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 :ملخص
رئيسياًحيوياًعنصراًاندورًاأساسيًافيتعريفوتشكيلالعمارة,كماتعتبرلعبتاإلضاءةمنذقديمالزم

الجانـبوتمثـلاإلضـاءةالليليـة,السيماالشكلالمعمـاري,فيعمليةاإلدراكالبصريللتكوينالمعماري
برازالشكلالمعماريخاللالفترةالمسائية,خاصةللمبانيالتيتحتاجاألهمفيعملية لتجسيدإدراكوا 

البحثإلىبيـاندوراإلضـاءةالليليـةفـيإبـرازيهدفلذلك,قيمالتشكيلالبصريفيالمحيطالعمراني
حيــثتكمــن,جماليــاتالشــكلالمعمــاريللمبــاني,واخــتصبالمبــانيالعامــةلقطــاي ــزةكحالــةدراســية

العامـــةوالخاصـــةليحـــتفظاإلضـــاءةالليليـــةفـــيالحفـــاظعلـــىالطـــابعوالهويـــةالمعماريـــةللمبـــانيأهميـــة
ولتحقيـقويظهركلمبنىبطابعهوهويتهومعالمهالخاصةالتيتميـزهعـن يـرهمـنالمبـانيالمجـاورة,

واالسـتخداماتفقدتمدراسةمفاهيماإلضاءةوأنواعهاومصادرهاوأهدافهاوأمـاكناإلضـاءة,هذاالهدف
فـيمحاولـةلإلجابـةدراسةالجمالوالشـكلالمعمـاريباإلضافةإلىالداخليةوالخارجيةلإلضاءةالليلية,

كيف يمكـن اسسـتفادة مـن ةيمـة عنصـر اإلضـاءة الليليـة فـي إبـراز جماليـات وهـوعلىالسؤالالبحثي
وقـد ؟الشكل المعمـاري للمبـاني وتجسـيد تلـ  المبـاني كمعـالم معماريـة بـارزة ضـمن محيطهـا العمرانـي

منخالللدراسةالمشكلةالبحثيةوالوصولللنتائجالمناسبةليليالمنهج الوصفي التحاعتمدتالدراسة
دراســةاإلضــاءةالليليــةوالجمــالوالشــكلالمعمــاريمــعســردأمثلــةلعــددمــنالمعــالمالمعماريــةالعالميــة,

تـــمتحليلهـــاواســـتنباطبعـــممعـــاييرالجمـــالالتـــييمكـــنأنتبرزهـــااإلضـــاءةالليليـــةفـــيالشـــكلالتـــي
عمـــلمقتـــرحباإلضـــافةإلـــىدراســـةبعـــمالمبــانيالمحليـــةوتحليلهـــاســـقاطتلـــكالمعـــاييرلاالمعمــاري,و

التـيتوصـلتلهـاالنتـاجج تطبيقيلنموذجمعماريلدمجاإلضاءةالليليةفـيالعمـارةالمحليـة,ومـنأهـم
النظـامالدراسةتركيزاإلضاءةعلىالعناصـراألكثـرأهميـةبالنسـبةللمشـرويلالشـكل,الملمـس,اللـون,

اإلنشـــائي,....و يرها(بحيـــثيكـــونالعنصـــرالمركـــزيالمعبـــرعـــنالمشـــروي,والـــذييســـاهمبـــدورهفـــي
أنيـدرسالمصـممالكتـلالمعماريـةالدراسـةأوصـتخاصـةبـه,كمـاإكسابالمبنـىالهويـةالمعماريـةال

شاكلقدتحدثمسـتقباًلوالفرا اتالخارجيةباإلضاءةالليليةأثناءوضعالفكرةالتصميميةلتجنبأيم
وذلكللمسـاهمةأخذمنحىمغايرلماأرادهالمصمم,قدتغيرمنانطبايالمشاهدويجعلشكلالمبنىي

فيتكوينالمشهدالمعماريالليليوتحقيقالتآلفاالجتماعيبينالمبانيوالجمهور.
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Abstract: 

For ages, lighting has played a main role in defining and forming architecture. 

It is also considered a major and an essential element in the visual 

understanding operation of the architectural form. Night lighting represents 

the most important factor of realizing and pointing out the architectural form 

during night times, especially for the buildings that need to embody the values 

of visual formation in the architectural surroundings. Therefore, the research 

aims to show how night lighting can point out the aesthetics of the 

architectural form of buildings. Moreover, the research intends to study the 

public buildings as a case study in Gaza Strip. Night lighting can also keep the 

architectural character and identity of private and public buildings as well. To 

fulfill this goal, the research studies lighting, its kinds, the sources, its places 

and its internal and external uses too. Furthermore, the research focuses on the 

aesthetics and the architectural form in order to give possible answers to the 

questions: How can get benefits from the value of night lighting ?, how to 

show the beauty of the buildings architectural shape ? and how to embody 

these buildings as significantly landmarks within its architectural 

surroundings? The study depends on the analytic and descriptive method in 

order to study the research problem and to obtain the appropriate results 

through giving various examples of some international architectural features. 

Meanwhile, the study concentrates on presenting the criteria of aesthetics that 

can be shown quite clearly in the architectural shape by the night lighting. The 

study tries to analyze some local buildings in order to make an architectural 

application model that combines the night lighting with our local architecture. 

The most important result of the study is to focus the light on the essential 

elements of the project ( form , texture, color, structural system ….. etc.), 

These elements are the central important ones that can express the building 

and its own architectural identity. Obviously, the study recommends that the 

designer should study architectural masses, outdoor spaces and night lighting 

whenever he puts the designative idea so that he can avoid any problems that 

may happen and change the observer's impression in the future and make the 

building appear differently to what the designer intends to do. 
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 :مقدمة
البصريلكلمـايحـيطبنـاالسـيماالعمـارةالتـياإلدراكومهمافيعمليةأساسياًضاءةعنصراًتعتبراإل

والذييساعدفيتحقيـقالمتعـةالبصـريةمـن,وجمالياًدراكهاوظيفياًإفييلعبمعهاالضوءدوراحيويا
واالســتمتايالفــراغوظيفيــاًاســتعمالتســاعدعلــىفاإلضــاءةأخــري,والتفاعــلاالجتمــاعيمــنجهــةجهــة

وتحقـقاالمتـدادالبصـريلـربطالفـراغ,المالئمةللتعبيـرعـنالتصـميماألجواءفهيتوفربمظهرةجمالياً
ضـــاءةوالعمـــارةتســـاعدفـــيتهيئـــةالراحـــةالنفســـيةفعمليـــةالتـــزاوجبـــيناإل,عمـــاريبمحيطـــهالعمرانـــيالم

اإلضــاءةلـذاكانـتعمليــةتصـميم,حالــةمـناالنسـجامبــينالمبنـىوالبيئـةالمحيطــةوتسـببللمسـتخدم
اآلخـرزامنمـعالفـراغالمعمـاريحيـثيكـونالتصـميملكـلمنهمـامتـإنتاجولىمنتبطةبالمراحلاألمر

ويتنــاولالبحــثدراســةاإلضــاءةالليليــة,علــىمســتو مــنالوظيفيــةوالراحــةلمســتخدميالفــراغألتحقيــق
للمباني,وتكوينالمشهدالليلـيالـذييسـاهمبـدورهفـيتحقيـقاأللفـةالمعماريودورهافيإظهارالشكل

بـــرازجمـــالالشـــكلالمعمـــاريبمـــايحقـــقالهويـــةال ـــة,وا  ـــكمـــنخـــاللاالجتماعي ـــةللمبـــاني,وذل معماري
عالميــةوأخــر اإلقليميـةوالنمــاذجالبعمالتحليـللــاسـتخدامالمــنهجالوصــفيالتحليلـيوباعتمــادأســلوب

فـيإبـرازالليليـةدوراإلضـاءةالتأكيـدعلـىللخلـوصمنهـابالنتـائجوالتوصـياتالتـيمـنأهمهـا,محلية
ـــة ـــةالعمرانيـــةخـــاللالمشـــهدالمعمـــاريالغائـــبللمعـــالمالمعماري ـــيناإلنســـانوالبيئ واســـتمرارالتفاعـــلب

 النصفالثانيمناليوم.

 أهمية الدراسة: 6-6
وكتلهـاوعناصـرهابأشـكالهامرآهتعكسالقـيمالفكريـةوالجماليـةوالفنيـةأنهاكما,الفنونأمتعتبرالعمارة

هـياللعـبالمـتقنبالكتـلتحـتعمـارةلاليقـولالمعمـاريالشـهيرليكوربوزييـهوزخارفهاوواجهاتهاحيـث
لشـمسهـيالمصـدرولمـاكانـتاارةبـدونإضـاءة,فالعم,فيالعمارةاإلضاءةهميةأالضوء(لذانر 

ضاءةالليليةكونهاالمصدرالوحيـدللرؤيـةثناءالنهاركانالبدمندراسةماهيةاإلالرئيسيلإلضاءةأ
,جماليــاتالشـــكلالمعمـــاريإبـــرازرهـــافــيوود,يالعمــارةهميتهـــافـــأخــاللالليـــلوتســليطالضـــوءعلــى

نتـــاج,وكيـــفيمكـــناالســـتفادةمـــنهـــذهالدراســـةفـــيتطـــويرالعمليـــةالتصـــميمية فرا ـــاتمبدعـــةفـــيوا 
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هميـــةأوممـــاســبقيمكــنتلخــيص,ونهــاراًالتكــوينتحقــقمعــاييرالــذوقوالجمـــالوتســرالنــاظرينلــيالً
البحثمنخاللالنقاطالتالية:

 والتـــيتطرقـــتلموضـــويهميـــةالبحـــثمـــننـــدرةالدراســـاتالســـابقةفـــيالـــوطنالعربـــيأتكمـــن
وقلةاالهتمـاملـد المختصـينبموضـويالدراسـةخاصـةفـيقطـاي,ضاءةالليليةفيالعمارةاإل

  زة.
 حياءالعمارةالليليةحيثتبدوالمبـانيكلهـامتشـابهةإهميةالدراسةفيكونهاتعملعلىأتبرز

 ة.يالليلاإلضاءة يابفي
 العامةوالخاصةحيثتساعداالضاءةالليليةفيالحفاظعلىالطابعوالهويةالمعماريةللمباني

يحــتفظويظهــركــلمبنــىبطابعــهوهويتــهومعالمــهالخاصــةالتــيتميــزهعــن يــرهمــنالمبــاني
 المجاورة.

 لظـلوالظـاللحيـثيكـونالمبنـىالتشجيععلىاالبدايفيالتصميمالمعماريودراسـةالكتـلوا
 مرئيافيالليلوالنهار.

 ثناءالليل.أوالبيئةالعمرانيةاإلنسانتعملاالضاءةالليليةعلىتحقيقالتفاعلاالجتماعيبين 
 المشكلة البحثية: 6-1

ـــزة ـــةوالســـياديةمعالمـــًامعماريـــةممي تمثـــلالمبـــانيالعامـــةبأنواعهـــاالمختلفـــةالخدماتيـــةوالثقافي
ويرتادهــا البيـةشـرائحالمجتمــعوفـيقطــاي,مهمـةللجميـعنظــراألنهـامحـطاهتمــامالجمهـورو

همالعنصراإلضاءةالليلية  زةتكونمعظمهذهالمباني يرمرئيةأثناءالليلنظرًالغيابوا 
وهناتكمنالمشكلةالبحثيةفيإ فالعنصراإلضاءةالليليـةودورهفـيإبـراز,فيهذهالمباني

وعليــهيمكــنصــيا ةالمشــكلةالبحثيــة,جمــالالشــكلالمعمــاريفــيالمبــانيالعامــةلقطــاي ــزة
كيف يمكن اسستفادة مـن ةيمـة عنصـر اإلضـاءة الليليـة فـي علىشكلسؤالبحثيكمايلـي:

إبـراز جماليــات الشــكل المعمــاري للمبــاني وتجســيد تلــ  المبــاني كمعــالم معماريــة بــارزة ضــمن 
 ؟يمحيطها العمران
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 هداف الدراسة :أ 6-4
الهدفالرئيسيمنالدراسةهوبياندوراإلضاءةالليليةفـيإبـرازجماليـاتالشـكلالمعمـاريللمبـاني,

إلـــىعـــددمـــناألهـــدافهـــذاباإلضـــافة,وتجســـيدتلـــكالمبـــانيكمعـــالمبـــارزةضـــمنمحيطهـــاالعمرانـــي
-الثانويةومنها:

جيةللفرا اتالمختلفة.رفعلىاإلضاءةالليليةالخارالتعّ-
قليميةكانتاإلضاءةالليليةعاماًلهامًامؤثرًافيها.-  دراسةأمثلةتطبيقيةلمبانعالميةوا 
الخلــوصبنتــائجوتوصــياتللمختصــينإلنتــاجعمــارةتواكــبروحالعصــروفــتحآفــاقجديــدةللدراســة-

والبحث.
 المنهجية: 1-3

لدراســــةالمشــــكلةالبحثيــــةوالوصــــولإلــــىالنتــــائجوالحلــــولليلــــيالدراســــةالمــــنهجالوصــــفيالتحاتبعــــت
المناسبة,منخـاللالتـدرجمـنالمـدخلالنظـريوالتعريـفبمفـرداتالدراسـةإلـىالدراسـاتالمبنيـةعلـى
منهجيالمالحظةوالتحليللبعمالحاالتوالنماذجالمعماريةالمختارة,والتـيتشـكلالجانـبالتطبيقـي

محـــاورالتركيـــزعلـــىالوذلـــكمـــنخـــاللدعماألطروحـــاتواألفكـــارالنظريـــةللدراســـة,والـــواقعيالـــذييـــ
 :التالية

   
 

 

 

 

 
 

المحــــــور األول: إبــــــراز 
المفــــــــــاهيم المتعلقــــــــــة 
باإلضـــــــاءة وعالةتهــــــــا 

 .بالجمال المعماري

 المنهجية

 

المحــور الثــاني: دراســة 
تحليلية لحـاست دراسـية 

ــت إةل ــة كان ــة وعالمي يمي
بمثابـــــة دراســـــة نقديـــــة 

 .لتل  المباني

المحــــــــــــور الثالــــــــــــث: 
اســتخدام أدوات المســ  
الميداني وزيارة المواةـع 
المحليــــــــــة المقترحــــــــــة 

 .وتصويرها وتحليلها

 مقترح تطبيقي لدمج اإلضاءة الليلية بالعمارة المحلية
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  مصادر المعلومات: 6-5
االتذاتالعالقـــةبموضـــوي:وتشـــملالكتـــبوالمراجـــع,والدراســـاتوالـــدورياتوالمقـــالمصـــادر المكتبيـــة

  .راساتالموثقةعلىشبكةاإلنترنتكماتشملالمراجعواألبحاثوالد,الدراسة
والعمـــلالـــواقعيمـــنخـــاللالتوثيـــقوالتصـــويرللنمـــاذجوتشـــملالبحـــثالميـــدانيمصـــادر شخصـــية:

العالميـةوالمحليـة,ووضـعمقتـرحتطبيقـي,وتحليـلالحـاالتالدراسـيةالمعماريـةالمحليـةموضـعالدراسـة
  .اإلضاءةالليليةفيالعمارةالمحليةستخدامال
 الدراسات السابقة: 6-1

,مـدرسمسـاعدفـيرنـا مـازن مهـدي,اإلضاءة الليلية في العمارةبعنوانلورقةعمل(,دراسة .1
تحـدثتالدراسـةعـنم,2448العـراق,,فـيبغـدادقسمالهندسةالمعماريةبالجامعةالتكنولوجية

خـاللدراسـةبعـمعمليةالتصميمالضوئيوأهميتهاوأهدافهاومراحلهـاالمختلفـةوتحليلهـامـن
المشاريع,وقـدخلـصالبحـثإلـىاعتمـادفلسـفةللتصـميمالضـوئيوالتـيتعمـلعلـىدعـمفكـرة
ــــرازهباإلضــــاءة ــــىالعنصــــرالرئيســــيللمشــــرويمــــنخــــاللإب ــــزعل ,المشــــرويالرئيســــيةوالتركي
هـارباإلضافةإلىاالهتمامبالمنـاطقالمحيطـةوالمكملـةللمشـرويلالسـتفادةمنهـافـيتعزيـزإظ

 النواحيالجماليةللمشروي.
ـــي عامـــل مســـاعد بعنـــوانلورقـــةعمـــل(,دراســـة .2 ـــداعالتصـــميم الضـــوجي الليل ,المعمـــاري لإلب

تمثلـتمشـكلةالبحـثبعـدموجـودم,2449,رنـا مـازن مهـدي ،زينب حسـين رووف للباحثتين
,حيــثتطــورواضــحلعمليــةالتصــميمالضــوئيالليلــيلتحقيــقحالــةاإلبــدايالمعمــاريللمنشــأ

اإلبــدايوضــعتصــورحــولدورعمليــةالتصــميمالضــوئيالليلــيفــيتحقيــقإلــىهــدفالبحــث
,وقدالتصميمالضوئيوالعواملالتيتؤثرعلىعمليةالتصميمأهميةالمعماريوقدتمدراسة

مميـزاًخلصتالدراسةإلىأنعمليةالتصميمالضوئيالليليتعملعلىإكسـابالمنشـأمظهـراً
كمــاأكــدتالدراســةعلــىاالهتمــام,عــنبــاقياألبنيــةلتحقيــقحالــةاإلبــدايالمعمــارييراًومغــا

بالفرا ــاتالداخليــةوالخارجيــةعلــىحــدســواءلتحقيــقمنظومــةمتكاملــةلتكــوينالمشــهدالكلــي
 للوصوللحالةاإلبدايالمعماري.
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ـــة، دراســـ(2447-لرســـالةماجســـتير .3 ـــة لإلضـــاءات الخارجي ـــات الحديث ـــي الفراغـــات التقني ة ف
,كليـــةالهندســـةجامعـــةالقاهرة,مصـــر,ســـارة عبـــد المـــنعم العريـــان,للباحثـــةالعمرانيـــة العامـــة

ــياًلومــاهــيالعوامــل2447 ,وقــدوضــعتالباحثــةتســاؤاًلمفــاده:كيــفيتغيــرمظهــرالفــراغل
ةدراســوإلقــاءالضــوءعلــىمجــالتصــميماإلضــاءة,إلــىالدراســةوهــدفتالمســئولةعــنتغيــره,

مكانيـاتاإلضـاءةالصــناعية,وكيفيـةاسـتغاللهــذهاإلمكانيـاتفـيإضــاءةالفرا ـاتالعمرانيــةإ
مهنةتصميماإلضـاءةوالضـوءوخواصـه,وتـأثيرهعلـىاالجسـامواإلنسـان,كمـادراسةمعلياًل,

مجموعــــةمــــنتمعنــــتالدراســــةفــــيعــــرمتقنيــــاتاإلضــــاءةالصــــناعية,واســــتنبطتالدراســــة
تغييــرمظهــرعناصــرالفــراغلــياًلوهــيلاتجــاهالضــوء,موقــعتبرتهــامســئولةعــنالمتغيــراتاع

 تركيبةاإلضاءةبالنسبةلزاويةالرؤية,نوعيةالضوء,شدةاإلضاءة,ولونالضوء(.
دور اإلضـــاءة فـــ  إبــــراز القـــيم الوظيفيـــة والجماليـــة للتصــــميم (2444-لرســـالةماجســـتير .0

م,2444,كليةالفنونالتطبيقية,جامعةحلوان,مصر,أحمد محمد المسلم ,للباحثالداخل 
مـنتناولتالرسالةدراسةلدوراإلضاءةفىإظهارالقيمالوظيفيةوالجماليةللتصـميمالـداخلى,

تتناولـكمـاطبيعةالضوءوالتأثيراتالمختلفةللضوءعلـىاإلنسـانواألجسـامخاللالبحثفي
دوراإلضـــاءةالـــوظيفىفـــىالتصـــميماإلضـــافةإلـــىب,مصـــادراإلضـــاءةالطبيعيـــةوالصـــناعية

دوراإلضـاءةالجمـالىفـىالتصـميم,والداخلىوأساليبتوزيعاإلضـاءةفـىاألمـاكنالمختلفـة
ظهارهـاللشـكلوالملمـسواللـون كمـاةفرا ـاتالداخل ـالتفاعـلاإلضـاءةمـع,والداخلىوكيفيةوا 

وعمــليممــنأســقفوحــوائطوأرضــيات,تفاعــلاإلضــاءةمــعمحــدداتالتصــمالدراســةتتضــمن
 .دراسةتطبيقيةلنتائجالبحثمنخاللتطبيقأساليباإلضاءةعلىحجرةاستقبالمكتب

للباحثـة,اإلضاءة الليلية والبعد الجمالي والوظيفي لها في العمـارة(2413-لرسالةماجسـتير .1
سـةفـيأسـسبحثـتالدرام,2413,كليـةالهندسـة,جامعـةالقـاهرة,مصـر,نجالء طه زعفراني

ضـــاءةتصـــميماإلضـــاءة,وتـــأثير اإلضـــاءةعلـــىاالحســـاسبالعناصـــرالمعماريـــةوالعمرانيـــة,وا 
 الفرا اتالعمرانية.
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فصولكمايلي:سبعةالدراسةعلىاشتملت محتويات الدراسة: 6-7
(,..لاألهداف,األهمية,المنهجيةاألطار العام للدراسة الفصل األول:

اتجـهويشـكلاإلطـارالنظـريلمفـاهيمالدراسـةحيـث ,لمفـاهيمعامـة(الضـوء واسضـاءة ثـاني: الفصل ال
لســردعــددمــنالمفــاهيمالعامــةالتــيتتعلــقوتمهــدلموضــويالدراســة,وتعطــيأرضــيةوقاعــدة الباحــث

معلوماتيتمالبناءعليهافيالفصولالقادمة.
لمـدخلالفعلـيلموضـويالرسـالة,حيـثالدراسـةالموسـعةايعتبر,والذياإلضاءة الليلية:الفصل الثالث

لإلضاءةفيالعمارةوأهدافهاومعاييرومراحلتصميماإلضاءة,والعواملالمؤثرةعلىعمليةالتصـميم,
تحليـــلمختصـــروالتعــرفعلـــىدوراإلضــاءةالليليـــةفـــيتعريــفالمكـــانوهويتــهالمعماريـــة,مـــععمــل

حالفكــرة,كمــاتطــرقهــذاالفصــلللتــأثيراتالســيكولوجيةوالفســيولوجيةلــبعمالمشــاريعالعالميــةلتوضــي
لإلضـــاءة,ومتطلبـــاتاإلضـــاءةالصـــحيحة,واختـــتمالفصـــلباســـتعرامأمثلـــةعلـــىاإلضـــاءةالداخليـــة,
وكــــذلكاإلضــــاءةالخارجيــــةواســــتخداماتهاالمختلفــــةوركــــزالباحــــثفــــيهــــذاالبنــــدعلــــىاالســــتخدامات

يلية,حيثأنهجوهرموضوياألطروحة,ويساهمفيتوضـيحالعديـدمـناألفكـارالمعماريةلإلضاءةالل
لإلضاءةالليلية.

,اهتمهذاالفصلبتعريفالجمالبشكلمطلق,والتعرفعلـىالجمال والشكل المعماري:الفصل الرابع
معمــاريينبعـمالفالسـفةوالأقسـامالجمـالالمختلفـة,ثـماالنتقــالإلـىاسـتعرامعـددمـنوجهــاتنظـر

فيتعريفالجمالفيالعمارة,كماتمالتطـرقللجمـالواإلدراكالبصـري,ودراسـةالعوامـلالمـؤثرةعلـى
عمليةاإلبصار,وسردلمستوياتاإلدراكالبصريمعبعـمالتفصـيل,باإلضـافةإلـىعـرمعـددمـن

صــــلبدراســــةالشــــكلنظريــــاتاإلدراكوالعوامــــلالتــــيتــــؤثرعلــــىعمليــــةاإلدراكالبصــــري,ويختــــتمالف
المعمــاريوتعريفاتــهالمختلفــةلــد عــددمــنالمعمــاريينوالبــاحثين,ومــنخــاللهــذهالتعريفــاتخلــص
الباحـــثلعـــددمـــنالمحـــدداتالتـــييمكـــنالبحـــثمـــنخاللهـــافـــيتـــأثيراإلضـــاءةالليليـــةعلـــىالشـــكل

المعماري.
عــددمــنالحــاالتالدراســيةذاتتــمفــيهــذاالفصــلاســتعرامل، الحــاست الدراســيةالفصــل الخــامس: 

توضيحمبـرراتاختيارهـاوآليـةتحليلهـا,حيـثتـمتعريـفكـلحالـةمـنخـاللوصـفتموالتيالعالقة,
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للمشــرويومــنثـــمتحليلــهضــمنجـــدولصــمملهـــذهالغايــة,يظهــرفيـــهتحليــللكــلحالـــةضــمنإطـــار
المحدداتالتيتمتحديدهافيالفصلالسابق.

قامالباحثبدراسةبعمالمعالم,للمباني ضاءة الليلية وجمال الشكل المعمارياإلالفصل السادس: 
المعماريةالمحلية,وذلكبعدسردنبذةعنمنطقةالدراسةلقطاي زة(وكذلكوصفمختصرلكل

 دراسية مقترحتحليلوحالة عمل ثم ومن الخامس, الفصل في اتبعت التي التحليل بنفسطريقة ها
لنموذج المعماريةتطبيقي تفاصيله براز وا  عليه الليلية اإلضاءة لتطبيق المحلية العمارة من مختار

 ومالمحالجمالفيه.
أهـمالنتـائجالتـيتوصـلإليهـاالباحـث,عـرمفـيهـذاالفصـلتـم، الفصل السابع: النتاجج والتوصيات

لتوصياتالتيخرجتبهاالدراسة.وا
معوةات الدراسة: 6-8

 لىنماذجمعماريةمحليةللتحليلممايعززالمشكلةالبحثية.صعوبةالحصولع -
 التيتتناولموضويالدراسة.  زة قطاي ومكتبات العربية المكتبة في والمراجع الكتب قلة -
 انقطايالكهرباءلفتراتطويلةحالدوناالسرايفيتصويرالحاالتالدراسيةلياًل. -

 هيكلية الدراسة: 6-9
   

 

 

 

 

 

 

الجمال والشكل 
 المعماري

السادسالفصل   

 
اإلضاءة الليلية 
وجمال الشكل 

 المعماري
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 انيـــل الثــالفص
 )مفاهيم عامة( اءةــــــــوء واإلضــــــالض


  الضوءواإلضاءة2-1
  نبذةتاريخيةعناإلضاءة2-2
أنواياإلضاءة2-3
 أهميةاإلضاءة2-0
 مصادراإلضاءة2-1
 أنظمةاإلضاءة2-8
  مستوياتاإلضاءة2-7
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مقدمة عامة 

 للدراسة
 
 

 السابعالفصل 

 

 الخالصة

 

 الخالصة

 

 الخالصة

 

 الخالصة

 

 الخالصة
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 :الضوء واإلضاءة 1-6
سـطوريةعـنالشـمسفقـدنسـجتالقصـصاأل,لقدحظيالضوءواالضـاءةباالهتمـامالكبيـرمنـذالقـدم 

الدياناتالقديمةبسببماترسـلهمـنبعمأصبحتآلهةتعبدفيحتىفيالحضاراتالقديمةوقدست
دراكالمكوناتالبصريةإفقطفيبسيطالذيتحتاجهالعينالضوءهوالعنصراليعدولم,ضوءودفء

فالطاقــةالضــوئيةالشمســيةتمــدنابالطاقــة,بــلتعــد ذلــكبكثيــرفبــدونالضــوءالتوجــدحيــاة,للحيــاة
وعــدموجــودالضــوءيعنــيعــدممعرفــةالوقــتوانعــدام,الحراريــةالتــيتحتاجهــاالمخلوقــاتعلــىاألرم

وســحبثــانيأكســيد,النباتــاتتعتمــدعلــىالضــوءللنمــووتكــويناألكســجينوذلــكألن,الطعــاموالهــواء
رفأكثـركانالبدمندراسةالضوءوخواصهوطبيعتهوالتعّلذا,(2449لالشريف,الكربونمنالهواء

بالشكلاألمثل.وعلىسلوكهليتسنىمعرفةاستخدامهبالطريقةالصحيحةالتيتحققالفائدةالمرجوة

يعــرفالضــوءبأنــهذلــكاالشــعايالمرئــيمــنمجموعــةالطيــفالكهرومغناطيســي وء:الضــ 1-6-6
وحـدةأنجسـترمالـذييعطينـا400وينتشرفيحركةموجيةتختلففـيذبـذبتهاوأطـوالموجتهـامـابـين

وحــدةأنجســترمالــذي760االحســاسبــاللونالبنفســجيحتــىاالشــعايالضــوئيذوذبذبــةبطــولموجــة
وبــــينهـــــاتينالقيمتـــــينتتــــدرجأطـــــوالموجــــاتاألشـــــعةالضـــــوئية,بــــاللوناألحمـــــريعطينــــااالحســـــاس

 (1998لحمودة,الملونة.


(2412,طبالل(الطيفالمغناطيسي1-2شكلل

وهـو,والضوءشكلمنأشكالالطاقةالمشـعةالتـيتحتـويعلـىأشـعةإكـسوموجـاتالراديو...و يرهـا
وطبقــًالالعتقــادالســائداآلنفــإنالضــوءهــو,االشــعايصــورةمــنصــورالطاقــةوهــوينتقــلعــنطريــق

وهـــــويختـــــرقاألثيـــــرعلـــــىهيئـــــةموجـــــاتاشـــــعاعيةوبســـــرعةتصـــــلإلـــــى,الطاقـــــةالكهرومغناطيســـــية
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وينشـأالضـوءمـناهتـزازاتجزيئـاتالمصـدردونحركـةالمصـدر,ميلفيالثانيةالواحـدة186.300
وكلمازادتالحرارةأوشدةالتيارزادتحركةالجزيئات,ربائيذاتهوذلكإمابفعلالحرارةأوالتيارالكه
(2444حتىينتجعنهاإشعايضوئي.لالمسلمي,

يوجدبـالعينالكرويـةالشـكلعدسـةتشـبهعدسـةالكـاميراوفـيمقـدمتهابؤبـؤ:العين والروية 1-6-1
لالعدسـةعلـىتركيـزوتتحكمفيهالقزحيـةوتعمـ,العينالذييتسعويضيقحسبإضاءةالجسمالمرئي

الضـــوءالمـــنعكسعلـــىالشـــبكيةحيـــثاألعصـــابالبصـــريةالتـــيتحـــولالصـــورةالمرئيـــةإلـــىنبضـــات
الجزءالمركـزيمـنالعـينبـالقربمـنفـ,كهربائيةإلىالـدماغوهنـاكتـتمعمليـةتحليـلاإلشـارةوتخزينهـا

(Cones)امخروطيـةالشـكل(يحتـويعلـىماليـينالخاليـاالحساسـةللضـوءمنهـاخاليـFoveaالنقرةل
وهـي(Rod)مسئولةعنرؤيةوتمييزالتفاصيلالدقيقةوتمييزاأللوان,كماتنتشرخالياحبليةالشكل

لحساسـيةالخاليـابالنسـبة1/14444أكثرحساسيةمنالخالياالسابقةوتبلغحساسـيتهاللضـوءحـوالي
ولكنهـــاالتميـــزالتفاصـــيلولـــيسلهـــاحساســـيةوبالتـــاليفهـــيمســـئولةعـــنالرؤيـــاالليليـــة,المخروطيـــة

(1998وهيأبطأمنالخالياالمخروطيةفياستقبالوتمييزالضوء.لحماد,,لأللوان

 
(1998لحماد,(أجزاءالعينوالكاميرا2-2شكلل

 ر,صــوالعن,الضــوء وجــود مــنالبـد,الرؤيــة عمليــةتحقيــقأجــلمــن الضــوء والرويــة: 1-6-4
 رصـالعن مـن المنتقلـة أو المنعكسـة يةوئالضـ األشـعة تقـوم حيـث,(الـدماغمحلـللوال ,(العـينلوالمسـتقبل

 بـدورها ترسـل تـيال العـين, فـي اإللكتروكيميائيـةالمسـتقبالت وتحفيـز بإثـارة الضـوء عليـه يسـقط ذيالـ
 الطاقـة تحويـل فـي والعـين الـدماغتعـاون لخـال مـن بالرؤيـة الشـعور تسـبب حيـث الـدماغ إلـى إشـارات
(2412.لطبال,بالرؤية إحساس إلى المشعة
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(2412لطبال,(وصفعمليةالرؤية3-2شكلل

توجـدثالثـةعوامـلتـؤثرعلـىرؤيـةاألجسـاموهـي العوامل التـي تـوثر علـ  حـدة الرويـا: 1-6-3
والناظرأواإلنسانويمكنتلخيصهذهالعواملفيمايلي:,وظرفاإلضاءة,الجسمالمرئي

التبــاين,إضــاءةالجســم,:ويعتمــدعلــىحجــمأومســاحةالجســمالمرئــيالجســمالمرئــيلالهــدف( .1
نـوي,حركـةالجسـمأوسـكونه,ونـويالجسـم,مـدةالرؤيـا,فياإلنارةبينالجسموالوسطالمحيط

 والدقةالمطلوبة.,الوسطالمحيط
 واأللوان.,الوهجلاالبهار(,ظروفاإلضاءة:وتعتمدعلىمستو اإلضاءة .2
,ردالفعــل,درجــةاالجهــاد,مســتو التكيــف,نســان:ويعتمــدعلــىظــروفالعــينالنــاظرأواإل .3

(1998والحالةالنفسية.لحماد,

النظريــاتالتــياختلــفالنــاسمنــذالقــدمفــيتحديــدطبيعــةالضــوءوتعــددت:طبيعــة الضــوء 1-6-5
فهوكتابهالمناظرفيلعالمالعربيالحسنبنالهيثموكانتأولمحاولةلتفسيرهل,تحددطبيعةالضوء

وعلـىذلـك,ير أناإلحساسالبصرييتمنتيجةالنتقالالضوءمنالجسمالمرئيووقوعهعلىالعـين
ويستدلعلىذلكبمايلي:(2449ثرالطبيعيالمسببلحالةاإلبصارلالشريف,فالضوءهواأل

 قطعالرؤية.إذاحالحائلدونوقويالضوءعلىالعينفانالجسمالمرئيسوفيحجبوت .1
 اإلنسانالير فيالظالمالتام. .2
 تسيراألشعةفيخطوطمستقيمة. .3
(2447تنقسممصادرالضوءإلىنوعينطبيعيوصناعي.لالعريان, .0
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عنــدمايســقطشــعايضــوئيعلــىســطحمــايحــدثلــهإحــد االحتمــاالت :خــواص الضــوء 1-6-1
الثالثةالتالية:

نيمتصبواسطةالسطح,و البًامايتحولأللضوءيمكن :(Absorption)اسمتصاص 2-6-1-1
إلـــىحـــرارة,ونســـبةالضـــوءالممـــتصعـــنطريـــقالســـطحيعتمـــدعلـــىكـــاًلمـــنزاويـــةالســـقوطوالطيـــف

  (Philips,2008)الضوئي.
هــوارتــداداالشــعايبواســطةســطحبــدونأيتغييــرفــيتــردد:(Reflection)اسنعكــاس 1-6-1-2

والضـوء,ننسبةمنهقدفقدتعنطريقامتصـاصالسـطحلـهأوءنجدالموجات,وعندماينعكسالض
.المنعكسهوالعالقةبيناالستضاءةوالسطحالعاكس

ونفــاذةلــهسـمكمعــينمـاعنــدسـقوطالضــوءعلـىســطح :(Transmission)اسنكسـار 1-6-1-3
فــيذلــكهــواخــتالفوالســبب,مــنالناحيــةاالخــر نجــدأنهنــاكتغيــرًافــياتجــاهالشــعايالخــارجمنــه

(1988,وزكيلالكمشوشيسرعةالضوءفيهذهالمادةعنسرعتهفيالهواء.

 
 (Michel, 1996). (خواصالضوءعنداصطدامهابجسمما.0-2شكلل

ويمكنتقسيمالموادحسبسلوكالضوءمعهاإلى:
تختلـفحســبتسـمحلمعظـمالضـوءبـالمرورخاللهـامـاعـداكميـةصـغيرةوالتـي مـواد شـفافة: . أ

 النويوالسمكويمكنرؤيةاألشياءمنخاللهامثلالزجاجالمسطحوالبالستيك.
واليمكنرؤيةاألشياءمـن,تنفذالضوءولكنهاتشتتهفياتجاهاتمختلفةمواد نصف شفافة:  . ب

 خاللهامثلالزجاجالمصنفروالبالستيك.
وتلكاألسطحيمكـن,تصهأوتعكسهتعوقالضوءمنالنفاذكليةواليمكنأنتممواد معتمة:  .ت

(2444.لالمسلمي,أنتكونالمعةأوخشنةمثلالمعادن
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تعتبرمسألةتحديدألواناالجسامأوألوانالضـوءمـنالمصـابيحالملونـةمـن الضوء واللون: 1-6-7
فهــيليســتمســألةفيزيائيــةفحســببــلتعتمــدعلــىحيويــةونفســيةالشــخصالمشــاهد,المســائلالمعقــدة

ومـادة,فاللونهوالطريقةالتينميـزبهـاالطـولالمـوجيالمختلـفللضـوء ,(1988,وزكيلالكمشوشي
باإلضافةإلىالطيفالضوئي,الضوءمعقدةنوعًامافهيتشملخواصالطيفالضوئيللضوءنفسه

فولــونمصــدراإلضــاءةيعتمــدعلــىمكونــاتالطيــ,المــنعكسعــناألســطحبمجــردأنيراهــاالمشــاهد
يتحـــددبخاصـــيتينوومظهـــراللـــونللضـــوءالمـــنعكسعـــناألســـطح,الضـــوئيللضـــوءالصـــادرعنهـــا

وخـــواصالطيـــفالضـــوئيالمـــنعكسعـــن, مكونـــاتالطيـــفالضـــوئيللضـــوءالتـــيمـــنخاللهـــايضـــ
فعلــىســبيل,األجســام,فالجســمالملــونيبــدوملــونبعــدانعكــاسالطــولالمــوجيللضــوءالســاقطعليــه

إذاكـانالضـوءالسـاقطعليـهيحتـوينهناكجسملونـهأحمـرفإنـهيمكـنأنيظهـرأحمـرالمثالإذاكا
باإلضــافةإلــىذلــكفإنهــايمكــنأنتظهــرمعتمــةعنــدما,علــىإشــعايأحمــركــافيلجعلــهيعكــسلونــه

وعنــدإنــارةتمثــالالحصــان(Philips,2008) يكــونمصــدراإلضــاءةاليحتــويعلــىإشــعايأحمــر
وبالتاليفإنكافةألوانالحصـانسـتر بألوانهـا,ةمنالضوءالتيتحتويكافةاأللوانباألطوالالموجي

نيرالتمثالبضوءذوموجةضوئيةتحتويألواناألصفرواألخضرفقـطفإننـاسـوفأماإذاأ ,الطبيعية
(1-2للكمـافـيشـكلـوانداكنـةأوسـوداءنر ألوانالتمثالالصفراءوالخضراءفقـطوسـتبدوبـاقياأل

بمعنــــــىأنــــــهإذالــــــميكــــــناللــــــونموجــــــودًافــــــيالضــــــوءاليمكــــــنرؤيتــــــهفــــــيالعنصــــــرالمنــــــاربهــــــذا
 (2412لطبال,.الضوء

  
هـيلـنفسالتمثـال,والصـورةعلـىاليسـارللتمثـالبعـدإنارتـهبضـوءيحتـويعلـىكافـةاأللـوانالصورةعلىاليمـينهـي

عدإنارتهبألواناالصفرواألخضر.لكنب
(Philips,2008)(تأثيرألوانالضوءعلىإظهارألواناألجسام1-2شكلل
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عندمايتمخلطحزمةضوئيةتكونالنتيجةفيالغالبلونساطعأكثرمنخلط األلوان: 1-6-7-6
ذاتـــمخلـــطاأللـــوانالحقيقيـــةتكـــونالنتيجـــةضـــوءأبـــيم,األلـــوانالفرديـــة وهـــذامـــاعـــرفبـــاأللوان,وا 

لواناألساسيةالثالثةللضوءهياألحمرواألخضـرواألزرقوالتـيتسـمىاأللـواناألوليـةفاأل,المضافة
 .(8-2كمـــافـــيشـــكللخـــر بمـــافيهـــااألبـــيملـــوانينـــتجكـــلاأللـــوانالضـــوئيةاألوخلـــطهـــذهاأل

(Philips,2008)


 (Arjmandi&others,2011)  بين األلوان األلوان األساسية واأللوان المضافة عند المزج (6-9شكل )

ألنه(Philips,2008) يعتبراألداءاللونيمظهرمهملإلنارةالصناعيةاألداء اللوني: 1-6-7-1
واألداءاللونييؤثرفيكيفيةظهورالفرشوموادالديكورالمختلفة,وكذلكنظرةالمشاهدبشكلعام,

الحقيقيلألجسامكمايراهاهومصطلحيستخدملوصفمد قدرةالضوءالصناعيعلىتقديماللون
لذاتوجباالهتمامباألداء,144بشكلهاالطبيعيفيضوءالشمسوالذيلهقيمةأداءلونييساوي

(2412لطبال,.اللونيعندتصميمالفرا اتالمختلفة,وخاصةتلكالتييكونفيهااللونذوتأثيرمهم


 (Philips,2008)اعية(األداءاللونيلبعممصادراإلضاءةالصن7-2شكلل
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والذييقدمولتصنيفمصادراإلضاءةحسبمواصفاتاألداءاللونيتمعملقرينةاألداءاللوني
(Colour Rendering Index CRI)والجدولالتالييوضحمعنى,%144-14مقياسبمعدل

:هذهالقيم
(درجاتاألداءاللونيومعدالتهاالمختلفة1-2جدولل

درجةاألداءاللونيداءاللونيمعدلاألالرقم
أداءلونيممتاز194-144%
أداءلونيجيد284-94%
أداءلونيمتوسط384-84%
أداءلونيضعيف %84أقلمن0

(Philips,2008)المصدر:

درجةحرارةاللونعبارةعنمصطلحيستخدمأحيانًاللتعبيـرعـنلـون حرارة اللون:درجة  1-6-7-4
والذيعنـدماترتفـعدرجـة,ناتجعنمصدراإلضاءةبالمقارنةمعاللونالناتجعنجسمأسودالضوءال

األمــرحــرارةاشــعاعية يــرمرئيــةومــعازديــاددرجــةالحــرارةيبــدأالجســمبــاد حرارتــهتنبعــثمنــهفــي
يمثـمثميمربمجموعةمناأللوانحتىيشعضوءًاأب,بالتوهجبلونأحمرخافتثملونأحمرقاني

:Kكيلفنوالتيتقاسبال,ويبينالجدولالتاليالعالقةبينلونالجسمودرجةحرارته,ضوءأزرق
(العالقةبينلونالجسمودرجةحرارته2-2جدولل

 (K)درجةالحرارةلونالجسمالرقم
  8444-944أحمر1
3000أصفر2
5000أبيم3
10,000-8000 أزرقباهت0
100,000-60,000اويناصعأزرقسم1

(1988,وزكيلالكمشوشيالمصدر:

وأيمنبعللضوءلونهيطابقلونالجسـماألسـودالمشـععنـددرجـةحـرارةمعينـةيمكـنأنيتصـفبهـذه
والمصــادرالتــيلهــاتوزيــعطيفــيللطاقــةمشــابهللتوزيــعالطيفــيلجســمأســودمشــععنــددرجــة,الدرجــة
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والجـدولالتـالييوضـحدرجـة,(1988,وزكـيعيةللضوءلالكمشوشـيحرارةمعينةتسمىمصادرطبي
حرارةاللونلمصادراإلضاءةالمختلفة:

(اختالفدرجةحرارةاللونلمصادراالضاءةالمختلفة3-2جدولل


(Philips,2008)المصدر:

يرالظـــلهـــوأحـــدأهـــمالصـــعوباتالتـــيواجهـــتالنظريـــةالموجيـــةفـــيتفســـالضـــوء والظـــل:  1-6-8
 يحجــباألشــعةالضــوئيةأثنــاءمرورهــافــيخطــوطمســتقيمة فهــويحــدثعنــدوجــودجســممــا,الضــوء

والظــلعنــداتحــادهمــعالضــوءيعمــالنســويةعلــىتجســيداألجســاموتســهيلعمليــة,(2449لالشــريف,
(2447لالعريان,االدراكالبصريوالتمثيلالفنيلألجسامالتيتقعتحتالضوءوالظالل.

هناكثالثةعواملتؤثرفيشكلوحجمالظلوهي: :شكل وحجم الظل 1-6-8-6

فكلمـازادتالمسـافة,أثرالمسافةبينالمنبعوالجسمالمضاءمعاالحتفاظبزاويـةالسـقوطثابتـة .1
رحجــمالظــلوبــداغ وكلمــاقلــتالمســافةصــ,بــينالجســموالمنبــعكبــرحجــمالظــلوبــداناعمــاً

 حادًا.
أثرزاويةالسقوط,فزاويةسقوطاألشعةالضوئيةللمنبعلهاأثـرمباشـرجسامالنسبيووضعاأل .2

 فيتغيرحجمالظلوشكلهبطريقتين:,فيشكلوحجمالظل
بتثبيتمكانالمنبعالضوئيوتغييرالجسـمالمضـاءبالنسـبةللخلفيـةوهـذهالطريقـةيـتممـن .أ

 خاللهاالحصولعلىظاللمتنوعة.



18 
 

وهـذهالطريقـةتعطـيأشـكااًل,تغييـرمكـانالمنبـعالضـوئيسمالمضاءمـعجتثبيتمكانال .ب
 متنوعةمنالظالل.

ينوعيـةالسـطحالـذييسـقطعليـهالظـلهـلهـومسـتوأمويعن,شكلالسطحالمستقبلللضوء .3
,الظـاللفاألسطحالمقعرةتتسببفـيقصـر,محدبأممقعرفلكلمنهاتأثيرهعلىحجمالظل

 (2444لالمسلمي,يإطالةالظالل.أمااألسطحالمحدبةفتتسببف

تلعـــباتجاهـــاتالضـــوءالـــدور:اتجـــاه ســـقوط الضـــوء علـــ  األجســـام وتكـــوين الظـــالل 1-6-8-1
وفيمــا,ســواءكــانالضــوءســاقطعلــىالتصــميمأومنبعــثمنــه,األساســيفــيتكــويناألعمــالالضــوئية

:(8-2فيشكللكماتبدووتكوينالظالليليعرمألنواياإلضاءةحسباتجاهالضوء

اإلكســـاءاتلهـــامقـــدرةضـــعيفةلكشـــفاألجســـامأوالمـــوادالمســـتخدمةفـــياإلضـــاءة األماميـــة: .1
ــــفاألجســــام ــــذلكتظهــــراألجســــاممســــتوية,الخارجيــــةحيــــثأنالظــــاللتختفــــيخل ونتيجــــةل

 ومسطحة.
وتعطـــيشـــعورببـــروزالشـــكل,جيـــدةلعـــرماألجســـامومـــواداإلكســـاءاتاإلضـــاءة الجانبيـــة: .2

حس  الظاللتكونبارزةجذابةونتيجةلذلكيكونالتباينعالي.,اسًابأبعادهالثالثةوا 
أماإذاكانمصدرالضوءبزاويةمائلةصغيرة,يكونالتباينفيهاعاليجداًاإلضاءة الخلفية: .3

 فسيظهرلألجسامطرفمضيءوتتضحبعمالتفاصيلفيها.
والضـوء,ر ممـنأنهـاموجـودةفـيضـوءالشـمستعتبرحالـة يـرعاديـةبـالاإلضاءة العلوية: .0

بينمـاالضـوءالقـوييمكـنأنيعبـر,الخافتفيهذهالحالةيكونوسـيلةفعالـةلعـرماألجسـام
  لباألشياء.أعنالغمومباعتبارهيخفي

ويمكـن,والظـلفـيهـذهالحالـةيكـونمعكـوس,وهونـوينـادرمـناإلضـاءةضاءة السفلية:اإل .1
 (2449تأثيرمبدي.لالشريف,أنيستخدملعمل
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اإلضاءةالخلفيةاإلضاءةالجانبيةاإلضاءةاألمامية

    
االضاءةالسفليةاإلضاءةالعلوية

(2449(اتجاهسقوطالضوءوتكوينالظالللالشريف,8-2شكلل  

وعلـماليعنـي,وهـيفـنقبـلأنتكـونعلمـاً,اإلضـاءةهـيالمـزجالحقيقـيبـينالفـنوالتقنيـةاإلضاءة:
وبالــتأثير,نسـانلـمتمتـزجبالتـأثيرالحسـيعلـىاإلفاألرقامالحسابيةتبقىدونمعنىمـا,شيئًادونفن

لمـالهـامـنمقـدرةسـحرية,سـيةبلهيمشـاعرهند,فاإلضاءةليستهندسةمادية,الماديعلىالفراغ
كماأناإلضاءة,فيالتأثيرالمباشرأو يرالمباشرعلىكلمناإلنسانوالمادةوالفراغفيآنواحد

التكمنفيحسابعددالمصـابيحبـلكيـفوأيـننضـعهـذهالمصـابيححيـثأناإلضـاءةالجيـدةهـي
وســــوفتتنــــاولالدراســــةموضــــوي,(2412لطبــــال,أنتضــــعالضــــوءالمناســــبفــــيالمكــــانالصــــحيح

  .اإلضاءةوالتصميمالضوئيبشيءمنالتفصيلخاللالفصلالثالث
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   :نبذة تاريخية عن اإلضاءة 1-1
عيةابرزتحاجةاإلنسانمنذعصورماقبلالتاريخإلىسـدنقـصاإلضـاءةالطبيعيـةباإلضـاءةالصـن

 يرهــا,وكانـــتالغايـــةمـــناســـتخداماألضـــواءفاســتغلالنيـــرانوالمشـــاعلوالشـــمويوالســـرجوالمصـــابيحو
الصناعيةمنذالبدايةتوفيرإمكانيةالرؤيةفيالظالممنجهة,وتحقيقالمؤثراتالبصريةطبقًالحاجـة
اإلنسانمنجهةأخر .ولقدتطورتتقنياتاإلضاءةمعتطورقدرةاإلنسانعلىالـتحكمفـيالنيـران,

لــىإيجــادهالوســائلالمناســبةللــتحكمفيهــا,وتوصــلهإلــىمصــادرللضــوءذاتفعا ليــةومــردودكبيــرين,وا 
وركــب,فوضــعالشــمعةعلــىشــمعدانليزيــدفــيضــيائهاويضــفيجمــااًلعلــىنورهــابتزييناتــهالزجاجيــة

للســراجأوالمصــباحالزيتــيعــددًامــنالعاكســاتتســاعدعلــىتركيــزالضــوء,واســتعملفيــهفتــياًلمــن
وجعـــلللمصـــباحمنافــذتســـمحبمـــرورتيــارمـــنالهــواءيـــوفرلـــهأكثــركميـــةمـــنالقطــنقـــاباًلللضــبط,

بلـهزجاجـةأسـطوانيةلبلّـورة(مكـّورةالوسـطتزيـدمـنتركيـزاإلضـاءة,كّاألكسجينالالزملالحتراق,ور 
وبعداكتشافالـنفطاسـتبدلبالزيـتالكيروسـينلزيـتالكـاز(وزيـتالبـارافلينلتحسـيننوعيـةاالحتـراق,

ــهإلــىالحصــولعلــىمصــو ــةالتكلفــةوآأد ذلــككل منــةيمكــناالعتمــادعليهــا,ابيحســهلةالصــنعقليل
نظلــتللزينــة,وقــدشــهدتبدايــةالقــرنالتاســععشــرتطــورًاكبيــرًافــيتقنيــات فبطــلاســتخدامالشــمويوا 

المســتخرجمــناإلضــاءةالصــناعيةعنــدمااســتخدمالغــازالطبيعــيفــيالواليــاتالمتحــدةوكنــداثــمالغــاز
سيتلين,ورافـقذلـكصـنع,ثم ازاإل1824شواريلندنسنةإضاءةأحدتماستخدامهفيالفحمالذي

ســنة«قمــيصويلزبــاخ»تراقحأجهــزةخاصــةلحــرقهــذهالغــازاتواإلفــادةمــنضــوئهاتوجــتجمعيهــابــا
ـــةمـــنالقطـــنالمحبـــوكوالم1884 ـــةأســـطوانيةأوكروي ـــألفمـــنشـــبكةدقيق ـــذييت ســـيزيوم,وعنـــدماال

يستعملهذاالقميصفيجهازاإلضاءةلاللوكس(تحترقالموادالتيعولجتبهاويبقىالقميصهشـًا
ســريعالتلــف, يــرأنــهيعطــيضــوءاضشــديدالبيــاممــائاًلقلــياًلإلــىالخضــرةبســببأمــالحالثوريــوم,

ويزدادتوهجهبازديادضغطالغازعندالمدخل.

لاإلضــاءةاآلنفــةالــذكرفقــدظلــتجميعهــاأوبعضــهايســتخدمحتــىاليــومفــيومــعكثــرةســيئاتوســائ
مختلفأرجـاءالعـالملسـببأوآلخـر, يـرأناكتشـافالكهربـاءفـيأواسـطالقـرنالتاسـععشـرأحـدث

ثورةعالميةفيتقنياتاإلضاءةكانلهاأطيباألثرفيتبدلمعيشةاإلنسان.
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بـــينقطبـــينمـــنفـــيالبدايـــةبـــالقوسالكهربـــائيكهربـــاءفـــياإلضـــاءةاإلضـــاءةبالكهربـــاء:اســـتخدمتال
الكربون,وطورهـذاالنـويليسـتخدمفـيإنـارةالشـواريفـيالمـدنالكبـر معطيـًاضـوءًاسـاطعًاقريبـًامـن

كـــانالخطـــوةم1878الكهربـــائيذيالســـلكالمتـــوهجســـنةالمصـــباحإالأناختـــراي,الضـــوءالطبيعـــي
فقــدنشــبجــدلكثيــرحــولمــنالمصــباحوبســببأهميــةهــذا,اإلضــاءةبالكهربــاءالعلميــةاألولــىفــي

توصلأواًلإلىابتكارهويدعيكلمنالفرنسيينوالروسوالبريطانيينواألمريكييننسبتهإليهم,والحقيقة
عـودالكهربـائيالمتـوهجالمفـرغمـنالهـواءواسـتعمالهتجاريـًاإنمـايالمصـباحأنالفضلاألولفـيصـنع

إلـــىتومـــاسإديســـونفـــيالواليـــاتالمتحـــدةاألمريكيـــةألنعملـــههـــذاكـــانجـــزءًامـــنمشـــرويمتكامـــل
1879لإلضـــاءةالكهربائيـــةشـــملتوليـــدالطاقـــةونقلهـــاوتوزيعهـــا,وأقامـــتشـــركتهعرضـــًاتاريخيـــًاســـنة

يحالكهربائيـةمكانتهـالإلضاءةبالكهرباءع دَّاألولمننوعهفيالعالم,ومنذذلكالحيناحتلتالمصاب
المهمــةفــياالســتثمارالصــناعيواشــتغلكبــارالفيزيــائيينوالمنتجــينفــيالعمــلعلــىتحســينأنواعهــا

طالـةأعمارهـا عيةبالكهربـاءابتكـارأنابيــبالتفريـغالغازيــة,اكانــتالخطـوةالتاليـةفــياإلضـاءةالصــن,وا 
ئيةداخلأنبوبمفرغمنالهواءيحـويكميـةقليلـةوهيأنابيباإلضاءةالتيتعملبمبدأالقوسالكهربا

مــنبخــارعنصــرمــاكــالنيونمــثاًللالضــوءاألحمــر(أوبخــارالزئبــقلالضــوءاألزرقواألبــيمالمائــل
وقــدشــاياســتعمالهــذهاألنابيــبفــياإلضــاءةالمنزليــةوفــيالمصــانعولتــزيينالواجهــاتمنــذ,للزرقــة(

ـــاتمـــنالقـــرنالعشـــرينحتـــ ـــةفـــياإلضـــاءةالثالثين ى ـــدتبعـــدتحســـينهامـــنأفضـــلالوســـائلالعملي
ولقدطـرأتتحسـيناتكثيـرةفـيصباحالتألقالغازيأوالفلورسنتالداخلية,وهيالمعروفةاليومباسمم

 ضونالنصـفالثـانيمـنالقـرنالتاسـععشـرعلـىأنابيـبالتفريـغالغازيـةهـذهفـابتكرمصـباحتفريـغ
ضـــغطومصـــباحالتفريـــغالصـــوديوميالعـــاليالضـــغطأيضـــًاالـــذياســـتعملفـــيبخـــارالزئبـــقالعـــاليال

إضــاءةالشــواريوواجهــاتالمبــانيالحجريــةواآلثــاركمــااســتعملفــياألجهــزةالتــيتحتــاجإلــىإضــاءة
(xenonشديدة,وكانمنآخرماأنجزفيهذاالصددمصـباحالتفريـغالزنـونيل ـازالزنـونالخامـل

 electroالوضــاءالكهربــائيالمصــباحةوالضــوءالمشــابهلضــوءالشــمستقريبــًا,ثــملذوالطاقــةالعاليــ
luminescentالــذييجعــلالجــدرانوالســقوفوكأنهــاذاتيــةاإلضــاءة,األمــرالــذيقــديصــبحوســيلة)

اإلضاءةاألساسيةفيالمستقبل.
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بيـةجميـعاحتياجـاتاإلضـاءةوخالصةالقولأنلعلماإلضاءةاليوممنأنـوايالمعرفـةمـايمكـنمـنتل
العامةوالخاصةبحسبالغرممنها:لإلضاءةالداخليةفيالمنازلوفـيالمصـانعأوإلضـاءةالشـواري

ءةوالمباني,أوتزيينالواجهاتواإلعالنات,أولالستعمالفـيالمنـاراتوفـيالمنـاورالكاشـفة,أوإضـا
 (-,الجالدلموسىوالمساحاتالكبيرةإضاءة امرة.

 أنواع اإلضاءة: 1-4
وهــيالتــيتــأتيمــنمصــادرطبيعيـةومصــدرهاالرئيســيهــيالشــمسوهــياألكثــر ضــاءة الطبيعيــة:اإل

,والبعـدعـنخـطاالسـتواء, يرأنهاتتبدلوتختلفبـاختالفالوقـتوالفصـلوالموقـع,مالئمةلإلنسان
ءةالطبيعيـةواالحسـاسبأشـعةالمباشرمـعاإلضـال(,واالتصا2413لالسنبانيوآخرون,وحالةالطقس

باإلضـافةإلـىظهـورالمبنـىوالفـراغالمحـيط,الشمسلهتأثيرنفسييبثالنشاطوالحيويةفياإلنسـان
بهتحتاإلضاءةالجيدةألشعةالشمسالذييعطيإحساسبالوضوحوالرؤيةالشاملةللمكانوالمبنى,

,وحداتــهوفتحاتـــهيقــويعوامـــلالوحــدةوالتجـــانسكمــاأنتركيبــةالضـــوءوالظــلوتوافقهمـــامــعالمبنـــىب
ثراالضـــاءةالطبيعيـــةفـــيتصـــميمالفتحـــاتالمبـــانيمـــنمنطقـــةألخـــر حســـبقـــوةأشـــعةالشـــمسوتـــؤ

(2412.لالقشطي,ودرجاتالحرارة

وتسـتخدمكبـديلعـناإلضـاءةالطبيعيـةفـيحـالتيناألولـىعنـدماتكـوناإلضـاءة: اإلضاءة الصـناعية
,وهـيمتــوفرةعلــىمــدار(2413لالســنبانيوآخــرون,نيـةعنــدمايحــلالظـالمكافيــة,والثاالطبيعيـة يــر

وتتمتـعاإلضـاءة,اليوموفيأيمكانوأيوقتوبأيكميةمطلوبةواستغاللالمبنىاالستغاللاألمثل
رباإلضـــافةلتعـــدداأللـــوانوتـــوفيرحريـــةللمصـــممفـــياختيـــا,الصـــناعيةبمرونـــةفـــيالتصـــميموالتوزيـــع

األلــوانالتــيتتوافــقمــعالفكــرةالتصــميميةومــد انســجامهامــعالمبنــىوتوافقهــامــعالنشــاطالمقــامفيــه,
عناصــــرالمبــــانيمثــــلالتفاصــــيلالمعماريــــةومــــوادوتســــاعداإلضــــاءةالصــــناعيةعلــــىالتركيــــزعلــــى

تحولــهإلــىالتشــطيبمــعالقــدرةعلــىإ فــالالعيــوبإنوجــدت,كمــاأنتســليطاإلضــاءةعلــىالمبنــى
وتتميـزاإلضـاءةالطبيعيـةعـن(2412لالقشـطي,عنصرجذبومتفرددون يرهمنالمبانيالمحيطـة

كمـا,ومصـادرهاالتحتـاجإلـىصـيانة,لـوانوأفضـلبالنسـبةلتمييـزاأل,صـادياًالصناعيةبأنهاأوفـراقت
(2413لالسنبانيوآخرون,أنهاأفضلمنالناحيةالصحيةوالنفسية
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 : اءةـــاإلض هميةأ 1-3
-:الطبيعيــــةوالصــــناعيةفيمــــايلــــيويمكــــنتلخــــيصأهميــــةاإلضــــاءةأهميــــةاإلضــــاءةفــــيالعمــــارة:

ـــة )بصـــرية(.6 ـــة خدمي ـــهمـــنالضـــروريالتعامـــلمـــعالفرا ـــاتواألشـــكالالموجـــودة:وظيف نجـــدأن
.باإلضاءةحسبنوعهاوشدتها

نفســــيوالشــــعورباألمــــانداخــــلالفرا ــــاتإناإلضــــاءةتخلــــقتــــوازن:وظيفــــة نفســــية )حســــية( .1
المعماريةالمختلفةوباألخصاإلضاءةالطبيعيةألنهاتتأقلممعالعينالبشرية.

وبالتـاليلضـوءالنهـار(,مـنالمتعـارفعليـهوجـوبوصـولأشـعةالشـمس:وظيفة بيجية )صـحية(. 4
فاإلضاءةالطبيعيةتعمـلعلـىتطهيـرإلىالفرا اتالمعماريةالحيويةمثلصالةالمعيشةو رفالنوم

.ءتلكالفرا اتبيئيطبيعيلهوا
وتتوقـفشـدةاإلضـاءةفـي,الشـمسهـيمصـدرالضـوءالطبيعـيأهمية اإلضـاءة الطبيعيـة:  1-3-6

أو,مكــانمعــينوفــيســاعةمحــددةعلــىزوايــاســقوطأشــعةالشــمسالمتغيــرةحســبخطــوطالعــرم
الحالةالجويةالسائدةوخصائصالموقعالجغرافية.وكذلك,التاريخوساعاتالنهار

هيمفضلةعناإلضاءةو,اإلضاءةالطبيعيةأوالنهاريةتوفرالراحةالبصريةوالنفسيةلإلنسان.1
الصناعية.

ا يرمزعجةوتوفرظاللذاتأشكالمعقولة.انعكاساته.2
توفرإضاءةممتازةللسطوحالرأسية..3
شرية.تتدرجاإلضاءةالطبيعيةعلىمد ساعاتالنهاربمايتأقلممعالعينالب.0
يمكناالستفادةمنالحرارةالناتجةمناستعماالتهاحسبالفراغوتوجيهالمبنى..1
يمكنالتحكمبكميتهاوذلكبالتوجيهوالتصميمالجيدبحسابفتحاتالفرا اتوعمقأبعاد.8

(2410منتياتكتابالعرب,للوانالمستخدمة.واألالغرفوموادالتشطيبالداخليةوالخارجية
عنصرأساسيفيتحقيقترشيدالطاقة..7
أفضلمصدرللضوءلتحقيقاظهارجيدلأللوان..8
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بالرحابةواالتسايفيالفرا اتالمعمارية..تزيدمناالحساس9
(1989لصبري,.دخولالضوءالطبيعيللفراغيخلقخاصيةديناميكيةويزيدمنجمالالفراغ.14
وتتمثلفياإلنارةالناتجةمنالمصابيحالكهربائيةالمختلفةاإلضاءة الصناعية:أهمية  1-3-1
-نوايواألشكالأهميتها:األ
تكونالحاجةلإلنارةالصناعيةضروريةفيالمبنىخاللساعاتالليل..1
إمكانيةاستعمالهافياألوقاتالمختلفةتبعًالر بةمستخدمالفراغ..2
يمكنتصميمواختيارأشكالوأحجاممصادراإلنارةحسبالمكانوأبعادالفرا ات..3
ختيارشدةاإلضاءةالناتجةواللونالمستخدم.إمكانيةا.0
األسطح–لاألرضياتالصناعيةفياألسطحكافةأهمخاصيةهيإمكانيةوضعمصدراإلنارة.1

األسقف(.–العمودية
  (2410لمنتياتكتابالعرب, .يمكنخلقمميزاتبصريةمعينةباختيارنويالمصباحواللون.8

   :اإلضاءة مصادر 1-5

ويقــومالمهتمــون,تعتبــرالمصــابيحالكهربائيــةبكافــةأنواعهــاهــيالمصــدرالرئيســيلإلضــاءةالصــناعية
مصـابيحأخـر وابتكـار,بمجالاإلضاءةالصناعيةبعملدراساتوأبحـاثلتطـويرالمصـابيحالمعروفـة

ةاالســتخداماتتكــونأكثــرمالئمــةالحتياجــاتالمســتخدمينمــنحيــثالكفــاءةوالفاعليــةوالجــودةلنوعيــ
لـىطاقـةضـوئيةإداةلتحويـلالطاقـةالكهربائيـةأالإوالمصباحالكهربائيأيكـاننوعـهلـيس,المختلفة

أوســائاًللمصــباحوذلــكعــنطريــقمــرورتيــاركهربــائيعبــروســطيكــونصلبًالالمصــباحالمتــوهج(
ويهتمهذاالجزءبـالتعرف(1988,زكيلالكمشوشيوالغازي(لمصباحالتفريغقوسالكربون(أو ازياً

ويمكــــنتصـــــنيف,نــــوايالمصـــــابيحالمختلفــــةفــــيالفرا ـــــاتالداخليــــةوالخارجيــــةواســـــتخداماتهاأعلــــى
المصابيحكاآلتي:
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(2412لطبال,(مصادراإلضاءةالصناعية9-2شكلل

 المصابي  الفتيلية: 1-5-6
تـماسـتخدامهبـداًلمـنأسـاليب,ئيـةيعتبـرمـنأقـدمالمصـابيحالكهرباالمصباح المتـوهج:  1-5-6-6

ويعتمـدأداؤهعلـىدرجـةحـرارةالفتيـلفعنـدماتزيـد,لـهأشـكالوأحجـاممختلفـة,اإلضاءةالبدائيةالقديمـة
مــنالمصــباحيصــبحأكثــرميــواًلللــونلــونالضــوءالصــادردرجــةالحــرارةيحــدثثــالثخطــواتمهمــة:

كمـــايعتمـــدعمـــر,(2447لالعريـــان,لعمـــرالمصـــباحاألبـــيموالفاعليـــةالضـــوئيةللمصـــباحتزيـــدويقـــ
حرارتــهكلمــاقــلعمــرالمصــباحنتيجــةزيــادةفكلمــاارتفعــتدرجــة,المصــباحعلــىدرجــةحــرارةالفتيــل

فإطالةعمرالمصباحيعنـيإضـاءةضـعيفةوالحاجـةإلـىعـددأكبـرمـنالمصـابيح,معدلتبخرالفتيل
لقدرةالضيائيةيؤديإلـىمعـدلكبيـرفـياسـتبدالالمصـابيحفيحينأنرفعا,واستهالكعاليللطاقة

أنـهالمصـباحالمتـوهجويمتـاز(,1988,وزكـيلالكمشوشـي,وبالتاليإلىزيـادةكبيـةفـيثمـناإلضـاءة
يحتـــاجإلـــىأجهـــزة,واللـــهنظـــاملخفـــتاإلضـــاءةســـهلو يـــرمكلـــف,ومتـــوفربأشـــكالكثيـــرةومتنوعـــة

مالئــم (Moyer,1992لفقالضـيائيإلـىقيمتــهالمحـددةفـورتشـغيلهيصــلالتـدكمـا,مسـاعدةلتشـغيله
لكـنمـا(1988,وزكـيلالكمشوشـييتميزبلونضوئهوأمانتهالعاليةفينقلاأللـوانو,ورخيصالثمن

عمـــرالمصـــباحلـــذافـــإنكلمـــاارتفعـــتدرجـــةحـــرارةالفتيـــلزادتالفاعليـــةالضـــيائيةوقصـــريعيبـــهأنـــه
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,يصـدرحـرارةمرتفعـةو,عمرالمصـباحوبـينفاعليتـهالضـيائيةمسـألةاختياريـةالتوصلإلىتوافقبين
 (2412,طباللعمرالمصباحقصير.,كماأنالفاعليةالضيائيةمنخفضةو
جــراءبعــمإهــوعبــارةعــنمصــباحمتــوهجولكــنتــم مصــباح التنجســتين )الهــالوجين(: 1-5-6-1

بخاصــيةالحـرارةالناتجــةاحـتفظلكنــه,و ــازالهـالوجينمـادةالكــوارتزالزجـاجيبإدخــالالتعـديالتعليـه
عمرهذاالمصباحيصلالىضعفعمرالمصـباحالمتـوهجالعـادي، (Philips,2000) عنالتشغيل

. (Steffy,2000)وبفعاليةأعلىساعة3144-2444مايقاربمن


(Karlen,2004)(مصابيحالهالوجين14-2شكلل

حجـمأصـغرمقارنـةمـعوعمـرأطـول,فعاليـةضـيائيةعاليـةلهبأنالمصباحويمكنتلخيصمزاياهذا
أكثــرتوازنــًامــنويمتــازبلــونأبــيمو,بســيطفــيالتشــغيلوالــتحكمكمــاأنــه,المصــباحالمتــوهجالعــادي

لهدرجةاظهارلونعاليةجدًاأعلىمنجميعالمصابيحاألخر مقارنـةمـعضـوء,المصباحالمتوهج
 لكـنمـنعيوبـه (Steffy,2000).خر المصابيحاألرهارخيصبشكلعامبالمقارنةمعسعو,الشمس

شديدالحساسيةللصدماتأثناءالتشغيللذامـنالمهـمتـوخيالحـذرعنـدالتركيـبويجـب لقـهقبـلنهأ
ســتهلكطاقــةكبيــرةمقارنــةيلــهمــردودضــعيفأيأنــهو، (Moyer,1992) تحريكــهوانتظــارهحتــىيبــرد

قصيرمقارنـةبـاألنواياألخـر مـنالمصـابيحممـايرفـعمـنعمرهو,يحالفلورسنتوالميتلهاليدبمصاب
اللوحــاتالفنيــةالصــوروو,المحــالتوالمعــارمو,إنــارةتنســيقالمواقــعيســتخدمفــيو,تكــاليفالصــيانة

 (Steffy,2000) نارةالمستشفيات.ا واإلنارةالمنزليةكمايستخدمفي(2008لبارودي,
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اليوجـد,تمتـازمصـابيحالتفريـغالغـازيبالفاعليـةالضـوئيةالعاليـة مصابي  التفريـ  الاـازي: 1-5-1
ـــل ـــىضـــغطعـــاليومـــنخفم,لهـــافتي ـــىأعلـــىطاقـــةضـــوئية,,تعمـــلعل ـــبوقـــتللحصـــولعل تتطل

( (Phillips,2000لضــوءضــاءةكبيــروتكلفتــهمرتفعــةومــنالصــعبالــتحكمفــياوحجــممصــدراإل
 ومـــنالصـــعبخفـــتالضـــوءالصـــادرمنهـــا,وتركيبـــاتإنـــارةكبيـــرة,الباســـتخدامعـــواكسإالخـــارجمنـــه

(Moyer,1992):وتنقسممصابيحالتفريغالغازيإلىنوعين

تحتـويهـذهالمصـابيحعلـى ـازخامـلأومـزيجمـن مصابي  التفري  ذات الضاط المنخفض :أوًس / 
ويعتمــدمردودهــاالضــوئيعلــىحجــم,بــار1بكثيــرمــنلضــغطأقــ ــازاتخاملــةوبخــارمعــدنعنــد

وللوصــولإلــىطاقــةضــوئيةمالئمــةفــإنالمصــباحيجــبأنيكــونلــهأنبــوبتفريــغكبيــر.,المصــباح
 (2412لطبال,

سطحهاالـداخلي,يتكونالمصباحالفلوريمنأنبوبةزجاجيةطويلةمصباح الفلورسنت: 1-5-1-6
تشــغيلهــذاأويعتمــدمبــد,لكترودزودبــإمــرفــانمحكمــانتمامــًاوكــلمنهمــاوط,مكســوبمســحوقفلــوري

ويعتمــدلــونهــذاالضــوءعلــىنــويالمســحوقالفلــوري,لكتــرودينمصــباحعلــىالتفريــغالغــازيبــيناإلال
(1988,وزكيلالكمشوشيالمستخدم.


(Karlen,2004)الفلورسنت(مصابيح11-2شكلل

ســـعرهو,الضـــوءبشـــكلمتجـــانسانتشـــارالكبيـــريســـاعدعلـــىحجمـــهنبـــأمصـــباحالفلورســـنتويتميـــز
,بواســـطةكـــوابحالكترونيـــةخاصـــةعتامـــهإيمكـــن, لـــبالمصـــابيحاالخـــر أرخـــيصجـــدًامقارنـــةمـــع

عمـــرالمصـــباحكمـــاأن,(2008لبـــارودي,نصـــويالمصـــباحخفيـــفمقارنـــةمـــعالمصـــابيحاألخـــر و
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ليــــلنقــــلاأللــــوانممتــــازولــــونالضــــوءأبــــيمبــــارددو,تشــــغيليةســــاعة24444الفلــــورييصــــلإلــــى
حجــم,إلنتــاجحــزمضــيقةمــنالضــوءاليمكــنالــتحكمبضــوئهأنــه ومــن عيوبــه(2412لطبــال,

صـلحإلظهـاربريـقيال ،لالستخدامفيالفرا ـاتالمعماريـةالمهمـةأجهزتهكبيرممايجعله يرمثالي
حتاجالىوي,يقلالتدفقالضوئيمعالزمن,(2008ارودي,بلجسامالمعدنيةأولمعانالمجوهراتواأل

مواقــفالســياراتو,نــارةالمكاتــبوالمكتبــاتإســتخدمفــييو,(2412لطبــال, (Starter)بــاد تشــغيل
قاعـــاتالمـــدارسو,نــارةمالعـــبالرياضـــةالداخليــةا و,المصـــانعوالورشــاتوالمخـــازنالكبيـــرةو,الداخليــة

 (2008لبارودي,متر.7رتفاعهاعنوالصاالتوالغرفالتييزيدا
ولهانفسخصائص,وهيمايسمىبمصابيحتوفيرالطاقةمصباح الفلورسنت المدمج:  1-5-1-1

ــــدةأالإ,المصــــابيحالفلورســــنتيةالتقليديــــة نهــــاتمتــــازبصــــغرحجمهــــاممــــايــــوفرمجــــاالتتطبيــــقجدي
(2412.لطبال,وواسعة


(http://www.hazemsakeek.info(مصابيحالفلورسنتالمدمجةل12-2شكلل

صـغرحجمهـاوطـولعمرهـا,تمتـازبتـوفيرالطاقـةيلـي:بمـاالمصابيحالفلورسـنتيةالمضـغوطةوتتميز
نوايمنهاالتيأعتامإيمكن,نبوبيةإمتوفرةبشكلمصابيح,ضوئيعاليالهامردود,(2447لالعريان,

يقلالتدفقالضوئيمـعأنهومن عيوبه ,(2412لطبال,لكترونيةإنتشغيلهاعلىمتمماتتشغيليمك
ويسـتخدمفـي(2447لالعريـان,يتأثرالتدفقالضـوئيللمصـباحبدرجـةالحـرارةالمحيطـةبـهكما,الوقت

بيقـاتمحـدودةلإلنـارةتط,نـارةالمكاتـبودوراتالميـاها و,ماكنالداخليةنارةالعامةلألاإلو,نارةالممراتإ
 (2008لبارودي,الخارجية.

http://www.hazemsakeek.info/
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ـــون: 1-5-1-4 ـــاردة والني ـــرودات الب حالفلوريـــة,لكـــناليـــتمتســـخينتشـــبهالمصـــابي مصـــباح اسلكت
وهـوعبـارة,لكتـروداتالبـاردةسببيطلقعلىهـذاالنـويمصـباحاإللكتروداتإلنتاجالضوءولهذاالاإل

(2447لالعريان,يهاوتشكيلها.عنأنبوبةطويلةورفيعةممايسهلثن

 
أشكالمصباحاالكتروداتالباردة

Karlen,2004)والنيونل
اســتخداممصــباحاالكتــروداتالبــاردةفــيتجســيدالــديكوراتباالضــاءةالمخفيــة

(www.outline-uk.comلوالنيونفيتحديدالدرجوبألوانمختلفة
لنيون(مصباحااللكتروداتالباردةوا13-2شكلل

ــز طــولعمــرهو,متــوفربــألوانكثيــرةهــوومرونــةفــيالشــكلوالحجــمبالهــذاالنــويمــنالمصــابيحويتمي
نتاجأكثرمنلونفينفـساالنبوبـة.إلهقدرةعلىكماأن,ساعة40,000إلى20,000يتراوحبين

والبرودةوحمايةيجبحمايتهمنالرطوبةو,هفاعليةضوئيةضعيفةلفعيوبهأما ،  Karlen,2004)ل
ريالمحــوالتالخاصــةبــهكبيــرةومزعجــةممــايجعــلمــنالضــرو,النــاسمــنجهــدهالعــاليالخــاصبــه
التدفقالضيائيالخاصبهأقلمنالمصباح,وليةمرتفعةأتكلفة,وضعهفيمكان يرمسمويللناس

مبـانيالمـؤتمراتوالفنادق,يةمبانيالتقليداإلضاءةالخارجيةللفيويستخدم ,(2447لالعريان,الفلوري
 Karlen,2004)لعالناتوالدعاية.الفتاتاإل,رشاديةوتحديدالمبانيعالماتاإلال,مبانيالمكاتبو

لقدأمكنتطـويرهـذاالنـويمـنالمصـابيحخـاللالعقـد مصباح التفري  بدون الكترودات: 1-5-1-3
نويمنالمصابيحالفلوريةولهنفسالخصائصوهو,الماضيبفضلالتقدمفيتكنولوجيااإللكترونيات

سـاعةوعنـدتشـغيلهـذاالمصـباح80,000إلـى60,000لكتـروداتيتـراوحعمـرهمـابـينإوألنهبـدون
ويتميزهذاالنويمنKarlen,2004)لسنة24ساعةيوميًافإنالمصباحيدومأكثرمن12بمعدل
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سـاعةولـذلكفهـيتسـتخدمإلنـارةجميـعاألمـاكن100,000عمـرطويـليصـلإلـىالمصابيحباآلتي:
ال,نفاقوالطرقالسريعةوالمطاراتو يرهايمكانالمصابيحمثلالكباريواألالتييصعبالوصولإل

لكتــروداتيطيــلعمــرالمصــباحإعــدموجــود,تتــأثربعــدعمليــاتالبــدءعلــىعكــسالمصــابيحالفلوريــة
قــدرتهاعلــىنقــل,كتــروداتلتــيقــدتــؤديإلــىتــدميراإلالويرفــعالحــذرعــناســتخدامبعــمالعناصــر

 (2447لالعريان,لهافاعليةضيائيةعالية.و,األلوانجيدةجداً

 
 Karlen,2004)ل (مصباحالتفريغبدونالكترودات10-2شكلل

ليـةيمكنتقسيممصابيحالتفريغذاتشـدةضـيائيةعا ذات شدة ضياجية عالية: ثانيًا/ مصابي  التفري 
بخــارالزئبــقوالهاليــدالمعــدنيومصــباحالصــوديومبنوعيــهضــغطإلــىأربــععــائالتمــنالمصــابيح:

وبالتـالي,وهذهالمصابيحتنتجالضوءعنطريقإحداثقوسكهربـائيصـغيرنسـبياً,عاليومنخفم
الخطيــةاعتبارهــامــنالمصــادرالنقطيــةوهــذايعنــيأنالضــوءالنــاتجأكثــرســهولةمــنالمصــادر يمكــن

وفــيحالــةفقدانــهالقــوة,مثــلالمصــباحالفلــوري,وتحتــاجهــذهالمصــابيحإلــىفتــرةإحمــاءعنــدالتشــغيل
عادةإضاءتهالكهربيةأثناءالتشغيلفيحتاجإلىفترةتبريدقبلإنتاجقوس بعم,كهربائيمرةأخر وا 

  Karlen,2004)دقائقإلعادةالتشغيل.ل14المصابيحيحتاجالى

يقومبإنتاجالضوءعنطريقمرورالقـوسالكهربـائيخـاللبخـار:بخار الزجبقمصباح  1-5-1-5
تتراوحالفترةالزمنيةمنلحظةبدءتشغيلالمصباححتىويتميزمصباحبخارالزئبقبمايلي:,الزئبق

خضـرالضـوءالـذيينـتجعنـهلونـهأبـيميميـلإلـىاألزرقالم,دقـائق7-3اإلضاءةالقصو لـهمـن
ساعةوتعتمدقدرته24,000إلى16,000يتراوحعمرالمصباحمابين,(1988,وزكيلالكمشوشي

اليتأثربعددعملياتبدءالتشغيلإذاكانعددسـاعاتاإلضـاءةبـين,الكهربائيةعلىقدرتهالضيائية
كالوأحجـامتتـوفرمصـابيحالزئبـقضـغطعـاليبأشـ,(2447كلعمليةفـيحـدودالسـاعتينلالعريـان,
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ـــوبأمـــا,(2412لطبـــال,األداءاللـــونيضـــعيفولكنـــهيبقـــىثابتـــًاطـــولفتـــرهعمـــره,مختلفـــة هـــذاعي
كبيـــربالمقارنـــةمـــعمصـــابيحالتفريـــغذاتالشـــدةهحجمـــو,لـــهأمانـــةنقـــلرديئـــةلأللـــوانالمصـــباحفـــإن

فيإنارةهذاالمصباحدميستخو (2447الفاعليةالضيائيةمحدودةلالعريان,و,الضيائيةالعاليةاألخر 
كمايستخدمفيإنارةالمعروضات.,الشواريومواقفالسياراتوالفرا اتالداخليةالكبيرة


أشكالوأحجاموقوةمختلفةمنمصباح

(www.sylvania.com)بخارالزئبق.
استخدامالمصباحفيإنارة

 (www.indiamart.com)الشواري.

(مصباحبخارالزئبق11-2شكلل

أنهــاتحتــويأيضــًاعلــىإال,هــونــويمتطــورلمصــابيحالزئبــق مصــباح الهاليــد المعــدني: 1-5-1-1
ـــــد ـــــالهالي ـــــةالضـــــوئية,مـــــزيجمـــــنالميت ـــــذيبإضـــــافتهتتحســـــنالفعالي ـــــزداداألداءاللـــــوني,وال .كمـــــاي

(2412لطبال,


فـــةمــــنمصــــباحمختلوقــــوةأشـــكالوأحجــــام

الهاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني.
(www.astralighting.coل

عمـــرالمصـــباحالطويـــلوكفاءتـــهالعاليـــةأدتالســـتخدامهفـــي
(www.archiexpo.com) المساحاتالواسعةمثلالموان .

(مصباحالهاليدالمعدني66-9شكلل

http://www.sylvania.com/
http://www.astralighting.co/
http://img.archiexpo.com/images_ae/photo-g/metal-halide-flood-projector-57876-7194793.jpg
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تحكـمممتـازفـيالضـوءوألـوانممتـازة,الحصـولعلـىضـوءلـهأمانـةنقـلومنمميزاتهـذاالمصـباح
حجــمصــغيرمقارنـةمــعالمصــابيحو,عمـرطويــلوكفــاءةعاليـةكمــالــه,(2447لالعريـان,الخـارجمنــه

تحتـاجإلـىزمـنو,مصابيحالميتالهاليداليمكـناعتامهـاأنعيوبهومن,(2008لبارودي,الفلورية.
,(2008لبـــارودي,,ســـعرهامرتفـــعكمـــاأن,(2412لطبـــال,,قبـــلإعـــادةالتشـــغيلتبريـــدطويـــلنســـبياً

ــــارةالشــــواريوالســــاحاتالعامــــةويســــتخدمفــــي نــــارةالمطــــاراتو,إن المعــــارموالمحــــالتو,والمالعــــبا 
 وتنســـيقالمواقـــع.إنـــارةالمبـــانيالعامـــةوالمستشـــفياتباإلضـــافةإلـــى ،Karlen,2004)),التجاريـــة

(Steffy,2000) 

تتشـــابهمصـــابيحالصـــوديومضـــغطمـــنخفممـــعمصـــباح الصـــوديوم ضـــاط مـــنخفض:  1-5-1-7
وفـيهـذهالحالـةفـإنبخـارالصـوديوميثـار,مصابيحالفلورسنتمنحيثطريقةالبناءوكيفيةالتشغيل

 (2412لطبال,.بداًلمنبخارالزئبق

الـوهج,سـاعة15,000احإلـىيصـلعمـرالمصـب,فعاليةضيائيةعاليةبأنلهاوتتميزهذهالمصابيح
الضــوءو,(1988,وزكــيلالكمشوشــيأقــلازعاجــًامــنالــوهجالنــاتجمــنالمصــابيحاألخــر النــاتجعنــه

واليمكــن,لــهأمانــةنقــلاأللــوانمنخفضــةفأمــاعيوبــه ،Phillips,200) لالصــادرعنــهأصــفراللــون
عطائـهاإلضـاءةالكاملـةبـينتتـراوحالفتـرةالزمنيـةبـينبـدءال,تمييزاأللوانعلىضـوئه و7مصـباحوا 

 يــــرمناســــبةلإلضــــاءةو,(2447لالعريــــان,تحكــــمضــــعيففــــيالضــــوءالخــــارجمنــــهلــــه,دقــــائق14
فــــــــياإلنــــــــارةاألمنيــــــــةكمــــــــايســــــــتخدم,يســــــــتخدمفــــــــيإنــــــــارةالشــــــــواريوالطــــــــرقالســــــــريعة,الداخليــــــــة

((Karlen,2004. 

,مصــابيحالزئبــقمــنحيــثبنائهــاوعملهــاتتشــابهمــع: عــاليمصــباح الصــوديوم ضــاط  1-5-1-8
ليصــــــبحمتوســــــطإلــــــىجيــــــد.,والضــــــغطالعــــــاليفيهــــــايعــــــززمــــــنخصــــــائصاألداءاللــــــونيالناتجــــــة

(2412لطبال,
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األشـــــــكالالمختلفـــــــةلمصـــــــابيحالصـــــــوديوم

Karlen,2004)ضغطعالي.ل
تتميزبلونهااألصفرالداف الـذييجعـلمـنالشـواريالمضـاءة

www.indiamart.com ءالذهبي.كتلةمنالضو
.(أنوايمصابيحالصوديومضغطعالي17-2شكلل

عمــرالمصــباحيصــلإلــى,قــدرةضــيائيةعاليــةجــداًبــأنلهــاوتتميــزمصــابيحالصــوديومضــغطعــالي
ينـــتجهـــذا,اتحكـــمممتـــازفـــيالضـــوءالخـــارجمنهـــلهـــا,(1988,وزكـــيلالكمشوشـــيســـاعة24,000

اليحــدثانخفــامكبيــرفــيالتــدفقالضــوئيعبــرو,ناألشــعةفــوقالبنفســجيةالمصــباحنســبةقليلــةمــ
أمـــاعيوبـــهفلـــون,(2412لطبـــال,متوســـطإلـــىجيـــدلهـــامـــنداءاللـــونياألو,(2447لالعريـــان,الـــزمن

يتغيـر,ممايجعلمظهرالنباتـات يـرحيـويوحيداللونوهو,الضوءالصادرعنهأصفرذهبيداف 
التكلفـةاألوليـة,فيصـبحمائـلللـوناألصـفرالـداكنأواألخضـر,ةعمـرالمصـباحلونالضوءفينهايـ

طعاليإلىزمنتحتاجمصابيحالصوديومضغو,(2447لالعريان,أعلىمنمصباحالهاليدالمعدني
إنارةالمالعبيستخدمفي,(2412لطبال,تحتاجإلىزمنتبريدقبلإعادةالتشغيل,إقاليلعدةدقائق

Karlen,2004)).المصانعوالورش,المطاراتوالمساحاتالواسعة,فالسياراتومواق

يقــومهــذاالمصــباحبإنتــاجالضــوءعــنطريــقمــرورالقــوسالكهربــائيمصــباح الزينــون:  1-5-1-9
صـغيرالحجـميمكـنتثبيتـهفـياألمـاكن:بأنـهويمكـنتلخـيصمزايـاهـذاالمصـباح,خالل ازالزينـون

ويســـتخدمفـــيإنـــارة,ومـــنعيوبـــه:قـــدرةضـــيائيةضـــعيفة,انـــةنقـــلاأللـــوانممتـــازةالصـــغيرة,معامـــلأم
(2447لالعريان,الشواريومواقفالسيارات.
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(lamp.com-www.xenon)(مصباحالزينون18-2شكلل

ــة للضــوء ) 1-5-4 وتســمىأنصــاف( :Light Emitting Diodes-LEDالمقومــات المبتعث
تنبــأالعــاملونفــيمجــالاإلضــاءةبأنــهفــيالمســتقبل يــرالبعيــدقــدو,النواقــلالثنائيــةالمشــعةللضــوء

ويعتمــدهــذاالنظــامعلــىأنصــاف,ســوفتحــلمكــانكثيــرمــنالمصــابيحالتقليديــةكمصــدرلإلضــاءة
(2412لطبال,,ائيمباشـرةإلـىضـوءالتيتسمحبالتدفقباتجاهواحدفقطوتحويلالتيارالكهربـالنواقل

حيــثتحــددالمــادةالمســتخدمةفــيالعنصــر,المــادةالمســتخدمةويعتمــدلــونالضــوءالمبتعــثعلــىنــوي
ويمكــنتلخــيصمزايــاالمقومــات(,2447لالعريــان,(لــونالضــوءالصــادرعنــهLEDنصــفالناقــلل

حجـمصـغير,يتتحسـنباسـتمرار%وهـ94كفـاءةعاليـةتصـلإلـىبـأنلهـا(LEDsالمبتعثةللضوءل
يمكـــناعتامهــــا,(2008لبـــارودي,%91تصـــلإلـــىفيهـــادرجـــةتمييـــزاأللـــوان,واليولـــدحـــرارةجـــداً

لحصـــولعلـــىلـــونالضـــوءايـــتمفيهـــا,(2412لطبـــال,واالهتـــزازاتةقـــاومالحـــرارةوالبـــرودوت,إلكترونيـــاً
التتــوفرأنــهعيوبهــالكــنمــن,(2447ن,لالعريــاالتحتــويعلــىأشــعةفــوقالبنفســجيةو,المر ــوبفيــه

إنحجمهـاالصـغيروتعـددألوانهـاجعـللهـا,(2448لبـارودي,منهاأجهزةبكمياتتـدفقضـوئيعـالي
التصـميمالـداخليواإلنـارة,مجالواسعمناالسـتخداماتومـنأهمهـاإنـارةالممـراتوالمنـاطقالخارجيـة

إشــاراتالمــرور.,اإلنــارةالموجهــةفــيالمبــاني,نــارةاألدراجإ,الالفتــاتالمضــيئةواالعالنــات,التأثيريــة
 .(2412لطبال,



http://www.xenon-lamp.com/
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ــــــةومتنوعــــــةمــــــن  أشــــــكالمختلف

LEDs لالســـــتخداماتالداخليـــــة 

 Karlen,2004)) والخارجية.

تساهمإضاءةالليداتفيعملأجواء
نفســــيةمتغيــــرةحســــبلــــوناإلضــــاءة

 (www.osram.com).المستخدم

لتمييـزالشـكلLEDsاستخدامإضـاءة
المعمــاريويجــذبالبصــرمــنمســافات

 (http://lab-au.com) .بعيدة

 LEDs(المقوماتالمبتعثةللضوء19-2شكلل

نارتـــهبـــللتســـهيلا الفـــراغورظهـــاإضـــاءةاليقتصـــرعلـــىأنظمـــةاإلاســـتخدام: اإلضـــاءة أنظمـــة 1-1
تكــونمنــاخلطيــففــيالتصــميمفاإلضــاءة,مــانأيــهبفعاليــةواالســتخداموالتحــركفــيالفــراغوالعمــلف

بعـادهوديكوراتـهوتحـددالجـوالسـائدسـواءكـانبـاردأوباإلضاءةتبـرزوظيفـةالفـراغوالداخليوالخارجي
ضـاءةلتحديـدأنظمـةاإلضـاءةالمختلفـةومكانهـاتكمـنمهمـةمهنـدساإلورسـميوهنـاأأوداف لطيف

نظمةهيكمايلي:هذهاأل،  (Philips,2008)ىمستو منالراحةللمستخدمينمنالفراغلتوفيرأعل
يمكنبواسطتهاإضاءةفراغمعينبحيثيـتمكن: (General Lighting) ضاءة العامةاإل 1-1-6

بصــريًا,ويعتبــرهــذاالنــويمــنالمســتخدممــنالتحــركبســهولةوأمــانوتحــددالفــراغوتجعلــهفرا ــًامــريح
ويمكـــن( www.americanlightingassoc.com) ,ضـــاءةومهـــمفـــيمخطـــطاإلاإلضـــاءةضـــروري

أو يــــرالمباشــــرة,حيــــثتجعــــلاإلضــــاءةالمباشــــرةالعناصــــر,ضــــاءةالمباشــــرةتحقيقهــــاباســــتخداماإل
ضـاءةويمكـنالحصـولعلـىاإل,ربالرحابـةبينماتعطياإلضاءةالغيرمباشرةالشـعو,والسطوحمشرقة

,ويكونالتركيزعلـىإنـارة(منالضوءلمثلالثرياتمتناثراًانتشاراًارةالتيتعطينأجهزةاإلالعامةمن
.(9269)طبال، المحتوياتأكثرمناالهتمامبالنواحيالجمالية
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 (www.tradearabia.com)(نموذجالستخداماإلضاءةالعامة24-2شكلل

المنطقةالتيهيإضاءةإضافي :(Task Lighting) إضاءة المهمات 1-1-1 ةتستعملإلنارة
األلعابوالهواياتو يرهامنالنشاطات,تحتويفعاليةبصريةمثلالقراءةوالكتابة,تحضيرالطعام

ويتمتوجيهالضوءالى,ويتمالحصولعليها البًابواسطةأجهزةإنارةقريبةومستقلة,التيتحتاجلذلك
العمل النوف (Zelinsky،2006) سطح علىاإليهذا المهمةوييقلاالعتماد وتزود العامة ضاءة

ضاءةضمنوتعملعلىتنويعاإلالمضاءةبإضاءةجيدةوكافيةمباشرةوموجهةوخاليةمنالظالل
 .(Philips,2008) الفراغككل

 

(www.thetaelectric.com(إضاءةالمهماتل21-2شكلل

تعتمدعلىتتش: (Accent Lighting)المركزةضاءة اإل 1-1-4 المهماتكونها ابهمعإضاءة
 لاألعما علىهنتباالا لتركيز تستخدمحيث تشكيلية إضاءة هي اإلضاءة ذهه أن إال,الضوءالموجه
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 العناصر على أو المتاحف, اتضومعرو الخاصة لمقتنياتاو والمنحوتات الجدارية اللوحات مثل الفنية
 عادةاإلضاءة من النوي ذاه ويكون,الخاصة العناصر على والتأكيد المزاج لضبط أو األخر  الديكورية

 تدعيم في يساهم مما العناصر, كبتل صريالب االهتمام خلق على تساعد وهي ,والتعديل التركيب سهل
إنارة (9269)طبال،الجمالية واللمسة اإلثارة من جو فاءضوا  الديكورية,األفكار في تستخدم كما

نصرمعينفيالتنسيقالخارجيكالدهانوالملمسالخارجيأوإظهارنويالفرا اتالخارجيةإلبرازع
  (www.americanlightingassoc.com) .معينمناألشجارفيالحديقة

 
 www.startimes.com) ) -المعمارية( استخدام اإلضاءة المركزة في إظهار العناصر 99-9شكل )

 تركيز هو فالهد يكون الحالة ذهه في : (Architectural Lighting)ة المعماري اإلنارة 1-1-3
,ياتواألرضـوالجـدران األسـقف وعلـى الفـراغ فـي الموجـودة المعماريـة المعـالم علـى اإلنـارة مـن جـزء

ظهـار  (Philips,2008),و يرهـا ئفوظـا مـن الفـراغ محتويـات إنـارة إلـى النظـر دون المعـالم ذههـ وا 

 عاًضـمتوا جـزءً األخيـرة تعطـي حيـث المعماريـة اإلنـارة مع العامة اإلنارة األماكنلكت في عادة وتستخدم
 (9269)طبال،.الالزمة اإلنارة من

 
 (www.mittronik.comلبرازالشكلالمعماريإ(استخداماإلنارةالمعماريةفي23-2شكلل

http://www.americanlightingassoc.com/
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 األربعة اإلنارة أنواي من جمزي عادة وهو:(Ambient Lighting)اإلضاءة المحيطية  1-1-5
ن,الفراغ منض حومري بذاج جو لخلق منها مبع أو السابقة, نارة العامة, اإلنارةملع وا   المهمات وا 

 الكلي يطمحال تقديمفي يساعد وانسجام بتكاملمالبع بعضها مع المعمارية واإلنارة المركزة, إلنارةاو ,
 (2412لطبال,فيأحسنصورة. خليالدا ميمصوالت للعمارة

 

(www.hgtvremodels.comلالمحيطية(اإلنارة20-2شكلل
 العامة اإلضاءة لنوعية حاجته يحدد أن المصمم على يجب اإلضاءة لتوزيع:مستويات اإلضاءة 1-7

لألبنية للفرا ات لتصنيفها يمكن والتي والخاصة العامة المختلفة الشكل خمسة21-2حسب إلى )
: ستوياتكمايليم


 (2441لخلف, (مستوياتاإلضاءةالمختلفة21-2شكلل

 أو سقفية تكون وقد سفلألا لىإالضوئية الطاقة كل تتركز الحالة هذه في: المباشرة اإلضاءة 1-7-6
 داخل لإلضاءة جيد يتميزبتشتيت النوي وهذا والتحريك للنقل قابلة حرة أوتكون سطحية ظاهرة جدارية,

http://hgrm.sndimg.com/HGRM/2011/08/18/DP_charalambous-contemporary-living-room-2_s4x3_lg.jpg
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النويفيالورشوالمخازنوأماكناألعمالالدقيقةحيثتكون ,(2441لخلف, راغالف هذا ويستخدم
لالكمشوشيو.اإلضاءةعاليةعلىأسطحالعملوهيأيضاضروريةفي رفالعملياتالجراحية

(1988,زكي
 الى تصل بنسبة األسفل تجاهإفي ة ةاإلضاء تتركز النوي هذا في ضاءة شبة المباشرة:اإل 1-7-1

 على تأثيركبير ثاثواأل الجدران لوانأل يكون الحالة هذه وفي ,الكليةللمنبع الضيائية الطاقة من90%
.والمعامل الممراتوالسكنية للغرف مناسب النوي منهاوهذا الضوء وتناثر انعكاس طريق عن ضاءةاإل

(1988,زكيلالكمشوشيو
 الضيائي نموذجال يكون: المباشرة غير شبه اإلضاءة 1-7-4  نحو الضوئية بشدته موجهاًفيها

 ارتفايالسقف كان إذا الضوئي النظام هذا يصلح وال ,السفلي فياالتجاه ضئيل جزء وجود مع السقف
 البهر نقاصإ على الفضاء جدران من االنعكاسالمتتالي ويساعد ,معتماً السقف لون كان إذا كبيرًاأو

التشغيل على له سطحاً السقف يكون أن ويجب سطح انعكاس تناثريًا  بمرور يتغير ال معامل
 . (2441لخلف,الزمن

 الشدة هوأن اإلضاءة النويمن لهذا األساسية الخصائص أحد: المباشرة غير اإلضاءة 1-7-3
 أقلما المنبع نصوي أن فنجد السفلية االتجاهات جميع في للمنبعتنعدم الضوئي للنموذج الضيائية

 لرؤية يصلح ال وهو ظالل أو خياالت اإلضاءةأي من النوي هذا واليصاحب للمشاهد بالنسبة يمكن
 وحدات تخفى ما وعادة(1988,وزكيلالكمشوشيالدقيقةويستخدمفيالمعارموالمتاحف األجسام
 . (2441لخلف, السقف أو الجدار على منها بالشعايالمنعكس لتضيء طرق بعدة فيه اإلنارة

 والنصف العلوي النصف بين بالتساويتقريبًا موزعة فيها ضاءةإلا تكون: المتساوية ضاءةاإل 1-7-5
 من السفلي ,المباشرة و يرالمباشرة ضاءةاإل بين يجمع ضاءةاإل من النوي وهذا ,الداخليالفراغ
 اًتجسيم تعطى حيث الثالثة بعادهاأظهارإ يرادالتي األجسام اإلضاءة من النوي هذا ويناسب

(1988,وزكيكمشوشيلاللها
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:الخالصة
تناولتالدراسةخاللالفصلالثانيمفـاهيمعامـةونظريـةعـنالضـوءوطبيعتـهوعالقتـهبالرؤيـة,مـع
تحديـــدالعوامـــلالتـــيتـــؤثرعلـــىحـــدةالرؤيـــا,كمـــاتعرضـــتالدراســـةإلـــىالحـــديثعـــناللـــونوعالقتـــه

وســردلدراســةاإلضــاءةالفصــلالثــانيني,ثــمانتقــلأللــوانواألداءاللــوالمتغيــرةبالضــوء,ودرجــةحــرارةا
مزايــاوعيــوبواســتخداماتكــلنــوي,ثــمعــرجأنواعهــاوأهميتهــاومصــادرهاالتــيتــمتوضــيحهامــعبيــان

ضـاءةالمختلفـةسـردًاووصـفًامـعالتوضـيحباألمثلـةوخـتمالفصـلبالحـديثعـنالباحـثعلـىأنظمـةاإل
مستوياتاإلضاءة.
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 اإلضاءة في العمارة:   4-6
 انعكـاس يـتم عنـدما تحـدث لـد المتلقـي والمفهومـة المتكونـة المرئيـة الصـورةو,علـموفـنهـيةاإلضـاء
 والتـأثير سـقوطالضـوء هـو األول الحـدثف,والمـواد واألسـطح األجسـام علـى وسـقوطها الضـوئية األشعة
هـوسـببو,فالضـوءهـوعنصـرأساسـيفـيالعمـارة(Steffy,2002)لألشـياء فهمنـا هـو لـه النهـائي

قةاإلضاءةتؤثرفيتغييرالحيزوالرؤيـةوالمنـاخيوطر,لهويؤثرفيطريقةادراكنا,تفاعلمعالفراغال
و يرهــاممــالــهعالقــةوتــرتبطاإلضــاءةبالســطويوالظــاللوتوزيــعاإلضــاءةواللــون,العــامداخــلالفــراغ

وهـيكـذلك(Ronn,2008),اًوبالتالييحددادراكناللفراغوتقبلهنفسي,بالتأثيرعلىاالحساسالبصري
لكــناألكثــر,هائلــةوتحــديثهاطبقــًاللتكنولوجيــاالحديثــةالمتعلقــةبعلــماإلضــاءةاســتعمالمعرفــةوتقنيــة

حيـثيوجـدثالثـةعوامـلأساسـيةفـيتصـميماإلضـاءةوهـي,أهميةهومالئمةاإلضـاءةللمسـتخدمين
وتصــميماإلضــاءةهــوخلــيطبــينالعلــموالفــن(-,Genthner) ,النــاسوالجمــالوالتكنولوجيــاوالمعرفــة

فاإلضـاءةليسـتعمليـةتحقيـقمسـتو معـين,والمصممالنـاجحهـوالـذييـوازنبـينكونـهفنانـًاوعالمـاً
بلهيعمليةابداعيةبالدرجةاألولـىفهـيتضـيفعناصـرجماليـةإلـىالفـراغ,مناإلنارةلفراغمحدد

أوجــوًا,اإلضــاءةيســتطيعالمصــممأنيزيــدالفــراغبهجــةوســروراًفب,المعمــاريممــايزيــدهجمــااًلخاصــاً
فالمبـــدأالرئيســـي(1988كمـــاأنوحـــداتاإلضـــاءةهـــينفســـهاعناصـــرجماليـــةمكملـــةلحماد,,شـــاعرياً

لـذافـإنفهـمكـلمـنعلـم,لتصميماإلضاءةهوعمليةابداعيةلترتيـبالقـيمالوظيفيـةوالجماليـةللعمـارة
 (Thanaphanit,2010)فيالوصولللحلولالتصميميةالفعالـة لهدورإيجابيوفناإلضاءةسيكون

بـليتجــاوز,فـناإلضــاءةاليقتصـرعلـىتحقيــقالمتطلبـاتالتصــميميةللفرا ـاتر ـمأهميتهــاكمـاأن
فضـــاًلعـــنتوفيرهـــااألجـــواءالبيئيـــةالمالئمـــةللتعبيـــرعـــن,تلـــكالحـــدودللتعبيـــرعـــنالشـــكلالمعمـــاري

وقدتحدثالكثيـرمـنالمعمـاريينعـنأهميـةاإلضـاءةودورهـافـي (Story,2002)التصميميةاألفكار
العمارةفقالليكوربوزييهالمعماريالشهيرفيتعريفهللعمارة"إنالعمارةهياللعـبالمـتقنبالكتـلتحـت

"إنتــاريخالواعتبــرأنالعمــارةواإلضــاءةتربطهمــاعالقــةقويــةاليمكــنأنتنفصــلعنــدماقــالضــوء"
كماقالرينزوبيانو"الضوءليسفقطشدةبللهتموجات,العمارةهوتاريخالصرايمنأجلالضوء"

أمــا,واهتــزازاتالتــيتعمــلعلــىتخشــينالمــوادالناعمــةلتعطــيالمشــاهداحساســًابأنهــاثالثيــةاألبعــاد"
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ـــــــــــــــيالعمـــــــــــــــارةنجـــــــــــــــدأناإلضـــــــــــــــاءةتعـــــــــــــــززأفكـــــــــــــــار ـــــــــــــــول"ف إنشـــــــــــــــائيةريتشـــــــــــــــاردمـــــــــــــــايرفيق
وقدذكرلويسكانأن"الفراغاليكـونفرا ـًامعماريـًاإالإذاكـان (Major&Others,2005)"معينة

فالعناصــراإلنشــائية,ويــؤثرالضــوءعلــىالعمــارةبطريقــةتبادليــة(-,Obelleiro)بــهإضــاءةطبيعيــة"
يشعوراألشخاصمنخاللالتينحتاجهالحصرالفراغاليمكنادراكهاإلىأنيتمرؤيتهاوتسجلف

,ويــدلعلــىالمقيــاس,ويبــينالشــكل,ويظهــرالســمةواللــون,فالضــوءهــوالــذييحــددالفــراغ,اإلضــاءة
فمــنخــاللاإلضــاءةالجيــدةيمكــنأننجعــلالمبنــىيظهــرباألســلوب,وظيفيــًاوجماليــاًويفصــلالفــراغ

نإضـاءةجيـدةأبـرزتالمعـالمالمعماريـةفكـممـ,والشكلالذييريدهالمعماريفيكلمـنالنهـاروالليـل
تتكامـــلمـــعاالبـــدايالمعمـــاريليبـــدو,وشـــكلتببريقهـــاوظاللهـــاوانعكاســـاتهاتـــأثيراتخالقـــة,الجميلـــة

كمـاأنالصـيا ةالجميلـةلإلضـاءةهـيالتـيتجعـل,والعكـسبـالعكس,التشكيلالفنيفـيأبهـىصـوره
فنجــدأناإلضـاءةهــيعمليــة,(2412لطبـال,هــيبالنهارالنسـيجوالمعــالمالمعماريـةأجمــلوأرويعمـا

زيــادةالقــيمومفهــوماإلضــاءةيتكامــلمــعمفهــومالعمــارةبثالثــةطــرقوهــي:,لتكامــلالضــوءمــعالعمــارة
تسـليطاألضـواءعلـىبعـمو,تعزيزودعمالنشاطداخلالفراغ,الجماليةلفكرةالمصممالرئيسيةللفراغ

وبمـا(Gordon,2003)االمساحاتاألخر التياليرادتأكيدهاتكـونخافتـة.بينم,المساحاتإلبرازها
أنالرسالةتتحدثعناإلضاءةالليليـةفمـنالمهـممعرفـةحقيقـةأنالعمـارةخـاللأوائـلالقـرنالعشـرين

كـل,بدأتتأخذمكانهـاالقـويوالبـارزخـاللالليـلبعـدأنكانـتمقتصـرةعلـىالظهـورفـيالنهـارفقـط
وقــدكــانهنــاك,بفضــلتنــامياالهتمــامباإلضــاءةالليليــةالتــيأعــادتالحيــاةللعمــارةأثنــاءالليــلذلــك

General Electricتشـــجيعمتزايــــدللمعمــــاريينللتصــــميمباإلضــــاءةالصــــناعية,فقــــدقامــــتشــــركة
رفدرســواتــأثي,مبعمــلعــدةتجــاربوأبحــاثلبيــاناالســتخدامالمناســبلإلضــاءة1924منتصــفالعــام

وكذلكتأثيراللـونعلـىهـذهالمـواد,اإلضاءةعلىموادالبناءالمختلفةمثلالطوبوالخرسانةوالزجاج
وكذلك,وذلكلتنبيهالمصممينبأنيتماألخذفياالعتبارعنداختيارموادالبناءوالملمسوالتشطيبات

وتمثــلاإلضــاءةالليليــة,(Khodadad,2004)زخــارفعنــدتصــميماإلضــاءةللمبــانيألــوانالمــوادوال
إضـافةإلبـرازجماليـاتالمبنـىوالمحـيطالعمرانـي,عاماًلمهمًاورئيسيًافياستمرارعملالفرا اتليالً

كمــاأنلــديهاالقــدرةعلــىعمليــةالموازنــةبــينالنــواحيالجماليــةوالوظيفيــةوبمــايحقــق,بمعالمــهالمميــزة
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,داألجـــواءواالنطباعـــاتالمختلفـــةفـــيالفرا ـــاتالداخليـــةوهـــيالمســـئولةعـــنتحديـــ,الراحـــةللمســـتخدم
وبالتـاليفهـيالمسـئولةعـنإظهـار,للمبنـىعلـىمسـتو الفرا ـاتالخارجيـةةميـزالشخصيةالموتكوين

 (2449,ومهديلرؤوفوتعريفالمكان.

   تصميم اإلضاءة: أهداف 4-1
 أهدافهاحول تتمحور والتعبيرية الوظيفية هاطبيعت اختالف ور م تصميماتاإلضاءةللمباني معظم إن
: يأتي ما

 عمليـة هـو البصـرية البيئـة فـي والمالئمـة المريحـة للجوانـب التوصـل نإ :البيجيـة الراحة تحقيق .1
 ,الراحـة لحالـة بالوصـول المتمثلـة المشـتركة األهداف تحقيق والعمارةباتجاه اإلضاءة بين تزاوج
 المعالجات صعيد على سواء المبنى في الظروفالمؤثرة كافة بين االنسجام بمحاولة يتم والذي

 لـذافـإن, (sttefy,2002)بالفرا ـات المتعلقـة المـؤثرات أو الداخليـةالتصـميمات أو المعماريـة
 : تيةاأل النواحي على يعتمد الفراغ في البيئية للراحة التوصل

 الفراغ وشكل أبعاد مع اسبهاوتن انسجامها ومد  المستخدمة الضوئية التراكيب وأحجام أشكال. 
 البنائية األنظمة وبقية المستخدمة المعمارية العناصر مع وعالقتها التراكيب هذه مواقع .  
 الضوئية للتراكيب الفني التشكيل. 
 المعماريـة والتكوينـات الضـوئية التراكيـب باسـتخدام يـتم: التصـميمي الطـراز وتقويـة تعريـف .2

 إلبـراز والتكوينـات التراكيـب هـذه اسـتخدمت حيـث فكيكيـةالعمـارةالت فـي حصـل كمـا الضـوئية
 والمنحنيـة المنسـابة الخطـوطوالسـطوح خاصـة والتشـكيالت األلـوان فـي الحاصـل الكبيـر التنـوي

 مجموعـة أضـيئت لقـد,المعمـاري للفـراغ التكـويني الغـالف مجموعـة تكـون والتـي والمركبـة
 النمط عزز مما نظامي  ير بشكل فكيكالت حركة مشاريع في المستخدمة والتكوينات العناصر

 . الحركة المميزلهذه
 إلمكانية نظراً مسبقاً وتحديده المرونة مفهوم على االتفاق فريقالتصميم على يتوجب: المرونة .3

 تصـميم يهـدف الـذي المرونـة مفهـوم تحديـد يـتم لـذا متعـددة, ضـمنمسـتويات وتعريفـه فهمـه
 الضوئية التراكيب بعم تكون بأن المرونة ملتعريفيش فقد إليه, التوصل للمشروي اإلضاءة

 يتحـرك حيث ثابتة اإلضاءةونوعياتها كميات تبقى أن أو وسرعة, بسهولة متحركة جميعها أو
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اإلضـاءة ونوعيـات كميـات تغيـر تعنـي قـد أو الضـوء فـي تغييـر أي وبـدون المسـتخدمين حولهـا
 . المعتمد الضوئي السيطرة نظام وحسب

 مـع بسـهولة آلخـر مكـان مـن التنقـل علـى النـاس تسـاعد الحركيـة الممـرات اءةإضـ إن: الحركـة .0
 مسـتو  وبـنفس األرضـيات إنـارة خـالل مـن يـتم القويـة التـأثيرات أنخلـق االعتبـار بعـين األخـذ
 . الجدرانوالسقوف إضاءة في المستخدمة اإلنارة وأهمية

 العناصر هذه إضاءة وأن للفراغ الفيزيائي التعريف تعطي والسقوف الجدران نإ: المكان تعريف .1
 يعنـي ال وهـذا,الصـحيحة بالطريقـة تـتم أن شرط للمكان الجمالية مضاعفةالتأثيرات شأنها من

نما كاملة إضاءتها وجوب  الضوء وتسليط للمعالم القوة مكامن على المعمقةوالتعرف الدراسة وا 
 مسـتو  لإلضـاءةعلـى نـيالف التشـكيل وأن العنصـركما ذلـك أهميـة مضـاعفة علـى يعمـل عليـه

 . المكانية التعريفية الهوية تقوية على يعمل معين تصميم أو معينة ضوئية تراكيب استخدام
 وتقوية خدمة على يعمل الناجح اإلضاءة تصميم إن: للمشروع الجمالية النواحي تعزيز .8

 ظهرالمبنىم إبراز عن ولئالمس نهأو كما , بالمشروي األساسيةالمرتبطة التصميمية الفلسفة
 كيفية وحسب للمنشأ ثالثياألبعاد فهماً يوفر نهإضافةإلىأ العكس أم جيد كونه حيث من

 األخر المكونة األنظمة باقي مع النظام هذا تكامل ضرورة عن فضالً السطوح على تسليطها
 . للمبنى

 للتصـميم اليـةوالمث الصـحيحة للحلـول المصـمم توصـل أن شـأنها مـن العوامـل هـذه ومعرفـة تحديـد إن
 المسـتويين علـى الجماليـة النـواحي وتقويـة لتعزيـز أداة يعتبـر فهـو لـذا النـاجح, والضـوئيالمعمـاري
 .والداخليللفرا ات للمنشأ العام المعماري
 وجـب تخصصاً األكثر تفاصيله في الخوم وقبل اإلضاءة الخصوصيةلتصميم الطبيعة فهم ولغرم

 واستيعاب فهم ضرورة مع اإلضاءة تصميم بها يمر التي المراحل اراالعتب بعين يأخذ أن المصممعلى
 فعلـى منشـأجديـد, نـهأ أو والتطـوير التصـميم إعـادة لعمليـات ويحتـاج منفـذاً لـوكـان فيمـا المنشـأ طبيعة
 نأ إال , للتصـميم المبكـرة المراحـل مـن يبـدأ النـاجح اإلضـاءة بأنتصـميم السائد الفهم طبيعة من الر م

عـادة تطـويرال عمليـات  للتسلسـل ووفقـاً اإلضـاءة لتصـميم فيكـون مسـتو األهميـة نفـس تأخـذ التأهيـل وا 
 تطـوير إعـادة الهـدف أوكـان اإلضـاءة مع للتصميم المتكامل للنتاج الوصول الهدف كان سواء الزمني
(9222لمهدي,.النتاج وتأهيل
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تصميم اإلضاءة: معايير 4-4
اإلشار تم التالية التصميم وتممعايير اإلضاءة بتصميم المختصة المؤسسات من العديد في إليها ة

تزويدهابالقيمالمعياريةالتييجبأخذهافياالعتبارعندالتصميملتجنبالوقويفياألخطاءوهي:
 .مستو اإلنارة 
 .اإلضاءةالمتوازنة 
 .الحدمنالوهج 
 .اتجاهالظلوالظالل 
 .لونالضوءواألداءاللوني 

 (Pohl,2003)أهميةهذهالمعاييرأوأحدهاعلىمتطلباتإضاءةالفراغ.وتعتمدمد 
 :وهي عند تصميم اإلضاءة الهامة مجموعة من القواعد كما ويجب مراعاة 

 تحديدالمهمةالبصرية. .أ
 إنارةاألشياءالتيتريدأوتحتاجإليها. .ب
 هندسيًا.عاماًلهامًايجبدراستهنوعيةاإلضاءةتمثل .ت
 كماالضوء.الظالممهم .ث
 (Lechner,2001).االستفادةمناإلضاءةالطبيعيةقدراإلمكان .ج

 :اإلضاءة تصميم حلار م 4-3
 ,العمل فريق وأهداف المشرويطبيعة وحسب نجازهإ يتم حتى حلامر بمجموعةإضاءة تصميم كل يمر

مبنىالخصوصية,وذلكحسبمتسلسلة حلارمال بنفس المشاريع كافة تمر نأ الضروريمن وليس
 يمكن نهإ اآلخرإال عن مشروي كل وتميز اختالف من الر م وعلى ال, أمضوئياً مصممة كانت سواء
 الزمنيوحسباألهميةكمايلي:للتسلسل ووفقاً حلاالمر هذه تقسيم

 الفريق أو المصمم على يجب أمور مجموعة هنالك: التصميم ةبل ما بمرحلة تتعلق جوانب 4-3-6
 بالتالي ,اإلضاءة خططاتم بمجموعةالخاصة التصميمة الفكرة بوضع المباشرة لقب فهمها التصميمي

:تيكاآل جدولتها ويمكن ككل, المشروي نجاحإ شأنها من األمور هذه استيعاب نإف
 خصوصـية وحسـب لإلضـاءة واحتياجهـا المنشـأ فرا ـات ضـمن المطلوبة النشاطات طبيعة فهم 

. هذهالنشاطات
 الحالـة تحقيـق بهـدف احتياجـاتهم تـوفير بالتـاليوالمسـتخدمين توتخصصـا نوعيـات اخـتالف 

 . المثلى
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 ككل المنشأ تصميم من األساسي الهدف اإلضاءةلتعزيز تصميم عملية أهداف تحديد. 
 التصميم عملية في الداخلة للمعايير أولويات تحديد . 
 عليها السيطرة كيفية تحديد مع وانماطها اإلضاءة معايير تحديد . 

 تاالتصـور بوضـع البـدء المرحلـة هـذه تتضـمن: للتصـميم التخطـيط بمرحلـة تتعلـق جوانـب 4-3-1
: يأتي وكما الفريق عليها يتفق مهمة جوانب مجموعة وتحديد ضيةااالفتر
 أو الموجـود ثـاثاأل االعتبـار بعـين األخـذ مـع الحقيقيـة القياسـات حسـب أولـي مخطـط عمـل 

 .الكهربائية وةالق ومآخذ اللوحات ومواقع,وضعه المقترح
 المعالم تلك ماهية وتحديد الضوئية المعالم مواقع حول المخططات على المالحظات تسجيل . 
 لهالمالئماإلضاءة تصميم طبيعة بالتالي المعماري المعلم أهمية تعيين . 
 التمهيدي التصميم وضعيبدأ الذكر سابقة حلابالمر المرور بعد . 
 الكهربـاء, مهنـدس الـداخلي, المصـمم المعمـاري,"ناصـرهع بكافـة التصـميمي الفريـق جعـةامر 

 .التمهيدي تصميملل"الميكانيكي
 للمشروي النهائي التصميم اتجاه بتحديد لبدءا. 

تـم الـذي النهـائي التصـميم تقويـة المرحلـة هـذه فـي يـتم: التصـميم عملية بتطوير تتعلق جوانب 4-3-4
هـولمـا وتطـوير تصـميمعـادةإ لهـدفا يكـون معينـة حالـة فـي وأ السـابقة, المرحلـة فـي اعـداده
 :االتية الجوانب على المرحلة هذه في العمل يكون الحالتين كال ففي فعاًل, موجود

 الحصول بهدف للمكان العامة اإلضاءة لتحديد فيها المستخدمة والتقنيات االضاءة نوي اختيار 
.تاالتأثير أفضل على

 المناسبة المصابيح اختيار . 
 يلالتفاصب االهتمام . 

 من تتطلب للمشروياإلضاءة تصميم اتمام عملية نإ: التصميم عملية بإنهاء تتعلق جوانب 4-3-3
 المناسـب بالشـكل معهـا تعامل ما ذاإ شأنهامن مهمة جوانب مجموعة االعتبار بعين يأخذ نأ المصمم
 : كاآلتي وهي تاالتأثير ألفضل يصل بحيث النهائي نتاجه وتقوية تعزيز
 عام بشكل للفراغ الضوئية تاالمؤثر أهمية تحديد . 
 الضوئية كيباللتر الفنية الضوئية تاالمؤثر أهمية تحديد . 
 بيكاالتر أماكن تحديد . 
 الضوئية التشطيبات . 
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 :االتية حلابالمر تمر تطويرها المصمم هدف ويكون  المنفذة بالمشاريع يتعلق وفيما
 اإلضـاءة مخططـات تطـوير خاللهـا مـن يـتم التـي حـلراالم حد إ وهي:التأهيل عادةإ عمليات .6

 بنظر تؤخذ لم التي الجوانب وبعم ,والمفقودات النواقص كمالا و الواقعية التوضيحية والصور
 تطـوير بهـدف أهميـةاألكثـر المرحلـة تمثـل وهـي التصـميممـن المبكـرة حـلاالمر فـي االعتبـار

 . المناسب بالشكل المشروي واظهار اإلضاءة مخططات
التشـطيبات عـادةإ وعمليـات جديـدة خر أبـ الكوابـل بدالسـتا تشـملو:نشـاءاإل  ادةعـإ عمليـات  .1

 واألسـطح للمنـاطق جديـدة تنفيـذ عمليـات عـن فضـالً والمصـابيح المفـاتيح بدالسـتوا الموجـودة
 .المظللة

 علـى فيتحـتم نهـائي بشكل لتطويره تهدف عمليات بمثابة كان أو المشروي بداية مع التصميم بدأ وسواء
 النتـاج اكسـاب علـى قدرته فبفعل بمكانه, ومرتبط مميز بشكل المعماري النتاج اإلضاءةاظهار متصمي

 االيجابية النواحي وتقوية للمستخدمين المناسبة األجواء حداثإ على ذلك يعملالمؤثرة التعبيرية النواحي
 فـي يكمـن ولاأل الهـدف نأ حيـث المكـان بتعريـف وثيقـاً اإلضاءةارتباطاً تصميم يرتبط هنا من للنتاج,

(2448لمهدي,. المكانية خصوصيته عن ليعبر النهائي النتاج وتقوية ظهارإ

  العوامل التي توثر عل  عملية تصميم اإلضاءة: 4-5
والتـييتوجـبأخـذها,يوجدمجموعةمنالعواملالتيتؤثروبشـكلكبيـرعلـىعمليـةتصـميماإلضـاءة

صحيحةوهي:بعيناالعتبارللوصولالىالحلولال
أنيعمــلكـلالتخصصــاتبــدءاًبضـرورة تتمثــل(: Spatial Factors)العوامـل المكانيــة  4-5-6

ضـرورة مـع ضـمنمنظومـةمتوافقـةومنسـقة بالتصـميمالمعمـاريوالتصـميمالـداخليوتصـميماإلضـاءة
 المـؤثرة يزيائيـةالفالجوانـب فتحديـد ,الليليـة تصـميماإلضـاءة عنهـافـي التعبيـر بهـدف األوليـات تحديـد
 الرئيسـية الفلسـفة يخـدم أن للتصـميمشـرط المثاليـة الحالـة يحقق أن شأنه والسطويمن المعماري للشكل

صحيح. بشكل عنها يعبر نأو المرتبطةبالمشروي
 (Visual Environment Pleasantness Factors):  المريحة البصرية البيجة عوامل4-5-1

 باتجاه اإلضاءةوالعمارة بين تزاوج عملية هو البصرية البيئةفي المالئمةو المريحة للجوانب التوصل إن
 كافة بين االنسجام تحدثبحصول والتي المريحة للحالة بالوصول المشتركةالمتمثلة األهداف تحقيق

والراحة خارجية, أو داخلية تصميمات معماريةأو معالجات كانت ان سواء المبنى المؤثرةفي الظروف
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تحدثإذاكانهناكانسجامفيكافةظروفالبيئةالمبنية,وذلكيتحققعندمايكونالبصرية ةلبيئا
 -:مايلي تشمل المريحة والجوانب (sttefy,2002)التفاعلوالتنسيقضمنفريقالعملعالي,

 .الضوئيةالمستخدمة التراكيب حجامأو شكالأ -
 .البنائية نظمةاأل وبقية عماريةالم معالعناصر وعالقاتها التراكيب هذه موقع -
.الضوئيةالمستخدمة للتراكيب الفني التشكيل-
وتحديـد للمكـان المميـزة العناصـر دراسـة نإ : (Aesthetical Factors)العوامـل الجماليـة  4-5-4

 باألسـلوبإضـاءتها بالتـالي معالجـات أو تفاصـيل كتـلأو أو سـطوح كانـت سـواء فيهـا القـوة مكـامن
 سواء لإلضاءة الفني نالتشكيلإف لذا ككل, المكان أهمية بالتالي مضاعفةأهميتها على ليعم الصحيح

هميـةالمكـانأ مضـاعفة علـى يعمـل معـين أوتصـميم المسـتخدمة الضـوئية التراكيـب علـىمسـتو  كـان
 همـةالم المعماريـة العناصر النقوشأو أوعلى االنشائي الهيكل على يتمالتركيز قد المثال سبيل فعلى

ضـاءتها  األساسـي بالهـدف تـرتبط نـواحيجماليـة تحقيـق بهـدف االجـزاء بـاقي عـن بشـكليختلـف وا 
 (2449للتصميم.لرؤوف,

 : المكان وتعريف اإلضاءة الليلية 4-1
 تأثيره مستويات تتعدد حيث, وتنفيذاً فهماً التصميمية األفكار أصعب من واحداًاإلضاءة تصميم يعتبر
 وتحديد,الداخلية الفرا ات مستو  على المختلفة االنطباعات وتحديد األجواء قخل عن المسؤولليكون

 اظهـار علـى تعمـل فهـي بالتـالي ,للفرا ـات الخارجيـة المنظومـة مسـتو  علـىللمنشـأ المميـزة الشخصـية
 وتوظيفهـا فهمهـا تـم ذاإ المعمـاري االبـداي مجـال وتعزيـز لتقويـة داةأ تعتبـر فهـي بـذلك المكـان, وتعريف

  . للمشروي المهمة الفنية النواحي خلقعلى عندئذ فتعمل الصحيح لشكلبا
 والتطبيـقالتفكيـر خاللهـا مـن يـتم التـي الكيفيـة فـياإلضـاءة تصـميم عمليـة فـي الحاصـل الخلـل يكمـن

 كـل نأو,صـغيرة أفكـار مجموعـة عـن عبـارة تكـون بالمشـروي الخاصـة األوليـة الفكـرة نأ حيـثللعمليـة,
 تحمل الصغيرة األفكار هذه ,معينإضاءة تصميمل فكرة يحمل فيه فراغكل أو مشرويال ءاأجز من جزء
 تصـميم أنحيـث اإلشـكالية تكمـن وهنـا,ككـلللمشـروي المعبـرة الفكـرة لتصـبح ترتقـي معماريـة رؤ 

 تعمـم واضـحة فلسـفةإلعطـاء يرتقـيوال,ئـةمجتز العمليـة يبقـي اآلخـر عـن بمعـزل فـراغ لكـلاإلضـاءة
التصـميم إلعطـاء بعضـها مـع ءااألجـز ربـط صـعوبة االعتبـار بعـين األخـذ مـع ,الشـمولية حـدةالو وتكـون
 . المميز النهائي

 للنتـاج بالوصـول كفيـل للتصـميم المبكـرة حـلاالمر ومنـذ للمتلقـي ايصـاله دراالمـ العـام االنطبـاي تحديد نإ
 تمثـل والتـي ,أهميـة األكثـر تالفرا ـا عنونـة أو تسـمية في تكمن العملية هذه في حركة أهمنإ المبدي,
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 الفرا ات باقي أما ,عليها التصميمية الفلسفة و الفكرة اسقاط خالل مناألهمية واعطائها المشروي قلب
 بعين يؤخذ حيث المشروي ءاأجز بين التكامل حالةتحدث بذلك ,المهمة للفرا ات ساندةمكخلفية فتعمل

 فـي المسـتخدمة المعماريـة بالتفاصـيلراًمـرو للموقـع لخارجيـةا بالحـدود بـدءاً المكان ءاأجز كافة االعتبار
 أدق وتوقيـعتصـميم علـى تشـتمل اإلضـاءة عمليـة فتصـبح,الداخليـة للتصـاميم وصـوالً المشـرويزابـرإ

 التفاصـيل مجموعـة زابـرإ عمليـة أن إلـى اإلشـارة الضـروري ومـن,الضـوئية كيـباالتر خاصـة التفاصـيل
 احتمـال مـع ودقتهـا المرحلـة صـعوبة بسـبب المبكـرةحـلاالمر فـي تـتم ال مشـروي بكـل الخاصـة المعمارية
 . لمتأخرةاحلاالمر في تنفيذها يتم لذا والتنفيذ التصميم في التبديل أو الخلل حدوث

 التـأثير مسـتويات تحديـد خـالل مـن يـتم مميـزة شخصـية واكسـابه إضـاءته خـالل مـن المكـان تعريـف نإ
 قلـب بمثابـة لتكـون أحـدها أهميـة درجـة وتحديـد والخارجية الداخلية را اتبالف تتمثل والتيعليها والعمل

 التعبيريـة والنـواحي الوظيفيـة وطبيعتـه المشـروي خصوصـية وحسـبلهـا ساندةم تكون خر واأل المشروي
 متحـف هـرم ضـاءةإ فكـرة وتعتبـر للمتلقي, ايصالهيحاول وما المصمم هدف عن فضالً يتضمنها التي

الرئيسـية بالفلسـفة ضـاءتهإ فكـرة ارتبطـت حيـث ذلـك علـى مهمـاً مثـاالًفـيفرنسـا ريسبمدينـة بـا اللـوفر
 فكرتـه عكـس لغـرممضـاءبقـوة لجعلـه المصـمم عمـد حيـث األولية الفكرة وضع حلامر ومنذ للمشروي
 بشـكل الداخليـة الفرا ـات ضـاءةإ تـم قـد,ولـيالً بـاريس مدينـة يضـ  اًكبيـر فانوسـاً أو مصـباحاً باعتبـاره

 للخـارج الـداخل مـن الحاصـلةالفعاليـات طبيعـة تظهـر بحيـث ,الخـارجي للشـكل كاملـة ضـاءةإ ىأعطـ
ينـواح أضـفىوالزجاج الحديدي الهيكل استخدام نأو كما بذلك, تسمح طبيعتها نأ حيث واضح وبشكل
 المرتبطـة المفـاهيم مجموعـة عكـس المصـمم اسـتطاي المـواد فبهـذه المشـروي, أهميـة عـزز بشـكل معبـرة

. الظالم بدل والضوء الموت بدل الحياة عن بذلك ليعبر الجيزة في الموجود للهرم القديمةصورةبال
 المعماريـة لوحتـه ليـؤطر اطـار بمثابـة جعلهـا المصـمم حـاول الخارجيـة الفرا ـات بمنظومـة يتعلـق وفيمـا

 تم بالهرم المحيطة تافالنافور , مظلماً يكون بأن معتاد هو ما عكس مضيئاً اإلطار هذا جاعالً"الهرم"
 تابحير بمجموعة المنظر تعزيز وتم ,قابر بشكل المكان لتظهر خاصة ضاءةإوحدات بتثبيت إضاءتها
 فتم الحركة ترامم,أماالجمالية النواحي تعزز والتي الحاصلةاالنعكاسات من فادةستاال بهدف محيطة

 االطـار معـالم وتحديد الخارجية لحدودا عطاءإ وظيفتها كانت والتي االضاءة عمدةأ باستخدام ضاءتهاإ
 زاًتعزي المكان سبتواك مبهر بشكل مضيئتينواللوحة طاراإل ظهر بالنتيجة ,ككل بالمشروي يحيط الذي

. فيه الحاصل الكبير االنسجام بفعل المعمارية لهويته
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 (www.castle-journal.comلاللوفرالزجاجيلمتحفهرم(اإلضاءةالليليةلل1-3شكلل

: يأتي وكما مستويات بشكل المكان بإضاءة التفكير ويمكن
 بكـل الخـاص المعمـاري للغـالف وفقـاً تصـميمها ويـتم األساسـي المستو  وتمثل: الشمولية ضاءةإلا1. 

 . للمكان رقيقة ضاءةإ توفر وهي الخارجي والغالف السطوح وتشملمشروي
 كانـت ذاا و الـداخل في الحاصلة بالفعاليات سيأسا بشكل تتعلق: المهمة الوظيفية ءااألجز  ضاءةإ 2. 

 الفعالية تلك لخصوصية تبعاً تصميمها يتم وبذلك ال مأ للخارج شفافة تبدو بأن تسمحطبيعتها
 والتشـكيالت والمعـالم المعماريـة والتفاصـيل البؤريـة العناصـر حـول وتتمحـور: ةالتأكيديـ ضـاءةاإل 3. 

. المشروي أهمية يعزز وبشكل كبير بشكل الشمولية اإلضاءة تدعموهي الخاصة
 الهويـة المكـان اكسـاب علـى تعمـل النهـائي المنظـر إلعطـاء بعضـها مـع وبتـداخلها المسـتويات هـذه نإ

 .المميزة
 : المكان ويةهو  الليلية اإلضاءة 4-7

 ةالهويـ بمفهـوم المرتبطـة المفـاهيم أهـم أحـد تمثـل وهـي للمبـاني الخـارجي بالمشـهد الليليـة اإلضـاءة تهـتم
 األسمىالهدف يمثل والذي المكان اكسابها على بدوره يعمل الهوية واكسابه المشروي فتعريفالمعمارية

 الهويةالمعمارية,تحقيق على القادرة المفاهيمتعددية ر مم,ووتوجهاته انتماءاتهم بمختلفللمعماريين,
 تفاعـل تحقيـقتضـمن فهـي ليهـا,ع العمـل يمكـن والتـي المفـاهيم تلـك أهـم إحـد  الليليـة اإلضـاءة تعتبـر

 التفاعل إحداث يضمن كونه المعمارية للهوية للوصول األساسية العوامل أهم أحد يمثل والذي اجتماعي
 تعمـل الليليـة فاإلضـاءة باالنتماء, األول إحساس تعزيز بالتاليو المنشأ خالل من والمكان اإلنسانبين
لـهأشـار مـا مـع يتفـق وهـذا فيـه الجماليـة واحيالنـ لتحقيـق إضـافة الخصوصـيةالمبنـى إكسـاب علـى
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(Lunch) فـيكتابـه(Image of the city) بالتـالي العمـارةيولـدالمكـان مـع اإلنسـان تفاعـل بـأن 
.له المميزة الهوية محققاً واضحاً تعريفاً المكان يكتسب

المسـتويات إضـاءة خـالل مـن يـتم الليليـة اإلضـاءة خـالل مـن الهويـة بالتـالي والتميـز التفـرد تحقيـق إن
والتكوينـاتوالتراكيبوالعناصـر الخاصة التقنيات استخدام خالل من الواجهة لمنظومة المكونة المتعددة
بالتـالي مختلفـة قـراءات مجموعـة تـوفير يضـمن المسـتويات إضـاءة اخـتالف نكمـاأ,للمبنـى المعـززة
.المبنىتقوية على ولتعمل األخر  إحداها لتدعم تتداخل متعددة تفسيرات ظهور

 مميـزات أهـم إحـد  تمثـل والتـي التعبيـر فـي الالمباشـرية خالل من تتحقق الواجهة مستويات إضاءة نإ
 المميـزة العناصـر علـى التركيـز شـرط للمكـان جماليـة إضـفاء علـى نظـرًالقدرتـه اإلضـاءةالنـاتجتصـميم
 المصـمم تسـاعد التـي دواتاأل علـى التأكيـد مـع معاصـرًا, أو قـديماً كـانالمبنـى وسـواء صـحيح بشـكل
 النتـاج جماليـة إلبـراز عليهـا العمـل يـتم التـي المسـتويات نفسـه الوقـت فـي تمثـل والتـي أهدافـه لتحقيـق

 :وتتضمن

 :ويستخدمهذاوتكونذاتتأثيراتمباشرةوتوضععادةفيتجاويفالسقفاإلضاءة السفلية,
تالتـــيتخـــدمالمســـتخدم,وفـــيحالـــةالنـــويبشـــكلكبيـــرمحققـــًامجـــااًلخصـــبا للخيـــالوالتـــأمال

 االعتمادعلىهذاالنويفقطفقديظهرالفراغبشكلمظلملذايحتاجإلنارةجداريةمساندة.
 :أكثـر يبـدو المكـان تجعـل أن تسـتطيع حيـث باالرتفـاي, الشـعور تعـزز وهـياإلضـاءة العلويـة 

 أكثـر النـوي باشـر,هـذام بشـكل السـقف علـى الضـوء تسـليط فيـتم عليـه هـو ممـا واتسـاعاًرحابـة
 خصوصـية وحسـب منخفضـة أو مرتفعـة بمسـتويات أنيكـون ويمكـن األول النـوي مـن مرونـة

 التصميم.
 مـن جـزء لتجهيـز مباشـر بشـكل الجـدران علـى السـقفية اإلضـاءة تسـليط ويـتمالجـدران: إضـاءة 

 كالتكوينـات الموجـودة المهمـة األجـزاء علـى تركيـزاً النـوي هـذا يحقـق المتكامـل, نظـاماإلضـاءة
 واللوحات. الخاصة

 :مـنخاللهـا والتأكيـد المكـان في المميزة المعالم إضاءة لغرم تستخدمإضاءة المعالم المميزة 
 فـالعين األحيـان, أ لـب فـي ومخفيـة مباشـرة  يـر اإلضـاءة تكـون حيـث المهمـة التفاصـيل على

(Spot Lighting)النقطيـة اإلضـاءة وتسـتخدم الضـوء مكـان علـى الشـعورياً تتحـرك البشـرية
 الغرم. لهذا

 :تحدد بالتالي,تحديدها عاتقه على ويقع المصمم يستخدمها التي األدوات أهم أحد يمثلاللون 
 .األلوان مجموعة أو اللون تحديد بفعل المتحققة طبيعةاألجواء
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خطـطإناستخداماإلضـاءةيـوفرللمصـممامكانيـاتإضـافيةلتقويـةمشـروعهشـريطةأنتعمـلعلـىالم
الرئيســيلإلضــاءةوبمــايعــززالمشــهدالليلــيالمــؤثرويكســبالمشــرويالمكــانوالهويــةالمطلوبــة,كمــا
يعتبرتحديداألجزاءاألكثرأهميةبهدفإضاءتهالتكونالمسئولةعنإعطاءالشخصيةالعامةللمبنـى

كاملـةللوصـولللمشـهدذواهميةكبيرةحيـثأناختيـارتلـكاألجـزاءوطريقـةتنفيـذهايجـبأنتكـونمت
مفهوماإلضاءةالليليةالمتحققةمنخاللنمطاإلضـاءةبن  ديترويتولقدجسدمشرويالليليالمؤثر,

عطائهــاالشخصــيةالقويــة برازهــاوا  المعتمــد,فإضــاءةاألعمــدةالتاريخيــةالتــيتمتــدعلــىطــولالواجهــةوا 
المسـتخدمةفـيىعمـلعلـىإظهـاردقـةالتفاصـيلبفعـلالخلفيـةالزجاجيـةالمعتمـةللطوابـقالعليـاللمبنـ

(2448لمهدي,. تنفيذهاوبالتاليتجسيدالمظهرالعامالمؤثر


برازاألعمدةالتاريخيةلمهدي,2-3شكلل (2448(اإلضاءةالليليةلمبنىبنكديترويتوا 

 :لإلضاءةالسيكولوجية الفسيولوجية و التأثيرات  4-8
جهـــادللعـــين :التـــأثيرات الفســـيولوجية 4-8-6 نـــهاليوجـــدا و,تـــؤد اإلضـــاءةالســـيئةإلـــىمتاعـــبوا 

ويوجــدموافقــةشــبه,تعريــفطبــيدقيــقلوصــفهــذهالحالــةوعــادةيســتخدممصــطلحالتعــبالبصــري
جماعيةمنكثيرمنالعلماءعليأنحالةالبيئةالمرئيةالتييعملفيهااإلنسانلهاتأثيرواضحعلي

إنأداءاألعمالالبصريةكشيءمختلـفعـنالرؤيـة,هللواجباتالمنوطبهاصحته,وكذلكعليأدائ
المعتــادةتتضــمنبالضــرورةبــذلجهــدمــناإلنســان,هــذاالجهــديمكــنأنيكــونعضــلياكمــافــيحالــة

أوفــيالبحــثعــنتفاصــيلدقيقــةأومراجعــةتغيــر,تشــغيلعضــالتالتكيــففــيالعــينأثنــاءالضــوء
كبـرأنهمـنالمؤكـدأنهـذاالجهـدالعضـلييكـونإممانعرفهعنعمليةاإلبصارنهأو,أنماطشيءما

إذاماوجدتصـعوبةناشـئةعـنسـوءاإلضـاءة,سـواءأكـانذلـكفـيشـكلإضـاءة يـركافيـةأوكثيراً
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نالجهدالمبذوليمكـنتقليلـهعـنإوبشكلعكسيف,أنوايإضاءة يرمر وبفيهافيالمجالالمرئي
وحتـىعنـدماتكـونالرؤيـةالعاديـةالعـابرةهـي,رالحداألمثلمنظروفاإلضاءةوتوزيعهاطريقتوفي

يســبببالتــاليشــكلمــنأشــكالاًمعنويــنبيئــةبصــرية يــرمرضــيةتشــكلعائقــاًإموضــعاالعتبــارفــ
نــهإذامــاكانــتالظــروفإلدرجــةإنالتكيــفللعمــلتحــتظــروفمتغيــرةيكــونكبيــراً,التعــبواإلجهــاد

نهعليإوليسهناكتأثيرعليالجهدالمبذولفيالعملالمرئيبعدفترةقصيرةمنالعمل,فسيئةجداً
الر ممنذلكيتمالشعوربالتعببعدمدةطويلةمنالقيـامبالعمـل,ويبـدأالفـردعندئـذفـيالشـكو مـن

كمـاأنالحـرارة,دالبصري,وتعرفهذهاألعرامجميعاباإلجهاهاًااإلجهادبوجهعامويصبحأقلانتب
المنبعثةمنالمصادرالضـوئيةالقويـةلهـاتـأثيرضـارعلـيالصـحةالعامـةلإلنسـان,ولـذايجـبوضـع

تــتلخص( و9262)مركززز معمومززات أرجنوملززة الت ززمل ، هــذهالمصــادرفــيأمــاكنبعيــدةعــناإلنســان
: النقاطاألتيةفيالتأثيراتالفسيولوجيةللضوءعلىاإلنسان

وتقــاسحــدةاالبصــارعنــداإلنســان,وهــىإمكانيــةالعــينتمييــزالتفاصــيلدة اسبصــار: حــ 4-8-6-6
علىبعدستةأمتارعـنبطريقةالدائرةالمفتوحةفيطلبمنالشخصالذ تجر عليهالتجربةالجالس

ربــعاحتمــاالتأنيحــدداتجــاهفتحــةالــدائرةمــنبــيناال(لوحـةالــدوائرالمتدرجــةالمقاســاتلقطــراوســمكاً
 . الممكنةلها

 :وتتوقفحدةاالبصارعلىكالمن 
1444إننانحصلعلىالحداالقصىلحدةاالبصاربشدةاستضاءةتتـراوحبـين : شدةاالستضاءة -أ

,شدةاالستضاءةتقللمنحدةاالبصـارلـد اإلنسـانفيزيادةأيكمانجدأن,لوكس24444حتى
دةاالستضاءةعلىنويالعملالمطلوبإنجازه,فإذاماأحتاجالجراحلشدةوتتوقفش(2447العريان,ل

واجبهبالحداالقصىمنالدقـةفـإنالعامـلألداءلوكس24444حتى14444تتراوحمناالستضاءة
لـــوكسللقيـــامبعملـــهوهكـــذاتتـــدرجشـــدةاالستضـــاءة74إلـــى14الـــذ يقـــومبأعمـــالعاديـــهيكفيـــهمـــن

تهـــاميل.يتطلبهـــاالعمـــلالتـــيلـــوكستبعـــالدرجـــةالدقـــة1444إلـــى14المعتـــادةمـــناألعمالنـــالالزمـــة
(2441وآخرون,



55 
 

والسطحالموجودخلفهسواءئيالمرالشيءكماتتوقفحدةاالبصارعلىشدةالتباينبينالتباين:.ب
 . الضياءفياللونأوفي
االضاءةمثلفياللوناألحاديضوءالاليثتقو حدةاالبصارباستعمحالتكوينالطيفىللضوء:.ج

. ضوءلمباتبخارالصوديوم
المرئـــي:كلمـــاكـــانالشـــيءالمرئـــيكبيـــرومغلـــقبقـــدركـــافيلتـــتمكنالعـــينمـــنرؤيتـــهالشـــيءد.حجـــم
بوضوح.

خطــــــــاءفيحتــــــــاجاالنســــــــانالــــــــىكميــــــــةاضــــــــاءةأه.الــــــــدواملالبقاء(:لقــــــــراءةكتــــــــاببســــــــرعةوبــــــــدون
 (2447كثر.لالعريان,أ

الموضـــويأمامهـــاالشـــيءيلـــزمللعـــينفتـــرةمـــنالوقـــتلتســـتوعببالكامـــلرعة اإلدرا : ســـ 4-8-6-1
كانـتعليهـاقبـلالتـي,وتتوقفهـذهالفتـرةالزمنيـةعلـىحالـةالعـينلسـليمةأومتعبـة(ةلرؤيلفتتجاوب

ةأإذاوضعتفجالرؤيةإذاكانتالعينتشاهدلوحةكبيرةبيضاءمتجانسةالضياءوبعدفترةمنالوقت
وتميــزهــذه,بقعــةســوداءفوقهــافــإنالعــينتــدركهابعــدزمــنيقصــرمدتــهكلمــازادتشــدةاالستضــاءة

 (1998.لحمودة,الفترةالزمنيةسرعةإدراكالشخصللصورةالبصريةأمامه
مسـتو شـدةاالستضـاءةفـيإذاماتعرضتالعينلتغيراتكبيرةمفاجئـةسرعة الموافقة: 4-8-6-4
لىمكانمظلـمأوبـالعكس(فيحـدثنتيجـةلهـذاالتغييـرإمضيءحالةاالنتقالالسريعةمنمكانمثلل

ويعـرفالـزمنالـالزمحتـىتتوافـقحدقـة,لىبضعثوانإالمفاج عدمرؤيةمؤقتةلفترةزمنيةقدتصل
.و لــقحدقــةالعــينبســرعةالموافقــةللعــينوهــوالــزمنالــالزملفــتحألإلضــاءةالعــينللظــروفالجديــدة

 (1998لحمودة,
ـــف العـــينت 4-8-6-3 وجيـــهالصـــورةإنعـــيناإلنســـانمـــزودةبعدســـةونظـــاملضـــبطالفتحـــةوت :كيي

مرتبطــةالمحــددةإلــىالشــبكية,ذلــكالســطحالحســاسالموجــودبهــا,والــذييتكــونمــنخاليــاعصــبية
المرئـيومـنثـمكلمـاسـقطضـوءببعضها,والرؤيةبالعينتعتمدعلىكميةالضوءالسـاقطعلـىالجسـم

بصورةأوضح,لكنالرؤيةالبصريةتعتمدعلىالدقةالبصريةوهيالقدرةعلىتمييزكثرأصبحمرئيًاأ
التفاصــيلالدقيقــةلــوأخــذتالعــينالوقــتالــالزم,والتكيــفهــوالقــدرةالنفســيةعلــىضــبطالعــينعلــى
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ن,فحـــينانتقــالاإلنســـانمــنمكـــانذيالعــيعدســةمختلــفمســتوياتالضـــوءعــنطـــرقتغييــرحجـــم
34-24عاليإلىمكانذيشدةاستضاءةمنخفمسيحسعلىالفوربالزمنلاستضاءهمستو شدة

والذييبـدوللوهلـةاألولـىثانية(الذييجبانقضاؤهلكيتصبحالتفاصيلمرئيةمنداخلذلكالمكان
انالمظلمإلىالشمسالساطعةفإنالعينتتكيـفعندمغادرةالمكأنإضاءتهضعيفةللغاية,وبالمقابل

  (1998فيثوانيأقل.لصبري,
بخــالفالتوزيـعالســليمللضـوءتحقيــقيتعنـضـاءةالجيــدةاإلإن :رانبهــار البصــالـوهج و  4-8-6-5
التـــيســـطحقـــيمضـــياءاألفـــيحســـاسمـــريحللعـــينحتـــىالتشـــعربالتعـــبنتيجـــةالتباينـــاتالمتفاوتـــةإ

حـد نقـاطحقـلالرؤيـةأكثـرضـياءعمـاحولهـا,مثـالذلـكإللبصـرإذاكانـتانبهاردثأمامها,إذيح
المقابلله,ممايسببلهعمىاالتجاهفيتيةلضوءكشافالسيارةاآلعرمعيونسائقالسيارةليالًتت

.لحالتهــــاالطبيعيــــةعينــــاهحتــــىيــــزولتــــأثيرضــــوءالكشــــافوتعــــودوجيــــزةيســــتمرلفتــــرةزمنيــــةوقتــــي
تأثيرالوهجعلىالعينينقسمتأثيرالوهجعلىالعينإلى:و(1998حمودة,ل


 (2448لبارودي,(أنوايالوهج3-3شكلل

ــوهج. 6 ــالمع ال ,ويقــوماالســتحالةيجعــل شــاءالشــبكيةرؤيــةاألشــياءتقتــربمــنويحــدثعنــدماق:ي
نــاءالقيــادةالليليــةللســيارةحــينهــوالــذييحــدثأثالــوهجلمهمــةالبصــرية,وهــذاالنــويمــنداءاأبتقليــل
ضـاءةكشــافاتالسـياراتالمقابلــةالـىالعــين,وتحجـبصـورالشــبكيةالتـييكونهــانطـاقالرؤيــةإتصـل

ســـبابأهــمأكـــونمــنســـطحالتــيتوجــدبــالطريقوتهــذهالحالـــةيقــلتمييــزتفاصــيلاألماميــة,وفــياأل
Phillips,2000) ) .الحوادث
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(2448لبارودي,المعيقالوهج(4-3شكلل

ـــــوهج.1 ـــــزعج: ال ـــــةصـــــغيرةمـــــنالشـــــعوربعـــــدموهـــــوالم ـــــهكمي ـــــيمكـــــانب ـــــةف ـــــرةزمني ـــــاحلفت االرتي
ويكـــونمقلقـــًاللرائـــيولكنـــهلـــيسخطيـــرًابالقـــدرالكـــافيلمنـــععمليـــة(1988,وزكـــيلالكمشوشـــيالوهج

ثلمــايحــدثمفــيمجــالالرؤيــةشــديدًاالرؤيــة,ويحــدثعنــدمايكــونمصــدرالضــوءأوضــوءهالمــنعكس
 (2444.لالمسلمي,قيالمعالوهجفي

إلىاآلتي:المزعجالوهجقسمينو
سطحالشديدةالناتجمناألعبارةعنالوهجالمتكونفيعيناإلنسانووهومباشر:وهج .أ

 (Wright & others,2013) النصويوالمنابعالضوئية.


 (Wright & others,2013)(مثالعلىالوهجالمباشر5-3كللش            

سـطحالمصـقولةفـيمجـالالمنتظمـةمـناألوهـوالنـاتجعـناالنعكاسـاتالمـنعكس:الوهج .ب
ومجاورةلهـا,ومـنالصـعبالتركيـزعلـىشـيءموضـويعلـىمنضـدةذاتدهـانأالرؤية

 (2444عالياللمعانوالذييعكسالضوءالساقطعليها.لالمسلمي,
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(1998طقاالبهارلالوهج(لحماد,(يبينمنا6-3شكلل

 المباشريعتمدعلى:الوهجوتقليلالوهجنطريقةتقليلالبهرتعتمدبالطبععلىطبيعةإ:الوهجتقليل
 قليل.للوهجضاءةذومعدالتعدمالراحةاختيارمصدراإل .1
 ضاءةللمصدرالمضيء.تقليلاإل .2
 موقعالمصدرالمضيءوبعدهعنخطالرؤية. .3
 .الوهجكتقلنسبةلوبذالوهجضاءةفيالمنطقةحولمصدراإلزيادةمصدر .0
 تستخدممضالتالضوءواأل طية. .1
المنعكسيتماعتماداآلتي:الوهجولتقليل
 يربأسلوبواستخدامهاضاءةصغيرةإضاءةالعامةوذلكبوضعمستو جيدمناإلاعتماد .1

 مباشر.
 ينفذالضوءمنخاللها.نارةوالموادالزجاجيةالتياستخداممظالتاإل .2
 أناليؤثرالضوءالمنعكسمباشرةعلىالعين. .3
خام .0 المصقولوتجنبالمعادنذاتاللمعانتتحيطبوحداتاإلااستخدام كالورق ير نارة

 (2447,واإلمامالمشهدانيلالشديد.
لعـين,وتقـليعتبرتقدمالسـنذوأثـركبيـرعلـىأداءا تأثير تقدم السن عل  أداء العين: 4-8-6-1

كفاءةأدائهابمرورالزمنحيـثيبـدأذلـكبطيئـًاثـميسـيربشـكلمتسـاريكلمـاتقـدمالعمـر,وذلـكبسـبب
ضعفمن11عامًايحتاجإلى84نقصماءالعينوتصلبواصفرارالعدسات,فالشخصالذييبلغ
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نفـسالدرجـةمـنسـنواتللحصـولعلـىنفـسالمسـتو مـنالرؤيـة,و14الضوءلمايحتاجهطفـليبلـغ
(Philips,2008)الراحةوالفعاليةالبصرية.

إنادراكالمحــــيطالمضــــاءهــــونتيجــــةلتفســــيرالعقـــــل التــــأثيرات الســــيكولوجية لإلضــــاءة: 4-8-1
للتفاعالتالفسيولوجيةالناتجةعنهذاالمحيطالمضاء,وهذااالدراكهوالذييشكلسيكولوجيةلعلم

فقطعلىشدةوتوزيعولونالضوء,لكنعلىتفسـيرالخبـراتوالتجـاربنفس(اإلضاءةوالتيالتعتمد
السابقةوالثقافةوالحالةالنفسـيةلإلنسـان,فـيحـينأنالعديـدمـنالنـاسقـديتفقـونعلـىمسـتو الراحـة

حســاسبشخصــيةالبصــريوحجــموبســاطةالفــراغ,واإلودرجــةالجاذبيــةوخصــائصالفــراغمثــلالترتيــب
لهذاالسببفإنسيكولوجيةالضوءشيء يرملموس,ونتيجته يـرمعام,أراغحميمالفراغهلهوف

مؤكـدةعلــىعكـسفســيولوجيةالضــوء,وبـالر ممــنذلـكقامــتسلســةمـنالدراســاتعلـىمــدارالســنين
بإثبــاتأنالضــوءيــؤثرعلــىاالدراكبطريقــةذاتمعنــىومتوقعــةبعــمالشــيء,فيميــلاإلنســانإلــى

تيتعطياالحساسبالراحة,والكثيرمنالناسيتعلقونبإحساساالسترخاءواأللفةوالخوفالفرا اتال
 (steffy,2002),والوضوحوهكذا,فكلردوداألفعالالسابقذكرهاتتأثربشكلكبيربمايـراهاإلنسـان

يـــتممـــنأنأشـــكالوأســـاليباإلضـــاءةيمكـــنأنتعضـــرفبأنهـــااللغـــةالبصـــريةالتـــي(Flynn)قـــداقتـــرح
خاللهـاتوصــيلاالنطباعــاتالمزاجيــةوخلــقالتــأثيراتالنفســيةمثــلالخصوصــيةوالــدفءواأللفــة,كــذلك

,(Flynn,1973)فقـــدالحـــظبـــأنكـــاًلمـــناالنطبـــايوالمـــزاجأساســـياتاالرتيـــاحوالرضـــىفـــيالفـــراغ
حيثيؤثرالضـوءلهتأثيرمباشرعلىالشعوروالحالةالمزاجيةمنوجهةنظرعلميةوطبية,فالضوء

ثرعلــىالحالــةالنفســيةلــد ؤعلــىإنتــاجالكــورتيزولوالميالنــينوالســيرتونينوهــذهالهرمونــاتالثالثــةتــ
اإلنسانفمنالمهمحفظهذهالهرموناتفيحالةتوازنمناسب,كماأنأحدطرقعـالجاالكتئـابهـو

هلــهمســئوليةكبيــرةفــيتصــميمإنمصــمماإلضــاءةتقــععلــىكاذافــلــ ,(AKL,2011)العــالجبالضــوء
اإلضــاءةوتوجيــهوشــدةاالستضــاءةلــيسفقــطلصــالحاالســتجابةالفســيولوجيةالمر ــوبفيهــامــنقبــل

 (steffy,2002)النفسيةوالشخصيةللناس.الناسولكنلصالحاالستجابات
تعتبــرساســيةفــيتجربــةرؤيــةالعــالمالمحــيط,فهــيأإنظــاهرةالســطويادرا  الســطوع:  4-8-1-6

المكــوناألساســـيلــإلدراكالبصـــري,وهنــايجـــبالتمييــزبـــينالنصــويوالســـطوي,فالنصــويهـــوالتـــأثير
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السـطويفهـواالنطبـايالشخصـيللضـوءأمـاالبصريالناتجعنالضوءالمـنعكسمـنعلـىسـطحمـا,
للحكــميحتـاجإلـىسـطحينأوأكثـرالـذيينيـرسـطحمـابالمقارنـةمــعسـطحآخـر,وعليـهفـإنالســطوي

دراكالفــرقبــينالنصــويوالســطويإإن(Michel,1996) علــىأحــدهمبأنــهأكثــرســطوعًامــناآلخــر
ـــر ـــدارالضـــوءفـــيفـــراغمـــااليجعـــلالفـــراغأكث شـــيءمهـــمبالنســـبةلمصـــمماإلضـــاءة,ومضـــاعفةمق

لمثــلسـطوعًا,كمــاأنإدراكالســطويكــإدراكاألشـكالواأللــوانفهــويتــأثربمجموعـةكبيــرةمــنالعوامــ
ووظيفةالفراغ,فقديلعبكاًلمنالسياقوالتوقعاتدورًاهامـًا,لونوملمسوزاويةسقوطشعايالضوء

وسـطويالسـطحيكـون (Lam,1992)فيتموصفالليلالمقمـربأنـهالمـعأوالنهـارالمغـيمبأنـهمظلـم
أند(نجـ7-3وفـيالشـكللنتيجةخلفيتهوالسياقالذييوجدبه,وليسالضوءالمطلـقالـذييسـتقبله,

الرمـادي,إالأنالخلفيـةالسـوداءتجعـلالمربـععينالموجـودينبـالمركزلهـمنفـسدرجـةاللـونبكـالالمـر
 (Michel,1996).الرماديأكثرسطوعًابينماالخلفيةالبيضاءتجعلالمربعالرماديأكثرإعتاماً


 (Michel,1996) ( السطوع نتيجة الخلفية7-3شكل )

 Brightness)االنطبــايالشخصــيللفــراغهــووظيفــةتبــاينالســطوي التــأثير العــاطفي: 4-8-1-1

Contrast)العالقــةبــيناألســطحالمضــاءةمــعاألســطحالخلفيــةأوالمحيطــةالتــيوالــذييعــرفبأنــه
عـاطفيإلتاحةالرؤية,لكنتقييمالتـأثيرال,فمنالممكنوببساطةإضاءةفراغمعينتكونمظلمةنسبياً

كلالتحـديالحقيقـيللمصـممالمبـدي,ذلكالفراغ,واستغاللتباينالسـطوييشـلضاءةاإلالناتجعنتلك
ذاتعرضتاألجسامواألسطحداخلفراغمعينلنفسالقدرمناإلضاءةفإنذلكسيعملعلىفقـدان وا 

،(Gordon,2003)راغونقصهذاالتباينيسببالفتورواالكتئابلمستخدمينالف(Contrast)التباين
فالسطويوالتباينلهماتأثيرعلىالطريقـةالتـييـدركبهـاالشـخصالفـراغالمعمـاري,وكيـفيمكـنلهـذا
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التـأثيرالعـاطفي,أونقـلاإلضـاءةإلثـراءوا,لذاتجدأنالمعماريين البًامايستخدمالفراغأنيؤثرفيه
علـىسـبيلالمثـالكنيسـةنـوتردامفـيرونشـامببعمالمعانيوااليحاءاتعـنطريـقاإلضـاءة,فنجـد

االتحـادبـينالشـكلواإلضـاءةجسـدفيهـاحيـثفرنساوالتيأبديفيهاالمعمـاريالشـهيرليكوربوزييـهفي
الطبيعيــةللفرا ــاتالداخليــةحيــثكانــتهــذهاإلضــاءةالعنصــرالمركــزيفــيالفكــرةالتصــميميةللمبنــى

(AKL,2011).  

  
االتحادبينالشكلواإلضاءةحيثتجسدامالمبديلإلضاءةوتداخلهامعالتكوينالعامللمبنىنماذجلالستخد

.(AKL,2011)داخليةلكنيسةنوترداملإلضاءةاللقطات(8-3شكلل

عنــدســقوطضــوءملــونعلــىســطحمعــينفإنــهيغيــرمــنألوانهــا,وبالتــاليإدرا  اللــون: 4-8-1-4
ســان,ولربمــايتــأثرســلوكهعنــدرؤيــةاألشــياءمضــاءةبطريقــة يــرمألوفــةتتغيــرردودالفعــللــد اإلن

فالضوءيؤثرعلىنشاطالعقـلوعلـىمـزاجوشـعوراإلنسـان,وسـواءكـانهـذاالضـوء(1998لحمودة,
ملونــًاأمســقطعلــىأســطحملونــةفــإنلــهمــردوداتنفســيةوعضــويةاجتهــدالعلمــاءفــيتفســيرهاووضــع

هـا,ويشـيرالبـاحثونهنـاإلـىأنهنـاكمـايثبـتتـأثيراألضـواءالملونـةعلـىمركـزالنظرياتالمتعلقةب
المشــاعرداخــلجهــازالهيبوثالمــوسالبصــريفــيالــدماغ,حيــثأشــارواالــىأنهــذاالتــأثيرينتقــلإلــى

يةالتيتتحكمبمجملالغددالصماءداخلالجسمبمافيذلكالغـدةالدرقيـةوالغـددالجنسـالغدةالنخامية
فتؤثربالتاليعلىمستو إفـرازالهرمونـاتداخـلالجسـمومـالـذلكمـنانعكـاسعلـىالجهـازالعصـبي
وأمزجــةالبشــر,واكتشــافالتــأثيرالفســيولوجيالعميــقعلــىوظــائفاإلنســانالحيويــةســاعدعلــىإيجــاد
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يوضـحوالجـدولالتـالي (2412طرقتوظيـفهـذهالخاصـيةلمعالجـةمشـاكلمرضـيةعديـدةلمحسـن,
علىالنفس.التأثيراتالسيكولوجيةوالفسيولوجيةلأللوان

النفس على والسلبية اإليجابية والفسيولوجية السيكولوجية األلوان تأثيرات(1-3لجدول
 التأثير العضوي التأثير النفسي السلبي التأثير النفسي اسيجابياللون
وقوة بساط,واحترامالذات,واالن والثقة التفاؤلاألصفر

واإلبداي والود, عاطفية,
والخــــــوف الالعقالنيــــــة
العاطفيـــــــة والهشاشـــــــة
.والقلقواالنتحار واالكتئاب

 األلـوان مـن والنشوةويعد بالنشاط يوحي
 تؤثربعم كما الفكر, المنشطةلخاليا

.معوية اضطراباتحدوث في درجاته
واألمــان, والغــذاءوالـدفء الماديـة, الراحـةالبرتقالي

 .والمرح حساس,والعاطفة,اإل
 واإلحباطوالرعونة الحرمان

.وعدمالنضوج
 يحبـذ الهضـم,و عمليـة علـى يسـاعد

الطعام في رف استخدامه
 والطاقـة والقــوةوالـدفء البدنيـة الشـجاعةاألحمر

 , الهـروب,والتحفيـز أو والبقـاء,المكافحـة
 . واإلثارة

والعــدوانوالتــأثير التحــدي,
.البصري,االجهاد

 ويسـبب نبضـاتالقلـب, سـرعة من يزيد
 أكثـراأللـوان من ويعد االنفعالالثوري,

لألعصاب. إثارة
والرؤية, الروحي,واالحتواء, الوعيالبنفسجي

والجودة واألصالة,والحقيقة, والترف,
 واالنحالل,والقمع, التوحد,
الدونية.

 القلـبوالـرئتين علـى حسـن تـأثير لـه
مقاومــة مــن دويزيــ واألوعيــةالدمويــة

الجسم أنسجة
 والمحبـــة,والراحـــة والتـــوازن, التنـــا ماألخضر

 .البيئية,السالم واالطمئنان,والتوعية
 والركــود,البــرود الضـجر
الوهن. العاطفي,

 معالجـة ,يسـتعملفـي مهـد  لـون هـو
 مثـل النفسـيةوالعصـبية بعماألمرام
 فعـالفـي أنـه كمـا تعـباألعصـاب,

األرق. حاالت تهدئة
 والكفـاءة واالتصـاالت,والثقــة المخـابرات,األزرق

والهدوء والتأمل والصفاء,والمنطق,
االنطــواء,عــدم , البــرودة

 يــر المعاملــة االنفعــال,
.ودية

 تخفيــفاالضــطرابات علــى يســاعد
 الثائرة, النفوس العصبيةوتهدئة

.الدم ضغط تخفيف
 والرعايــة,والــدفء, الماديــة الطمأنينــة القرنفلي

 .األنواي وبقاء والحبوالجنس نوثة,واأل
 العاطفي, المنع,الرهاب

.البدني والضعف
 علـى ممـايـؤثر أكثـر الـذهن علـى يـؤثر
.الجسد

والحزن, الثقة, انعدامالنفسي الحياد الرمادي
والسبات, االكتئاب,
 الطاقة إلى واالفتقار



 البرودةوالخطرو االضطهادوالكفاءة, واألمانالعاطفي واألمن الرقى األسود
والثقل



 والبساطة, الوضوحوالنقاء, والعقم, , النظافة األبيم
والكفاءة

الوديةوالعقم وعدم لبرودة,

 والثقل,وعدم المرح قلةوالدعم والطبيعة,والثقة, الدفء, الجدية, البني
التطور



(2412لمحسن,
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 :متطلبات اإلضاءة الليلية الصحيحة 4-9
متعتبراإل فيكلفراغضاءة فيمستو الراحة المؤثرة العناصر فمنالضروري,ن تتوفرألذا ن

حيثيراعى,عطيالراحةوالجوالطبيعيللمبنىيلىتصميممتكاملإالمتطلباتالصحيحةللوصول
توفرالشروطالخاصةباإلضاءةالجيدةوهي:

يتم الذي للعمل المناسب ءةاإلضا مستو  لتوفير الالزم الضوئي الفيم المصابيح تعطي أن.1
بالمكان

 جميعفي جًدا متقارب اإلضاءة مستو  يكون أن بمعنى اإلمكان بقدر متجانسة اإلضاءة تكون أن.2
 .المكان أنحاء

 .طويلة لمدة الرؤية وفاعليةريةالبص راحةلا من انطالًقا العمل شروط مراعاة.3
 .للرؤية المناسب الطيف واختيار باستمرار الضوء واستقرار اإلضاءة ثبات.0
 .الطاقة استهالك ونفقات اإلضاءة في المستعملة واألدوات األجهزة تكلفة مراعاة.1
8 االستفادة طريق نع بالمكان الديكور وسائل من وسيلة االصطناعية اإلضاءة تكون أن ويمكن.

(2012,بوسالمأل.المستخدم الضوء وبلون بالظالل
 يلـزم الضـارة الظـالل هـذه ولتجنـب,لألشـعة زةكـمر ضـوئية منابع عن الناتجة الشديدة الظالل حذف.7

النبعـاث بيـرهك أسـطح ذات المنـابع هـذه تكـون أن ويفضـل,الضـوئيةللمنـابع المناسـبة نكاألمـا اختيـار
 .جيدا عليها الضوء يستطير حتى المعهو ير اللون فاتحة واألسقف الحوائط تكون نأ يحبذو ,الضوء

 إضـاءة قـوة لتحديـد اإلضـاءةمشـروعات تصـميم عنـد فيجـب والضـوء للظـل الشـديدة التباينات تجنب .8
قيحقـ بمـا الضـياء قـيم توزيـع ومراعـاة والنـور الظـل بين المتدرجاالنتقال توفير مراعاة,واللمبات نكوأما
 .العين راحة دائما
 دون بمفردهـا اسـتعملت مـا إذاالضـوئية للمنـابع الشـديد الضـياء عـن النـاتج البصـر انبهـار تجنـب .9

منسوب عن م 2.5 عن يقل ال افك ارتفاي على الضوئية المنابعوضع فيجب ة,أجهز في دمجها
 مـاكالعـين انبهـار و ز للـةال يسـببمما المباشر اإلبصار مجال في المنابع هذه تقع ال حتى األرضية

 . المباشرة الرؤية عن لتخفيها سةكعا أجهزةداخل اللمبات وضع يحبذ
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 العـين تعـب يسـبب مما ,خاصبوجه الالمعة األسطح على تنتج التي الشديدة االنعكاسات تجنب.14
 محـالتل بالنسـبة الحـال هـو مـاك انعكاسـات وجـود الحاالت بعمفي يستحب قد أنهولو الز للة نتيجة
 .البيع معدل يزداد وبذلك المعروضاتبريق في زيادة من به يقوم لما الكريستال أو المجوهراتبيع
 مـن والغـرم الحيـز ألبعـادمالئمـة ثـركاأل اإلضـاءة أسـلوب اختيـار مـع للضـوء عـادل توزيـع.11

 .االستعمال
 و األتربـة تسـبب إذ هـامن التـالفتغييـر أو لتنظيفهـا وذلـك اإلضـاءة أجهـزة إلـى الوصـول إمكـان.12

 منثركأ إلى تصل بدرجة الضوئي الفيم امتصاص اإلضاءة وأجهزةاللمبات على مكتترا التي األبخرة
 إلـى آن مـن لتنظيفهـا واألجهـزةاللمبـات إلـى الوصـول تسـهيل عـن  نـى فـال وعليـه,منـه14%
(9262جمال بلتك،ل.خرآ

 :اإلضاءة الداخلية واستخداماتها 4-60
 الضوء مصادر حيث من الداخلية اإلضاءةفي تقريباً متشابهة نماذج تبني إلى البلدان معظم تميل 

 مما بكثير أكبر الحاضر الوقت فياإلضاءة فمتطلبات والعمل, الراحة أماكن في اإلضاءةواحتياجات
 اإلنسان عند البصرتلف أو الرؤية ضعف ذلك في السبب وليس الزمن, منعقد قبل عليه كانت
نما صر,المعا  من االقترابإلى يضطروا أن دون من كانوا حيثما الواضحة الرؤيةإلى الناس ميل وا 
يلي,(2413لالسنبانيوآخرون,بأعمالهم للقيامالشمس بزوغ انتظار أو الضوء منبع عرموفيما

الفرا اتالمختلفة:عددمنمثلةلإلضاءةالداخليةفياألبعممختصرل
خاصة :السكن دور في 4-60-6 مواصفات له السكنية المباني في اإلضاءة تصميم يعتبر

وحساسةنوعًاما,فلكلفراغمنالمبنىالسكنيتصميمخاصيختلفمنصالونالمعيشةكفراغذو
العالية ذاتطابعالخصوصية لتعدد، (karlen,2004)طابعاجتماعيعنهفي رفالنوم ونظرًا

كلفراغعلىاالستخداماتواختالفالوظائففاإل بإضاءة تحتاجإلىمزيدمناالهتمام هنا ضاءة
رضاءاألذواقالمختلفة,كما حدةبمايتناسبواستخدامذلكالفراغ,معوضعالتكاليففيالحسبان,وا 

يجبمراعاةمايليعندتصميماإلضاءةالمنزلية:
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تطاي,وذلكليسفقطمناإلضاءةالطبيعيةللفرا اتقدرالمسيتمالتركيزبشكلأساسيعلى .أ
أجلتوفيرالطاقة,بللمالإلضاءةالطبيعيةمنميزاتوفوائدعلىالراحةالبصريةوالنفسية

 والصحية.
تستخدماإلضاءةالتييمكنالتحكمفيشدتهافي البفرا اتالمنزل,فاإلضاءةتختلفمن .ب

 فراغآلخر,وتختلففينفسالفراغمنوقتآلخر.
 موقوتةلألدراجواإلضاءةالخارجية.تستخدمإضاءة .ت
وحدات .ث تستخدم بينما والحمامات, الدراسة وأماكن المطابخ في الفلورسنت وحدات تستخدم

 اإلضاءةالزئبقيةأوالصوديوملإلضاءةالخارجية.
 (1988يجبتزويدجميعالفرا اتبإضاءةعامةكافيةألهدافالحركةوالتنقل.لحماد, .ج

 
الليليةلتخصيصبعمالفرا اتأوجزءمنفراغواسعلجلسةمعينة,باإلضافةإلىتمييزءةاستخداماإلضا

العناصراإلنشائيةوالمعماريةبإضاءةخاصةوبلونمغايرلبقيةالفراغمعتركيزاإلضاءةعلىالتدرجفيتاج
إلىبدورهؤديغالواحدوالذييوالتكاملبينعناصرالفراحالةمناالنسجامتوفيرساعدعلىالعمود,كلذلكي

المصدرلالباحث(منزلالسيدسليمانمحمدالطواشي.الراحةواالسترخاءالمنشودللمستخدم.قيتحق
(اإلضاءةالليليةفيالفرا اتالسكنيةالداخلية9-3لشكل

,المنازل تميلبعمالدولإلىجعلاإلضاءةفيالمدارسشبيهةبإضاءة: في المدارس 4-60-1
الدرس كمقاعد العمل ساحة فوق الضوء مصدر علىوضع أخر  دول تصر حين والسبورة, في

بإضاءة المدارس إضاءة العمل وتفضل سطح على ظالاًل تترك ال شديدة إضاءة ,السقف
اإلضاءةفيمعندتصمييجبانتؤخذالمالحظاتالتاليةفياالعتبار كما) 9262المهندس كوم،)

المدارس:
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  الطبيعية اإلضاءة المستطايتستخدم فيالدولقدر وخصوصًا الفرا اتالممكنة, وفيكل
النويمنالفرا ات هذا أناستخدام كما بشكلكبير, اإلضاءة هذه التيتتوفرفيها العربية

  البًامايكونفيالنهار.
 طوياًلخاصةفياألماكنالتـيتكـونالصـيانةفيهـايجباستخداموحداتاإلضاءةالتيتعمر

 (1988صعبةمثلالممراتواألدراج,واألماكنالتييصعبفيهاالتبديل.لحماد,

 
www.niutaled.com/Application 

يلزمإلبقاءالمناخالعامللدراسةوالتيتأتيمكملةلإلضاءةالطبيعيةالمدارسفيالصناعيةاستخداماإلضاءة
اًلقدتؤثرواالنتباهعلىمستو مناسبللتحصيلبحيثيصلالضورلكلجنباتالفراغبشكلالتحدثفيهظال

علىمستو الرؤية.
فيالمدارس(اإلضاءة10-3شكلل

المكاتـبفـي كـانالضـوءالطبيعـيالـداخلمـنالنوافـذأسـاساإلضـاءةفـي :فـي المكاتـب 4-60-4
عيةمخصصةللعمـلاالصن وافذعريضةوموجهة,فيحينكانتاإلضاءةالنهارلذاوجبأنتكونالن

التكامـلمزايـاوقـدأظهـرتالدراسـات ,بعدحلولالظالمأوفيالمكاتبالتياليدخلهاالضـوءالطبيعـي
تحسـيننوعيـةالعمـل,فلـمتعـدثمـةضـرورةلجعـلالنوافـذ عيةمـنأجـلابيناإلضاءتينالطبيعيةوالصـن

ســاعاتالنهــار, يــرأنوجودهــامهــمجــدًاألنهــاتــربطالعــاملينفــي الضــوءالــالزمفــيكافيــةلتــوفير
 الخـارجي,وقـداعتمـدهـذاالمبـدأفـيمعظـمالبلـدان,ولـميؤخـذبـهفـيالواليـاتالمتحـدة المكتببالعـالم

الضـوءلتخفيـفوهـج عيةلياًلونهارًاولـوبإسـدالالسـتائرااألمريكيةحيثيفضلالعملباإلضاءةالصن
المكاتبعادةعلىمصابيحالتألقالمثبتةفيالسقف,ظـاهرةأومخفيـة,لكـي وتعتمدإضاءة,الطبيعي

متجانسًافـوقسـاحةالعمـلكلهـا,وتسـمحبترتيـبحجـرةالمكتـببحسـبمقتضـياتالعمـل تعطيضوءاً
ذاكانــتالمكاتــبثابتــةومواقــعالعــاملينمع,)9262المهنززدس كززوم،)شــا له وذوق رروفــةفيــتمتــوفيوا 
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هدافالبصريةالمطلوبةللعمل,معإضاءةعامةخلفيةمناسـبةضاءةخاصةعلىالمكاتبوأماكناألإ
,أمــاإذاكانــتالمكاتــب يــرثابتــةفــيمكنعمــلإضــاءةمنتظمــةإلضــاءةالخلفيــةمــعإضــافةإضــاءة

 لتجنـــــبالـــــوهج.متحركــــةعلـــــىالمكاتـــــب,وفــــيهـــــذهالحالـــــةيجــــبأنتكـــــوناإلضـــــاءة يــــرمباشـــــرة
 (1988لحماد,

 
 (www.osram.com/)( اإلضاءة في المكاتب 11 -3شكل )

اإلضاءةفيأماكنالعملمهمةجدًاللصحةوالسالمةلجميعالعاملين, في أماكن العمل: 4-60-3
علـىانالتصميمالسيءواإلضاءةالضعيفةتـؤثروفاإلضاءةتسهلرؤيةالمخاطروتساعدعلىتجنبها,

العــاملينمســببةبعــماألعــرامالمرضــيةمثــلاجهــادالعــينوالصــدايوالصــدايالنصــفيوقلــةصــحة
التركيزوسرعةاالنفعال,لذاتوجباختيارشدةوأنوايوأماكنتوزيعاالضاءةتبعًالنويالخطرالموجود

 (HSE,2002)وبمايتناسبمعنويوطبيعةالعمل.
ألكـلتعتبـرنـويمـنالمسـاهمةفـيخلـقجـوشـاعرياإلضـاءةفـيأمـاكنافي المطـاعم: 4-60-5

,لذايتوجبالتحكمفيمستو السطوي,حيثتفضلاإلضاءةالخافتةأثنـاءالليـل,يحققاأللفةوالهدوء
لوحــــداتاإلضــــاءة(Color Rendering)مــــعالتركيــــزعلــــىاالهتمــــامبخصــــائصاألداءاللــــوني

ـــكألناللـــونضـــروري ومهـــمفـــيظهـــورالطعـــامبلونـــهالطبيعـــيالطـــازجالمســـتخدمةفـــياإلنـــارة,وذل
(Licht,2000).والجذاب

http://www.osram.com/media/resource/stagesize/335313/bro-ak-bank.jpg
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وفتحالشهية.لالسترخاءالهدوءالنفسيالمناسبفيالمطاعمضروريوهامفيتوفيراستخداماإلضاءةالليلية

 (Licht,2000)(اإلضاءةفيالمطاعم12-3شكلل
نمــاالمشــكلةفــيإضــاءة:إنالمستشــفياتفــي  4-60-1 هــيبــينالمستشــفياتليســتتقنيــةفقــط,وا 

تحقيــقمســتوياتمــناإلضــاءةلتمكــينالفريــقالطبــيمــنإلجــراءالفحوصــاتالطبيــةالالزمــةللمرضــى
ــةنفســيةجيــدة,وهــذا ,وبــينشــعورالمــريمبالراحــة,حيــثيســتلزمالعــالجأنيكــونالمــريمفــيحال

عماريةالعالجيةمريحة,وهذاقديتعارمأحيانًامـعيستوجبأنتكوننوعيةاإلضاءةفيالفرا اتالم
نوعيـــةوشـــدةاإلضـــاءةالالزمـــةللفريـــقالطبـــيمـــناجـــراءالفحوصـــاتبكفـــاءةويســـر,فـــالبـــدأنتكـــون

األخر خاصةفي رفالكشفحتىالتكوناإلضاءةوألوانهاتعطياللونالحقيقيللجلدواألعضاء
(1988ماد,سببًافيالتشخيصالخاط للمرم.لح


 (Licht,2000)إضاءة رفالمرضىبالمستشفيات(13-3)شكل
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ضاءةفيهذهالفرا اتليسفقطلعملمظهرجيد:تهدفاإلالمحالت والفراغات التجارية 4-60-7
يســهلللزبــائناختيارهــا,ويالحظــواجذابــةبحيــثللمعروضــاتوتعزيــزمميزاتهــا,لكــنأيضــًالخلــقبيئــة

يـةفــيالعـرم,حيــثتعتبـراإلضــاءةمـنأفضــلأسـاليبالعــرموسياسـاتالتســويق,العالمـاتالتجار
السـتخداماتواسـعةمــنالتخصصـاتالتجاريـةحيــث(Spot lights)ويـتماسـتخداماإلضـاءةالنقطيــة

حيثيتـوفرفيـهاإلضـاءةLEDsتعطيإضاءةجيدةويكونجهازاإلضاءةمخفي,كماشاياستخدام
 (iguzzini,2014)ةومتعدداأللوانحسبالحاجةونويالعرم.الجيدةوموفرللطاق

 
لالباحث(www.osram.comلالباحث(

فيواجهاتالعرما والتسويقمنخاللاستخدامها فيالدعاية جدًا دورهام الليلية وأسماءلإلضاءة لزجاجية
المحالتالخارجيةوبألوانمختلفةومتحركةأحيانًا.

 (www.osram.com( إضاءة واجهات العرض بالمحالت التجارية ) 14-3شكل )

ــاحف:  4-60-8 تلعــباإلضــاءةوالظــاللالناتجــةعنهــادورًاهامــًافــيإدراكالفرا ــاتالداخليــةالمت
أوســلبيطبقــًالمــد مالحظــةالزائــرللتغيــرفــياإلضــاءةللمتــاحفويمكــنأنيكــونلهــادورايجــابي

إدراكــهفربمــايكـونهــذاالتغييــرمقصـودًالتوصــيلفكــرةمعينـة,أوليضــفيتــأثيرًاومـد تــأثيرذلــكعلـى
حسيًاوتتمدراسةاإلضاءةفيالمتاحفعلىأكثرمنمستو فيتمدراسةمد تغيرشدةاإلضـاءةبـين

قيـةذلكللتأثيرعلىإدراكالزائر,كمايتمدراسةالفرقفـيإضـاءةالمسـطحاتاألفالفرا اتالمختلفةو
آخــريــتمدراســةاختيــارنــوياإلضــاءةمــنحيــثكونــهطبيعيــًاأوصــناعيًا,وشــدةوالرأســية,ومــنجانــب

http://www.iguzzini.com/
http://www.osram.com/
http://www.osram.com/
http://www.osram.com/media/resource/stagesize/333228/esprit-shop-frankfurt.jpg
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خلــاًلفــياإلدراك.يســبباإلضــاءةالمطلوبــةبحيــثالتــؤثرفــيإدراكالمعروضــاتواليحــدثســطوعًا
(2447ماعيل,لإس


 ) www.osram.com (-(إضاءةالمعروضاتفيمتحفهامبورجفيألمانيا15-3شكلل

تمثلاإلضاءةالخارجيةللمشـاريععنصـرا هامـا حيـث:اإلضاءة الخارجية واستخداماتها 4-66 
والغايـة (والزينـة الخدمـةل نوعان الخارجية ولإلضاءة,الًتتيحاستخدامالمناطقالخارجيةواالنتفايبهالي

,(2413السنبانيوآخرون,لالخارج في المالئمةللحركة الشروط توفير هي الخدمية لإلضاءة األساسية
والتقليــلمــن,وممــراتالمشــاةواألمــنوالســالمةعلــىالطــرق,الشخصــيلألفــرادمــنحيــثتــوفيراألمــن

 معـادالتلعمومـًا الخدميـة اإلضـاءة تخضعو (Richman,2009)لجريمة,والحدمنا,حوادثالسير
 اإلضـاءة مـاأ,المسـتعملة لألضـواء البـاهر التـأثير مـعتجنـب الصـحيحين والتوجـه الوضوح توفر محددة

ضـفاء العـين فـيمعينـة تـأثيرات إحـداث منهـا فالغايـة التزيينيـة الضـياء شـديدة وبقـع وانعكاسـات ظـالل وا 
,تفصـيالتها تمييـز عـن النظـر بغـم خالبـاً منظـراً فتمنحهـا األضـواءعليهـا تسـلط تـيال العناصـر علـى

(2413لالسنبانيوآخرون,بالمبنى المحيطة والحدائق المعالم إضاءة كذلكو
,الشدة,التوقيت,ويجبأنيتمتصميماإلضاءةالخارجيةبشكلمتقنمعاألخذبعيناالعتبارالمكان

الخارجيةالجيدةتلبيالعديدمناألهدافنذكرمنهامايلي:واإلضاءة,المدة,اللون
يتولدعنهالوهجتعزيز األمن واألمان: .1 فقد األفضل, فالكثيرمنالضوءاليعنيبالضرورة

 الغيرآمنوالذيبدورهسوفيعيقالرؤيةويسببالحوادث.

http://www.osram.com/
http://www.osram.com/media/resource/stagesize/336658/bucerius-kunstforum.jpg
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ال:توفير المال .2 اإلضاءة بمستويات المختصين بتوصيات االلتزام باإلنارةعند تزودنا تي
 الكافية,واستخدامالتجهيزاتواألجهزةالجيدةوالموفرةللطاقة.

اإلضاءةالغيرمناسبةللفراغالزائدةعنالحدالمطلوبتتسببفيحماية المصادر الطبيعية: .3
هدرالمواردالطبيعيةوتلوثالهواءوالماء,وذلكبسببالحرقالغيرضروريللوقوداألحفوري

 دود.المح
حسن الجوار:  .0 تزعج أن الزائدة لإلضاءة يمكن خصوصيتهم,حيث وتجرح عندماالجيران

 يتعد الوهجالصادرعناإلضاءةإلىحدود يرمر وبةعنداآلخرين.
اإلضاءةالمفرطةوالزائدةالموجهةللسماء,تسببالكثيرمن:تقليل التلوث الضوجي للسماء .1

 تلوثاإلضاءة,وتوهجالسماء.
الدراساتواألبحاثأشارتإلىأناإلضاءةالليلية حماية الحياة البرية من النبات والحيوان: .8

تعطلالهجرةوالتغذيةوبعمالعاداتألنوايكبيرةمنالحياةالبرية,وتعيقنموأنوايمعينة
 مناألشجار.

تسببفيتقليلتءةفيالليلالتزعجنومكفقط,لكنهاكذلكفاإلضاتقليل المخاطر الصحية:  .7
بمرمإ اإلصابة نسبة في ارتفاي عنه وينتج لإلنسان, مفيد هرمون وهو الميالتونين نتاج

 (www.darkskysociety.org,2009) سرطانالثدي

:الخارجيةلإلضاءةعددمناالستخداماتالمختلفةمختصرلستعرامالمثلةاألبعموفيمايلي
 مـن خلـقمجموعـة علـى تعمـل سـوف الحـدائقإضـاءة: وتنسـيق المواةـع الحـداجق 4-66-6
 بالشـكلالصـحيح تصـميمها يـتم نأ فمـنالضـروري لـذا ,عاكسـة ليليـة ةآكمـر المختلفةلتكون حاسيساأل

وتـتم تكوينـاتمعماريـة أو جلـوس مـاكنأ أوشـجارأ كانـت سـواء المميـزة علـىمعالمهـا الضـوء وتسـليط
عمليةإضاءةالحدائقبعدةطرقأهمها:

 ضـاءتهامـعاألخـذبعـيناالعتبــارطبيعـةموقـعالمبـانيمنهـا,وحسـبهــدفترتيـباأل شـجاروا 
المصــمموطبيعــةالمشــرويوالوظيفــة,كمــاتلعــبأشــكالوأحجــاماألشــجاروتناســبهامــعالمبنــى

 دورًامهمًايجبمراعاته.
 يـتم ضـاءةإ بمصـادرالشـجرة قاعـدة اءةإضـخـالل مـنالـدراماتيكي المنظـر خلـق علـى التأكيـد 

 التكـوينهـذا يمثـل نقطيـة, ضـاءةإ بمصـادرشـجاراأل عـاليأ ضـاءةإ مـع االرضـيةفـيتوقيعهـا
 (2449.لرؤوف,الحدائق منظومةفي مؤثراً اًيليل مشهداً
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 ,التعامـــلمـــعالحديقـــةومكوناتهـــالممـــرات,أشـــجار,عناصـــرمائيـــة(كوحـــدةواحـــدةمـــعالمبنـــى
 بةللراحةالنفسيةللمستخدمين.بحيثيكملكلمنهمااآلخر,وتوفيرالبيئةالمناس

 
(www.garden.ledprofsلالمصدر((Philips,2014المصدر

 المعمارية للعناصر اإلضاءة تنسيقاستخدام وعناصر
الجلوسالمواقع أماكن على اإلضاءة األشجارووتسليط

ومساحاتالورودالملونة.النوافيروعناصرالجذبمثل

المائيةبألوانتساعدعلىخلقإضاءةاألشجاروالعناصر
 حالة من إلى تؤدي التي واالنسجام االسترخاءالهدوء
االستجمام.وتحقق

 (استخداماإلضاءةفيالحدائقوالعناصرالمائية16-3شكلل
تحقيــقعامــليــتمإضــاءةممــراتالمشــاةلمجموعــةمــناألهــدافأهمهــا::ممــرات المشــاة 4-66-1
رــــاديخطــفاتهدفلتــ,كمانيالمجاورةـــوببهمنالمبـــرمر ـــوءالغيـيفالضتخف,والمةــمانوالساأل


 (Kane,2011)(إضاءةممراتالمشاة17-3شكلل

ستمراريةالتفاعلالالتزحلقوالسقوط,وتساعدفيتحديدالطريقوعدمانتهاكحدودالجيران,باإلضافة
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وتســتخدمماإلضــاءةعلـىطــولالممــراتومــداخلالمبــاني,كمــااالجتمـاعيفــيالمنــاطقالمضــاءة,وتــت
والمكــانمــنخــاللوتوضــيحهويــةالطريــقتحديــد، وزالــةجميــعمصــادراالنعكــاسواإلبهــارالضــوئيإل

وفيرإضـاءةالمشـاة,مـعتـطـرقوالتمييـزبـينإضـاءةطـرقالسـيارات,وشدةونظاماإلضاءةفيالتحكم
 .لجذابــــــةاعلــــــىالتكوينــــــاتالمتميــــــزةاإلضــــــاءةتركيــــــز,وشــــــاةكافيــــــةعنــــــدتقاطعــــــاتممــــــراتالم

(Miller&Others,2013)

  
فيالصورةعلىاليميناليمكنتحديدشخصيةالزائرمنشدةوهجاإلضاءةوالصورةعلىاليسارعندتغطية

صبحالتعرفعلىالزائرممكنًا.أةوهجاإلضاء
 (Miller&Others,2013)راتالمشاة(أهميةتجنبالوهجفيمم18-3شكلل

يجــبمراعــاةالمعـــاييرالتصــميميةألعمــدةاإلنـــارةفــيأمــاكنمواقـــفمواةــف الســـيارات: 4-66-4
 .انتظارالسيارات,والتييراعىفيهاعدمتأثيراإلضاءةعلىالمبانيالسكنيةليالً

 

بــرازمســاراتالوقــوفوالحركــةوتكــونموزعــةبيحــثالتكــونمســاحاتمعتمــة ,تقــوماإلضــاءةبتوضــيحوا 
 حتىتتفاد االصطداموالسرقة.

 (Philips,2013)(إضاءةمواقفالسيارات19-3شكلل
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أجهـــزةاإلضـــاءةتعتمـــدهـــذهاإلضـــاءةاعتمـــادًاكبيـــرًاعلـــىمخطـــطالمـــدنوعلـــى:الطـــرق 4-66-3
عامـلأمـنوعائقـًاللجريمـة,وقـد ولقدأدركاإلنسانمنذالقدمأهميةإضاءةالطرقبوصفها,ومواضعها

النـاسفـيدمشـقوالقـاهرةفـيالعصـرالمملـوكي عرفتشواريالمدنالكبر اإلضاءةمنذقـرون,وكـان
يحوبحملمصابيحعندتجولهملياًل,وشاياستعمالمصـاب يلزمونبوضعمصابيحعلىأبوابدورهم,

أواخــرالقــرنالتاســععشــرثــمحلــتمحلهــامصــابيحالقــوسالكهربائيــة الغــازفــيعواصــمالعــالممنــذ
ومــعتطــورصــناعةالســياراتوازديــادحركــةالمــرورعلــىالطــرقلــياًلاكتســبت,فالمصـابيحذاتالســلك

 الزئبـقأهميـةجديـدةوتطلـباألمـراسـتعمالمصـابيحشـديدةالتـوهجكمصـابيحبخـار إضـاءةالشـواري
هناكالعديدمناألهدافالتييتمتحقيقهاعندإضاءةالطرقومنو (2410المهندسكوم,لوالصوديوم

أهمها:
 تحقيقاألمانفيالليلعنطريقتوفيرالراحةالبصريةوالدقةللسائقينوالمشاة. .1
زلكباإلضاءةالكافيةخلفأضواءالسياراتالتيتميتحسينتدفقحركةالمرورأثناءالليلوذ .2

 تقليلجرائمالشواريبعدالظالم.حدودالطريقوالعوائقالموجودة,و
وملتـــوفيرمزيـــدمـــناإلضـــاءةوالرؤيـــةللســـماحللســـائقينمـــنالمـــروريـــإضـــاءةاألنفـــاقخـــاللال .3

ـــــــــادة ـــــــــىبأمـــــــــانوالقي ـــــــــةوجـــــــــذبالمتســـــــــ,باإلضـــــــــافةإل ـــــــــاءتعزيـــــــــزالحركـــــــــةالتجاري وقينأثن
  (RLDM,2010)المساء.


 (www.lighting.philips.com)(إضاءةالشواري20-3شكلل

كانــتاأللعــابالرياضــيةمقتصــرةعلــىضــوءالنهــارفــي:المالعــب وحلبــات الرياضــة 4-66-5
تاريخهـــاالطويـــل, يـــرأنتطـــورمصـــادرالطاقـــةومنـــابعالضـــوءوفـــرالجـــدو االقتصـــاديةالضـــرورية

http://www.eng2all.net/
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لبــاتالرياضــةومالعبهـا,وكانــتاإلضــاءةفــيالبـدءتعتمــدعلــىأضـواءمعلقــةفــوقالملعــبإلضـاءةح
الضـــخمةأجهـــزةاإلضـــاءةمباشـــرةإالأناألســـلوباألساســـيالمتبـــعاليـــومهـــواســـتخدامصـــفوفمـــن

projectorsوتسـتعملفـيهـذهالحالـةمصـابيحخاصـةذاتمـردود,فيزواياالملعبأوعلىمحيطه
هـالوجين,وربمـاشـهدتالمالعـبقريبـًامصـابيحأكثـرستينجعوحياةطويلةنسبيًامثلالتنضوئيمرتف

 ,_(والجالدفاعليةمننويمصابيحالزنون.لموسى

 
 ()www.darksky.org( (إضاءةالمالعب21-3شكلل

العنصــريالمبنــى,و البـًامـايكــونالمـدخلهـوالمـداخلهــيالتـيتسـتقبلزائـر:المـداخل 4-66-1
ـــدةللمـــداخلتعطـــينوعـــًامـــنالشـــعور(,و2412األكثـــرظهـــورًافـــيالواجهـــةلالقشـــطي, اإلضـــاءةالجي

بالترحــابوالحميميــةباإلضــافةإلــىاألمــن,ومــنأفضـــلطــرقإضــاءةالمــداخلهــواإلضــاءةالمخفيـــة
ذاكــانال لمضــاءإضــاءةجيــدةفقــداليحتــاجالمصــممأنخمــدالموجهــةإلــىأســفلوعلــىالجــانبين,وا 

نمـــايكتفـــيبإضـــاءةأيتغييـــرفـــييضـــ  ـــًاللســـطويالشـــديدوا  كـــلالطريـــقالمـــؤديإلـــىالمـــدخلتفادي
(2413اتجاهاتالممر,أووجودعوائقمثلاألشجار.لزعفراني,

http://www.darksky.org)/
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 (http://inetarticle.com)المصدر  )www.oclights.com)المصدر

والتركيز للمدخل المعمارية للعناصر اإلضاءة استخدام
علىاألعمدةوالعناصرالمكملةلالنوافيروالتماثيل(لخلق

.حالةاالنسجامبينالمبنىوالمحيطالعمراني

من المكان تعرف على والملونة الليلية اإلضاءة تعمل
مالعناصرالمهمةومنهاخاللتركيزاإلضاءةعلىبع

المداخلالتيتعملعلىجذبالمشاهد.
(اإلضاءةالليليةللمداخلوالعناصرالمعمارية22-3شكلل

يــــتماســـــتخداماإلضــــاءةفـــــياالعالنــــاتالتجاريـــــةاسعالنــــات والعالمـــــات اسرشـــــادية:  4-66-7
عمــاحولهــا,ويــتمذلــكمــنوالعالمــاتاالرشــاديةبطــرقمناســبةبحيــثتجــذبالنظــراليهــاوالتصــرفه

لـونخاللإماالحروفالمضيئة,أواللوحةالمضاءة,أومنخاللأحرفمضـاءةمـنالخـارج,ويـؤثر
(2412الضوءعلىاستجابةالمشاهدين.لالقشطي,


.بوضوحومنمسافةبعيدةأواإلعالناتالتجاريةبرؤيةاسمالمبنىأوالمؤسسةالليليةتسمحاإلضاءة

(www.osram.comل-(استخداماإلضاءةفياإلعالناتالتجارية23-3لشكل

http://www.oclights.com/
http://www.osram.com/
http://www.google.ps/imgres?imgurl=http://oclights.com/wp-content/uploads/2013/02/IMG_0926.jpg&imgrefurl=http://oclights.com/lightingdiamond-bar/&h=3456&w=5184&tbnid=Tp5JgS0TVt190M:&zoom=1&docid=oXaDM_O9Z-y3FM&ei=kN-dU7TSJOWi4gSe9YDYBQ&tbm=isch&ved=0CEYQMygbMBs&iact=rc&uact=3&dur=405&page=2&start=12&ndsp=24
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يميـــلالســـكانإلـــىاســـتخداماإلضـــاءةالليليـــةللمبـــانيالســـكنيةبهـــدف المبـــاني الســـكنية: 4-66-8
نارةمحيطالمبانيحولالممـراتوخـاللالحـدائقوالمسـطحاتالخضـراء والجلسـاتالخارجيـةالحراسةوا 

 وعلىالمداخلوالبوابات. فيفتراتالمساءوفيالفرا اتالخارجيةمثلالفرانداتوالبلكونات


الممرات على تركيزها إلى باإلضافة األمان توفير خالل من السكنية للمباني الليلية اإلضاءة استخدام أهمية تبرز

ظهاراأللوانومواوالمداخلالخارجية ضفاءلمسةجماليةعلىالمكان.وا  دالتشطيبوا 

 
(اإلضاءةالليليةللمبانيالسكنية24-3شكلل

إنالغايــةاألساســيةمــنإضــاءةهــذهالمنشــآتهــياإلضــاءة اسســتخدامات المعماريــة: 4-66-9 
والقصـد،(Folded Lighting)التأثيريةالتزيينيةو البًامايكوناألسلوبالمتبعهواإلضاءةالغامرة

والنصــبوالنــوافيروالالفتــاتوالمســاحاتوالمعــالمالمعماريــةواألثريــةالواجهــاتالمــداخلومنهــاإضــاءة
والمبـدأالعـامهنـا(2413لالسـنبانيوآخـرون,الخضراءبإضاءةوكشـافاتمتعـددةاأللـوانمتباينـةالشـدة

ضـاءالمنشـأةدونمـايجاورهـا,والغايـةهوتسليطالضوءعلىالشـيءالمـرادإبـرازهمـنمسـافةكافيـة,فت
مــناإلضــاءةالغــامرةهــوتوزيــعالضــوءباالتجــاهوبالكميــةالالزمــينإلنــارةجميــعأجــزاءالواجهــةفتبــرز
منحوتاتهاورسوماتهاوأشكالهاكماتبدوفيوضـحالنهـار,وقـديلجـأإلـىتعلـيمحـوافاألبنيـةبمصـابيح

.ةأوالمخفيةالتألقأوبالمصابيحالملونةالظاهر



78 
 


عادةرسمخطوطهباإلضاءةللجذبالتجاري(25-3شكلل إضاءةحوافالمبنىوا 

 (wallpapers.com-hd-http://www.allالمصدرل

لــىإبـــرازمعـــالمالبنـــاءالمعماريـــةبأضـــواءتنبعـــثمــنالـــداخلمـــنخـــاللالواجهـــاتالزجاجيـــ ةأومـــنوا 
المبانيالتيتتميزواجهاتهابكثرةالفتحات,والذيمنشـأنهأنيعمـلعلـىزيـادةالتفاعـلبـينالمشـاهد

(,حيـثيتحـولالمبنـىفـيفتـرةالليـلإلـىقطـعمـنالفسيفسـاءالمضـيئة28-3والمبنـىكمـافـيشـكلل
 (.2412لالقشطي,


ئيًامنبعيدوقدحققذلكمنخـاللاسـتخداممـوادالبنـاءالحديثـةأرادميسفاندروهلمبنىسيجرامتاورأنيكونمر

وحيــاةمــنخــاللالمبنــىكأنــهيشــعنــورًاالمهمــةحيــثبــدااإلضــاءةالليليــةأنــذاكوهــيالحديــدوالزجــاج,ثــمأكملــت
ره باعتبزا ”Tower of light“,حيـثانطلـقمصـمماإلضـاءةلريتشـاردكيلـي(مـنمفهـومالغالفالزجاجيالشـفاف

 .معم  لإلضاءة المعمارية

(www.archdaily.com المصدرل-(اإلضاءةالمنبعثةمنالداخلفيعمارةسيجرام26-3شكلل

http://www.all-hd-wallpapers.com/
http://www.archdaily.com/?attachment_id=501009
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لياًل,برازها,وجذباالنتباهإليهاإبهدفوالسياحيةللمعالمالمعماريةوالتاريخيةالليليةوتستخدماإلضاءة
.ها,وتأكيدالعناصرالمعماريةفيهاواستخداماأللوانالتيتناسبأصالتهاوعراقت

 
(www.satelnews.comالمصدرلhttp://homesweetools.blogspot.comالمصدرل

استخداماأللوانفياإلضاءةيساعدفيتأكيدعمقالمبنى
االرتفاي,باإلضافةوتدرجالكتلالمعماريةفيه,كماويبرز
لمبنىوجاذبيته.إلىأنتجاورألوانمختلفةيعززهويةا

المدخل عمق ادراك في الليلية اإلضاءة وتأكيد,تساهم
كمافيمبنىنهاياتالمبنىباختالفدرجةسطويالضوء

(Brandenburg gate) .
(استخداماإلضاءةالليليةفيالمعالمالتاريخيةواألثرية27-3شكلل

بقًا,فعلىسبيلالمثاليتمإضاءةبرجايفلفيكمايتمتعريفالمكانمنخاللهاكماتماإلشارةلهسا
هـــذاالمعلـــمالمعمـــارياإلضـــاءةالليليـــةحيـــثأبـــرزتبـــاريسحيـــثيـــتمرؤيتـــهمـــنأيمكـــانبالمدينـــة,

لالباحث(للبرج.وأظهرتارتفاعهوالهيكلاالنشائيالمعدني


www.an-dr.com b.comwww.stooo 

يعتبــربــرجإيفــلمــنأهــممعــالمفرنســاوأشــهرهاعلــىاإلطــالقوظهــورهبــألوناإلضــاءةالليليــةالمختلفــةيعــززمكانتــه
 يدعمشهرةباريسكمدينةالنور.ويجسدالشكلالمعماريواإلنشائيللبرجو

 برجايفلواحتفاظهبمكانتهأثناءالليل(28-3شكلل
وهــــوجــــويحتــــاجإلــــىمصــــادرعديــــدة,بغــــرمإبــــرازالجــــواالحتفـــاليكمـــاتســــتخدماإلضــــاءةالليليــــة

لإلضــاءة,ويحبــذاســتخداماأللــوانفــيمصــادراإلضــاءة,وأنتكــونســاطعةبشــكلكبيــربحيــثتعطــي

http://www.stooob.com/
http://www.stooob.com/
http://www.osram.com/media/resource/stagesize/333151/konzerthaus-berlin.jpg
http://www.an-dr.com/vb
http://up.graaam.com/img/2ff060073be403cc0dcd6fc395efb5a5.jpg
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احساســـًابالبهجـــةواالحتفـــال,ويمكـــنأنتكـــوناإلضـــاءةمتحركـــة,وتســـتخدمفيهـــاأشـــعةالليـــزرالملونـــة
(2413لزعفراني,.بألوانمتعددةلهذاالغرم (LEDs)والمتحركة,كماوتستخدمال

 
http://jasonstravels.comالمصدرhttp://homesweetools.blogspot.comالمصدرل

األفقية وخطوطه المعماري الشكل عناصر تزيين تم
لالحتفال الليلية باإلضاءة العمراني والمحيط والعمودية

.باألعياد

الليل اإلضاءة فيتبدو األلوان متناسقة فنية كلوحة ية
ومحيطهااال العامة المباني في السنة برأس حتفاالت

(County Building).العمراني
استخداماإلضاءةالليليةفياالحتفاالتباألعياد(29-3شكلل
ماريـةالشكلالمعماريالمميز,وخاصةعندمايكونيحملفكـرةمعإلثراءأيضًاتستخدماإلضاءةالليلية

و يــرهمــناألشــكالالمعماريــةالمختلفــة,كمــانشــاهدفــيالتعبيــريمعينــةكالشــكلالنحتــيالتجريــديأو
المســتنبطمــنأشــرعةالمراكــب(إضــاءةأوبــراســيدنيالمشــهورةبشــكلهاالمعمــاريالمميــز34-3شــكلل

.لالباحث(التيتعجبهاالمدينة


ليةفيتعزيزالشكلالمعماري(أوبراسيدنيودوراإلضاءةاللي30-3شكلل

(pictures.picphotos.net-http://funnyالمصدرل
الموسيقىالراقصةمعاإلضاءةالتقتوقدتمعملعرملإلضاءةالملونةوبأشكالمختلفةحيث

فونيةرائعةللفنالمعماريخاللالليلكماهوالملونةوالمتحركةعلىالشكلالمعماريلتجسدسيم
(31-3موضحفيالشكلل

http://funny-pictures.picphotos.net/
http://4.bp.blogspot.com/-o4pVjA1kYNA/UN6x5clsUWI/AAAAAAAAAbg/2OpCBpVBB8w/s1600/Outdoor-Night-Christmas-Lights-Decorate.jpg
http://jasonstravels.com/2012/12/21/the-festive-lights-of-denvers-city-and-county-building/denver-city-and-county-building-lights-straight-on/
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(http://m.almasryalyoum.comالمصدرل-(اإلضاءةالليليةالملونةوالمتحركةألوبراسيدني31-3شكلل

برازهــاوبــاهوتســتخدماإلضــاءةالليليــةأيضــافــيإضــاءةالنصــبالتذكاريــةوالنــوافيرالراقصــةلجــذباالنت ا 
 (32-3شكللونوافيرالسفيغاسقوسالنصركمافيليالً


فإضـــاءةالنصـــبالتـــذكاريتعـــززالهويـــةالمعماريـــةوتعـــرً

المكان
اإلضاءةفيالسفيغاسصفةللمكانوالنوافيرتتنـا ممـع

المبنىوتساهمفيزيادةالجذبالسياحى.
(pinterest.com/pin.www)المصدر )www.awwase.com/blog) المصدر

(اإلضاءةالليليةللنصبالتذكاريةوالنوافيرالراقصة32-3شكلل

http://www.awwase.com/blog
http://www.pinterest.com/pin/
http://www.awwase.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0798_resize.jpg
http://travel.usatoday.com/destinations/story/2011-12-15/Las-Vegas-Bellagio-fountains-learn-new-dances/51989654/1
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فــةبحيــثحيــثتســتخدمبكميــاتكبيــرةومكثلإلضــاءةالليليــةأهميــةكبيــرةفــيأمــاكنالترفيــهواللعــب,و
يصبحالمكانكتلةمنالضوءولكنبألوانمختلفةوتشكيالتمتنوعةللمساعدةفيالترفيه,فنجدمدينة

لالباحث(األلعابالمشهورةديزنيالندتستخدماإلضاءةالليليةكعاملأساسيللعملوالتشويق

 
 (http://news.travelerpedia.net/tourism)المصدر(اإلضاءةالليليةفيمدينةديزنيالند33-3شكلل

ولقـدسـاعدتالتكنولوجيــاالحديثـةومــوادوطـرقاإلنشــاءفـيعمـلأشــكالمعماريـةمختلفــةو يـرمألوفــة
دةوالـذيفرانـكجيـريصـاحباألشـكالالمعماريـةالمعقـالكنـديالمعمـاريمثـلأعمـالسابقًافيالعمارة

متحف وخيرمثالعلىذلكهواوالمساعدةفيتنفيذهاتصميمهساهمتالبرامجالمحوسبةالحديثةفي
,وهـوبمثابـةالمنـارةالتـيتعكـسالحضـارةيعتبـررمـزمدينـةبلبـاواإلسـبانيةوهومبنىمميزجوجنهايم 

التيانعكسـتعلـىالغيرمباشرةليةاإلضاءةالليثمتأتينظاروتجذباألوالثقافةوالتاريخوفنالعمارة,
لتكـونالمشـهدالليلـيالسـاحروانحنـاءاتالشـكلالمتمـوجذاتاألسطحالالمعةالتشطيبالخارجيةمواد

 لالباحث(لتضفيعليهجمااًلمميزًاللمبنىو

 
 ( inhouses.nethttp://news.spa)المصدر-(متحفجوجنهايمبلباوتحتاإلضاءةالليلية34-3شكلل

وإلبرازشكلها,وبيانبعمالتفاصيلاإلنشائية,كماتستخدماإلضاءةالليليةفيإنارةالكباريوالجسور
لـذلكتجعـلمنـهاإلضـاءةالليليـةلوحـةفنيـةرائعـةخاصـةمـع,وأهميتهاكونهاتمثـلمعلمـًامروريـًاهامـاً

http://news.travelerpedia.net/tourism
http://news.travelerpedia.net/tourism/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%8a%d8%b2%d9%86%d9%8a-%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%81-%d9%87%d8%b0/attachment/land_01/
http://news.spainhouses.net/2012/07/guggenheim-museum-bilbao/guggenheim-museum-bilbao8/
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ـــ,وهــذامــاتــمتطبيقــهفــيجسســفلهــذهالجســورانعكــاسهــذهاإلضــاءةبألوانهــاالمختلفــةمــعالمــاءأ رـ
كمــافــيرويــــــــرةالمشــــــــــــالتنــينحيــثاعتبــرتاإلضــاءةالليليــةعنصــرًارئيســيًافــيالتصــميموتوضــيحفك

 (31-3شكلل

 
(aliraq.net-www.dorar)المصدر-(جسرالتنينفيفيتنام35-3شكلل

باإلضافةإلىذلكفقداستخدمتاإلضاءةالليليةفـيالتركيـزعلـىالعناصـراإلنشـائيةمثـلاألعمـدةأو
-3الهيكــلاإلنشــائيالمعــدنيمســتخدمًاأســلوبالتحديــدالضــوئيكمــاهــوفــيبنــكهونــغكونــغشــكلل

برازتصميمالهيكلاإلنشائينىالمجاورحيثاستخدمتاإلضاءةالليليةفيتحديدالمبنىمب(وال38 وا 
وعناصرالحركةالرأسية.

   
www3.traxontechnologies.com http://pixshark.com (www.panoramio.com/photo) 

والعبقريةفيالتصميمتحتيستطيعالمشاهدأنيلمسالتميزتميزمبنىهونغكونغبشكلمعماريمغايروالذي
حيثأبرزتاإلضاءة فيالعمارة التقنياتالحديثة استخدام للمعمارينورمانفوستررائد الليلية تأثيراإلضاءة
للدعاية استخدامها جانب إلى الرأسية الحركة ومحاور الزجاج ومسطحات المعدني اإلنشائي الهيكل تفاصيل

 واإلعالنعنالبنك.
 كهونغكونغفيالصين(بن36-3شكلل

http://www.dorar-aliraq.net)/
http://www.panoramio.com/photo/
http://www.dorar-aliraq.net/threads/131827-جسر-جديد-على-شكل-تنين-ينفث-النار?s=c7993ce129ab0d2993ce7b369022e3c1
http://www.panoramio.com/photo_explorer
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الرياضية للمباني اإلنشائي الهيكل على للتأكيد الليلية اإلضاءة استخدام يتم اإلطار نفس وفي
تماستخداموقدينالوطنيالشائعباسمعشالطائر,(إلستادبك37-3والمالعبكمانر فيشكلل

و بالمباريات باالحتفال الشعور على تبعث التي الساخنة للتشجيع.األلوان الجمهور لالباحث(تحفيز

 
 (www.almrsal.comل المصدر-(استادبكينالوطنيلعشالطائر(37-3شكلل

اسـتغلالكثيــرمـنالمعمــاريينالمسـطحاتالمائيــةالمجـاورةللمبــانيفـيعمــلتصـميماتمبدعــةوولقـد
ومــاينــتجعنهــاخــاللانعكاســهاداخــلالمســطحالمــائيمــنتجســيدرائــعباإلضــاءةالليليــةلتلــكالمبــاني

هالوحـــةفنيـــةذاتطـــابعرواإلنشـــائيةالتـــيتكـــونبـــدوللكتـــلالمعماريـــةواألفكـــارالتصـــميميةالمعماريـــة
جمــاليخــالبولــيسأجمــلمــنعــرمبعــمأعمــالالمعمــاريالبرازيلــيالشــهيرأوســكارنيمــايرعلــى

.سبيلالمثالالالحصر


www.egylovers.net/news))

عامــًاباإلثــارة50التــيشــكلتمعــالمالعاصــمةالبرازيليــةلمــدةوأوســكايرنيمــايرالعامــةالتــيقــامببنائهــامبــانيالتتميــز
والعمــارةالخالبــةرائعــةالجمــالحيــثتجســدتالكتــلالمعماريــةداخــلالمســطحاتالمائيــةمــنخــاللاإلضــاءة,والتميــز
ة.الليلي

(انعكاساتالمبانيداخلالمسطحاتالمائية38-3شكلل

http://www.almrsal.com/
http://www.almrsal.com/post/115202/opera-house-in-sydney-australia
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كماتلعباإلضاءةدورًاهامًافيإضـفاءالجانـبالروحـانيللمبـانيالدينيـةباإلضـافةإلـىإبـرازالنظـام
اإلنشائيوالعناصرالمعماريةواإلنشائيةوموادالتشطيبواأللوانللمبانيالقديمةمنهاوالحديثةكمـافـي

بعمالمساجد.إضاءة


تجســـداإلضـــاءةالليليـــةالعراقـــةوالتـــاريخفـــيمســـجدالســـيد
هاشــــمبمدينــــة ــــزةوتبــــرزالنظــــاماإلنشــــائيوالعقــــودالتــــي

علىكاملمحيطصحنالمسجد.القبابتعلوها

تساهماإلضـاءةالليليـةفـيإظهـارمـوادالتشـطيببألوانهـا
يبــــدوحيــــثمســــجدالكريســــتاللماليزيــــا(المســــتخدمةفــــي

علىمدارالساعة.المسجدكقطعالماسالمتألل 
(http://forum.sedty.com)المصدر(2014لالشنطي,المصدر

(اإلضاءةالليليةوتجسيدالشكلالمعماريللمساجد39-3شكلل

ضــاءةفــيالعمــارةوأهميــةتصــميماإلضــاءةتناولــتالدراســةخــاللالفصــلالثالــثتعريــفاإل الخالصــة:
يتــوفيراألجــواءالمالئمــةللتعبيــرعــناألفكــارالتصــميمية,وتكامــلمفهــومالعمــارةمــعمفهــومرهــافــوود

اإلضــاءة,مــعســردألراءالعديــدمــنالمعمــاريينلتأكيــدأهميــةدوراإلضــاءةالليليــةفــياســتمرارعمــل
ءةمـعبيـانبـرازجمـالالمبـاني,باإلضـافةإلـىتوضـيحأهـدافومعـاييرتصـميماإلضـاا الفرا اتلـياًلو

هـــامراحـــلتصـــميماإلضـــاءة,والتأكيـــدعلـــىارتباطهـــابالمراحـــلاألولـــىمـــنالتصـــميمالمعمـــاريوتطوير
دوراإلضــاءةالليليــةفــيتعريــفللحــديثعــندراســةانتقلــتالحســبمــايســتدعيهتعــديلالتصــميم,ثــم

عــرجالفصــلعلــىتوضــحهــذاالــدورالهــام,ثــمالتــيالمكــانوتحديــدهويتــهواســتعرامبعــماألمثلــة
دراسةالتأثيراتالسيكولوجيةوالفسيولوجيةلإلضاءةواالستخداماتالمتعددةوالمختلفـةلإلضـاءةالداخليـة
والخارجيــة,وخــتمالفصــلبعــرمتحليلــيلنمــاذجمختلفــةمــناالســتخداماتالمعماريــةلإلضــاءةالليليــة

شكلةالبحثية.لتوضيحأهميةوعمقالموالتيتشكلالمحورالرئيسيوالهام
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:الجمال: تعريف 3-6

م لوقولهعزوجلالعربية غةلال في الجمال ﴿مصدرالجميل,والفعلجض ت ِريح ونض اٌلِحينض مض لضك ْمِفيهضاجض وض
تضْسرضح ونض مضالالحسنيكونفيالفعلوالخْلقيدة:الجضسأيبهاءوحسن,وقالابن(8لالنحل:﴾وضِحينض

وقدجض فهوجميلوجضلبلرج ام ل, أجملمنم البالتخفيفالضمجمااًل والتشديد بالضم مال: والجٌّ ,
اهللعليكتضةأيزضملَّالجميلوجض مَّلض ْجمياًلإذادعوتلهأنيجعلهاهلليَّنة:تكّلفالجميلأبوزيد:جض

وتوجهإدراكهإلى(وآياتالقرآنالكريمتوجدالجمالفينفساإلنسان11للسانالعرب,ججمياًلحسنًا
من إليها ولفتاألنظار الجمالوالحسنوالبهاء بها منمخلوقاتاهللالتيأوجد حوله الجمالفيما

الصالةخاللاأللفاظ وصدقرسولاهللعليه اإللهية, والتعبيراتالجمالية والصورالبال ية القرآنية
﴿ِإّنا َجَعلنا ما َعَل  اأَلرِض فيمحكمالتنزيلوالسالمحينقال"إناهللجميليحبالجمال"ويقولاهلل

وتعالىهدف7لالكهف, زيَنًة َلها ِلَنبل َوه م َأيُّه م َأحَسن  َعَماًل﴾ اهللسبحانه يوجز اآلية هذه وفي )
,ويتحققالجمالفيالشكلبمعنى(2442لرفاعي,الجمالفياألرموالذيأوجدهاهلللزينةاألرم

(,وفالفي18"لالحجر,ولقد جعلنا في السماء بروجًا وزيناها للناظرينتعالى"الزينةفيقولاهلل
آخر  ﴿موضع أضْمرضهضا سضمضاء  ك لِّ ِفي وضأضْوحضى ْيِن يضْومض ِفي سضمضاوضات  سضْبعض اه نَّ َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا فضقضضض

اْلعضِزيِزالِْبَمَصاِبيَ  َوِحْفًظا تضْقِدير  لذانجدأنمفهومالجمالفياللغةمتأرجح(12لفصلت, ﴾عضِليمِذضِلكض
الفعل فيالخلقوحسن والطولوالصفاتالمعنوية والعظمة منالضخامة الصفاتالحسية بين ما

إنمفهومالجمالمنالمفاهيمالواسعةالمعنىالتياليمكنفأما اصطالحاً (2447والمعاملةلالحياني,
كثرمنتعريفللجمالإذمنالطبيعيجدًاأننجدأكثرمنتعريفللجمالعندأجدن,لذلكتحديدها

مختلفالمفكرينفيمختلفالعصورواألمكنة,وذلكأنالتعريفاتفيهذهالحالةتكادالتمثلأكثر
والسيماإذا,منوجهاتالنظرالمختلفةفيفهمالجمال,وطبيعيأنيختلفالناسفيفهماألشياء

,(2447لالحياني,كانتمنطبيعةمرنةكماهوالشأنفيالجمالوالقبحو يرهامنالمفاهيمالمطلقة
المفكرينوالفالسفةواألدباءوالفنانينوعلماءالنفسوالناسكاًلمنقدحيرالجمالعبرتاريخالبشريةف

داعيةوالعلميةله,تلكالتيحاولتبشكلعام,وتعددتتفسيراتهبتعددالمنطلقاتالفلسفيةوالنقديةواالب
تفسيرهأواالحاطةبمظهرهوخبره,وظلالجماليروغدومًامنكلالتفسيرات,ويقفهناكفيالظلأو
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النورمتألقًاوعلىوجههارتسمتابتسامةتشبهابتسامةالموناليزا,تلكالتيحيرتالماليينمنذقرون
علىمسافةماهؤالءأنيقوموابههوأنيقتربوامنهوأنيقفواعدة,والتزالتحيرهم,كلمااستطاي

أنالجماليتحددبالمزاوجةبينالمتعةأفالطونففيحينرأ (2441لعبدالحميد, منهثميتأملوه
الجميليسرنابغيرأنيترتبعلىذلكءأنالشيكانتوالفائدةوبالتاليفهوانطبايفيالنفس,ير 

فائد أو منطقيةمنفعة براهين أو عقلية أداة استخدام االحساسبغير ذلك ويتم ,_(وبكر,لأحمدة,
الجمالكمصطلحفلسفيأصلالقيمالثالثةالتيتردإليهااألحكامالتقديريةوهيالحق,القوة,ويعتبر
ظاهرة ووه الشيء طبيعة من النابعة القيمةاإليجابية فهو كمفهوم الجمال لتعريف بالنسبة و,الجمال

المتولدة االدراكات جميع تشمل متغيرة ديناميكية  بالمتعة بالشعور المصاحبة المتلقي لد  اإليجابية
.(2449لجاسم,واللذةالخالصتين

يمكنتقسيمالجمالإلىعدةأقساموهيجمالحسي,جمالعاطفي,جمالأةسام الجمال: 3-6-6
بكمايلي:تجريدي,وجمالوظيفي,وسيتمسردهمبشكلمقتض

الجمالالذييعتمدعلىاإلحساسالماديالمباشرالمتصلبالحواسالجمال الحسي: .6 وهو
ريبأوشرح,فكلإنسانالخمس,وهوأكثرأنواياالحساسبالجمالبدائية,واليحتاجإلىتد

و يرهاتؤثرفيهاأللوانالزاهية,والروائحالطيبة,واألصواتمنظمةااليقاي,واألطعمةالشهية
 منهذهاألمورالتيتعتمدعلىالحواس.

تثيرهمنالجمال العاطفي .1 يتعلقبالمبانيالقديمةمنمعان,وما :يستمدتأثيرهمنخاللما
معينة أحداث بأشخاصأو تذكر أو لمعنى ترمز ألنها المشاهد, لد  وذكريات عواطف

وتغ وتثيرعواطفه, وتهزمشاعره المشاهد فتوقظخيال ليستشعرمضت, المزاجية حالته ير
المبنىوالهوصفةفيه,بلوالجمالالعاطفيليسجزءًامحددًامنالقيمةالجماليةفيمايراه,

,أيأناإلنسانهوالذيهومتعلقومرتبطبهبمايصلإلىاإلنسانعنطريقالعواطف
داخلية إثارة من المبنى رؤية تسببه بما األفكار(2412لالقشطي,يفترموجوده كتوارد ,

الموجودةفيذهنالمتلقيعنشكلالحياةالبحريةعندرؤيتهلمبنىعلىشكلتجريدلسفينة,
 (.2447أوإحساسهبالحزنعندرؤيةشكلالمقبرةوالتيتتسمخطوطهابالهدوءلاسماعيل,
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لنظروهوالتذوقالجماليلشكلالمبنىوحدهكهدففيحدذاته,بغماالجمال التجريدي: .4
عنالغرمالوظيفيمنهأودقةتنفيذه,وممايجعلالعملالمعماريذوقيمةبسببالتكوين

دراكإالعاموتجميعاألشكالوتوزيعالكتل,ويتأثرادراكالجمالالتجريديبقدراتالمتلقيعلى
 والمفرداتويتأثر العناصر كالتإوتقييم التشكيلية المفردات على العناصر وتقييم باين,دراك

 التوافق,االختالفواالنسجام,البساطةوالتعقيد,المحاكاةوالتجريد.
ليؤديالجمال الوظيفي: .3 عليه هو الذي الشكل اتخذ قد المبنى أن إدراك طريق عن ينشأ

الوظائفالتيأنشأمنأجلها,وأناألشكالصالحةللقيامبوظائفهاوتحقيقأ راضها,كماأن
ادالمصنوعةمنها,واألساليبالتياتبعتهافيالتشكيل,كماأناإلحساسأشكالهامناسبةللمو

األداء على المبنى قدرة التعرفعلى من ينبع الذي االرتياح إلى يرجع الوظيفي بالجمال
(2412لالقشطي,الوظيفيبكفاءةسواءكانمنالمترددينعليهأمال.

  :في العمارةالجمال  3-1
طلحاليوجدلهتعريفمحددللمفهوم,بسببارتباطاتهالمتشعبة,الختالفالجمالفيالعمارةكمص

المنظرين بين مع,(2449لجاسم,وجهاتالنظر المفهوم علىارتباط الدراساتتركز أنمعظم إال
مفهومالمتعةالمتأتيةمنتحفيزالمتلقيعلىالتساؤل,ومنثممشاركتهالذهنيةفيالتأويل,ومحاولة

طالةالفترةا لممايولدمشاركةفعالةمنجهة,ومنثمبناءتوقعاتحولمضمونالعملوفهمالعم
 (2441لالقيسي,الزمنيةلفعلالتلقيممايولدالمتعةويحققالحيويةوالجمالفيالنتاجبالنسبةللمتلقي

الوظيفةالتييتحققحينمايحققالمبنىأوأجزاءمنهفيتروفيوسوالجمالفيالعمارةحسبماذكره
أجزائه,وهلهذهاألجزاءوصمممنأجلها,وذلكمعكفاءةإنشائيةواضحةوصريحةفينسبالمبنى

سانت أغسطسيعرفالجمالبكلماهوجيدوحقيقي,بينمايعرفهفيشر حاملةأممحمولة,ونجد
الصدق روعة ,(2440ليوسف,بأنه األبرتيأما كل انسجام بأنه بحيثالفيعرفالجمال ألجزاء,

للتصميموهوتوافقمحكمبينعناصر إالوكانتفيهإساءة يمكنإضافةجزءأوإزالتهأوتغييره,
جميعًالحمودة, ,(1981المبنى الخطوطكليف بلبينما بين أيعالقة عن معبرة صورة أنه فير 

لمصممالمعماريوالعمرانياهتماماويجدرالذكربأن ,(1992واأللوانواألحجامفيحدذاتهالحمودة,
األهداف االعتباراتأو منأهم تنسيقالمواقعوالمخططبخلقتجربةجماليةلآلخرينيعد ومصمم
التصميميةالتياتفقعليهاممارسواالمهنةأوالمنظرينلهافيالعصرالحديثبعدأنكانتمحاولة
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مثار المبنية هوجميلفيالبيئة فيالعصورالبحثعنفهمواضحلما الفنوالعمارة نقاد سخرية
الذيأصرعلىأنالقيمالجماليةاليمكنأنتخضعأليدراسة"جون راسكن"القديمةوأشهرهمالناقد

كانتالر بةفيالوصولإلىعلمإيجابييهتمبالجمالوفلسفتههيمحورمناقشاتالكثير,وعلمية
م على والمعماريين والفنانين الفالسفة القرونمن ,ر الفني الناقد صاغ الكسندر بلمـ جارتنوقد

ل الجماليات الخاصبعلم Aestheticsالمصطلح عام الفنون1714( في التذوق لتعريفدراسة م
و"الكسندر"كانمعنيًابإدراكالجمال,الجميلةومنالناحيةاللفظيةفالكلمةتعنيكلمايرتبطباإلدراك

تعددتالتخصصاتالتيتكتبفيالجمالياتمنقدو,بصفةخاصةفيالشعروالتصويروالنحت
فالسفةونقادوعلماءنفسوفنانينومحترفين,والهدفالرئيسيلكلهؤالءهوفهمالكيفيةالتيتشعر

الجماليةوأسبابه إذن علم الجماليات هو ذل  النوع من الفلسفة الذي يبحث في ,االناسبالمتعة
التي تتعلق بصفاته األساسية وفي المعايير التي يمكن بها الحكم عليه الجمال وفي النظريات 
وبالتاليفإنالجماليصعبتحديدهأوتعريفهتعريفًادقيقًاألنهقيمةأومثل,وعالةتها بالعقل البشري

هيالتي الر بة وهذه الخليقة بدء اإلنسانمنذ عند موجودة إليه فيالوصول إالأنالر بة أعلى,
والجمال,تهليصنعالكثيرمناألشياءلمجردالر بةفيالحصولعلىالمتعةمنهاواإلعجاببهادفع

المعماريفيالمبنيأومجموعةالمبانيالتييتكونمنهاالشاريوالحيوالمدينةإنماهوصفةبصرية
بتوافقالشكلتنتجعنالتأثيربالشكلفيالشعورويصفاإلنسانالمبنيبالجمالمنواقعإحساسه

الشكلهومحصلةلقو كثيرةتخضعلقوانينآلية وبالتالي,معالقو التيعملتعلىتكوينهوهذا
في الموجودة الجمالية نفسالقيمة للشكل يعطي التصميمية العملية أثناء لها المعماري احترام فإن

وروحيًا,أل أخالقيًا فحسببلأيضًا ناهللاختصاإلنسانوحدهدوناألشكالالطبيعيةليسبصريًا
باقيالمخلوقاتبإمكانهتغييرالطبيعةإلىحدكبير,ووضعتشكيالتهوتكويناتهإلىجانبتكوينات

والناحلة الوظلفلة من أولى اعتبارات الجمال في العمارة والمبني الجملل هو ذلك المبني ,منصنعاهلل

مفهومبالديوربطوقد(2414لمحسن,قدر من الفعاللة الذي يخدم األغراض التي بني من أجمها بأكبر
األجزاء وارتباط بالجزء, الكل وارتباط الشكل لجمال يأتي الجمال "إن بقوله الشكل بمفهوم الجمال

ميس فان أما(2412لالموسوي,بعضهابالبعموبالكلمرةأخر حتىيظهرالمبنىكجسممتكامل"
منخاللمفهومشديدة,وفيقدرةالمبنىعلىاحتواءوظائفمتغيرةفير الجمالفيالبساطةالدروه 

الحيزالشاملالذيدعاإليهوحققهفيمبانيهبجانباستخداممفرداتاللغةالجديدةالناتجةعنالدمج
رائدالمدرسةالعضويةفقدرأ جمالفران  لويد رايتبينماهماالحديدوالزجاج,بينمادتينإنشائيتين

عة,واستخدامالموادعلىطبيعتها,ر مأنهناد التامبينالمبنىوالطبيواالندماجبنىفياالنسجامالم
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ناد به تختلفعما نكانتالنظرة منأنلوكوربوزييهبحقيقةالمبنىفيفرا هالداخليأيضًا,وا 
للكت الصريح النقاء مع المحيط الوسط على المبنى سيطرة في يظهر المبنى التعبيرجمال وقوة ل

بعدالحداثةوظهرترؤ أخر أمثالرؤية المعماري,علىأنهذهالرؤ الخاصةقداختلفتفيما
وتزيينالمبنىمنخاللهابجانبعناصر اإلنشاءالذيرأ الجمالالمعماريفيبيير لوجي نيرفي

لمعماريفياستخدامالتقنياتالذيرأ الجمالاباكمنستر فوللر تلقائيةإنشاءالمبنى,وكذلككلمن
الخفيف واإلنشاء البناء لمواد ودقة فراي أوتوو  الحديثة التفاصيل في المعماري الجمال رأ  الذي

 ير  حين في الممكنةنورمان فوستراإلنشاء, التكنولوجيا درجات أعلى استخدام في الجمال
.(2442لحسن,

 الجمال واسدرا  البصري:  3-4
الخارجي العالم هوية على التعرف فيها يتم التي العقلية العملية علىالنفس علم في إدراك لفظ يطلق
 الضوءبواسطة لألجسام خاصة ذهنية صورة رسم هدفها عقلية عملية هو واإلدراك الحواس, خالل من

عقله طريق عن يدرك ولكنه عينه, طريق عن ير  فاإلنسان إلينا, منها المنعكس  أهم من الرؤية,
 ال ولكنها وخلفياتها,األجسام وألوان اإلضاءة بكمية وتتأثر يحيطه, ما له تنقل ألنها اإلنسان حواس
 عمليات بواسطة اإلنسانعقل في إال تتكامل ال المرئية المدخالت ألن شيئًا, اإلنسان خبرة إلى تضيف
2448د,لالقطان,بالفر الخاصة للخبرة تبعاً يتشكل الذي اإلدراك, تسمى معقدة معرفةإلدراكاو( هو

معاني عطائها وا  وتفسيرها, بالمثيراتوتنظيمها, المعلوماتالمرتبطة باستقبال الفرد فيها يقوم ذهنية
اإلحساسأوالشعورهواستقبالالفرد,أماخاصةقدتختلفعنالواقع,ثمالتصرفوفقهذاالمعنى

لشموالتذوق(فهوعمليةفسيولوجيةلمثيرخارجيمنخاللحواسهالخمسلالسمعوالبصرواللمسوا
مناإلحساسحيثأنهعمليةمعرفيةذهنيةتنتقيوتختارمنبيناإلدراكأكثرشموالً,بينماوعصبية

الحواسللمخ معنى,المعلوماتالتيتوصلها عطائها وا  المعلوماتوتفسيرها تنظيمهذه وبالتالي,ثم
بالشكلوالفراغيتكونعندتحقيقعالقةفاإلحساس(,2414لسماللي,جزءمناإلدراكهواإلحساس

نسانومحيطه,أيأناإلدراكعمليةعقليةتتحددبالمؤثراتالتييمكنأنتؤثرناإلدراكيةمعينةبيإ
إيجابًا,فتتعاملمعالمعطياتالبيئيةللمحيطوالهيئةأوسلباًنويالتأثيرفيعقلالمتلقيدونتحديد

لالعملية البصري اإلدراك عملية فإن وعليه,(2448المدركةلجرجيس,  المعلومات من الناتجة هي
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 في تدخل حيث الدماغ إلى تنتقل والتي البصري الجهاز طريق عن المحيطة البيئة من إلنسان المقدمة
 اإلدراك عملية أن اعتبار يمكن وبالتالياستخدامها( ثم ومن االختيارمنها ليتم مختلفة عقلية عمليات

 ما وكل والمكان الزمان إلدراك إضافة باإلنسان المحيطة البيئة علىللتعرف مهمة عملية هي صريالب
 على اإلنسان تعرف خاللها من يتم عملية أهم هي البصرياإلدراك عملية أن وحيث,البيئة بهذه يتعلق
 فمثال تراه, ام كل تصنيف على تعمل اإلنسانفعين للعمارة, بالنسبة مهمة أتت فقد به يحيط ما كل

 على يتوجب هنا من اإلنساني,المقياس مع ومتناسب وضخم وجميل قبيح هو ما منها المباني
 في المباني تتشكل بحيث المدن مخططات أو المباني تشكيل بموضوي االهتمام المخطط أو المعماري

(2414خضر,ل.البيئة هذهفي عنصر أهم يعتبر الذي اإلنسان ومع بها المحيطة البيئة مع تآلف

الليليةوتأثيرهاعلىالمبانيالعامةوجبالتطرقإلىاألسس أنالرسالةتتحدثعناإلضاءة وبما
الجماليةالتيتؤثرفيإدراكجمالالشكلالمعماريللمبانيالعامة:

 األسس الجمالية التي توثر في إدرا  جمال المباني العامة: 3-4-6
ني,وتحديدمواطنالجمالواستيعابهاواإلنفعالبها,والتيتتفاوتبينالقدرةعلىالتأملوالتذوقالف

التذوقالجماليفيما الختالفدرجة المعماريتبعًا النهائيللعمل للشكل فيتقديرهم المجتمع أفراد
بينهم,حيثأنوظيفةالعقلفيترجمةمعانيمايراهومايسمعهومايشعره,لكنليسبالضرورةأن

لترجمةأوالتخيلبدرجةواحدةالختالفنوعيةالثقافةوالقدرةعلىاالستجابةللمعانيالتييكونتكونا
لهاإدراكمسبقعلىالمبنى.

اختالفالقدراتاإلبداعيةللمصممينوالتيتمكنهممنإثراءالعملالمعماريباألبعادالفكريةوالفلسفية
(2412لالقشطي,نى.أوإضفاءمشاعروأحاسيسخاصةبهمعلىالمب

 : اإلبصار عملية عل  الموثرة العوامل 3-4-1
والتيسبقالتحدثعنهافيالفصل(المرئي الجسم – الضوء – لعينلا اإلبصار عملية جوانب ترتبط
 يلى وفيما جانب كل على تطرأ التي المتغيرات من العواملهذه وتنتج عليها تؤثر عوامل بعدةاألول
 : لالعوام لهذه توضيح

 : اإلنسان بعين مرتبطة فسيولوجية عوامل *
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حدوث وعند طبيعي بشكل وظيفتها أداء من تمكنها معينة فسيولوجية خواص لها السليمة اإلنسان عين
 .اإلبصار عملية على قصور يحدث العين فسيولوجية في اضطراب أو خلل
 : الضوجية األشعة بخصاجص مرتبطة فيزياجية عوامل *

مالمحها رؤية يسهل اإلضاءة وفيرة فالبيئة لها, المتوفرة اإلضاءة مقدار على لرؤيةا عملية تعتمد
.اإلضاءة  ريبة البيئة عكس على عليها والتعرف

 :البصري اإلدرا  مستويات 3-4-4
 اإلدراكينضجه لمستو  تبعاً وذلك كالتالي, مستويات أربعة على بصرياً يحيطه ما كل اإلنسان يدرك
 -الشكللادراك هي المستويات وهذه بها مر التي الخبرات ومد  السنية مرحلته لىع يعتمد الذي
(1-0كماهوموضحبالشكلل(الحركة إدراك – العمق إدراك – اللون إدراك


(الباحثمستوياتاالدراكالبصريل(6-2)شكل

 : الشكل إدرا  3-4-4-6
 فالطفلالصغير, الطفل يدركه ما أول وهو ,البصري اإلدراك مستويات من مستو  أول هو الشكل إن

دراك أمه, شكل على أوالً يتعرف  وتصنيفه,وخصائصه مكوناته على تعرف درجة على يعتمد الشكل وا 
دراك الحرة, أو المركبة األشكال من أسهل البسيطة األشكال إدراك المثال سبيل على  يعتمد الشكلوا 
وفيمايليبعمالتفصيل(والتجميع التركيب–للشكل ارجيةالخوالحدود الحواف–والخلفية الشكلىلعل

لكلمنهذهالمفاهيم:
 : والخلفية الشكل .6
تظهر الجسم مع الخلفية تباين حالة ففي خلفيته, من تميزه إلى جسم أي شكل إلدراك اإلنسان يحتاج
التاليالشكويوضح صحيح, والعكس إدراكه, المشاهد على يسهل وبالتالي الجسم مالمح وتتضح ل

 الدانماركي النفسي العالم وضعه طريقرسمًا عن بالخلفية الشكل تأثر يبين ويعتمدروبننموذجًا ,
للخلفية.ادراكالشكلعلىاختيارالمشاهد

 مستويات اإلدرا  البصري

الحركة إدراك العمقإدرا     إدراكالشكل إدراكاللون 



94 
 


(2448لالقطان,(شكلروبنللشكلوالخلفية2-0شكلل

 : للشكل الخارجية والحدود الحواف .1
كلما بسيطة الحدود كانت وكلما الشكل, هذا تمييز نيمك الشكل حدود وخواص شكل على للتعرف
نتيجة للشكل األصلية الحدود اختفت إذا بينما إدراكه, وبالتالي المرئي الشكل على التعرف سهل

.الشكل هذا إدراك الذهن على الصعب من كان كلما الخلفية على تأثيرها لضعف
 : والتجميع الترتيب .3
يقوم الشكل وإلدراك البسيطة األشكال من لمجموعة وتجميع وينتك عن تنتج المركبة األشكال أ لب
تجميعها إلى يعود ثم البسيطة األصلية مكوناتها إلى المركبة األشكال وتحليل تفسير بعملية عادة الذهن
 .ذهنه في المركب الشكل لتكون أخر  مرة
 درا  اللون: إ 3-4-4-1

األلوان عدد أن المعروف ومن الصناعية, أو الطبيعية اءسو باإلنسان المحيطة البيئة في األلوان تتعدد
 األلوان, هذه تمازج من الناتج العدد تحديد الصعب من ولكن(الطيف ألوانل ألوان ٧ هي األساسية
,بينها التفرقةاإلنسان لعين يمكن التي األلوان هي منها تحديده يمكن ما ولكن نهائية ال تعتبر ولكنها

في خبرة ذو كان إذا مهنته وطبيعة لثقافته, تبعاً ألخر شخص من يختلف للونا هوية على والتعرف
ذات األلوان هي خلط دون بسهولة بينها التمييز لإلنسان يمكن التي واأللوان األلوان, مع التعامل
السماوي,األزرق البني, األصفر, البرتقالي, الوردي, األحمر, مثل والتشبع والقيمة الكنه في التباعد

.واألخضر البنفسجي
ويتأثرإدراكاللونبعواملمتعددةأهمهاكميةاإلضاءةالمسلطةعليهوخواصها,كذلكالمسافةبين

المساحةاللونيةوالمشاهد,وبالر ممنالتغيراتالتيتطرأعلىاللونيبقىهناكثباتفياإلدراك.
 : والعمق الفراغ إدرا  3-4-4-4

نماالثالث, للبعد إدراك مجرد ليست ألنها تطوراً اإلدراكية العمليات ثرأك هي العمق إدراك وعملية  وا 
الجسم بين المسافة بعدت كلما األبعاد في التناقص ناحية من المنظور فهم درجة إلى هذا تتخطى
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الخطوط وتالقي للخلفية, األمامية األجسام مواراة وكذلك المتشابهة, الزوايا إدراك واختالف والمشاهد
(وهومايمكن2448لالقطان,رالمنظو قواعد من وخالفة العمق, ازداد كلما واحدة نقطة في توازيةالم

تعزيزهباستخداماإلضاءةالمناسبة.
 : الحركة إدرا  3-4-4-3
في ولكن المدرك, والجسم المشاهد سكون حالة في اإلدراكية العملية ظروف كانت السابق الجزء في

 منأسري تتحرك منه القريبة األجسام ير  مثالً السيارة فراكب الحركة, دائم نساناإل أن نجد الحياة واقع
 عنالقريبة األجسام أحجام تختلف فإنه وكذلك السيارة, سير عكس اتجاه في تتحرك أنها كما البعيدة,
 أو يداًبع يتحرك دائماً المشاهد أن إلى العمارة في والحركة العمق إدراك دراسة أهمية وتكمن,البعيدة
أو ابتعاده مع لتشكيالته المشاهد إدراك سيكون كيف تفهم المعماري على يجب وبهذا المبنى عنقريباً

. المبنى من اقترابه
دراك من كالً على تعتمد نسبية عملية وهو الشبكية, على الواقعة للصور الزمني التتابع هو الحركة وا 
 يزدادالموقع وتغير الخلفية, خواص وكذلك منهما لكالً النسبي الموقع حيث من وخلفيته المتحرك الجسم

الخلفية عن الجسم وبعد بها, واألشكال األلوان تعدد ومنها الخلفية لخواص تبعاً وضوحاً
إذاماتمإسقاطهذاالمفهومعلىاإلضاءةفإناإلضاءةالمتحركةتلفتاالنتباهأكثر(2448لالقطان,

 االستفادة ويمكن الثابتة, ممامن المتحركة باإلضاءة تأثيرها براز وا  لياًل المباني إضاءة فيتصميم
يتمتحليلحركةالضوءإلىانتقالمفاج  أومتقطع,يضيفعلىالمبنىإيحاءمميزخاص,كما

(2412متغيرة.لالقشطي,وباإلضافةإلىاستخدامألوانمتعددة
:نظريات اسدرا  3-3

يهاالفردباستقبالالمعلوماتالمرتبطةبالمثيراتوتنظيمها,وتفسيرها,اإلدراكهومعرفةذهنيةيقومف
عطائهامعانيخاصةقدتختلفعنالواقع,ثمالتصرفوفقهذاالمعنى (ولكي2414لسماللي,وا 

النظرياتالمفسرةلهكمايلي:بعميتمفهماإلدراكسيتمالتعرفعلى
بماعشرينال القرن وبداية التاسععشر القرن ةنهاي في العلوم كل تأثرتالنظرية البنيوية:  3-3-6
 أيضاً الحقبة هذه تعرف ولهذا بساطةأكثر عناصر إلى البحث موضوي تقسيم بنزعة النفس علميهاف

 كان التفكيك هذا وبعد اإلحساس,مجال في خاصة منتشرة التجزيئية كانت النفس علم وفيبالتجزيئية,
 ربط سيرورة وفقووظيفي منظم كل في العناصر هذه من المتناسقة وعاتالمجمبربط يقومون العلماء



96 
 

 من العديد لجمع كنتيجة عتبري اإلدراك وكان,الترابطيةاسم يأخذ التصور هذا جعل ما ,وهذامعينة
.الترابطات هذه بنية على أساساً قومي وهواألولية اإلحساسات

 قابالن  ير الذهني والنشاط العقلية الحاالت بدأمعلى السلوكية وتقوم النظرية السلوكية: 3-3-1
 النمط وفق المنعكسة السلوكياتمن انطالقا النفسية الظواهر تفسير وبإمكان ,الموضوعيةللدراسة
 كصندوق الفرد أتخذولقد اإلدراك وكذلك التعلم مجال في كثيراً السلوكية أثرت ولقد,استجابة -مثير
المحيطل نتيجة إال سهأحاسي وما أسود  موضوعيًا. صيا تها يمكن عالقات وفق مثيرات

(2414لمحسن,
علىالعمل نظرية الجشطالت: 3-3-4 اإلدراكتأثيرًا لعملية النظرياتالمفسرة أكثر من تعتبر

واتبعتنهجًا (,وقد2414الفنيوالتصميميبصفةخاصةلمحسن, المدرسةفيألمانيا ظهرتهذه
كلمةألمانيةGestaltالبصري,يقومعلىدراسةالكلقبلالجزء,وكلمةمستحدثًافيدراسةاإلدراك

 الشكل لدراستهالإسماعيل,تعني أساسًا الشكل سيكولوجية تجعل أنها ركزتهذه(2447بمعنى وقد
دراكأفكار وا  فهم بكيفية وتهتم األخر , والعملياتالمعرفية النظريةعلىعملياتاإلدراكاإلنساني,

شكيلالمعماريوالقو المؤثرةعلىذلك,فالمبنىعبارةعنكلمتكاملوليسأجزاءفقطوالالشكلوالت
 الشكل أن يعني بدأنيتمالتعرمألجزائهالمختلفةبعدأنيتمدراسةتشكيلهالمعماريبالكامل,وهذا

 على يقوم والذي البصري أسلوباإلدراك النظرية هذه وجوهري,وتتبع أساسي عنصر فيها المعماري
ومفاد بنية فهو الجزء قبل الكل تفهم أساس مجموي أكبر الكل أن فكرتهم متكاملة, أجزاءه من

المدرسةبوضعنظرياتثبتت(2414لخضر, قامتهذه وطبقتفيمجالاإلدراكوقد صالحيتها
البصريوأثبتتاآلتي:

اقت لعدم نتيجة وذلك البصري اإلدراك في البشري المخ دور بأنأواًل/ قديمًا السائد باالعتقاد ناعهم
اإلدراكالبصرياليعتمدإالعلىالجهازالبصريوحده.
العالقةبينالجزءوالكلفياإلدراكالبصري,ف المدرسةيرونأناألشكالتفرمثانيًا/ أنصارهذه

ئصاألجزاء,وجودهافيإدراكناككلقبلإدراكاألجزاء,أنخصائصالكلقدالترتبطإطالقًابخصا
بلتتوقفعلى خصائصمطلقة, ليستبالضرورة شكلمعين بها الخصائصالتييتميز أن كما
البصري. الخداي عن بأمثلة نظريتهم صحة على دللوا وقد لها المجاورة األخر  المؤثرات

النظريةبعدد(2447لإسماعيل, والتوضيح, العوامل من ,وتتأثرهذه لالتنظيم ال منها تشابه,البروز,
 يقوم التي اإلدراكية العمليات أن الجشطالتيةتفترم النظرية فإن وعليه التقارب,اال الق,االستمرار(,
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 والعمليات اإلدراكية الخبرات بين التشكيل عملية اعتبار يتم حيث أشكال إلى موجهه اإلنسان بها
(2414والعمارة.لخضر, الفن عن للتعبير نظريتها أساس هي البشرية العصبية

 : العوامل التي توثر عل  عملية اإلدرا  البصري 3-5
ضمنالخارجي والمثيرالذات بفعلمعين خارجي لموضوي ناإدراك نتيجة تحدث اإلدراك عملية إن
 اإلدراك عملية حدوث في المؤثرة العوامل لذانجدأن(3-0كماهوموضحفيالشكللالمحيطةبيئةال

:إلى تنقسم


لعواملالمؤثرةعلىاالدراك(ا3-0شكلل

 يقوم الذي بالفرد تتعلق التي العوامل تلك ابه قصديو:اإلدرا  في الموثرة الذاتية العوامل 3-5-6
 والحالة والتوقع,األلفة عامل مثل ,الداخلية بالعوامل تسمى ولذلك ,هداخل في وتكمناإلدراك بعملية

:لهميو أو ,الشخصيةنزعتههاتهوواتجا وعقائده للشخص, والنفسية الجسمية
 األشياء ندرك أننا حيث,اإلدراك عملية في السابقة الخبرةدور الى العامل هذا ويشير: األلفة عامل .6
 في كهاندر التي األشياء كانت كلما نهأ ذلك على ويترتب تجارب, من بنا مر وما خبرنا ما ضوءفي

 تلك من كهادراإعلينا سهلي قبل من اهاخبرن أن لنا سبق أي السابقة خبرتناطارإ في تقع هنالرا الوقت
أخر شيء وليس باب هذا أن تعلمفأنت الباب إلى تنظر ,فحينماالسابقة خبرتنا نطاق في تقع لم التي
قام2414لمحسن,الطفولةمرحلة في يهعل وتعرفت االسم ذلك تعلمت وان سبق ألنك وذلك قد )

كانتالنتيجةأنهإذاكانالمثيرجديدًافإنهيثيرفينفسالمتلقيالباحثونبعملالعديدمنالدراساتو
عنه تتولد للمثيراتالجديدة أنالتعرمالمتكرر كم الفضول, منحباالستطاليأو خاصة حالة
الشكلعلىمستو التجديد المتلقيمع يتعامل عامة المعماريبصفة وفيالعمل مناأللفة, حالة
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ت وجود بمعنى أشكالالنسبي, في إدراكها سبق عناصر من ولكن مسبوقة  ير مركبة شكيالت
(2447أخر .لاسماعيل,

 ندرك إننا " يقولون م,فهتجاربمن بنا مر ما ضوء في األشياء ندرك نناإ: الذاكرة و . الخبرة1
السابقة لمعرفتنا رياضيات درس نهأ ندرك السبورة في معادالتنر  و قسما  ندخل عندما مثال" بذاكرتنا

يهرين الفرنسي الفيلسوف يقول ,ندركما يدرك النهلك نر  ما ير  المادة بهذه اهلالج أما المادة هبهذ
.بعيني أراه أنيأحسب كنت ما الحكم قوة من ذهني في ما بمحم أدرك أناديكارت

 العالم في ياءلألش كهادرا عند اإلنسانأن بمعنى اإلدراك ذاتية يؤكد العامل هذاو:التوةع عامل. 4
.هواستعدادات هلتوقعاتوفقا أي اتهلذ وفقا كهايدر ولكنالواقع, في هي كماكهايدر ال الخارجي

 طريسي الذي االنفعال أي ,اإلدراك عمليةأثناء للفرد النفسية بالحالة أثريت اإلدراك: النفسية . الحالة3
 االنفعال, حالة في تهميوع تزداد ,فاإلدراكوالطمأنينة والقلق الرضا أو الغضب اإلدراكسواء حال يهعل
.هدوءه حالة في يراه ال ما مهخصو منعيوب ير  فالغاضب
 ومعتقدات قيم من يهلد وما الفرد ميولأن والدراسات التجارب تأثبت:والقيم والمعتقدات الميول. 5

 على تنصب الطبيعة لىإ الفنان فرؤية,الخارجية البيئة وموضوعات شياءألل كهإدراكيفية على تؤثر
 معينة, حربية خطة إلعدادتصلح كانت يراهاإن العسكري القائد أما ,بهاتناس ومد واألضواء األلوان

 أنواي كل منحقول يهاف ير  بدوره والفالح رياضية ومرافق سكنات لبناءمالئمة منطقة يراها والمهندس
.الخاصة هتماماتواالبالميول اإلدراك يتأثر وهكذا ,كهوالفوا راالخض

 بل ,ثابتاًيكون ال الخارجي للعالم إدراكنا إن:النفسية والحالة الشعور .1  الحالة حسبمتغيرًا
 مرعباً نراهالخوف وفي ,ملوناً جميالً نراه الفرح فيو ,داًسوأ كئيباًالعالم نر  الحزن ففي االنفعالية

.اإلدراك ساحة عن خارجة ىتبقانفعاالتنا تثير ال التي األشياء وأما ,..وهكذا
 نحو الوعي كيزوتر لإلرادة, حينئذ وتحتاجلة,سهوب تدرك ال األمور من كثيروالتركيز: . اإلرادة7

 أوالمرم, تشخيص جلأمن المربم يفحص الذي كالطبيب ,لهتفاصي معرفة جلأمن الموضوي,
.السيارة في الموجود العطبمعرفة يريد الذي الميكانيكي

 من بيرلو ير  عليه, تعودنا ما حسب ندركاألشياء فنحن العادة دور إلى راجع اإلدراك دة:العا. 8
 من يكون العرب و ير إلىاليسار, اليمين من يكون األشياء إدراك أن عرب أطفال تجاربهعلى خالل
(2414لمحسن,.اليمين إلى اليسار
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:ة بالمثير البصري() المرتبط اإلدرا  في الموثرة الموضوعية العوامل 3-5-1
واإلدراكي المجال أو بالصيغةأو المدرك الموضوي بخصائص تتعلق التي العوامل تلك وهي  يه,
 الفرد إدراك أنيرون الذي الجشطالت مدرسة أصحاب  هاصا التي اإلدراكيالتمثيل بقوانين تتمثل

:هي القوانين هذه, قوانينال من مجموعات وفق حتما تسيرالخارجية والموضوعات األشياء أو للموقف
 النفسي فالتنظيماألحداث اتجاه علينا يقترح أو يوضح التنظيم قانون إن:والتوضي  التنظيم أ. ةانون

.والثباتوالبساطة كاالنتظام صفات لها الجيدة اإلجمالية الصيغةوهذه ,جيدة صيغة تكوين إلى يتجه
 على يتوقف ذلك كل و  يرها, من لىباإلدراكأو بارزة تكون التي الصور إنالبروز: ب. ةانون

ن اللونين, لتشابه فوقالثلج, القطن من قطعة ندرك ال فنحن الخلفي, المجال األرضيةأو طبيعة  وا 
 بعمالحيوانات وكذلك ,الغابة من كجزء ندركه خضراأل اللون الذييرتدي الغابة في المختفي الجندي
أعدائها أنظار عن فتختفي محيطها حسب لونها التيتغير رباءالح مثل بغريزية القانون هذا تستعمل
(0-0كماهوموضحفيشكلل(2414لمحسن,


 (2448تغيرلونهاللتمويهلالقطان,(يوضحالجنودباللوناألخضرداخلالغابةوالحرباء0-0شكلل

 التشابهزمانياً هذا كان سواء واحدة مجموعة إلى تنتمي المتشابهة المفردات أن أي:التشابه ةانون. ج
و الحجموالملمسوالشكلو اللون في المتشابهة الحسية فالمثيراتمكانياً أو  اتجاه أو الشدةوالسرعة

لعزالدين صيغاً ندركها الحركة على(2411,مستقلة مثااًل المتكررة المنتظمة الفتحات تعتبر حيث
األنشطةخلف فهيتعبيرعنتشابه فيالعمارة, الضوءلربطالتشابه كذلكيستخدم الفتحات, هذه

دراكهامعًاأوالعكس,فتباينمستوياتاإلضاءة واختالفهايوضحأهميةعنصرمابالنسبةالعناصروا 
(2412للعناصراألخر .لالقشطي,
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(2447(تأثيرالتشابهعلىاإلدراكلاسماعيل,1-0شكلل

المتجاورةتميلإلىأنتكونمجموعاتفنجدأنيفرمهذاالقانونأنالعناصر:التقارب ةانوند. 
التقارب النقاطالمتقاربةمنبعضهاقدتجمعتبصريًاليكونلهاكيانكلييثيراإلحساس,كماأن

هوموضحفيشكللمدةأع أو صفوف هيئة في وتجميعها اإلدراك عملية يسهل بينها (,8-0كما
(2447,اعيلاسموهذاينطبقعلىالحجموالشكلواللونل


(2447,اسماعيلاإلدراكل(تأثيرالتقاربفيالمسافةعلى8-0شكلل

يسهل واحدة كوحدة إليها ينظر مغلقاً متكامالً نمطاً تكون التي المفرداتةانون اإلغالق:ه. 
تسببهلهتلك2448إدراكهالالقطان, لما (فاإلنسانلديهاتجاهفطريإلكمالاألشياءالناقصة,ونظرًا

دراكهاكصيغةكلية لسدالثغراتوا  األجزاءمنشعوربالقلقوالتوتر,األمرالذييجعلهمدفويدائمًا
  (2414حتىيزولالتوتر.لمحسن,


(2448(إكمالاألشياءالناقصةعنداإلدراكلالقطان,7-0شكلل
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 فيما تربط التي مرةالمست المتصلة أناألشياء على أن على القانون هذا وينص اسستمرار: ةانونو. 
خطوطتدرك الفرد مناألشجار متوازيين صفين صورة مثل كاملة, كصيغة بينها  أنها على يدركها

كدائرة ندرك فنحن لألشياء, إدراكنا عند االستمرارية نميلإلى أننا كما طريق, صورة  والخط الدائرة
.مستقيم كخط المستقيم

 نحو أنظارنا جهتتكأن الساكن قبل المتحرك الجسم ندرك نحنف االنتباه تولد هاألن:الحركة عاملز. 
.الثابتة النجوم بدل شهابال

 تنعدم الظالم فيأمالإلدراك, وقابلةوبروزا وضوحاً أكثر الصور تجعل التي:اإلضاءة عاملح. 
. (2414مستحياًللمحسن, اإلدراك ويكون الرؤية

يط. الخداع البصري: ما البشريكثيرًا وتحديدالعقل وتفهمه فيمعالجته البصرية قعفياألخطاء
لجزءمنوينشأالخدايالبصري البًامنمحاولةالعقلالبصري,(2412لالقشطي,شكالالمحيطةاأل

المخالخاصباإلبصار(تحديدوضعاألشكالالمسطحةواألحجامفيالفراغ,وينتجالخطأفيمحاولة
لخدايالبصريعندالنظرإلىاألشياءككل,واليتطلبأيمجهودفرموتحديدالبعدالثالثوينتجا

بصريًا,إلدراكه الخادعة التشكيالت حقيقة يدرك كي مجهود إلى يحتاج العقل إن بل ,
وعلىمصمماإلضاءةاإللمامبهاوبأسبابهاتفاديًالمايمكنأنيحدثفيمبانيهمن(,2448لالقطان,
ليكونلنفسهأساسًاوفكرةمتكاملةلتشكيلالفراغبطرقةصحيحةلتجنبخادعةو يرمر وبة,وظواهر

كماهوموضحفي(2412لالقشطي,واللونكلمظاهرالوهموالخدايفياالتجاهوالمساحةوالشكل
التالي:جدولال

 (نماذجمختلفةمنالخدايالبصري1-0جدولل

التفسير الشكلنويالخداي
  الخدايفياالتجاه





مبصـــــــرياكتشـــــــفهاأللمـــــــانيوهـــــــ
الخطـينم1881هيرينغفـيعـام

ســـواء,مســـتقيمانعلـــىحـــدأفقيـــاً
لكنهـــاتبــــدوكمــــالــــوأنهــــاتنحنــــي

.للخارج
(http://sun3rise.blogspot.comالمصدرل-(الخدايفياالتجاه8-0شكلل
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الخــــــــــدايفــــــــــيالمســــــــــاحة
والحجم



 يحيطه بما الجسم عالقة تؤثر قد
 حجمـه, أو همسـاحت إدراك علـى
 إذا حقيقتـه مـن أكبـر يظهـر فقـد
أوأكبـر أصـغر أجسام وسطوجد
 .منه

(2448المصدرلالقطان, (www.forums.fatakat.com)المصدر-(الخدايفيالمساحة9-0شكلل
الخدايفيالشكل





الخطــــــوطالفاصـــــــلةتبــــــدومائلـــــــة
نتيجــــةلخطــــأإدراكــــي,لكــــنعنــــد
التركيـــــــزتســـــــتطيعالتمييـــــــزبـــــــأن

طوطمستقيمة.الخ

)www.3lomsena3at.net (المصدر-(الخدايفيالشكل14-0شكلل
الخدايفياللون

 

 

ــــون ــــىل ــــونالمحــــيطعل ــــأثيرالل ت
ـــــــــــة الشـــــــــــكل,فالمســـــــــــاحةالرمادي
متســـاويةفـــيالمســـاحةلكنهـــافـــي
ــــون كــــلمــــرةبلــــونيميــــلإلــــىالل

بحيــثتبــدواللــونالمكمــلللوســط
الرماديداخلاألخضربـهخلـيط

مناألحمروالعكس.

(http://4ebdaa.org/archive/vb)المصدر-(الخدايفياللون11-0شكلل
 فبالر م بيئته, أو خلفيته وبين بينه التباين على يعتمد الجسم إدراكتأثير البيجة عل  اإلدرا : 3-5-4
 ألشكال,ابين جداً بسيطة اختالفات إدراك يستطيعون سكانها أنإال اتالبيئ بعم في التباين قلة من

,الصحراوية في األصفر اللون درجات كذلك البيئات بعم فياألبيم اللون درجات بين كالتفرقة
الذييتمإدراكهيكونلهأثركبيرفيالطريقةءالشيالبيئةالمحيطةبالمثيراتأو(ف2448لالقطان,

,وتأثيرالبيئةاالجتماعية,استقبالالمعلومات,وهنايجبالتفرقةبينتأثيرالبيئةالماديةالتييتمبها
بالنسبةللبيئةالماديةفإنإدراكأوعدمإدراكالمثيراتيتوقفعلىمد تميزها,فاستقبالالموظفأما

نكانتتحتويعلىنفسالم,لرسالةعاديةتختلفعناستقبالهلبرقيةعاجلة كذلكفإن,علوماتوا 

http://www.3lomsena3at.net/
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يختلفعنسماعكلنفسالجرسفيالثانيةبعدمنتصفالليلسماعكلجرسالهاتففيالثانيةظهراً
اإلدراككذلك علىعملية تأثيرها فإنلها االجتماعية للبيئة المديرأونصحهألحد,بالنسبة فانتقاد

تركيزهعلىردفعلزمالئهتجاههذامرؤوسيهأمامزمالئهتجعلالمرؤوساليركزفيالنصائحبقدر
كمايؤثراإلطارالبيئيوالثقافيعلىعمليةاإلدراكحيثيختلفاإلدراكباختالفانتماء,الموقف

(2414لسماللي,.األفرادلثقافاتمختلفة

 : الشكل المعماري:3-1
كمـايعـرفالشـكل,(1999,بـوردينلللشـيء الخـارجي المظهـر أو"الوجـود كيفيـة"هـو اللغـةفـي الشـكل

 مسـافات وبينهـا بعالقـات مترابطـة أجـزاء مجموعة من عام بشكل أو ذرات من تتكون مادةفيزيائيًابأنه"
(,2413"لالعـاني,مسـتمرة حركـة حالـة فـي تكـون الجزيئـات وهـذه متوازنـة, كونهـا حالـة فـي ثابتـة
ىمـاهـوعليـه,إذتتجمـعهـومجمـويالخـواصالتـيتجعـلالشـيءعلـعرفالموسويالشـكلبأنـهبينما

جـزاءمتعـددة,فالشـكلأالصفاتالحسيةوتعطيكلهامعًاشكلالشيء,فإذاكانهذاالشـيءمركبـًامـن
هــوالــذييطلــقعلــىمجمــوياألجــزاءوعالقتهــامــعبعضــهاالــبعموبينهــامــنالفرا ــات,داخلهــاأو

الـذيهـومـادةيمكـنإدراكـهبـالحواس,أمـاحولها,التيتحددكلهاطابعًامميـزًالـذلكالشـيءأوالجسـمو
الشـــكلفصـــفةتجريديـــةيـــدركهاالعقـــلعـــنطريـــقالحـــواس,ولكنـــهال نـــىألحـــدهماعـــناآلخـــروهمـــا

العمــارةالجيــدةتبحــثعــناألشــكالأنAngererويؤكــد,(2412لالموســوي,يكونــانوحــدةمتماســكة
االســتقرار,ثــمتبحــثعــناألشــكالالمالئمــةالصــحيحةلتحقيــقالجمــالوذاتالكفــاءةاإلنشــائيةلتــأمين

 فيكـون ,وبنيـة ونمـط وصـورة هيئـة منهـا متعـددة بصـيغ الشـكل يـأتيووظيفيًالتحقيـقالمنفعـةلويـس,_(
 إلدراك مناسـبة بعالقـات مرتبطـاً فيهـا العناصـرالمدركـة عـدد يكـون التـي المتجانسـة البنيـة هـو الشـكل

والتنظـيم( والترتيـب نشـاء,والتشـكيللاإل هـي العالقـات لـكوت ينتجهـا, الـذي للعقـل الشخصـية الصـفات
 رسـطوأفسـر وقد والمظهر, الجوهر هما نييأساس جانبين الشكل تناولت التي التعاريف جميع تضمنت
 الإ هـو مـا الشـكل أن فـي وسوسـكيأ مقولـة الـى وصـوالً الشـيء( مـادةل الشـكل كـون فـي ولاألالجانـب

 وسطوح خطوط من زاءجاأل بين العالقات من حسي ونظام ظاهرة كل,بينماأشارآخرونبأنالشمادة
(2448,داودولعباس.لوانأو

وعندالبحثعنتعريفالشكلالمعماريعندبعممنظريالعمـارةنـر أنهـميقولـونبأنـهلأيالشـكل
كثـرمشـكلةالمعماري(مجموعـةسـطوحتحـددفيمـابينهـافرا ـًاداخليـًا,أوأنـهكتلـةمكونـةمـنمـادةأوأ

الســطحأواألســطحبلــونطبيعــيأوصــناعي,يخضــعلمعالجــاتتتفــقمــعخواصــهالطبيعيــة,وتظهــر
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حيويتــــهبالضــــوءالطبيعــــي,والعناصــــراألساســــيةالمكونــــةلألشــــكالالمعماريــــة,الخطــــوطوالمســــتويات
الجانــبوالكتــلويمكــنبســهولةمالحظــةســطحيةهــذهالنظــرةللشــكلحــينأ فلــتوالفرا ــاتواألجســام

أدركــتولكــنالشــكلفــيحقيقتــههــومــاتعرفــهالنظريــاتبأنــهمجموعــةعناصــر,المعنــويلالفكــري(لــه
النتيجـة عـن المعمـاري الشـكل ,ويعبـر(2412لالموسـوي,بمجموعهـا,لـيسكنتيجـةأليتجمـععفـوي

 فيما والعالقات ائهاأجز لجميع المعماري العمل صورة في والمتمثلة المعماريللتشكيل المحسوسة المادية
 تتالءم بحيثبالبناء المتعلقة واألجسام  اتارفوال ومساحات لعناصر المصمم اختيار عن والناتجةبينها

العناصـر بأشـكال يخـتص قـد الشـكل مفهـوم (,كمـاأن2448لمسـلماني,المعمـاري العمـل وتجسـد
مـن مجموعـةشـكل ليشـمل ديمتـ وقـد المبنـى مـدخل أو ساالتـر أو النافـذة كشـكل المبنـى فـي المسـتخدمة
نقطـة بأنـه المعمـاري الشـكلبـاكون ,بينمـايعـرف(1992لمر نـي,النهايـة فـي المبنـى أو العناصـر
الخصـائص والقيمـة,تعتبـر الـروح وتمنحـه الفـراغ تشـكل أنالخصـائص إذ والفـراغ الكتلـة بـين االتصـال
المحيطـة, البيئـة وفهـم اسـتيعاب علـى وتساعد اإلدراك فيعملية تؤثر التي الخصائص أهم من الشكلية
(2012,وسـليمعبدالكريم).واللون الموثرات الضوجية، الظالل،، المواد لملمس،ا:هيالخصائص وهذه
و البـًامـايسـتخدمفـيالفـنوالعمـارةليـدلءالشـيفيـر بأنـهالمظهـرالخـارجيالـذييميـز Chingأمـا

(2410ســلوبربطهــاوالعالقــةفيمــابينهالحســن,,ويشــيرإلــىالعناصــروأعلــىالتركيــبالشــكليللعمــل
(Formالمعماريل الشكل تحدد بدورها التي المفردات من مجموعة هنالك أنMahgoubيفترمبينما

العـام, والقصـور البيئـي, والـتحكم اإلنشـاء, ونـوي اإلنشـائي والنظـام والحركة, الحدود ومنهذهالمفردات,
 المبنى, تكوين في التصميمية العملية عليها ترتكز التي لمفرداتا أهم ذاتهاحد بحد الشكل أن ويضيف

:وهـي العالقـة ذات المفـردات مـن عـدد علـى يرتكـز انـه علـى العمـارة فـي الشـكل تفصـيل يعـودإلـى ثـم
 الوحـــدة وأخيـــراواإليقـــايالتكـــرار والكتلـــةواالتـــزان,والنســـبةوالمقيـــاس,كـــذلك والتنظـــيم الفــراغ

(2413لالعاني,والتنوي.
الفـرد طريقهـايفهـم عـن والتـي الجماعيـة الـذاكرة فـي الموجـودة يـدعمالمعـاني نأ يجـب المعمـاري والشـكل
نالفكـروالفـ عناصـرهاحضـارية ظاهرة العمارة تمثلحيثالمعروفة, شياءاأل عالم ضمن ويضعه العمل
 حصيلة هو لعمارةا في الشكلفللحضارة, المكونة خر األ العناصرالحضارية عن المعزولة  ير واللغة
بهـذا يقـوم مـن هـو الفـردنأو االجتماعيـة والتقنيـة االجتمـاعي المطلـب همـا مقـررينبـين جـدلي تفاعـل
 لهذا كحصيلة تحققالذي للكيان ظاهرة الإ الشكل وماخالله, ومن طريقهعن الإ يتحقق ال ذإ التفاعل
عمارييحتـاجإلـىمضـمونيـتحكمومنالمؤكدأنالشكلفيالعملالم(2448وآخرون,.لعليالتعامل
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فيترتيبه,ونجـاحالشـكلفـيالتعبيـرعـنهـذاالمضـمونيتبعـهإحسـاسالمتلقـيبانطبـايصـورةذهنيـة
(2447معينةمنخاللإدراكهلهذاالعمل.لاسماعيل,

إبراز جمال الشـكل المعمـاري المحددات التي يمكن هنا  العديد من لذا ومما سبق يفترض الباحث أن 
النظـام  -ومـواد التشـطيب -الملمـس -اللـون -هي: ) الشكلو ة اللها تحت تأثير اإلضاءة الليليمن خ

الشـكل المعمـاري فـي إبـراز جمـال  دورهـاسـيتم دراسـتها وتحليـل مـد  التي المحددات  وهياإلنشاجي( 
 خالل الفصل الخامس.للمباني لعدد من الحاست الدراسية التي سيتم استعراضها 


  الخالصة:

تعريـــفمفهـــومالجمـــاللغـــةواصـــطالحًا,واســـتطاليآراءبعـــمولـــتالدراســـةخـــاللالفصـــلالرابـــعتنا
مالتطرقألقسامالجمالالمختلفة,وبالتـاليالجمـالفـيالعمـارةالـذيتـماالسترسـالفيـهقلـياًلالفالسفةث

تـــيمـــنضـــمنهاأنوالالمهتمـــين,ووالفالســـفةلســـردالعديـــدمـــنآراءوتعريفـــاتالجمـــالعنـــدالمعمـــاريين
الجمــالالمعمــاريمــرتبطبعناصــراإلنشــاءواســتخدامالتقنيــاتالحديثــةكمــاعرفهــاكــلمــنبييــرنيرفــي

كماتمتوضيحالعالقةبينالجمالواالدراكالبصري,كذلكتـمالحـديثعـنالعوامـلوباكمنسترفوللر,
شــ مــنالتفصـيل,باإلضــافةإلــى,مــعشـرحلمســتوياتاإلدراكالبصـريباإلبصــارالمـؤثرةعلــىعمليـة

التعرفعلىبعمنظرياتاإلدراكالتيتساهمفيسهولةفهماإلدراكومنضمنهـذهالنظريـاتهـي
نظريةالجشطالتالتيتعتبرمنأهمالنظريـاتالمفسـرةلـإلدراك,كمـاتـمسـردالعوامـلالتـيتـؤثرعلـى

ةودوركــلمنهــافــيإدراكالشــكل,وقــدخــتمعمليــةاإلدراكالبصــريســواءالذاتيــةمنهــاأمالموضــوعي
الفصلالرابـعبالحـديثعـنالشـكلالمعمـاريالـذيعرفـهالكثيـرمـنالمعمـاريينوالبـاحثين,ومـنخـالل
تلـكالتعريفــاتتـمحصــرعـددمــنالخصـائصالشــكليةالتـيتــؤثرفـيعمليــةاإلدراك,وتسـاهمفــيفهــم

تعريـفالشـكلالمعمـاريوالجمـالعـددمـنالمحـدداتالبيئةالمحيطـة,ثـماسـتخلصالباحـثمـنخـالل
التييمكندراسةمد تأثيردوراإلضاءةالليليةعلىجمالالشكلالمعماريمنخاللتلكالمحددات

.وهي:لالشكل,اللون,الملمس,المواد,النظاماإلنشائي(
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: الحاست الدراسية مبررات اختيار 5-6  

بعضــهامبــانيحديثــةمــنمبــانيفــيمنــاطقمختلفــةمــنالعــالمســيةتــماختيــارعــددمــنالحــاالتالدرا
وأخر قديمةومشهورة,وذلكللتدليلعلىأهميةموضـويالدراسـةفـيتعاقـبأجيـالالمبـاني,واخـتالف

اســتخداتفــيالبحــثعــننمــاذجمعماريــةللحــاالتالدراســيةالدراســةت,وقــداعتمــدمدارســهاالمعماريــة
إلضـاءةالليليـة/اإلضـاءةالمعماريـة/معالممعماريـةتحـتاإلضـاءةالليليـة(وذلـككلماتمفتاحيةمثـللا

واإلنجليزيةعبرمحركالبحثجوجل,واختيارنماذجوالبحثفـيتفاصـيلها,ومـنهـذاباللغتينالعربية
المنطلــقتمكــنالباحــثمــنالحصــولعلــىمعلومــاتوصــفيةلكافــةالنمــاذجالمختــارةللحــاالتالدراســية

مواقعاإلنترنتالمختلفة,وقدوجدالباحثالكثيـرمـنالمعـالمالمعماريـةوالمبـانيالمميـزةوفـيأكثـرمن
مـــنمكـــان,والتـــيمـــنخاللهـــايمكـــنتقيـــيمدوراإلضـــاءةالليليـــةفـــيإبـــرازجماليـــاتالشـــكلالمعمـــاري

.للمباني
ضــاءةالليليــة,أوكانــتالفكــرةوقــداختيــرتالحــاالتالتــيتحمــلفــيمضــمونهافكــرًامعينــًامرتبطــًاباإل

تصميميةأصاًلقائمةعلىاإلضاءة,ومنهامنتركـزتاإلضـاءةالليليـةعلـىالشـكلالمعمـاريإلبـرازال
فـيبعـمالحـاالتتـمتركيـزاإلضـاءةالفكرةالتييودالمصمممـنخـاللاإلضـاءةتوصـيلهاللمشـاهد,

ــــةللشــــكلالمعمــــاريأواللــــون والملمــــسأوالمــــوادالمســــتخدمةوحتــــىالنظــــامعلــــىالعناصــــرالمعماري
ـــةالدراســـيةاألولـــىمـــثالأنالمشـــرويلمبنـــىفاليـــمتـــاورز(قـــائمعلـــىفكـــرة اإلنشـــائي,فنجـــدفـــيالحال

فــيمثــلحالــةمســجدالشــيخزايــدالــذييمثــلالمبــانيالدينيــةالتــيتســتخدماإلضــاءة,وفــيحالــةأخــر 
داماإلضــاءةالليليــةفــيهــذهالمبــانيبشــكلمكثــفكونــهمعلمــًاالنهــاروالليــللتأديــةالصــلواتفــتماســتخ

ــــاً ــــةمثــــلاألعمــــدةوالمــــآذنوالقبــــابمــــنجانــــبديني ــــرازالعناصــــرالمعماريــــةالمختلف ب مــــنجانــــب,وا 
آخر,وبشــكلعــامفقــدحملــتكــلحالــةدراســيةفكــرًامختلفــًابحيــثيــتماإلســتفادةبــأكبرقــدرممكــنمــن

 األفكارالمستخدمة.
:لية دراسة الحاست الدراسيةآ 5-1  

لشكلالمعماريوخصائصهلمبانيالحاالتالدراسيةوتحليـلدورجمالياتااهتمالباحثخاللدراستهل
 البصـرية خصـاجصالاإلضاءةالليليةفيإبرازمواطنالجمالفيالشـكلالمعمـاريومـد تأثيرهـاعلـى
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التـيكمقدمـةلكـلمشـرويوالمتـوفرةفاصيل,قدتموضعوصفللمشرويمعبعمالتلشكل المعماريل
أنتساهمفيفهمالمشرويوطبيعته.منشأنها

ولقــدعمـــدالباحــثمـــنخــاللتحليـــلالحــاالتالدراســـيةإلــىالوصـــوللــدوراإلضـــاءةالليليــةفـــيإبـــراز
(,ئياإلنشــاالنظــام–مــوادالتشــطيب–الملمــس–اللــون–جماليــاتالشــكلالمعمــاريمــنخــالللالشــكل

الخصـــائصهـــذهلنجحـــتاإلضـــاءةالليليـــةفـــيإبـــرازجمـــالالشـــكلالمعمـــاريمـــنخـــاللأيمـــنوهـــ
البصريةفيالحاالتالدراسية.

ليــتماســتخدامهفــيعمليــةالتحليــلبمــايالئــمالبنــودالمــرادتحليلهــافــيالحــاالتنمــوذجوقــدتــمتصــميم
الدراسيةكماهوموضحفيالشكلالتالي:


تحليلالحاالتالدراسيةلالباحث((جدول1-1شكلل
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 (Flame Towers Baku, Azerbaijan) مبنى أبراج اللهب: الحالة الدراسية األول  5-4

 وصف المشروع:  5-4-6 
تقعأبراجاللهبفيمدينةباكوفيأذربيجان,وقداستلهمالمعماريالفكرةمنتاريخأذربيجانباعتبارها

(,حيــثيهــدف2410منتــد مزمــز,ودطبقــات نيــةمــنالغــازالطبيعيلأرمالنــار,ويرجــعذلــكوجــ
يقـعالمبنـىفــيو(arrajol,2014ل التصـميملنـويمـنالدعايـةالسـياحيةللدولـةالغنيـةبالغـازالطبيعــي

بحـرقـزوين,ويعتبـرأطـولالجزءاألعلىمنالمدينة,وفيالمركزالنابملمدينةباكوالتيتطلعلى
المبانيومعلمهامفيقلبالمدينةالقديمةوالتاريخيـة,وهـيمرئيـةمـنمنـاطقكبيـرةفـيالمدينـةيتكـون

فنــدق(,تــرتبطمــع-مكاتــب-المبنــىمــنثالثــةأبــراجتشــبهاللهــب,لكــلمنهــااســتخداممختلــفلســكني
والتـــيتحتـــويعلـــىالعديـــدمـــنابـــقبعضـــهاالـــبعممـــنخـــاللقاعـــدةالمبنـــىالمتكونـــةمـــنثالثـــةطو

والمحالتوسينما,والتيتخدمالسكانوالزائرين,باإلضافةإلىتـوفيرماألنشطةمثلالمقاهيوالمطاع
ســـيارةلكـــلبـــرج,واألبـــراجذاتالشـــكلالمثلـــثتنتهـــيبنقطـــة,وهـــيتحـــيط14مواقـــفســـياراتبمعـــدل

تخدملهـذاالمبنـىهـوالخرسـانةالمسـلحة,فيمـاعـدالمسـأعلىالقاعـدة,والنظـاماإلنشـائيبحديقةسقف
اصبالهدفــــــقمماألبراجالثالثةفقدتمعملهامنالحديدالستخدامخ

اجــــاسبقالذكروتمتغليفالواجهاتبالزجـــــتماستخدامالخرسانةالمسلحةوالحديدكموقدالتصميمي,

أمــااإلضــاءةفقــداســتخدمتتقنيــة,هفــيإعطــاءشــكلالنــارالملــونبــاللونالبرتقــاليالخفيــفالســتخدام
وحــدةإضــاءة10,000علــىالغــالفالزجــاجيلألبــراجالثالثــةفقــدتــماســتخداممــايزيــدعــنLEDال

ـــــــــــــــــــة. ـــــــــــــــــــيالمدين ـــــــــــــــــــتمرؤيتهـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــنأبعـــــــــــــــــــداألمـــــــــــــــــــاكنف ـــــــــــــــــــىي ـــــــــــــــــــىالواجهـــــــــــــــــــاتحت عل
(wikiarquitectura,2014) 


http://www.arrajol.co/
http://en.wikiarquitectura.com/
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(Flame Towers)( الحالة الدراسية األول : مبن  فاليم تاورز6-5جدول ) 

 Flame Towers اسم المشروع :  الحالة الدراسية األول  التعريف بالمشروع 
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Baku, Azerbaijan الموةع

   

 a hotel, residential,  and an office نوع المبن 

HOK Internationa المعماري

صميم ت
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Francis Krahe & Associates Inc. 

 DIA Holding المال 
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 جياإلنشا النظام مواد التشطيب الملمس اللون الشكل
أظهـــــرتاإلضـــــاءةالليليـــــةالفكـــــرة
التصـــــميمةبشـــــكلواضـــــححيـــــث
ــــــــــتعنصــــــــــرمركــــــــــزيفــــــــــي كان

بنــاءالمشــرويبنـــاءالتصــميم,وتــم
علىفكرةاإلضاءةالتيتجسدمـع
أذريالمبنـــىالثالثـــةألســـنةاللهـــب

 المشتعلة.

اســـــتخدمتاإلضـــــاءةالليليـــــةفـــــي
المبنـــــىبـــــألوانمختلفـــــةومتحركـــــة
ومتغيــرة,ويمكــنرؤيــةالمبنــىفــي
ألــــوانمختلفــــةفــــينفــــسالوقــــت,
حيــثيأخــذكــلبــرجلــون,أوكــل

فـيبرجأكثرمنلـونخاصـةكمـا
ــــــتم ــــــثي ــــــةحي االحتفــــــاالتالوطني

 إظهارالمبنىمتوشحبلونالعلم

يغلــبعلــىالمبنــىالملمــسالنــاعم
نظــرًاالســـتخدامهمســاحاتواســـعة
مــنالزجــاجوعلــىكامــلالمســاحة
ـــــــــذيأكدتـــــــــه ـــــــــةألبـــــــــراج,وال لكاف
اإلضـــــــــاءةالليليـــــــــةمـــــــــنخــــــــــالل
االنعكاســــــــــــاتالضــــــــــــوئيةعلــــــــــــى

 مسطحاتالزجاج.

وةاســـــــــتخدمالزجـــــــــاجفـــــــــيالكســـــــــ
الخارجيـــةلألبـــراجالثالثـــةبالكامـــل
بينمـــاتـــماســـتخدامألـــواحالتيتـــانيوم
لـــــألدوارالســـــفلىلقاعـــــدةالمبنـــــى,
حيثسـاهمتاإلضـاءةالليليـةفـي
إبــــرازمســــطحاتالزجــــاجوبــــألوان

 مختلفة.

تماستخدامالخرسـانةالمسـلحةفـي
المبنـــــــى,وقـــــــدوضـــــــعتوحـــــــدات
اإلضـــــاءةالخارجيـــــةعلـــــىمحـــــيط

لطــابق,حتــىأنــهاألســقففــيكــ
يمكــــــــنعــــــــداألدوارمــــــــنخــــــــالل
خطـــوطاإلضـــاءةخلـــفالغـــالف
الزجــاجيللمبنــىلكنهــالــمتســتطع

 إظهارالهيكلاإلنشائيللمبنى.
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 التحليل:  5-4-1
لشـــكلالمعمـــاريباالعتمـــادعلـــىاإلضـــاءةالليليـــةالتـــيجســـدتالفكـــرةوتكـــويناتـــمتصـــميمالفكـــرةالمعماريـــة

الـذيأرادالمصـممو,التصميميةخاللالليل,وذلكمنخاللاستخداماذريالمبنىالثالثةكأنهاأطرافاللهب
تـماـــكم,فيـهيمتـازبـوفرةالغـازالطبيعـيحيـثسـمىأرمالنـاريمنخاللذلكإثراءالسياحةفيالبلـدالـذي

وانــــارالمبنىمتوشحًابألــــــةوذلكمنخاللإظهــاستخدامالمبنىفياالحتفاالتالوطني

  
شكلالمبنىفيالنهاراليعززالفكرةالتيأرادهاالمصممللمبنىوالتيالتبدوواضحةإالفيالليلعنطريق

اإلضاءةالليلية.
النهاروالليلوتعزيزالفكرةباإلضاءةالليلية.(مقارنةبينشكلالمبنىبين2-1شكلل

العلم,وبنفسالطريقةيمكناسـتخدامالكثيـرمـناأللـوانالمختلفـةوالمتغيـرةوالمتحركـةسـواءعلـىالمبنـىككـل
ضـاءةالليليـةعلـىكيـانالمبنـىومـد فاعليتـهأوبإظهاركلذرايبلونمختلف,وبذلكندركمد أهميـةاإل

لوالاإلضاءةالليليةلماكانلفكرةهذاالمنشأأيقيمةأوأهمية.أنهمبواجباتهحيثقدرتهللقياو

  
ابراز في اإلضاءة الدامسودور والظالم الليلية اإلضاءة بين الفرق لتوضيح تاورز فاليم مبنى يبين الشكل

عادةالحياةللمكانبشكلعام. المبنىوا 
ورزبيناإلضاءةوالظالم(مقارنةمبنىفاليمتا3-1شكلل
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 مصر -الثانية: مكتبة اإلسكندريةالحالة الدراسية  5-3
  وصف المشروع: 5-3-6

 شـكل علـى المكتبـة تظهـريتكونالمشرويمنثالثةمبانيهيالمكتبـةومركـزالمـؤتمراتوالقبـةالسـماوية,و
 في مختلفة إيحاءات الشمس رصلق كان الشمسالبازغ,وقد قرص إلى الصورة هذه وترمز مائل دائري قرص

 فكـرة وتكمنوالمعرفة, للعلوم جديدة منارة ظهور تالئم البازغ الشمس ففكرةقرص القديمة, المصرية األساطير
 مكتبـة بمبنـى أصـغر,يحـيط دائـرة التـيتشـكل السـماوية بالقبـة الـدائري المكتبـة مبنـى ربـط فـي المبنـى تصـميم

124حـوالي( العـالم أبجـديات مـن أحـرف عليه ن قشت الجرانيت, حجر من جدارجميل الخارج من اإلسكندرية
 مساحة تعدالمكتبة, من المستو الثاني في يمتد للمشاة أنيق كوبري الكبير الثقافي المجمع هذا ويخترق لغة(

 11 من المبنى متًرا,ويتألف 160 الدائرةحوالي محيط يبلغ حيث له, المميزة العوامل أهم من الشاسعة المبنى
(2447لسراجالدين,األرم تحت طوابق أربعة وجود مع للمبنى الشاسعة بالمساحة نشعر ال طابًقا,وقد

  
استخداماإلضاءةالملونةللقبةالسماويةومبنىالمكتبةوالجدارالجرانيتيجعلمنالمشرويمعلمبصريوحضارييتم

رؤيتهعلىطولالساحل.
لمبنىمكتبةاإلسكندريةيالمشهدالليل(0-1شكلل

8.22أنالمبنـــىيميـــلالمبنـــىبزاويـــةالمهنـــدسالمعمـــاريلمشـــرويالمكتبـــة–لييركريســـتوفركـــابلفيمـــاكشـــف
إلــىأنالجــزءمتــرًا,فــيإشــارةإلــى37متــرويبــرزفــوقاألرم11.8درجـة,ويختــرقعمــقاألرمبمســافة

مـزللمسـتقبل,والتصـميمبشـكلعـاماعتمـدعلـىفكـرةالغاطستحتاألرميرمزللماضيوالجزءوالظاهرير
اسـتخدمالنظـاماإلنشـائياألعمـدةالمعدنيـة,(9262كنانزة أوناليزن،)الدائرةالتيتتجمـعفيهـاالعلـوموالمعـارف

 .نييحملالزجاجدالمرتبطةبالسقفالزجاجيمنخاللهيكلمع
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 مكتبة اإلسكندرية: مبن  الثانيةالحالة الدراسية  (1-5جدول )
 مكتبة اإلسكندريةمبن  وع : اسم المشر  الثانيةالحالة الدراسية  التعريف بالمشروع 
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 Alexandria, Egypt الموةع

   

 Culture نوع المبن 

   Snohetta Hamza  Consortium المعماري
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 جياإلنشا النظام مواد التشطيب الملمس اللون الشكل
لقـــدعـــززتاإلضـــاءةالليليـــةالفكـــرة
التـــــيقـــــامعليهـــــاالمشـــــرويوالـــــذي
تجســــدفــــيقــــرصالشــــمسالمائــــل
نحوالسـماءوالـذييمثـلنـورالعلـم
حيثجاءتاإلضاءةالليليةلتكمـل
المشوارولتثبتأنالعلموالثقافةال

تقتصرعلىالنهارفقط.

انمختلفــــةاســــتخدمتإضــــاءةبــــألو
علــىالمســطحاتالزجاجيــةلســقف
المكتبـــةعـــالوةعلـــىاللـــوناألزرق
المســـــــــتخدمفـــــــــيإضـــــــــاءةالقبـــــــــة
الزجاجيةوالتيتمثـلأحـدالمـداخل
للمكتبة,كماأبرزتاإلضاءةاللون

الرماديللجدارالجرانيتي.

تــراوحالملمــسبــينالنــاعموالخشــن
فقـــدتركـــزتاإلضـــاءةالليليـــةعلـــى

جيالضـــخمللمكتبـــةالجـــدارالخـــار
والمنفــــــذمــــــنالجرانيــــــتالرمــــــادي
وعليـــهنقـــشأبجـــدياتمختلفـــةمـــن
ــــــعســــــقف العــــــالم,فــــــيحــــــينيتمت
المكتبةالزجاجيبالملمسالناعم.

تتســمالمــوادالمســتخدمةفــيالبنــاء
بالبســـاطة,بـــالر ممـــنتنوعهـــامـــا
بــــينمســــطحاتالزجــــاجالضــــخمة
للسقف,والجدارالجرانيتـيالمحـاط

ةمـــــنعـــــدةزوايـــــا,وكـــــذلكبالميـــــا
األعمـــدةالمعدنيـــةالمســـتخدمةفـــي

داخلالمكتبة.

ــــــةالنظــــــام ــــــرزتاإلضــــــاءةالليلي أب
اإلنشــائيالمســتخدمحيــثاألعمــدة

72المعدنيـــــةوالتـــــييبلـــــغعـــــددها
ـــل,والجـــدار عمـــودًا,والســـقفالمائ
الجرانيتــــي,باإلضــــافةإلــــىجســــر

المشاةالخارجي.

     

http://www.gettyimages.com/detail/photo/egypt-alexandria-alexandrina-library-high-res-stock-photography/84934379
http://forums.fatakat.com/thread2111868
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:التحليل 5-3-1
نظـام مـع يتكامـلوالـذي لـيال, الفـراغ وأجـزاء المشـروي كتـل إلظهـار جمـالي إضـاءة بنظـام الفـراغ تزويـد تـم

لفـراغل جمالية وظيفة داءأ في المختلفةبمستوياته اإلضاءة نظام ويساعد,اإلسكندرية لكورنيش البديع اإلضاءة
وقــداســتخدمتاإلضــاءةللشــكلالخــارجيالمميــزحيــثتــمتثبيــتوحــداتفــيالســقفالمائــل,كمــااســتخدمت

توجيهوحـداتاإلضـاءةعلـىالجـدارمـنخـاللبوذلكالجرانيتيالضخم,اإلضاءةبشكلرئيسيحولالجدار
اعتبـرتالفرا ـاتالخارجيـةو,المسطحالمائيالمحيطبـالمبنىلعمـلانعكـاسللمبنـىفـيالمسـطحالمـائيلـيالً

عناصــرداعمــةللمشــرويفــتمإضــاءةالممــراتالخارجيــةواألشــجاروأعمــدةاإلنــارةالخارجيــةالتــيتوزعــتفــي
والتيتساهمفيتنشيطالحركةواإلقبالعلىالمكتبةفيأماكنمختلفةمنالمشرويلتغطياإلضاءةبالكامل,

 السـاحلعلـي مكـان أي مـن الموقـع تمميـز فـي والمبنـي للفراغ المميزة نةالملو اإلضاءة نجحت وقدهذهالفترة,
حضــاريهــاملــيسفــيمدينــةاألســكندريةبصــريوليــتممــنخــاللذلــكتحقيــقحالــةاألهميــةللمشــرويكمعلــم

فحسببلفيمصركلها.

  
بينأجزاءالمشرويالمختلفةساهموجوداإلضاءةالليليةفيالفرا اتومحيطهاالعمرانيباإلضافةإلىعناصرالربط

فياستمرارعملالمكتبةوزيادةاألنشطةلساعاتأطول.
لمبنىمكتبةاإلسكندريةللفرا اتالعمرانية(اإلضاءةالليلية1-1شكلل
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 House of World Culturesالثالثة: مركز الحضارات الدولية الحالة الدراسية  5-5
:وصف المشروع 5-5-6

ركــزوطنــيأللمانيــالعــرمومناقشــةالفنــونالدوليــةالمعاصــرة,مــعالتركيــزبشــكلخــاصعلــىالثقافــاتهــوم
والمجتمعات يراألوروبية,ويقدمالعرومالفنيةوالمسرحوالـرقصوالحفـالتالموسـيقيةواألفـالموالمـؤتمرات

فـــيمدينـــةبـــرلين(Tiergartenلهاألكاديميـــةالتـــيتعنـــىبـــالفنونالبصـــريةوالثقافيـــة,ويقـــعالمبنـــىفـــيمنتـــز
فيعام,والمصممةالمتحدةمنالوالياتهدية,وهوقاعةالمؤتمراتأنهكانيعرفسابقاً,العاصمةاأللمانية

الدوليالمعرمكجزءمن(Hugh A.Stubbins)ستوبنزهيواألمريكيمنقبلالمهندسالمعماري1917
فـيعـام,ثـمأعيـدافتتاحـهالـنمطاألصـليعلـىنفـسمأعيـدبنـاءهث1984للبناء,انهارجزءمنالسقفعام

بــرلين,أمــامالمــدخلتوجــدالمنحوتــةالبرونزيــةمــنتصــميمهنــريعلــىتأســيسســنة714ذكر فــيالــ1987
اعتبــرواحــداً( .wikipedia.orgen,2410) والتــييحــيطبهــاحــوممــائيدائــري(Henry Mooreلمــور
فيبرلين,التصميمالمعماريالفريدللمبنىجعلمنهنويجديدمـنالمبـاني,األكثرإثارةلالهتمامالمبانيمن

الـذيأرادالمصـممانعكسـتعلـىالتصـميمالمعمـاريللمبنـىالتـيحيثالوظيفةالرمزيةلحريـةالفكـروالتعبيـر
( bleibtreu,2014) وأهـممــايميــزالمبنــىهــوالتغطيــةالمائلــة,رؤيتــهمــنالقطــايالشــرقيمــنبــرلينأنيـتم

.للمبنىفريدةمننوعهاواجهةاإلضاءةلمفهومالتيجسدتمعكتلةالمبنىتحفةمعمارية,وقدتمتطوير

  
المبنىوعناصرالتشكيلالمعماريأثناءالليل,وتؤكدوجوده,ماريباإلضاءةالليليةالتيتبرزتعزيزالجمالللشكلالمع

وتساهمفيتحقيقأعلىامتدادبصريله.
النهاروالليل بينمركزالحضاراتالدوليةاختالفشكلمبنى(8-1شكلل

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Haus_der_Kulturen_der_Welt
http://www.bleibtreu.com/
http://c1038.r38.cf3.rackcdn.com/group4/building34406/media/dbdo_house_of_world_cultures_berlin_by_pingalleryd35k0i8.jpg
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 House of World Cultures مركز الحضارات الدولية :الثالثة( الحالة الدراسية 4-5جدول )  

 الحضارات الدولية مركزاسم المشروع :  الثالثةالحالة الدراسية  التعريف بالمشروع 
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   Berlin- Germany الموةع

   

 Culture نوع المبن 

 Hugh A. Stubbins المعماري

 Lichtvision design تصميم اإلضاءة

 Culture organizer of the federal المال 

government in Berlin 
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 جياإلنشا النظام مواد التشطيب الملمس اللون الشكل
تميــزالمبنــىبشــكلمعمــاريرائــع
ــــــة ــــــهاإلضــــــاءةالليلي أضــــــافتإلي
مزيدًامنالتألقوالجمالوخاصـة
للتغطيــةالمائلــةالتـــيتجســدفيهـــا
الشكلالمعماريللمبنىفـيأبهـى

صوره.

ســـــــاهمتاإلضـــــــاءةالليليـــــــةفـــــــي
لوانالمبنىباإلضافةإلىإظهارأ

اســـتخداماإلضـــاءةبـــألوانمتعـــددة
ومختلفــــةليبــــدوالمبنــــىفــــيكــــل
ــــونجديــــدومــــايترتــــب مناســــبةبل
علـــــــىهـــــــذااللـــــــونأوذاكمــــــــن

انطباعاتنفسيةمتغيرة.

يســـوداالحســـاسبـــالملمسالنـــاعم
للجــدرانالتــيتتشــحبــاللونالبنــي
كلــــــــونالخشــــــــب,بينمــــــــاتشــــــــعر

الر ممــــــنبخشــــــونةالخرســــــانةبــــــ
االنســـيابيةالمتناســـقةبينـــهالجـــدار

الدائريوالتغطيةالمائلة.

ـــــى ـــــةعل ســـــاعدتاإلضـــــاءةالليلي
ظهــورمــوادالتشــطيبمــنخــالل
ـــــىالتغطيـــــة تســـــليطاإلضـــــاءةعل
الخرسانيةالمائلـةوبيـانخطوطهـا
مــــنأســــفلكمــــاأظهــــرتالجــــدار
الــدائريبلونــهوخطوطــهالعموديــة

المتناسقة.

ـــــــىركـــــــزتاإلضـــــــاءة ـــــــةعل الليلي
ـــــةمـــــن التغطيـــــةالخرســـــانيةالمائل
خــاللاإلضــاءةالتــيانبعثــتمــن
بدايــةبروزهــاعــنالمبنــىولتظهــر
خطوطهاالتيتنسـجممـعخطـوط

المبنىفيتناسقجميل.

     

http://c1038.r38.cf3.rackcdn.com/group4/building34406/media/dbdo_house_of_world_cultures_berlin_by_pingalleryd35k0i8.jpg
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 يل: التحل 5-5-1
عنإعطاءالشخصيةالعامةللمبنـىيعتبرتحديداألجزاءاألكثرأهميةبهدفإضاءتهالتكونالمسئولة

همتوفــيهــذهالحالــةالدراســيةتــماختيــارالســقفالمائــلحيــثســامــنأكثــرمــايطمــحإليــهالمصــمم
ضـاءةعلـىالسـقفمـنخـاللتركيـزاإلبشكلواضـحاإلضاءةالليليةفيإبرازالشكلالمعماريللمبنى

بـروزالسـقفعـنالمبنـىبـألوانمغـايرةبحيـثوقـدأضـيءالمميزالذياستخدمتفيهاإلضاءةالملونـة
أصــبحتوحــداتاإلضــاءةكأنهــانجــومتتــوجالمبنــىالــذييبــدوشــكلهكالقبعــةالعســكرية,وتعمــلتكامــل

كمــاتــماالهتمــامبإضــاءةة,منســجمةومتناســقإضــاءةبــألوانبــينالمبنــىوالتغطيــةمــنخــاللاســتخدام
العناصــرالمكملــةمــنالممــراتوالســاللمواألشــجاروالمســطحاتالمائيــةوالنــوافيروبــنفسألــوانالمبنــى
المتغيــرة,وذلــكلزيــادةاالمتــدادالبصــري,وتعزيــزالتفاعــلاالجتمــاعيمــعالمبنــى,والوصــولإلــىحالــة

التكاملوالنضوجبينالمبنىوالمحيطالعمراني.

  
االهتمامبإضاءةالعناصرالمعماريةالمكملةمنالمسطحاتالمائيةالعاكسةوالنوافيروالممراتوالساللمعززمن

منظومةالتكاملبينالشكلالمعماريوالمحيطالعمراني.
 (اإلضاءةالليليةللمبنىوعناصرتنسيقالموقع7-1شكلل

 
 
 
 
 
 

http://www.ospreyholidays.com/blog/wp-content/uploads/2014/06/web.jpg
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 .أبو ظبي -لشيخ زايد: مسجد االرابعةالحالة الدراسية  5-1
:وصف المشروع 5-1-6

ويعرفمحليـابمسـجدالشـيخمدينةأبوظبييقعالمسجدفي,اإلماراتصرحإسالميبارزفيدولةهو
المسـجدالحـرامويعـدرابـعأكبـرمسـجدفـيالعـالممـنحيـثالمسـاحةالكليـةبعـد,زايدأوالمسجدالكبيـر

,وأحــدأكبــرمربعــاًمتــرا22.012ًبمســاحةتبلــغبالــدارالبيضــاءومســجدالحســنالثــانيوالمسـجدالنبــوي
علــموقــدتــّمبنــاؤهكم(.wikipedia.orgar ,9262) ,عشــرةمســاجدفــيالعــالممــنحيــثحجــمالمســجد

 (9262حكومزة أبزو ظبزي اإللكترونلزة،),يحتفيبالحضارةاإلسالميةومركزبارزلعلومالديناإلسالمي

ـــرمـــن ـــداخل7444ويتســـعالمســـجدألكث ولكـــنمـــنالممكـــنمـــعاســـتعمالالمســـاحات,مصـــليفـــيال
أربعـةومنمعالمهالمميزةوجود,مصللكافةأقساممبنىالمسجد04.444نيتسعلحواليأرجيةاالخ

,تـمرفـعاألبـيمبالرخـامأمتـارللمأذنـةمكسـيةكاملـة147مآذنفيأركانالصحنالخـارجيبارتفـاي
يبلـغعـددو,مسـافةبعيـدةبحيثيمكنرؤيةالمسجدمنزوايامختلفةومنأمتارعنالشاري9المسجد

عمــودًاتحمــلاألســقفوالقبــابالضــخمة,وصــممتبحيــث20األعمــدةداخــلقاعــةالصــالةالرئيســية
هـذهاألعمـدةمكسـوةبالرخـام,يكونالعمودالواحدمقسمًاإلىأربعةركائز,تحملالعقودالحاملةللقبـاب

جمــااًلورونقــًافــيالقاعــة,وأبعــادالمســجداألبــيمالمطّعــمبالصــدفبأشــكالورديــةونباتيــة,مــايضــفي
مترعناألرمإلىعندالقبـةالرئسـية,33متر,ويصلارتفايالسقف11مترفي14الداخليةهي

زخرفـتمـنالـداخلوقـدرقبةفيالعالم,المسجدالرئيسيةأكبقبة,وتعدمتر01إذيصلارتفاعهاإلى
قبةمختلفـةاألحجـام,تغطـياألروقـة82بالجبسالمقو باأللياف,ويصلعددالقبابفيهذاالمسجد

الخارجيةوالمداخلالرئيسيةوالجانبية,وجميعهامكسوةمنالخارجبالرخاماألبيمالمتميزومنالداخل
(.wikipedia.orgar ,9262 ).بالزخارفالمنفذةمنالجبس

  
ساهمفيإيجادانطباعاتنفسيةمختلفـةلوناإلضاءةالليليةالخارجيةمنوقتآلخرمنالشهرحسبحركةالقمراختالف

وتوفيرأجواءروحانيةوحالةمناالحساسبالخشوي.
(اختالفلوناإلضاءةالخارجيةبينأولالشهرووسطه.8-1لشكل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://en.wikipedia.org/wiki/Haus_der_Kulturen_der_Welt
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Haus_der_Kulturen_der_Welt
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أمــااإلضــاءةالخارجيــةفقــدصــممتبطريقــةحديثــةومبتكــرةوهــواألولمــننوعــهعلــىمســتو العـــــــالم
ـــربالســماءيبــدوالمســجدمتأللــ بإضــاءة بيضــاء,ومــعزوالالقمــرتخفــتحيــثفــيحــالاكتمــلالقمــــــ

لتميـــلإلـــىاللـــوناألزرقالـــداكنلينســـجمكليـــًامـــعمحيطـــه,كمـــاأنمكونـــاتنظـــاماإلضـــاءةتـــدريجياً
وتـوائمبـينضـوءالقمـروالضـوءوانعكاسـاتهعلـىجنبـاتالمسـجداإلضاءةتستندإلـىقـوةسـطويالقمـر

,ليشـــكلبـــذلكلوحـــةجماليـــةتعطـــيالمســـجدبهـــاءوتألقـــًامميـــزًاوعمقًاروحيـــًافريـــداًالموجـــهعبـــرالنظـــام
اعتمـــدمصـــمموااإلضـــاءةنظـــامإخفـــاءوحـــداتاإلضـــاءةفاســـتخدموااإلضـــاءةكمـــا(9262،اإلتحـــاد)

خفاءهـــاخلـــفالزخـــارف,وقـــدتـــماســـتخدامالضـــوءإالنقطيـــة,والجـــدرانواألرضـــيةوالســـقفيةالتـــيتـــم
ــداخلللخــارج,نتقاليــةاألبــيمالمخفــيتحــتالســقففــيالمنــاطقاإل د,وقــوتــمتوجيــهاإلضــاءةمــنال

اسـتخدمالمسـجدعـددمـنالثريـاتو,سالمبدأفيإضاءةسائرالفرا ـاتفـيالمسـجدومحيطـهنفاعتمد
وتحـيطبـالمبنىعـددمـنالبحيـرات,مـناألضـخمعالميـاًالتيتمصناعتهاخصيصًاللمسجدوالتيتعـد

ضــاءةالليليــةاإلماتعكــسالصــناعيةالتــييتحــولمعهــاالمشــهدالليلــيإلــىصــورة ايــةفــيالجمــالبعــد
 Lichtbericht88,2009)             ).لمبنىداخلهذهالمسطحاتالمائيةا

   
للشكلالمعماريمنخاللتغييراإلضاءة.األشكالالمختلفةالتييمكنالحصولعليها

الشكلالمعماريللمبنىبتعدداالضاءةالليلية(تعدد9-1شكلل
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 مسجد الشيخ زايد بن سلطان: الرابعة ( الحالة الدراسية3-5جدول )

 مسجد الشيخ زايد بن سلطان اسم المشروع : الرابعةدراسية الحالة ال التعريف بالمشروع 
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 Mosque نوع المبن 

 .Spatium Architects المعماري
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 جياإلنشا النظام مواد التشطيب الملمس اللون الشكل
يعتبـرالمبنــىتحفـةمعماريــةفريــدة
مــــننوعهــــابكــــلالمقــــاييس,ومــــع
اإلضــــاءةالليليــــةوالظــــاللتجســــد
الشـــــكلالمعمـــــاريبقبابـــــهومآذنـــــه

اوالعقـودالتـيارتفاعاتهاووأنواعه
ــــــــــىمحــــــــــيطالمســــــــــجد ــــــــــدعل تمت
المحمولــــةعلــــىاألعمــــدةالدائريــــة
وتيجانهـــــاالذهبيـــــةوكـــــلعناصـــــر
المبنــــىالتــــيظهــــرتفــــيأجمــــل

صورة.

يتميـــــزالمســـــجدبـــــاللوناألبــــــيم
النـــــــــاتجمـــــــــناســـــــــتخدامالحجـــــــــر
األبــــــيم,باإلضــــــافةإلــــــىألــــــوان
الزخـــــــارفالنباتيـــــــةفـــــــيصـــــــحن
المســـجد,ومـــعاســـتخداماإلضـــاءة
الليليـةبـألونمختلفـةيـتمالحصـول
علــىأشــكالمتنوعــةتجســدأفكــار
مختلفــــــة,ذاتعالقــــــةبالتصــــــميم

المعماريللمسجد.

بالر ممـنضـخامةالمبنـىوكثـره
خطوطالرخامفيه,إالأنالملمس
النــــــاعمهــــــوســــــيدالموقــــــففــــــي
المســـــجدنظـــــرًاالســـــتخدامالرخـــــام
األبــــيماألملــــسباإلضــــافةإلــــى

ـــــوشذاتالزخـــــارفاســـــتخدامالن ق
النباتيةعلىالجدرانواألرضيات.

تـــماســـتخدامالرخـــاماألبـــيمفــــي
االكســاءاتالخارجيــةللمســجدمــع
بعــــــــمالرخــــــــاماألخضــــــــرفــــــــي
ـــــى أرضـــــياتالممـــــراتالمؤديـــــةإل

األرضــيةكســوةالصــحن,كمــاتــم
ــــــوايالرخــــــامالمزخــــــرف بــــــأجودأن

باإلضـــافةبتصـــاميمنباتيـــةملونـــة
لذهبواألحجاراستخدماإلىذلك

شـــــــــــــــبهالكريمـــــــــــــــةوالكريســـــــــــــــتال
.والسراميك

جســـــدتاإلضـــــاءةالليليـــــةالقبـــــاب
والمـــــــــــــآذنكعناصـــــــــــــرإنشـــــــــــــائية
ومعماريــــــــــــةخاصــــــــــــةبالمســــــــــــجد
باإلضافةإلىاألنوايالمختلفةمن
األعمــدةوالعقــودالمســتخدمةســواء
األعمدةالرباعيةداخلالمسـجدأو
األعمـــــــدةالثنائيــــــــةعلـــــــىمحــــــــيط

اتالمغطاة.المسجدوالممر

     

http://etherealvistas.com/post/64627555363/upside-down-reflection-uae-by-khalid-alhammadi
https://travelwithoutborders.files.wordpress.com/2012/08/dsc00401.jpg
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:التحليل 5-1-1
اســتخدمفــيالمســجدأحــدثالطــرقفــياإلضــاءةوأكثرهــاإبــداعًامــنحيــثربــطاإلضــاءةبضــوءالقمــر

يعطــيشــعورًامختلفــًاالــذييتغيــرعلــىمــدارالشــهربــينالشــدةوالضــعفواللــوناألبــيمواألزرقممــا
ومتغيــرًاعلــىمــدارالشــهر,والــذييــوحيبأهميــةومــد تــأثيراإلضــاءةعلــىتغييــراالحســاسبالشــكل
المعمـــاريللمســـجدومـــايتبـــعذلـــكمـــنانطباعـــاتنفســـية,كـــذلكاســـتخدامنظـــاماإلضـــاءةالمخفـــييزيـــد

علــىالعناصــراإلنشــائيةمــناإلحســاسبالروحانيــةوالخشــوي,باإلضــافةإلــىذلــكفقــدتركــزتاإلضــاءة
األعمدةوالعقودوحتىالمآذنوالقباب,كماأنالمصمملميعفيالزخارفالجداريةالنباتيةواألعمــــــــال

  
االهتمامبإضاءةالعناصرالمعماريةواإلنشائيةبإضاءةمخفيةتظهرجمالاألعمدةذاتالتاجالذهبيبشكلسعف

اإلنشائيلألعمدةالرباعيةالحاملةللقباب.النخيلمعإبرازالنظام
(اإلضاءةالمخفيةفيالعناصراإلنشائية14-1شكلل

الجبسيةمناستخدامهاكحاضناتلوحداتاإلضاءة,ومماالشكفيهأنمصمماإلضاءةاهتموبشكل
رجالمنسـوبواضحوكبيربإضاءةوتنسيقالموقعمنحيثتحديدمساراتالحركـةوتوجيههـاوتأكيـدتـد

ضــاءةأشــجارالنخيــلالممتــدةأمــامالمــدخلوحــولالمســجدوالتــي وارتفاعــهمــعالتقــدمنحــوالمــدخل,وا 
استنبطالمصمممنسعفهاالتيجانالذهبيةلألعمدةالمستخدمةعلىطولالممراتوعلىمحيطصحن

اسللمبنــــىعلــــىالمســــجد,أمــــاالبحيــــراتالصــــناعيةالمحاذيــــةللمســــجدوالتــــياســــتخدمتلعمــــلانعكــــ
المسطحاتالمائيةالتيتساهمبدورهافيتعميـقاالحسـاسبالشـكلالمعمـاريوتعـززالنـواحيالجماليـة

ويكشـفثـراءالتنـوي,كـلمـاسـبقجعـلمـنالمسـجدمعلمـًامعماريـًامميـزًا,وتضـفيعليـهرونقـًاوجمـاالً
ومعـرفقـويبالماضـيوالتحاكيـه,المعماريللمسجدويجسـدالحداثـةفـيعمـارةالمسـلمينالتـيتتصـل

للهويةوالمكانوعندمانقولأنبرجإيفليعنيباريسفإنمسجدالشيخزايديعنياإلمارات.



122 
 

  
إضاءةالمحيطالعمرانيمنالممراتواألشجاروتأكيدالتدرج
المدخل. نحو الحركة وتوجيه المسارات وتحديد

يـــــــةتنــــــــتجاالنعكاســـــــاتالضــــــــوئيةعلـــــــىالمســــــــطحاتالمائ
صورةفنيةرائعةللعقودواألعمدةالدائرية.

(اإلضاءةالليليةفيتنسيقالموقعوالمسطحاتالمائية11-1شكلل
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الشــعبقاعــة,وعلــىمقربــةمــنبكــينالقديمــةفــيقلــبمدينــةالمســرحيةللفنــونلمركــزالــوطنيايقــع
الشـــكلوذللمبنـــىالتيتـــانيوموالقشـــرةالزجاجيـــة,القديمـــةوالمدينـــةالمحرمـــةنمـــنآ,وميـــدانتيـــانالكبـــر 

محــاطوهــو,والتــييســمونهاالبيضــةالعمالقــةالــذييبــدوكأنــهكتلــةتطفــوعلــىســطحالمــاءالبيضــاوي
يبـــــــــدوكجزيـــــــــرةثقافيـــــــــةوســـــــــطالبحيـــــــــرةحيـــــــــثببحيـــــــــرةصـــــــــناعيةوالمـــــــــروجالخضـــــــــراءوالحـــــــــدائق,

(arcspace,2014)، عنــدمايضــاءالمبنــىلــياًليبــدوكأنــهكتلــةمــنالتيتــانيوموقــدأزيــحعنــهالســتارةو
,ويعتبـــرالبحيــرةأســفلمتــر84بطــولمــنخــاللممــر,ويــتمالــدخولللمبنــىالجــزءالزجــاجيليظهــر

نظـــرًاالختالفــهعـــنالبيئــةالعمرانيـــةالمحيطـــةبــينالكالســـيكيةوالحداثــةومـــزيجتصــميمالمبنـــىمغــامرة
ويتـألفالمبنـىمـنثالثـةبحيثيظهركأنهلؤلؤةعلىسطحالبحيرةوهـوتشـكيلمعمـارييفـوقالخيال,

وتضمالمنطقةدارالثانيةخلالشماليوموقفسياراتتحتاألرم,وهيالمداألولى:مناطقوظيفية
المدخلالجنوبيومناطقالخدماتاألخـر ,أماالثالثةفهيلألوبراوقاعةللحفالتالموسيقيةوالمسرح,

مــنوحــداتاإلضــاءة,وخالفــًالبريــقاإلضــاءةالتــيشــكلتها148الهيكــلالقشــريللمركــزمرصــعبعــدد
الصــادرمــنالمركــزيتكــونمــنعــدداليحصــىمــناإلضــاءةالمتأللئــة,رة,فــإنالضــوءالمبـانيالمجــاو

حيـثبكـينويعتبـرالمبنـىمـنأعمـقالمبـانيفـي (chinese.cn,2014لتمامًامثـلالنجـومفـيالسـماء
العجيــبأنلــونزجــاجالقبــة,ومــنطوابــق14تاألرمأيمــايعــادلعمــقمتــرتحــ32يبلــغعمقــه

(news.xinhuanet.com,2014.)يتغيركلماتغيراتجاهأشعةالشمس

   

الصــورةتوضــحالفــرقبــينالشــكلالمعمــاريللمبنــىبــينالنهــاروالليــلوالنــوروالظــالمودوراإلضــاءةالليليــةفــيبــثالــروح
والحياةللمبنىمنجديد.

مبنىفيالنهاروظالمالليلواإلضاءةالليلية(مقارنةبينشكلال12-1شكلل

http://www.arcspace.com/
http://www.chinese.cn/
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 Paul Andreu المعماري
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 جياإلنشا النظام مواد التشطيب الملمس اللون الشكل
ــــــى ــــــزالشــــــكلالمعمــــــاريللمبن تمي

والجــــزءالزجــــاجيالشــــفافبــــالتفرد
مــــــنالمبنــــــىضــــــاعفمــــــنقــــــدرة
اإلضــاءةالليليــةعلــىإبــرازمفــاتن
المبنــــــىعبــــــراإلضــــــاءةالداخليــــــة
ــــــــةوالمنعكســــــــةباإلضــــــــافة المنبعث
لإلضاءةالخارجيةحولالمبنى.

ظهــــرتاإلضــــاءةالليليبــــةللمبنــــى
بــــألوانمختلفــــةومتعــــددةمنهــــامــــا
كــانمركــزًاعلــىالشــكلالمعمــاري

مبنـــىومنهـــامـــابـــرزمـــنخـــالللل
ألــــــواناالضــــــاءةالليليــــــةالداخليــــــة
المنبعثـــــــــةوالتـــــــــيتكاملـــــــــتمـــــــــع
ـــــــدو اإلضـــــــاءةالخارجيـــــــةلكـــــــييب
المنتجالمعماريفيأبهىصوره.

تماستخدامالزجاجوالتيتانيوموهي
مــــــوادذاتســــــطحأملــــــسونــــــاعم
يتناســــــــبمــــــــعالمســــــــطحالمــــــــائي
االنســيابيمــنحولــهوقــدســاهمت

ـــرازالجهـــةاإلضـــاءة ـــةفـــياب الليلي
الزجاجيــــــةمـــــــنالمبنـــــــىبانبعـــــــاث
ـــــداخلمـــــعبعـــــم الضـــــوءمـــــنال
اإلضــاءةالخارجيـــةوانعكاســـهافـــي

.الماء

مـــــوادالتشـــــطيبالمســـــتخدمةهـــــي
الزجـــــاجوالتيتـــــانيوموهـــــيأســـــطح
براقـــةوالمعـــةتســـاهممـــعاإلضـــاءة
ــةاالنســيابية الليليــةفــيترســيخحال

يلتتكاملمـعالمسـطحالمـائيوالتـ
تنســجممــعالســيمفونياتالموســيقية

فيفرا اتالمبنى.

اعتمـــــدالمصـــــممفـــــيعمـــــلالقبـــــة
علــــــىالهيكـــــــلالمعــــــدنيالحامـــــــل
أللــــواحالتيتــــانيوموالزجــــاجوالــــذي
أظهرتهاإلضاءةالليليةمنالخارج
مــــــنخــــــاللالمســــــطحالزجــــــاجي,
باإلضــــــافةإلـــــــىوضـــــــوحالهيكـــــــل

المعدنيفيالتصميمالداخلي.

     

http://www.arcspace.com/features/?f=UmbracoTree25267:25269
http://www.superbwallpapers.com/world/national-centre-for-the-performing-arts-24442/
http://planetden.com/wp-content/uploads/2014/04/architecture.jpg
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  التحليل: 5-7-1
قــدتميــزباســتخدامفــيالعــالم,وبيضــاوية,حيــثيعــدأكبــرقبــةاًمغــايراًمعماريــيحــوزالمبنــىعلــىشــكالً

حــولمــعالمســطحالمــائياجوهــيمــوادالمعــةوناعمــة,حيــثتبــدومتنا مــةومنســجمةالتيتــانيوموالزجــ
تفيهكتلةالمبنى,وقدزينتاإلضاءةالليليةالداخليةالمبنىبألوانمختلفةومتعـددةالذيانعكسالمبنىو

الخارجيـةمنخاللاإلضاءةالمنبعثةمنالجزءالزجاجيالشفافمـنالمبنـىلتكمـلمـعاإلضـاءةالليليـة
المشهدالدرامتيكيالهاد ,حيثأناإلضاءةلألسطحالالمعةتساهمفيتكوينالمشهدالليليللمشروي
والمحيطالعمرانيوالذييسـاعدبدورهفيزيـادةالتفاعلاالجتماعيمعالمبنىويزيدمننسبةاإلقبـــــــال

  
المبنىواإلنسانوتحققالهويةالمعماريةللمبنى.اإلضاءةالليليةتعززالتفاعلاالجتماعيبين

اإلضاءةالليليةوالتفاعلاإلجتماعيمعالمبنى(13-1شكلل
علــىالمبنــى,وبالتــالييكــونقــدحقــقالهويــةالمعماريــةللمبنــى,وســاهمفــيتعريــفالمكــان,وقــدأبــرزت

ىذاتالجانـبالشـفافالتـيتشـعنـورًااإلضاءةالملمسالناعمللمبنىبشكلواضح,كمـاأنكتلـةالمبنـ
يـــنعكسويمتـــدداخـــلالمســـطحالمـــائيليظهـــرالمبنـــىمفعمـــًابالحيويـــةوالطاقـــةالتـــيتنبعـــثمـــنالـــداخل

للخارجللداللةعلىعمقالمبنىوالحركةوالنشاطداخلالمبنى.

  
اإلضــــاءةفــــيالفرا ــــاتالداخليـــــةمهمــــةوضــــروريةلتلبيـــــة

قيقوظيفته.متطلباتالفراغوتح
بــرازهباإلضــاءةمــنداخــل وضــوحالهيكــلاإلنشــائيللمبنــىوا 

المبنى.
(اإلضاءةالليليةتحققالوظيفةوتبرزالعناصراإلنشائية10-1شكلل
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 : فندق ةصر اإلماراتالسادسةالحالة الدراسية   5-8
 وصف المشروع:  5-8-6

يشـــرفعلـــىشــاط مدينـــةأبـــوظبي,قصــراإلمـــاراتصــرححضـــاريبـــديع,ب نــيعلـــىشـــكلعربــي,و
ويجمعقصـراإلمـارات,قبةتتميزبأرويلوحاتالفسيفساءالزجاجيةالملونة110حيثزينتأسطحهبـ

روعــةالتصــميموالجــودةفــيالخــدمات,حيــثتــمتجهيــزالقصــربأحــدثالتقنيــاتوأرقــىالخــدماتلتلبيــة
نـدقفوقـدأتـاح(9262أرجزاء وولتنزا، في) ,كافةاحتياجاتضيوفهوأدقتفاصيلمتطلباتهمالشخصـية

كمبينسكيمساحةحيويةتظهرفيهاالضيافةالرائعـةللترحيـببقـادةقصراإلماراتالذيتديرهمجموعة
ط طبيعــيالعـالموالمشـاهيروالمسـافرينبغـرمالعمـلمـنجميـعأنحـاءالعـالم,ويمتـدالفنـدقعلـىشـا

ء )مجتمزززز  هكتـــارمــــنالمــــروجوالحــــدائقالخضــــرا144كــــمكمــــاتحــــيطبــــهمســــاحةتبلــــغ1.3بطـــول

ويضــمالقصـرأكبــروأفخـمقاعــاتالمـؤتمراتفــياإلمـاراتبمســاحةإجماليـةتقــاربالـــ,(9262ريجزل ،
هشـخصمجهـزبأحـدثمـاتوصـلتإليـ1244مترمربعبمافيهامسرحفريدمننوعهيتسـعلــ7444

تقنيــاتالعصــرلعقــدالمــؤتمراتواالجتماعــاتالعالميــةفــيمنطقــةالشــرقاألوســط,باإلضــافةإلــىأكبــر
يضـمقصـراإلمـارات,كمـاقاعـةلالجتماعـات04صالةللحفالتفيالدولة,ومركزإعالميمتطـورو

طالالسـلكي رفةفاخرةوجناح,جهـزتجميعهـابأحـدثالتقنيـاتالعالميـةكشاشـاتالبالزمـاوالـرب390
ويحتــويالقصــرعلــى،(9262أرجززاء وولتنززا، فززي)ررنــتوالــذييغطــيكافــةأرجــاءالقصــبشــبكةاالنت

مركبة,كمايوجـدحمامـاتسـباحةومنتجعـاتصـحية,2144مواقفسياراتتحتاألرمتكفيلعدد
وللقصـــرقبــةرئيســـيةضــخمةيبلـــغ(، drkrishi,2015لومهـــبططــائراتباإلضــافةإلــىمرســـىخــاص

والتـــييعلوهـــاالنهايـــةالذهبيـــةالـــذهبيالفضـــيوالزجــاجبالطـــاتالتـــيتـــمتشـــطيبهامـــنم,و02قطرهــا
 hesedsign,2015)ل.كجمأمااللونفيعكساللوناألصفروالبرتقاليلرمالالصحراء24الصلبةبوزن

http://uae-ict4.blogspot.com/
http://uae-ict4.blogspot.com/
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 فندق ةصر اإلمارات: السادسة ( الحالة الدراسية1-5جدول )

  فندق ةصر اإلمارات اسم المشروع : السادسةة الحالة الدراسي التعريف بالمشروع 
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 Abu Dhabi, UAE الموةع

   

 Hotel نوع المبن 

 Wimberly Allison Tong & Goo المعماري

(WATG) 

 & Wimberly, Allison, Tong تصميم اإلضاءة
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 جياإلنشا النظام مواد التشطيب الملمس اللون الشكل
جــاءتفكــرةالتصــميمالنتــاجمنشــأ
ــــــلالبيئــــــةالتقليديــــــةوالعريقــــــة, يمث
ونابعةمنالصحراءالعربية,وذلك
برازهمنخـالل المنشأتمتجسيدهوا 
ــــــــت ــــــــيحول ــــــــةالت اإلضــــــــاءةالليلي

رســانةإلــىالمشــرويمــنطــوبوخ
مبنــىينــبمبالحيــاةويشــعحيويــة

ونشاطوحركة.

تــــمتصــــميمالقصــــرلتنــــا مألوانــــه
األلـــوانالمعروفـــةلرمـــالالصـــحراء
العربيةوالبيئـةالتقليديـةوهـياللـون
األصفروالبرتقالي,باإلضافةإلـى
ـــرةللقبـــاب ـــوانالمختلفـــةوالمتغي األل
لتـــدعيمالفكـــرةوتعزيـــزاللـــونالعـــام

للمشروي.

ـــــىالمشـــــروياالحســـــاس ـــــبعل يغل
بــــــــالملمسالخشــــــــنالنــــــــاتجعــــــــن
اســــتخداماللــــونالصــــحراويالنــــابع
مــنالرمــالالصــفراءالخشــنةوالتــي
تــــــمتأكيــــــدهاباإلضــــــاءةالبرتقاليــــــة
ـــــادة ـــــيزي ـــــيتســـــاهمف ـــــةالت المخفي

عراقةالمبنىوتعتيقه.

اســــــتخدمتمــــــوادالتشــــــطيبمــــــن
المـــــوادالتـــــيتظهـــــرشـــــكلولـــــون

لتؤكــــــــدالفكــــــــرةوملمــــــــسالرمــــــــال
الرئيســيةللمشــرويوهــومــاأظهرتــه

اإلضاءةالليليةبشكلواضح.

اعتمـــــدالمشـــــروينظـــــامالخرســـــانة
المســلحةكنظــامإنشــائيتــمتأكيــده
بــرازهمــنخــاللتســليطاإلضــاءة وا 
ــــــــــــــــىاألعمــــــــــــــــدةوتيجانهــــــــــــــــا عل
واستخدامهاكعناصـرجماليـةسـواء
فيالتصميمالداخلياوالخارجي.

     

http://www.almrsal.com/post/52322/emirates-palace-with-fountains
http://www.hotels-booking.org/Images/Emarites/Abu_Dhabi/real/Emirates_Palace_23.jpg
https://www.flickr.com/photos/21817593@N07/2465012363/in/gallery-visitabudhabi-72157628966226701/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Emirates_Palace-Abu_Dhabi3649.JPG
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 التحليل: 5-8-1
تـــمتشـــييدالفنـــدقليكـــونمعلمـــًابـــارزًايعكـــسحضـــارةدولـــةاإلمـــاراتالعربيـــةالمتحـــدة,وتقاليـــدالضـــيافة
العرييةفيأرقىصورها,منأجلذلكتمعملكلتفاصيلهذاالقصرعلىأعلىمستو منالجـودة

نولوجيــاالحديثــةلتــوفيراقصــىدرجــاتالراحــةللزائــرينوالنــزالء,ومــنضــمنهــذهالخــدماتنظــاموالتك
فقدجسدتاإلضاءةالليليـةالكتـلالمعماريـةللمشـروي,وأبـرزتالشـكلالمعمـاريللقصـربكافـةاإلضاءة

فيـه,باإلضـافةعناصرهالمختلفةكالفتحاتوالعقودوالقباببألوانهاالمختلفـةوأوضـحتمسـاراتالحركـة
إلىتأكيدالتدرجالمستو منخاللإضـاءةالسـاللموالمـداخل,حتـىأصـبحاإليحـاءالعـاممـعاإلضـاءة

الليليةوكأنالمشرويينبمبالحياةوتزيدفاعليتهأثناءالليل.

  
وتجسيدالمبنىوعناصرهالمعماريةالفرقفيالموقعبينالنهاروالليليوضحبقوةقدرةاإلضاءةالليليةعلىتحديدالمسارات

  )http://news.travelerpedia.net/tourism(تأثيروقوةاإلضاءةالليليةعلىالموقعالعام(11-1شكلل

ممــراتواألشــجاركمــااســتخدمتاإلضــاءةالليليــةفــيإبــرازعناصــرتنســيقالموقــعمــنخــاللإضــاءةال
والنخيــلوالعناصــرالمائيــة,واألرضــياتوتبليطاتهــاالمختلفــة,باإلضــافةإلــىتأكيــدالتجــانسبــينكافــة

عناصرالمشرويباستخدامنفسألواناإلضاءةوالتشطيب.

  
أودورهــافــيتكــوينإضــاءةالممــراتواألشــجاروالنــوافيركعناصــرخارجيــةمكملــةتســاهمفــيإبــرازوتأكيــداالرتبــاطمــعالمنشــ

المشهدالليليالمؤثروتحقيقالتفاعلاالجتماعي.
(http://jacekproniewicz.com)(اإلضاءةالليليةللنوافيروعناصرتنسيقالموقع.18-1شكلل

http://news.travelerpedia.net/tourism
http://www.almrsal.com/post/52322/abu-dhabi-emirates-palace
https://www.flickr.com/photos/cdn17/5439590490/in/gallery-visitabudhabi-72157628966226701/
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كماأناعتمادنظاماالضاءةالمخفيةيوفرحالةاالسترخاءالمطلوبةويعززمنالفكرةالتصميميةللون
.الخمريالنابعمنالبيئةالتقليدية,كماأنهيزيدمنعنصرالتشويقوالجذبالصحراوي

  
اســـتخداماإلضـــاءةالمخفيـــةلكافـــةالعناصـــرالمعماريـــةللشـــبابيكوالقبـــابوالكـــورنيشواألعمـــدةوالمقرنصـــاتوحتـــىالعناصـــر

اءعلىالشكلالخارجي.النباتيةوالتعريشاتالخارجيةباللونالبرتقاليالذييعكسلونرمالالصحر
 )http://news.travelerpedia.net/tourism((استخداماإلضاءةالمخفيةللعناصرالمعمارية.17-1شكلل

رحالـةوللتصميمالداخلينصيبكبيروواسعمناإلضـاءةالليليـةالتـيكـانلهـاالـدوراألكبـرفـيتـوفي
ـــذهولوالدهشـــةواالنبهـــارل ـــداخليللقصـــرالـــذييحـــو الكثيـــرمـــنالتصـــميماتمـــنال لمشـــهدالليلـــيال

الداخليةالمختلفةوالديكوراتالمدهشةواأللوانالمتعددةوالتيأوكلتمهمةإبرازهالإلضاءةالليلية.

 
 
 

للتصــميماتالداخليــةللممــراتوالقبــابذاتاأللــوانالمتداخلــةاإلضــاءةاللليليــةإلبــرازاألفكــارالمعماريــةاســتخدام
والزخــارفاللونيــةلألســقفواألعمــدةذاتالتيجــانالذهبيــة,كــلذلــكجعــلمــنالمكــانتحفــةفنيــةرائعــةتظهــرفــي

بفضلاإلضاءة.أجملصورة
المعماريةالداخليةباإلضاءةالليلية(إبرازاأللوانوالعناصر18-1شكلل



http://news.travelerpedia.net/tourism
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.almrsal.com/post/52322/emirates-palace-abu-dhabi4
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 الخالصة:
التـيتـمالحصـولعليهـامـنوالعالميـةاستطلعالفصلالخامسمجموعةمنالحاالتالدراسيةاإلقليمية

والمختلفـةفـيالتعامـلمـعاإلضـاءةالليليـةواألساليبخاللالبحثعنالتجاربالمعماريةذاتاألفكار
اسةالنظرية,لذلكتـماختيـارهـذهالحـاالتالدراسـيةالتـييحمـلكـلمنهـافكـرًادروذلكلتحقيقمفاهيمال

مغـــايرًافـــيطريقـــةاســـتخدامهلإلضـــاءةالليليـــةإلبـــرازمفـــاتنالتصـــميمالمعماريـــةمـــنخـــاللالمحـــددات
لكـلوالتـيتـمشـرحهاوتحليلهـاالنظـاماإلنشـائي(,–مـوادالتشـطيب–الملمـس–اللـون–لالشكلالمذكورة

.فيمحاولةللوقوفعلىدوراإلضاءةالليليةفيإبرازجمالالشكلالمعماريلتلكالحاالتالةح
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 السادسالفصل 
 للمباني اإلضاءة الليلية وجمال الشكل المعماري

(حالةدراسية-لالمبانيالعامةفيقطاي زة
 

لقطاي زة(تعريفبمنطقةالدراسة8-1
:امةفيقطاي زةالمبانيالع8-2
  للدراسةتعريفالنماذجالمعماريةالمحليةالمقترحة8-3
نموذجتطبيقيلإلضاءةالليليةلحالةدراسيةمحلية8-0

الخالصة

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


النتاجج و التوصيات 
 

السادسالفصل   

 

 الخامسالفصل 

 

 الرابعالفصل 

 

 الثالثالفصل 

 
اإلضاءة الليلية 

 في العمارة

 

 الثانيالفصل 

 
الضوء 
 واسضاءة

 مفاهيم عامة
 

 األولفصل ال

 
مقدمة عامة 

 للدراسة
 
 

 السابعالفصل 

 

 الخالصة

 

 الخالصة

 

صةالخال  

 

 الخالصة

 

 الخالصة

 

الجمال والشكل 
 المعماري

 

الحاست 
 الدراسية

 

 اإلضاءة الليلية
وجمال الشكل 

  المعماري
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 :)ةطاع غزة( تعريف بمنطقة الدراسة 1-6
إقليمالسهلالساحليالفلسطينيالممتدمنرأسالنـاقورةشـمااًلإلـىتقعأراضيقطاي زةجنوب رب

منهذهالمسافةماويشغلالقطايكم228الحدودالمصريةالفلسطينيةجنوبًابمسافةتقدربحوالي
,وهوعبارةعنشريطبـريضـيق%17.1نسبته

كموعرضه01علىشاط البحرالمتوسططوله
كــمفــي12اليةحتــىكــمفــيالمنــاطقالشــم8مـن

2كـــــــم381المنـــــــاطقالجنوبيـــــــة,ومســـــــاحتهتبلـــــــغ

%فقـــطمـــنمســـاحة1.31وتشـــكلهـــذهالمســـاحة
أرمفلســطينالتاريخيــة,يحــدالقطــايمــنالشــرق
والشــــــــمالاألراضــــــــيالفلســــــــطينيةالمحتلــــــــةعــــــــام

م,ومنالجنوبجمهوريةمصرالعربيةأما1908
ــــيم ــــىالبحــــراألب مــــنالغــــربفيطــــلمباشــــرةعل

لمتوسط,كذلكفانقطـاي ـزةمـنأكثـرالمنـاطقا
بالعالمكثافةبالمقارنةمعمسـاحتهالضـيقة,"حيـث

مليــوننســمةفــي1.81يبلــغتعــدادســكانهحــوالي
(.2410لمسمح,م.2413نهايةعام


(2410لمسمح,موقعقطاي زة(1-6شكلل

 
 :المباني العامة في ةطاع غزة 1-1

بأنهاالمبانيالمستخدمةمنقبلعامةالناس,لقضاءحوائجهمبمافيذلكمنتعرفالمبانيالعامة
مبانيمنفردةفيالفراغ,أومتجمعةمع يرها,وسواءكانمنهارأسيالشكلأوأفقي,وتشملالمباني

لخاصةفيالتعليميةوالصحيةوالثقافيةوالرياضيةوالدينيةوالسياحيةوالترفيهيةسواءالحكوميةمنهاأما
والمبانيالعامةفيقطاي زةالتختلفعنهذاالتعريفالذييعتبرثابتًا(2412لالقشطي,الملكية.

لد  البيةدولالعالم.
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بالر ممماتسببهاإلضاءةالليليةمنتكلفةمبدئية المباني العامة لياًل باإلضاءة: أهمية إبراز 1-1-6
المبنىوبالتاليتكلفةأعلى,إالأنالعائدالذييمكنأنيعودوعبءعلىأحمالالكهرباءالخاصةب

علىالمبنىيكونأكبروذلكلألسبابالتالية:
بدورهتحديد موةع المبن  .1 للمبنىتسهلالوصولإليهوالتعرفعليه,وهذا الليلية اإلضاءة :

والليل المساء فترة  نشاطاته واستمرار زيارته على الناس تشجيع إلى المبانييؤدي مثل
 التجاريةوالمطاعموالمعارموالمبانيالسياحيةوالترفيهية.

إذاكانالمكانمميزبمبنىفيجبإضاءتهلياًلبمايتناسبمعأهميته:تحديد هوية المكان .2
 حتىاليفقدالفراغهويتهأثناءالليل.

وتحديد مفردات المبن : .3 الماخل مكان تحديد في الليلية اإلضاءة ومنطقةتساعد الساللم
 الخدماتوالوظائفالخاصةممايسهلاستخدامالمبنىلياًل.

إضاءةالمبانيبطريقةمدروسهمتناسبةمعوظيفهالمبنىوأهميتهممايجعلجذب اسنتباه: .0
المبنىأكثرجذباضلالنتباه,حيثأناإلضاءةالمميزةتلفتانتباهالمشاهد,وتجعلنظرهيتعلق

فاإلض أهميةبالمبنى, اإلضاءة جودة تعكس وبالتالي واإلعالن, للدعاية أساسية مادة اءة
 المبنى.

ازدهار المجتمع: .1 يشجع لياًل, المباني بإضاءة المدينة تخطيط على القائمين رجالاهتمام
عجلة دفع وبالتالي فرصعمل, ويوفر المجتمع, في جديدة مشاريع إقامة على األعمال

 االقتصادي.االستثمارنحواالزدهار
تساهماإلضاءةالليليةفيحمايةالمبنىوماحولهومنيترددعليهحماية المباني العامة لياًل: .8

للمعتدين وممايشعرمستخدميالمبنىباألمنواألمانمنالجمهور,حتىاليكونمطمعًا
(2412لالقشطي,ويشجععلىزيادةالتفاعلاالجتماعيمعالمبنىلياًل.

 : للدراسةماذج المعمارية المحلية المقترحة الن 1-4
الالزمة المعلومات وجمع وتصويرها المحلية للنماذج الميدانية بالزيارات القيام الباحثعلى ,اعتمد

اتباينفسالطريقةوقدتم,باإلضافةإلىالحصولعلىمعلوماتوصورأخر منخاللاإلنترنت
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عملوصفللمشرويبالمعلوماتالمتوفرةلكلنموذجأوحالةبفيالفصلالخامساتبعتالتيواآللية
دراسيةيليهاعمليةالتحليلبإستخدامالجدولالذيتماعتماده الغرممسبقًا والذييناقشدورلهذا

–موادالتشطيب–الملمس–اللون–اإلضاءةالليليةفيإبرازجمالالشكلالمعماريمنخالللالشكل
المحليةالتالية:الحاالتالدراسيةلحالةمنالنظاماإلنشائي(لك

 الخالدي.يونسمسجد .1
 .هيئةالتقاعدالفلسطينية .2
 .للطفلمركزالقطان .3
الباحثإلىعملمقترحتطبيقيلنموذجمحليقائمبدونإضاءةليليةحيثسيتمعملمقترحلجأكما

المتبع واآللية الطريقة بنفس النموذج وتحليل الليلية لإلضاءة للتحليل ة وقعفي وقد الحاالت كافة
الملكالحسنالثانيللعلومالزراعيةوالبيئيةفيجامعةاألزهربغزة.االختيارعلىمبنىكلية

الكثير الليليةفيجميعالحاالتالدراسيةالمحليةالسابقذكرهاكما والجديربالذكرهناأناإلضاءة
الخارجيةمنهافغالبيتهاأمامقتصرةعلىاإلضاءةالداخلية,والخاصةفيقطاي زةمنالمبانيالعامة

المبنىويتم في مثبتة تكون ما  البًا وحداتاإلضاءة بمعنىأن واألمن, الحراسة لدواعي تستخدم
ليليةهتوجي إضاءة به مبنى أي الباحث يصادف ولم المبنى, حول وما الخارجي المحيط على ها

فمبنىالقطانمثاًلبهفإبرازالشكلالمعماريأوأيمنتفاصيله,بهدخارجيةمسلطةعلىالمبنى
والتيساهمتفيزيادةمستو اإلنارةالقريبة,إضاءةخارجيةعلىالمبنى,باإلضافةإلىإنارةالشواري

 الحديقةالخارجية طرف في مثبتة خارجية إضاءة وحدات يوجد أنه التنويه ويجدر للمبنى, العامة
لطةعلىالواجهةالرئيسيةلمبنىالقطان,لكنهالألسفمهملةتكسوهااألعشابوفاعليتهااألماميمس
,كمايجباإلشارةإلىمشكلةالكهرباءالمعروفةحيثيعانيقطاي زةمنعجزكبيرمحدودةجداً

عن الكهربائي التيار قطع بدوره يستدعي والذي القطاي, احتياجات يغطي ال بحيث الكهرباء في
الستخداما أوعلىاألقلمحبطًا أومعيقًا قديقفحائاًل لمناطقلساعاتطويلةوبشكلدوريوهذا

اإلضاءةالليليةإضافةإلىتعرفةالكهرباءالعاليةوالذييشكلعبئًاماليًاإضافيًاعلىكاهلالمؤسسات
إل مضطرة تجعلها متالحقة, مالية أزمات من تعاني والتي عام بشكل اقتصاديوالسلطة سلوك ى

لليليةللمبانيالعامة.متقشفقدينعكسبشكلسلبيعلىتطويراستخداماإلضاءةا
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 الخالدييونس عبد العزيز مسجد الحالة الدراسية المحلية األول :  1-4-6
 وصف المشروع:  1-4-6-6

هرةلعمارتـهالمميـزةيعتبرمسجدالخالديمنالمعالمالمعماريةالشهيرةفيمدينـة ـزة,ويتمتـعبهـذهالشـ
,وأعلـىجـرفلبحـرالشـاط وموقعإنشائه,حيثتمبنائهفيالجهةالغربيةلشاريالرشيدبشكلمقابل

مائــلبارتفــايعشــرةأمتــارممــاتطلــبعــدةمعالجــاتإنشــائيةومعماريــةزادتمــنرونــقهــذاالمســجد,
للمتخصصـــينمهمـــاًمعماريـــاًوتميـــزهكعنصـــربصـــريفـــيمحيطـــهالقريـــبوالبعيـــد,حيـــثأصـــبحمـــزاراً

وبالر ممنصغرمساحةالمسجدكمبنىإالأنهيعتبر(2410لمسمح,علىمستو القطاي.والمهتمين
,فالشــكلالمعمــاريمتماثــلفــيالتصـميمالــداخليوالشــكلالخــارجيمــنمحــورقبــةرائعــةتحفـةمعماريــة

مــداخلالطــابقتحــتاألرضــيأحــدهماالمــدخلالرئيســيعموديــًاعلــىالمحــرابوعلــىالجــانبينتوجــد
لمتوظأالرجال,واآلخرلمصلىالنساءوتحاطالمساحةالكليةحولالمسجدبدربزينمنالرخاماألبيم
النــاعملينســـجمويتكامــلمـــعحجــرالمســـجدالقدســياألبـــيمذوالملمــسالنـــاعمالــذيتالمـــسنعومتـــه

جد.رالباردةالتييطلعليهاالمسمياهالبحانسيابية

  
(مسجدالخالدي2-8شكلل
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 النموذج المحلي األول: مسجد الخالدي (6-1جدول )

 مسجد الخالدي اسم المشروع :  الحالة الدراسية األول  التعريف بالمشروع 
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فلسطين- زة الموةع  

   

 مسجد نوع المبن 
 (Design) مكتبديزاين المعماري

 (Design) تبديزاينمك تصميم اإلضاءة

وزارةاألوقافوالشئونالدينية المال 

  
 عل

لية
اللي

ءة 
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الم
كل 

لش
ا

 

 جياإلنشا النظام مواد التشطيب الملمس اللون الشكل
أظهــــرتاإلضــــاءةالليليــــةالمســــجد
كأنــهكتلــةمــنالنــوروســطالظــالم
وكأنمــــــايحـــــــاولأنيؤكــــــدحقيقـــــــة

المســـجدكمبنــــىدينـــيبــــأنرســـالة
الديناإلسالمييخرجاإلنسـانمـن
الظلمــــاتإلــــىالنــــوروأنالمســــجد
يــــؤديدورهليــــلنهــــاركمــــاأكــــدت
اإلضـــــاءةالشـــــكلبكافـــــهعناصـــــره

المعمارية.

يغلـبعلـىالمسـجداللـوناألبــيم
خاصــةبعــداســتخدامالحجــربلونــه
الطبيعــيحيــثتكامــللــونالحجــر
الخـــــــــارجيمـــــــــعلـــــــــوناإلضـــــــــاءة
الداخليـــةوالخارجيـــةليبـــدوالمســـجد
كأنــــههالــــةمــــنالنــــورمــــعتأكيــــد

ارتفايالمسجدعنسطحالبحر.

ـــــــى ـــــــزالشـــــــكلالمعمـــــــاريلمبن تمي
المســجدباســتخدامالحجــرلالحجــر

والــذيالنــاعمملمــسذوالالقدســي(
يغطــــــــــــيالواجهــــــــــــاتالخارجيــــــــــــة
واألرضـــــــــــيات,حيـــــــــــثشـــــــــــاركت
اإلضـــاءةالليليـــةفـــيرفـــعمســـتو 

بدرجـــةكبيـــرةممـــاأضـــفىالنعومـــة
علىالمسجدنعومةفائقة.

تــــــــماســــــــتخدامالحجــــــــرالطبيعــــــــي
األبيملالحجـــــــــرالقدســـــــــي(فـــــــــي
التشـــــــــطيبالخـــــــــارجيلواجهـــــــــات
المســجدبكافــةالعناصــرالمعماريــة
المكونــــــةللمســـــــجدومنهـــــــاالعقـــــــود
المغلفــــــةبالزجــــــاجمــــــعاألرابيســــــك
والــذيســاهمتاإلضــاءةفــيإبــراز

جمالهبشكلكبير.

تاإلضاءةالعناصراإلنشائيةأبرز
المميزةلهذاالنويمنالمبانيوهـي
القبابوالمآذنالتيتعتبرنـويمـن
تعريفالمكانتـمتأكيـدهباإلضـاءة
الليليـــــــــةباإلضـــــــــافةإلـــــــــىتأكيــــــــــد
اإلرتفـــاي,كمـــاتـــماســـتخدامالعقـــود
تعلوهــــــاالقبــــــابالصــــــغيرةلتحديــــــد

المداخل.

     

http://2.bp.blogspot.com/-Z2sgK0dj8K4/UhNu8nUAs9I/AAAAAAAABCc/ED3aW3BaX8k/s1600/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A.jpg
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 التحليل:  1-4-6-1
 اإلضاءة باستخدام المصمم اهتم المعماري الشكل على واإلنشائيةشاماًل المعمارية العناصر جميع

املاألعمدةوالعقودوالقبابوالمآذن,كماتركزتاإلضاءةعلىالمداخلبعملوحداتاإلضاءةعلىك
محيطالمداخلمنداخلالعقودبحيثتبدومنالخارجوكأنهاإضاءةمخفية,كذلكوضعتاإلضاءة

  باللونالبنيالمعتق.علىاألركانإلبرازالزخارفالتيتتوسطهاالنجمةالثمانية

  
لعـامللمـدخلإضـاءةالمـدخلعلـىكامـلمحيطـهوحـولالقبـةمـنالـداخلأضـفتلمسـةجماليـةرائعـةعلـىالشـكلا

 بحيثيظهرتأثيراإلضاءةوالتشاهدمصدرالضوء.
إضاءةمدخلمسجدالخالدي(3-8شكلل

وقدتوسطتوحدةاإلضاءةالمركزيةللمسجدأسفلالقبةالرئيسية,ومنحولهاتوزعتوحداتاإلضاءة
ارتفا فيتأكيد ساهمتاإلضاءة كما الداخلية, المسجد المآذنعبراألخر لتغطيكاملمساحة ي

علىكلمرحلةمنالمآذن,باإلضافةإلىإضاءةالقبابالرئيسيةالتيتتوسطتكراروحداتاإلضاءة
المسجدبعددمنوحداتاإلضاءةبشكليبرزقطرها,كماأضيئتقبابالمداخل.

  
متناسـقةجعلـتمـنالمسـجدتحفـةفنيـةيربحيـثتكاملتاإلضاءةالداخليـةمـعالخارجيـةبـنفساللـونوالشـكلوالتـأث

 ومشهورليحققبذلكالهويةالمعماريةللمكان.ومعلممعماريبارزالشكلواللون,
لمسجدالخالديالداخليةوالخارجيةاإلضاءةالليليةتكاملوتناسق(0-8شكلل

http://1.bp.blogspot.com/-xvtRSJlX9D0/Uh35OEsStkI/AAAAAAAALso/-zihxO2hBjY/s1600/AlKhaldi4.jpg


138 
 

ينتبـهالمشـاهدلجمـالوروعـةومنالمعروفأنالمبنىفيالنهاريكونمرئيًاللجميـعوقـديحـدثأنال
تصميمالمبنىلكنوبمقارنةمبنىالمسجدبينالنهاروالليلنجدأنالليلأكثرفاعليةفيجـذبأنظـار

وليستكلالمبانيمضاءةخارجيًالذافإنهيستقطباألنظارالمشاهدإذاتمتإضائتهلياًلبشكلجيد,

  
يليــةعلــىبقــاءالمســجدشــامخًاباصــرارأثنــاءالليــلمحتفظــًابمكانتــهمعبــرًاعــنعمــارةالمســاجدتســاعداإلضــاءةالل

وكأنهمشكاةيهتديبهضالالطريـقويسـتنيربـهالمسـتوحش,وفـيذلـكتكمـنرسـالةالصـالةالتـييؤديهـاالمسـجد
 فالصالةقائمةآناءالليلوأطرافالنهار.
نهاروالليل(مسجدالخالديبينال1-8شكلل
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 .هيجة التقاعد الفلسطينيةالحالة الدراسية المحلية الثانية:  1-4-1
وصف المشروع: 1-4-1-6

الهامةفيقطايومنالمعالمالمعماريةمنالمبانياإلداريةالمميزةهيئةالتقاعدالفلسطينيةيعتبرمبنى
,العـاصسعيدنة زة,وعلىتقاطعشارعيالثورةو زة,حيثيقعهذاالمبنىفيالجزءالغربيمنمدي
,ويفصلهعنوزارةالشئوناالجتماعيةواتحادالكنائسوبينمجموعةمنالمبانيالعامةوالحكوميةمثل

كمـايفصـلهعــنملعـبفلسـطينشــاريمـنالجهــة,شـاريالثـورةمســجدالنـوروالحديقـةالعامــةالتابعـةلــه
هــذايجعلــهمرئيــًابشــكلمســتمرفــياطبالشــواريمــنجميــعالجهــات,ويجعــلالمبنــىمحــالشــماليةممــا

وائـــلأقـــداعتبـــرالمبنـــىمـــنول,2م170ونالمبنـــىمـــنســـتةطوابـــقبمســـاحةكـــويتمحيطـــعالعمرانـــي,
,منهـامـاهـوفـيالكتلـةفـوقالمـدخلوالبـاقيالمبانيالتياستخدمتالمسطحاتالزجاجيةفيواجهاته

تناوبـــتفيهـــاالمســـطحاتالمفتوحـــةوالتـــيديـــةعلـــىطـــولارتفـــايالواجهـــة,مـــنخـــاللالفتحـــاتالعمو
حيثكسيتالكتلالبارزة,وألوانمختلفةبمقاساتبالحجرالطبيعيوالبارزةوالغاطسةالمكسو ةوالمغلقة

علىمحيطالمبنىبالحجرالقدسيالملونوبمقاسصغيرلتأكيدالبروزفيمـاكسـيتالمنـاطقالغاطسـة
بالـذكرهنـاأنالمبنـىالتـتمإضـاءتهلـياًلبـالر ممـنوالجدير,قدسياألبيمبمقاساتأكبرالبالحجر

زالمسئولونذلكللتخفيفمنالنفقاتبسـبباألزمـةعلىالمبنىوقدأوعوجودوحداتاإلضاءةالليلية
فييدالمشاهدوقدتمتإضاءتهخصيصًابناءًاعلىطلبالباحثليضعالماليةالتيتمربهاالسلطة

الحالالتيتصبحعليهاهذهالمعالمالمعماريةوالمبانيالعامةفيتكوبنالمشهدالليلي.

 
(مبنىهيثةالتقاعدالفلسطينية.8-8شكلل
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 النموذج المحلي الثاني: هيئة التقاعد الفلسطينية (1-1جدول )

 هيئة التقاعد الفلسطينية اسم المشروع: الثانيةالحالة الدراسية  التعريف بالمشروع 
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نفلسطي- زة الموةع  

   

 إداري نوع المبن 
م.يوسفابو-مكتبالرضاالهندسي المعماري

 شريعة
مكتبالرضاالهندسي تصميم اإلضاءة

هيئةالتقاعدالفلسطينية المال 
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 جياإلنشا النظام مواد التشطيب الملمس اللون الشكل
عملــتاإلضــاءةالليليــةعلــىإبــراز
الشكلالمعماريللمبنىأثناءالليـل
مـــنخـــاللتســـليطاإلضـــاءةعلـــى
الكتــــلالغاطســــةلعمــــلتــــوازنمــــع
الكتلالبارزةحيثبدتمسـطحات
الزجاجكأنهاخلفيةسـوداءلتكسـب
المبنــــىمظهــــرًامغــــايرًاعــــنبــــاقي

األبنيةالمحيطة.

يغلــبعلــىالمبنــىاللــوناألبــيم
لطبيعــــيللمســــاحاتالواســــعةمــــنا

الحجــــرالقدســــياألبــــيموالــــذي
تتخللهمساحاتمنالحجرالملـون
فـــــيالكتـــــلالبــــــارزةويتخلـــــلهــــــذه
المساحاتوتلكمسطحاتالزجـاج
والتـــيبـــدتبعـــداإلضـــاءةوكأنهـــا

خلفياتسوداءتتخللالحجر.

أبــــرزتاإلضــــاءةوبشــــكلواضــــح
الملمـــــــــــــــــسالخشـــــــــــــــــنللحجـــــــــــــــــر

لكــــنبمســــتويينالطبيعيلالقدســــي(
مختلفــــينحســــبمقاســــاتالحجــــر
الصــــــــغيروالكبيــــــــربحيــــــــثيبــــــــدو
الحجـــرذوالمقـــاسالصـــغيرأكثـــر
خشـــونةنظـــرًالنســـيجةالعـــامحيـــث

الخطوطالكثيرةللحجر.

ساهمتاإلضاءةالليليةفيإظهار
ـــــياًلمـــــنخـــــالل مـــــوادالتشـــــطيبل
تركيــــــزاإلضــــــاءةعلــــــىالجــــــدران
لتبـــــــــرزبـــــــــذلكالحجـــــــــرالقدســـــــــي

يموالملـــــــــونوبالمقاســـــــــاتاألبـــــــــ
المختلفةوالتيتتخللهـاالمسـطحات
الزجاجيةكييكونمنظورًاللعامة

خاللالليل.

ـــــــــىمـــــــــنالخرســـــــــانة ـــــــــممالمبن ص 
المسلحةإنشائيًاوهومالـمتسـتطع
اإلضاءةالليليةإبرازهإالمنخالل
تركيــــــزبعــــــموحــــــداتاإلضــــــاءة
أسفلسـقفالـدوراألرضـيالبـارز

دودنهايــةالمبنــى\ىحباإلضــافةإلــ
ــــــدرج ــــــارزوال ــــــرالب والســــــقفاألخي

الرئيسي.
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  التحليل: 1-4-1-1
تميزمبنىهيئةالتقاعدالفلسطينيةبتصميمهالفريدوالمميزيقفشامخًاعلىبدايةربوةعاليةمتحدثا 

التوازنفينىإداريعامعننفسهكمب بمزيجمنالفخامةوالبساطةفيآنواحدمحققًا الذييتسم
منناحية,واستخدامموادالتشطيبلالحجرشكلهالعامعنطريقالتالعببالكتلالبارزةوالغاطسة

كقاسم الطولية الشبابيك فتحات إلى باإلضافة أخر , ناحية من مختلفة وألوان بمقاسات القدسي(
مشتركمستخدمبشكلمتكرربينالغاطسوالبارزوالمغلفةبألواحالزجاجاألخضرالداكن,والتركيز
علىاستخداممساحاتكبيرةمنمسطحاتالزجاجإلبرازكتلةالمدخلالرئيسيوهوماتمتخصيصه

 النقطية اإلضاءة المصمم استخدم حيث الليلية اإلضاءة من مغاير ميزلتم(Spot Light)بنوي
مكسوةبالمعدنويتوسطهذهاألعمدةنجمةثمانيةالمدخلالذييعتليأعمدةضخمةبارتفايطابقين

تخللتهاوحداتاإلضاءةودارتعلىمحيطها.

  
اتاإلضاءةعلىمحـيطالكتلـةالبـارزةلتأكيـدخطـوطدتمالتركيزعلىإضاءةالمدخلالرئيسيمنخاللوضعوح

 وارتفاعها.دورانها
(اإلضاءةالليليةللمدخلالرئيسيلمبنىهيئةالتقاعدالفلسطينية7-8شكلل

موقعالمبنىيعززفكرةاإلضاءةالليليةحيثأنالمبنىمحاطبالشواريمنثالثةجهاتوالجهةالرابعة
الصالة مرات عدد المسجد يؤمون الذين والمصلين الحي سكان يرتادها التي المسجد حديقة توجد

الجهاتويمر جميع من مرئيًا معماريًا معلمًا المبنى من يجعل ذلك كل خاللها, من لتساهمون ,
العمارة فيتكوين العمرانيوتساعد محيطه للمبنىضمن الليلي المشهد فيتكوين الليلية اإلضاءة

الليليةالتييفتقدهاالمشاهدأثناءالنصفالثانيمناليوم.
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ككيانمعماريضمنالنسيجالعمرانيضحًافيإحياءالعمارةالليليةوتعزيزمكانةالمبنىيبدوتأثيراإلضاءةوا

.ذوطابعمميز
(مبنىهيئةالتقاعدالفلسطينيةبينالضوءوالظالم8-8شكلل

ذنةالتيتضاهيارتفايمئكماأنهناكتنا ماواضحًابينالمبنىوالمسجدالمجاورسواءفيارتفايال
المتشابهةالمبنى, الليلية اإلضاءة في لأو شكل في (,9-8كما قوة من تزيد والتي الكتلةوتفرد

على يساعد مما حولهما والمسطحاتالخضراء والمسجد منمبنىالتقاعد كاًل التيتضم العمرانية
رانية.المعماريةوالعماويعززمكانته,هازيادةفرصاأللفةاالجتماعيةمعاستقطاباألنظارإليها,و


توافقمبنىهيئةالتقاعدالفلسطينيةومسجدالنورأثناءالليل(9-8شكلل
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ولإلضاءةالليليةدوركبيروواضحفيإبرازموادالتشطيببملمسهاوأشكالهاوألوانهاومقاساتهاالمختلفة.

  
لواضـححيـثبـدتمسـطحاتعمدتاإلضاءةالليليةعلىإبرازموادالتشطيبالخارجيةومسـطحاتالزجـاجبشـك

ـــقالمبنـــى ـــةممـــازادفـــيجمـــالورون ـــهومقاســـاتهالمختلف ـــةســـوداءللحجـــرالقدســـيبألوان ـــهالزجـــاجكخلفي ـــوةكتل وق
.المعمارية

(اإلضاءةالليليةودورهافيإبرازموادالتشطيبالخارجية14-8شكلل
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 القطان للطفلالحالة الدراسية المحلية الثالثة: مركز   1-4-4
 وصف المشروع: 1-4-4-6

ــ المركــزليقــعمركــزالقطــانفــيوســطمدينــة ــزةفــيحــيالــدرجحيــثيطــلعلــىشــاريالوحــدةويمث
,وهـــوأحـــدمشـــروعات2م1044عالمـــةمميـــزةفـــيهـــذهالمنطقـــة,والمبنـــىمســـتطيلالشـــكلمســـاحته

لمســتو الثقــافي,االجتمــاعي,مؤسســةعبــدالمحســنالقطــان,تــمتأسيســهمــنأجــلالمســاهمةفــيرفــعا
التعليمــي,الترفيهــيوالمعنــويللطفــلالفلســطينيمــنخــاللتــوفيرخدمــةمكتبيــةمعلوماتيــةلألطفــالمــن

ويتكـونالمبنـىمـنطـابقينتتـوزيفيـهمجموعـةمـناألنشـطةقسـمتإلـىثالثـة,سـنة11الوالدةوحتى
رويعلــىفكــرةأنيكــونالمبنــىفرصــةذهبيــةامالمشــقــرئيســيةلتناســباألعمــارالمختلفــة,وقــدمنــاطق

للقيامبتجربةتعبرعنحوارالتراثوالمعاصـرةمـنخـاللمحـاوالتتشـكيليةتنسـجهارمـوزمختلفـةمـن
والــذيأتــاحللتصــميمأنيأخــذشــكلالتركيبــاتالخياليــةالتــييصــنعهااألطفــالجــدلالشــكلوالمضــمون

رةعنواجهةمنحوتةتجريديـةضـمناجتهـادمعمـارييطمـحمنالمكعبات,فكانالمبنىوالواجهاتعبا
إلعطــاءالتــراثبعــدًامعاصــرًا,وقــدتــماســتخدامعــددًامــنالعناصــرالتراثيــةمثــلالبــازارالــذيتمثــلفــي
المحـــورالرئيســـيوالنشـــاطاتالمختلفـــةعلـــىالجـــانبين,وقـــداقتبســـتإضـــاءةالبـــازاروصـــالةاالســـتقبال

تعلىشكلمقاطعإسطوانيةتعملكمالقفللضوءمنمختلفاإلتجاهات.مباد القباب,لكنهاأت
تميزالمبنىباسـتخداماأللـواناألصـفرواألزرقبقـوةفـيإشـارةمنـهإلـىرمـالوبحـر ـزة,حيـثتـداخل
اللــوناألزرقمــعاللــوناألصــفرليكونــامعــًاصــندوقللفــكوالتركيــبمثــللعبــةالليجــو,والــذييتناســب

ـــــدورهمـــــعفكـــــ ـــــةالفكـــــرةالمرجـــــوةمـــــنب ـــــقفـــــيالنهاي ـــــراغمـــــناألطفـــــالليحق روطمـــــوحمســـــتخدميالف
(2448,ليوسف,وأبوخضيرالتصميم.

  
للطفل ( مبن  مركز القطان66-1شكل )
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 : مركز القطان للطفلالرابعالنموذج المحلي  (4-1جدول )

 مركز القطان للطفلاسم المشروع :  الرابعةالحالة الدراسية  التعريف بالمشروع 
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 ثقافياجتماعيتربوي نوع المبن 

 القدس-مكتبدوراالستشاري المعماري
 القدس-مكتبدوراالستشاري تصميم اإلضاءة
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 جياإلنشا النظام مواد التشطيب الملمس اللون الشكل
الشــــــكلالمعمــــــاريلمبنــــــىيحمــــــل

مركــــــــزالقطــــــــانفكــــــــرًاتصــــــــميميًا
مرتبطــــــًابطبيعــــــةالواقــــــعالمحلــــــي
ونابعــــــا مــــــنالتــــــراثولقــــــدلعبــــــت
ــــــةدورًاهامــــــًافــــــي اإلضــــــاءةالليلي
تأكيــــــدهــــــذهالفكــــــرةعبــــــرتســــــليط
اإلضــاءةعلـــىألــوانالمبنـــىالتـــي

تحملالفكرةالتصميمية.

تجســـــدتالفكـــــرةالتصـــــميميةفــــــي
دمةللمبنـــىحيــــثاأللـــوانالمســــتخ

ـــل تنـــا ماللـــوناألصـــفرالـــذييمث
رمــال ــزةمــعاألزرقلــونالبحــر
وقـــدعملـــتاإلضـــاءةالليليـــةعلـــى
تحقيقهذهالفكرةمنخاللتركيـز
ـــــــــوان ـــــــــكاألل ـــــــــىتل اإلضـــــــــاءةعل

إلبرازها.

ـــــوان ـــــىباســـــتخداماألل ـــــازالمبن امت
ـــــسالعـــــامالخشـــــننظـــــرًا ذاتالمل
الســــتخدامالقصــــارةاإليطاليــــةفــــي

لتشـــــــطيبالخـــــــارجيوالمعروفـــــــةا
ــــذيســــاهمت بملمســــهاالخشــــنوال

اإلضاءةالليليةفيإبرازهلياًل.

اســـتخدمتالقصـــارةاإليطاليـــةفـــي
التشـــــطيبالخـــــارجيللمبنـــــىذات
األلــوانالمتعـــددةوقــداســـتخدمفـــي
ـــوانهـــياألصـــفر ـــةأل ـــىثالث المبن
ــــقالفكــــرة ــــيملتحقي واألزرقواألب
المعماريــــةللمصــــمموقــــدســــاعدت
اإلضــاءةالليليــةعلــىإظهــارمــواد

التشطيبخاللالليل.

اســتخدمتالخرســانةالمســلحةفــي
ـــىلكـــنلـــمتســـتطعاألضـــاءة المبن
الليليـــةأنتحــــددالنظـــاماإلنشــــائي
وعناصـــرهإالمـــنخـــاللاألســـقف
ـــوناألبـــيمســـواء ـــارزةذاتالل الب
عنـــدالمـــداخلأومـــايحاذيهـــامـــن
الجانـــــــبالشـــــــرقيللمبنـــــــىحيـــــــث

اإلضـــاءةالســـقفوالحـــائطأبـــرزت
األزرقتحته.
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 :التحليل 1-4-4-1
المبنىركزت  تشييد التصميميةعلىإبرازاأللوانللشكلالخارجيوالداخليللمبنىحيثتم الفكرة

 زة مدينة وحضارة وأصالة وبليعكسعراقة برمالها وخضرتها حرها أهلها, بأسلوبعصريوطيبة
وحديثمنناحيةأسلوباإلنشاءالذيانتهجالنظامالمفتوحواالعتمادعلىاألثاثفيتشكيلالفراغ
الداخليوتغييرهإذااقتضتالضرورةذلك,وكذلكاستخدامالموادالحديثةواأللوانالقويةوالمتعددةالتي

شبهتعددألوانالمبنىبألعابيبأنالمبنىمخصصلألطفالحيثتحملفيفحواهارسالةواضحة
الفكوالتركيبالخاصةباألطفال.

  

اإلضـــاءةالليليـــةمكنـــتمبنـــىالقطـــانمـــنالبقـــاءمحتفظـــًابمكانتـــهومعرفـــًاعـــنهويتـــةالمعماريـــةضـــمنمحيطـــه
 .التآلفاالجتماعيمعالمبنىوتحققبذلكالمشهدالليلييالعمرانيل

(مبنىالقطانبينالليلوالنهار12-8كللش

وقدتكاملتفيالمبنىاإلضاءةالطبيعيةمعالصناعيةفياالستخداماتالداخليةللمبنىحيثتمعمل
مالقفهواءللتهويةوإلدخالأكبركميةممكنةمنضوءالنهارخاصةفيفراغاالستقبالالذييعلوه

الفراغ, ليناسبحجم كبير علىطولملقفهواء الذييمتد الرئيسي الحركة إلىمحور باإلضافة
والذيتعلوهفتحاتمتعددةلمالقفالهواءواإلضاءةالطبيعية,وقدساهمتاإلضاءةالصناعيةالمبنى

ضاءةالكافيةللفرا اتفيتعزيزاإلضاءةالداخليةعلىجانبيمحورالحركةالرئيسيلتحققبذلكاإل
الداخلية.
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خدامكـــالاإلضـــاءةالطبيعيـــةوالصـــناعيةمعـــًاجـــاءلتعزيـــزاإلنـــارةالداخليـــةللمبنـــىولتأكيـــدأهميـــةكـــاًلمنهمـــا,اســـت

باإلضافةإلىاالستغاللاألمثللإلضاءةوالتهويةالطبيعيةمنخاللالمالقفالعلويةسـواءفـيالفرا ـاتالرئيسـية
 أوعلىطولمحورالحركةالداخلي.

ملاإلضاءةالطبيعيةوالصناعيةفياالستخداماتالداخليةللمبنى.(تكا13-8شكلل

فقداكتفىالمصممبعملفتحاتأفقيةضيقةعلىبعممناطقالجدارالخارجيللمبنىوالذيتخللته
الفرا ات بعم في اإلضاءة لتعزيز المصمم احتاجها التي الزجاجي بالطوب الجدران بعم

تيتحتاجإلىقدركبيرمناإلضاءة,وقدبرزتهذهالجدرانعلىالمخصصةألنشطةالمطالعةوال
كجزءمنالمحيطالخارجيللمبنىتتوسطاللوناألزرقويحيطبهاالعنصرالنباتيذواللوناألخضر

لتعمل الطويل األصفر الجدار الفكرةمعًا يعزز والذي األلوان بين والتكامل اإلنسجام تحقيق في
دهاالمصمم.المعماريةالتيأرا

  
اســتخدامالطــوبالزجــاجيالشــفافللحصــولعلــىأكبــرقــدرمــناإلضــاءةالطبيعيــةوالتــيتــمتــدعيمهاباإلضــاءة

لمطالعــة,وقــدبــرزتهــذهامــنالضــوءالمتجــانسيناســبأفضــلمســتو ممكــنللحصــولعلــىالصــناعيةالداخليــة
 باإلضاءةالليلية.الجدرانخاللالشكلالمعماريللمبنىوالتيتمتأكيدها

(استخدامعناصرالشكلالمعماريلإلضاءةالداخليةوالخارجية10-8شكلل
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حيثاجتمعتاأللوانيحملكلمنهاكماتداخلتاأللوانعندكالالمدخلينالرئيسيوالفرعيللمبنى
وسطهديكوراتيحملفيالذييمثلالبحرفكرًامختلفا حيثالجدارعلىجانبالمدخلباللوناألزرق

وتشتركاألعمدةعندالمدخلالرئيسيبنفساللونيعلوهاالذييرمزللرمالالشبابيكباللوناألصفر
ويشاركهاللونسقفالمبنىالبارزمعبرًاعننقاءوطيبةالسكانسقفالمدخلالبارزباللوناألبيم

التيأرادهاالمصمم.ءلتحقيقالفكرة,وتداخلهذهاأللوانجاعلوالجداراألزرقبجانبالمدخلالذيي

  
تعـانقوتـداخلاأللـوانيحقـقالفكـرةالتصـميميةفـيكــالالمـدخلينالرئيسـيوالفرعـيويحـددوظيفـةواسـتخدامالمبنــى

 المعماريةللمبنىوتعريفالمكانلياًلونهارًا.وهوماتمتأكيدهمنخاللاإلضاءةالليليةلتعززبذلكالهوية

  
ليالًالشكلالمعماريوتعزيز(تحقيقالفكرةالتصميميةمنخاللتداخلاأللوان11-8شكلل
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كلية المل  الحسن الثاني للعلوم الزراعية نموذج تطبيقي لإلضاءة الليلية لحالة دراسية محلية ) 1-3
إلىالمحليةيحتاجارةضاءةالليليةفيالعملتطويرودمجاإلإنتطبيقمقترح :(جامعة األزهر-والبيجية

محلينموذجعملي مننماذجإقليمية عرضه تم فيتقريبالفكرةيحاكيما بدوره يساهم وعالمية
.عالوةعلىقابليتهللتطبيق

منالمعالميعتبرمبنىكليةالملكالحسنالثانيللعلومالزراعيةوالبيئية وصف المشروع: 1-3-6
اإلنشاءفي الحديثة المعمارية المنصرم العام اإلنتهاءمنبناءه حيثتم ولكنه,م2014قطاي زة
,يقعفيالجزءالشماليالغربيمنالقطعةهومبنىجامعيتعليمي يرمأهولوبانتظاراالفتتاح,

المغراقة بمنطقة األزهر لجامعة الفلسطينية الوطنية السلطة ويقدموسطقطاي زةالتيخصصتها ,
 التصميمط2000خدماتلعدد روعيفي وقد خطيبوعلميالبوطالبة, شركة أنالذيقدمته

الجةالواجهاتيعكسطابعالمبنىالعمارةالمتوائمةمعالحداثةمعالحفاظعلىالروحالتقليديةمعمع
تضم2م2000بطرازتراثيمغربي,والمبنىمكونمنأربعةطوابقإلىجانبالقبوبمساحةتقريبية

مختلفة,ألنشطةكالقاعاتالدراسيةوالمختبراتومكاتباإلدارةوالعاملينومرافقوخدماتالعديدمنا
 على المبنى يحتوي والتهويةكما اإلضاءة من ممكن قدر أكبر لتوفير المبنى يتوسط داخلي فناء

حرف علىهيئة منه واستغاللجزء للفرا اتالداخلية كافتيرياتHالطبيعية فيعمل باإلنجليزية
جدارعريمبمثابةحومزهور, المعماريللطلبةوالطالباتيفصلبينهما المعلم يمكنرؤيةهذا

مهالفريدوشكلهالمعماريعندالمرورمنشاريصالحالدينحيثيلفتاالنتباهويجذبالبصربتصمي
المميز.


عةاألزهرجلم-(مبنىكليةالملكالحسنالثانيللعلومالزراعيةوالبيئية18-8شكلل
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التطبيق العملي: 1-3-1
الباحثبعملنموذجمح قام الجزء للمبنىيضاهيالواقعويطابقهفيهذا فيالشكلواالرتفاياكاة

واأللوانونفسالتفاصيل,معإضافةاإلضاءةالليليةالخارجيةللمبنىلتحقيقالهدفمنالدراسة,وقد
الذييعملعلىرفعالمبنى2014صدارإ3D MAXالشهيربرنامجالتمذلكمنخاللاستخدام

الريندر محرك واستخدام األبعاد النهائي(V-ray)ثالثي المشهد على للحصول بالبرنامج الملحق
المطلوببعدوضعاإلضاءةعليه.

تمالعملعلىالبرنامجالمستخدمعبرعدةمراحلمتتاليةوهي: خطوات العمل: 1-3-1-6
 الالزمةوتوريدهاللبرنامجمرحلةجمعالمخططات. 


 3D MAX(توريدالمخططاتلبرنامج17-8شكلل

 .بدايةرفعالكتل 


(بدايةرفعالكتل18-8شكلل
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 .مرحلةتجميعالواجهات 


 (مرحلةتجميعالواجهات19-8شكلل

 .مرحلةعملالزخارفوالتفاصيلالمعمارية 


 ريةعملالزخارفوالتفاصيلالمعما(مرحلة24-8شكلل

 .مرحلةعملاإلضاءةالليليةوالمحاكاة 

 
(مرحلةاإلضاءةالليليةوالمحاكاة21-8شكلل
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المحـيطبـالمبنىوباتجـاهالمبنـىبحيـثيعطــيتنســيقالموقـعتـمتوزيـعاإلضـاءةبشـكلأساسـيمـنوقـد
ةالداخليـــةنالحاجـــةإلشـــعالاإلنـــارإضـــاءةعامـــةللواجهـــاتليبـــدوالمبنـــىمتوهجـــافـــيالبيئـــةالليليـــةدو

.standard target directوهنااستخدمتعناصرإضاءةداخليةمنالبرنامجمننويللمبنى,













حولالمبنىالرئيسية(أماكنوضعوحداتاإلضاءة22-8شكلل

بعدذلكتماستخداموحداتإضاءةمركزةمنأسفلالواجهـاتوالقبـابمتجهـةألعلـىلتعطـيتـدرجفـي
تكونمركزةعندبدايةمصدرالضوءوتتالشىبشكلمتدرجوكذلكتـمإضـاءةالممـراتاإلضاءةبحيث

 v-ray light بإضـاءةلهـالـوندافـ لتكـونمميـزةوملفتـهللنظـر,وهنـااسـتخدمتعناصـرإضـاءة
وكــذلكتــمتســليطإضــاءةمركــزةعلــىالكــرانيشأســفل,وبــألوانمختلفــةةمســتطيلةالشــكلبشــدةإضــاء

خـــطلترســـمحـــوافالكتـــلالمعماريـــةالعلويـــةوتشـــكيلوونمضـــاءةبشـــكلواضـــحفـــيالليـــلالقرميـــدلتكـــ
 v-ray lightوتمإسـتخدامنفـسعناصـراإلضـاءة,الخاصبالمبنىبشكلجميل sky line سماءال

فيبرنامجالرفعثالثياألبعاد.

 LEDتــموضـعإنـارةالمـدخلوإلبـرازبعـدالتفاصــيلالمعماريـةفـيالكتلــةالرئيسـيةبـالمبنىوهــيكتلـة

المـدخل,لتكـونهـذهالعناصـرالزخرفيـةمضـاءةفـوقمالصقةللزخارفاألرابيسـكأعلـىالعقـدالرئيسـي
بشـــكلملفـــتللنظـــرمـــنمســـافةبعيـــدةبكامـــلتفاصـــيلها,وهنـــااســـتخدمتخامـــةمضـــيئةفـــيالبرنـــامج

v-ray light material راجصورةنهايةللمبنىمنالبرنامجبلونأبيملتبدومتوهجةعنداستخ.
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تركيزاإلضاءةفيالشكلالمعماريأماكنتحديد(23-8شكلل

ــي النمــوذج المحلــي 1-3-4 ــة ف ــي لإلضــاءة الليلي ــاجج المقتــرح التطبيق :تــمالحصــولمــنخــاللنت
لمتوقـــع,المقتــرحالتطبيقــيلإلضــاءةالليليــةعلــىنمــوذجمـــنالعمــارةالمحليــةعلــىالشــكلالمعمــاريا

والذيظهرالشكلالمعماريفيهمميزًا,وأثبتقدرةاإلضاءةالليليةعلـىتكـوينالمشـهدالليلـيللمبـاني
برازهامالمحالجمالالمعماريفيهابنجاعةكبيرة ,ومد أهميةاستخدامهافيالمبانيإلحيـاءالعمـارةوا 

دايالمعماريعندتصميمالمبانيالعامةالتـيالليليةالمفقودةفيقطاي زة,ويساهمفيرفعدرجةاإلب
عندتطبيقاإلضاءةالليليةعليهابشـكلمـدروسسـتبقىمنظـورةومحفـورةفـيذهـنالمشـاهدليـلنهـار,
وقـــدتـــمالتقـــاطبعـــمالصـــورللنتـــائجالتـــيحصـــلعليهـــاالباحـــثخـــاللتطبيـــقالمقتـــرحالعملـــيبعـــد

ىالمبنىومنجميعالجهات.استخداماإلضاءةالليليةبأشكالمختلفةعل
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النموذجالتطبيقيلواجهةومنظور(


لنموذجالمحاكاةالمحوسب.(نتائجالتطبيقالعملي20-8شكلل
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 التحليل: 1-3-3
رمبنىكليةالملكالحسنالثانيمنالمبانيالجامعيةالحديثة,يحملطرازمعماريخليطبينبيعت

معماريًاذاتطرازمعماريمميزًا,التراثالمغربي,والذيأنتجمبنىالبيئةالتقليديةوالحداثةو ومعلمًا
اتجه لذلك  ائببالليل, ولكنه بالنهار مرئيًا المواصفاتالجميلة بهذه المبنى هذا كان ولما فريدًا,

بين,للحصولعلىعمليةالتزاوجالباحثإلىاستخدامهكنموذجتطبيقيوربطالمبنىباإلضاءةالليلية
العمراني, بمحيطه المبنى لربط البصري االمتداد ولتحقيق المسائية الفترة خالل والعمارة اإلضاءة

للتعبير المناسبة األجواء المعماريوتوفير االبداي حالة ورصد التصميم, األلفة,عن وتحقيق
المبنى, جمال براز وا  حيواألجتماعية, عمرانيًا المبنى مكانة بين الفرق المبنىلتوضيح يظهر ث

بوضعهالقائموسطالبيئةالعمرانيةأثناءالمساءولكنهاليكادي ر ,بينمافياالقتراحوبعداستخدام
وسطالظالم,كماهيرسالةالعلموالتعليمالذيعاإلضاءةالليليةأصبحالمبنىبارزًاوكأنهنورًايسط

ينيرالعقلويذهبعنهظالمالجهلوالتخلف.

  
إلضاءةالليليةتسهلعمليةاالستداللعلىالمبنىوتساهمفيتعريفالمكانباإلضـافةإلـىتكـوينالمشـهدالليلـيا

 للبيئةالعمرانيةالمحيطة.
(مبنىكليةالعلومالزراعيةوالبيئيةفيالبيئةالعمرانيةبينالظالموالنور21-8شكلل

الحفاظعلىالروحالتقليديةمعوارةالمتوائمةمعالحداثةيعكسطابعالمبنىالعموقدٌصممالمبنىلكي
فقـدروعـيأتنـاءعمـل,ولماكـانالمبنـىيحمـلكـلهـذهالمعـانيمعالجةالواجهاتبطرازتراثيمغربي

مقتـــرحاإلضـــاءةالليليـــةللمبنـــىأنيبقـــىمحافظـــًاومركـــزًاعلـــىكافـــةتفاصـــيلالشـــكلالمعمـــاريللعقـــود
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والقبــــابوالزخــــارفالفرعيــــةوالفتحــــاتالطوليــــةواألعمــــدةالدائريــــةعلــــىجانبيهــــاالرئيســــيةووالمــــداخل
 . واألرابيسكالخرسانيعندالمدخلالرئيسيوعلىفتحاتبعمالشبابيك

 
للشكلالمعمارياألضاءةالليليةإبراز(28-8شكلل

فـيالمبنـىحيـث لـبعلـىكماساهمتاإلضاءةالليليةفيإبـرازاأللـوانومـوادالتشـطيبالمسـتخدمة
المبنــىاللــونالرملــيتنا مــًاوانســجامًامــعلــونالبيئــةالرمليــةالمحيطــةوالمعروفــةفــيمنطقــةالمغراقــة,

ناألخـر كلـونالقبـابوالكـرانيشاألبـيم,وبعـمالتـداخلللـونالبنـي,اوقدتخللالمبنىبعـماأللـو
للتشطيب.قوةمعالملمسالخشناإلضاءةالليليةحافظتعلىاللونوأبرزتهبفنجد


برازاللونوالملمس.27-8شكلل (اإلضاءةالليليةوا 
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ركزتاإلضاءةالليليةعلـىالمـداخللتمييزهـا,كمـاأبـرزتالزخـارفالبيضـاءحـولالعقـدأعلـىالمـدخل
ايةالمبنى.الرئيسيلتبدووكأنهاتشعنورًاليتوافقمعإضاءةالكورنيشاألبيمتحتالقرميدلتحديدنه


(تركيزاألضاءةالليليةعلىمداخلالمبنى28-8شكلل

لــمتســتطعاإلضــاءةالليليــةإبــرازالنظــاماإلنشــائيإالمــنخــاللبعــماألعمــدةالدائريــةعنــدالمــداخل
واألعمدةالديكوريةحـولالشـبابيكوالقبـابعنـدأركـانالمبنـىاألربعـةباإلضـافةإلـىالقبـابالمسـتخدمة

تغطيةاألدراج.في
وقدتمعملاقتراحلتغييرلـوناإلضـاءةفـيبعـمالممـراتوالمـداخلوالتـييمكـنأنتعطـيمثـاللمـا

لمعماريـةالمكونـةللشـكلالمعمـاري,يمكنالتوصلإليهمنخاللتغييرلوناإلضاءةلسـائرالعناصـرا
يليــةمــنخــاللتغييــرلــوناإلضــاءةوالتــيتعتبــرإشــارةلمجموعــةالبــدائلفــيعمليــةإدراكاإلضــاءةالل

الخارجية.
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تغييرلوناإلضاءةلبعمالعناصرالمعمارية(29-8شكلل

التيتمالتقاطهاللمبنىفيالنهاروبيننفساللقطاتمنوفيمايليعرملبعمالمقارناتبالصور
اهد:لإلضاءةالليلية,والذييتأتىمنهتحقيقالمتعةالبصريةللمشالمبنىمقترح

 
(مقارنةبينشكلالمبنىبالنهاروالليل34-8شكلل
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أماالمقارنةالتاليةفهيبينصورةالمبنىبالليلوفيظلماهومتوفرمنإضاءةوبينصورةللمقترح

العمليلإلضاءةالليليةلنفسالجهةمنالمبنى.

 

 
مقارنةبينشكلالمبنىلياًلوالمقترحالضوئي.(31-8شكلل
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(مقارنةبينالمدخلالرئيسيللمبنىبينالطبيعةوالمقترحالليلي32-8شكلل



  الخالصة:
بتعريفمختصرءدراسةتحليليةللحاالتالدراسيةالمحليةبدالسادسالفصلتناولتالدراسةخالل ًا

برازالمباني,معسردلبعمالبنودألهميةإتوصيفموجزللمبانيالعامةولقطاي زةمكانالدراسة,
العامةلياًل,ثمتطرقتالدراسةللنماذجالمحليةالمقترحةللدراسةمعبيانمصادرالمعلوماتوطريقة
الحاالت بتحليل الدراسة بدأت ثم العالمية, الحاالت تحليل في الواردة نفسها وهي المتبعة التحليل

التهيمسجدالخالديومركزالقطانالمحليةبعملوصفللمشرويلكلحالةوبالتاليتحليلهاوالحا
وكذلك الفلسطينية, التقاعد منوهيئة نموذج ضمن الليلية اإلضاءة لتطبيق عملي مقترح وضع تم

العمارةالمحليةمعبيانكيفيةتنفيذهوالخطواتالمتبعةلتجهيزهومنثمعرضتالدراسةماتمالوصول
للمبنىباإلضاءةصوربينماهوقائموماتماقتراحهإليهوتحليلالنتائجوعملبعمالمقارناتبال

الليلية.
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ت :تمهيد والتي السابقة, الستة الفصول خالل سردها تم التي الموسعة الدراسة الدراسةبعد خللتها
الداخليةوالخارجيةالمختلفة,وربطالمبانيباإلضاءةالنظريةلإلضاءةوعالقتهابالعمارةواستخداماتها

الليليةوتأثيرهاعلىالشكلالمعماريلتلكالمباني,وسردلبعمالحاالتالدراسيةالعالميةواإلقليمية
هافيإبرازجمالالشكلالمعماريللمباني,والذيتموالمحليةالتيتعززمكانةاإلضاءةالليليةودوور

تأكيدهمنخاللالمقترحالعمليالخاصبدمجاإلضاءةالليليةبنموذجمحلي,حيثخلصتالدراسة
 إلىالعديدمنالنتائجوالتوصياتالتاليذكرها.

النتاجج: 7-6
نتاجج تتعلق بالسوال البحثي:  7-6-6

كيف يمكن اسستفادة من ةيمة عنصر اإلضاءة :عنالسؤالالبحثيالتاليبحثتالدراسةفياإلجابة
الليلية في إبراز جماليات الشكل المعماري للمباني وتجسيد تل  المباني كمعالم معمارية بارزة ضمن 

  ؟محيطها العمراني
 على بالتعرف للدراسة البحثي التساؤل عن اإلجابة مستتمت مصادرها, وأنواعها, وياتها,اإلضاءة

أنظمتها,وأهدافومعاييرتصميمها,واستخداماتهاالداخليةوالخارجيةالمختلفة,وهوماتماستعراضه
الجمالوالشكلالمعماري أما تمتدراستهبش منخاللالفصولالنظريةاألولىمنالدراسة, فقد

مكنأنتبرزهااإلضاءةالتفصيلفيالفصلالرابع,حيثتماستنباطعددمنمحاورالجمالالتيي
ال التشطيب, مواد الملمس, اللون, فيالشكلالمعماريوهيلالشكل, مؤكدًانالليلية اإلنشائي(, ظام

بذلك منجوانباالستفادة العديد السؤالالبحثيبإيجاد فيإبرازإجابة الليلية منعنصراإلضاءة
وتأكيدذلكمنخاللاستعراممجموعةجمالالشكلالمعماري,وذلكبسردبعممنهذهالجوانب,

منالحاالتالدراسيةالعالميةواإلقليميةوالمحلية.
 :نتاجج تتعلق بتحليل الحاست الدراسية العالمية 7-6-2

اإلطاليعلىاألعمالالمعماريـةالعالميـة,والطـرقالتـيسـلكوهاعنـدتصـميماإلضـاءةالليليـة, .1
لمباني,يعتبرمؤشرقويعلىعمـقالعالقـةومـد االرتبـاطواألفكارالتياتبعوهاإلبرازتلكا

 .الوثيقبينالعمارةواإلضاءةالليلية,وقدرتهاعلىالتأثيروالتغييرفينفسيةالمشاهد
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عةمنالمشاريعالعالميةواإلقليميةالتـياسـتخدمتاإلضـاءةالليليـةكجـزءهـاماستعراممجمو .2
داللــةكبيــرةعلــىأهميــةهــذاالعنصــرفــيإضــفاءاللمســةورئيســيفــيإبــرازتلــكالمشــاريعليعــد

 الجماليةالمطلوبةعلىالعمارةالعالمية,ومد اهتمامالمعماريينبها.
األساسفي .3 كان وبعضها صممتخصيصًا العالمية الحاالتالدراسية في الليلية اإلضاءة

 الفكرةالتصميميةالتيقامعليهاالمبنى.
مــناإلعـــالنعــناألســـاليباإلنشــائية,المـــوادخداماإلضــاءةالليليـــةاســتطايالمصــممونباســـت .0

 .المستخدمةملمسهاالمتنوي,وتعزيزمفرداتالشكلالمعماريوبألوانهاالمختلفة,والمستخدمة
استخداماإلضاءةالليليةفـيالمبـانيالمرتبطـةبالمسـطحاتالمائيـةيسـاعدفـيعمـلانعكاسـات .1

المســـطحاتممـــايقـــويويعـــززالكيـــانالمعمـــاريويزيـــدمـــنجاذبيتـــهرائعـــةللمبـــانيداخـــلتلـــك
 وجماله.

اإلضـــاءةالليليــــةللمبنـــىوالفرا ــــاتالخارجيـــةالمحيطــــةمثـــلالممــــراتوالمـــداخلوالمســــطحات .8
 المائيةوالمناطقالخضراءتساهمفيعملترابطقويبينالمبنىوباقيأجزاءالمشروي.

است الدراسية المحلية:نتاجج تتعلق بتحليل الح 7-6-4

المحليةكانتاإلضـاءةبغـرمالحراسـةواألمـنلكنهـاقـدتكـونكافيـةفـيالدراسيةفيالحاالت .1
ضـــاءتهامبـــدئيًاأثنـــاءالليـــليمكـــنأنتكـــونحـــافزًالتصـــميمالمبـــانيالعامـــة المرحلـــةالحاليـــة,وا 

 مستقباًل.
ةتسـببفـيوجـودحالـةمـناالحبـاطقـدمشكلةالكهرباءوانقطايالتيارالكهربـائيلفتـراتطويلـ .2

 تأتيبردفعلعكسيعلىتفعيلاإلضاءةالليليةفيالعمارةالمحلية.
عـناإلضـاءةعـزوفالتكلفةالكهرباءالعاليةوالوضعاالقتصاديالمتـردييعـدمـنأهـمأسـباب .3

 الليليةللمبانيالعامةوالخاصةفيقطاي زة.
ةأليمشـــروييـــتمادخالـــهللبرنـــامجبشـــكليحـــاكيالواقـــعاســـتخدامالبـــرامجالمحوســـبةالمختصـــ .0

يجعــــلمــــنالســــهلدراســــةاإلضــــاءةالليليــــةواختيــــارأفضــــلالحلــــولالمناســــبةلنــــويالمشــــروي
 وطبيعته.
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ة:عامنتاجج الال 7-6-3

استخدامكلنويمنأنوايالمصابيحالكهربائيةحسبكفاءته,وفيالفرا اتالمناسبةلنوعه .1
 ةللمستخدم,ويقللالتكاليفالناتجةعناالستخدامالخاط .يزيدمنالراح

والفرا ات .2 الفرش ألوان على سلبي بشكل ينعكس قد المصابيح من معينة أنواي استخدام
الحقيقي اللون تقديم على القادر الصناعي الضوء باختيار االهتمام يستوجب مما الداخلية

 لألجسام.
هيمفضلةو,لإلنسانوالصحيةالنفسيةورالراحةالبصريةتوفاإلضاءةالطبيعيةأوالنهارية .3

,كمايمكنالمزاوجةبيناإلضاءةالطبيعيةوالصناعيةبطرقإبداعيةلصناعيةعناإلضاءةا
 تثريجمالالفرا اتالداخلية.

مكانياتواسعةوكبيرةفيتطويراإلضاءةأللوانهالمختلفةإLEDsللمقوماتالمنبعثةللضوء .0
هالمنخفضة.وتكلفت

للمشروي .1 الرئيسية التصميمية بالفكرة مرتبطة تكون اإلضاءة لتصميم واضحة فلسفة اعتماد
 وتدعمهاوتقويهاوتكونسببفيإبرازها.

التصميمية .8 الفكرة من األولى بالمراحل للمشاريع الليلية اإلضاءة تصميم عملية ارتباط
بين علىحصولترابط للتأكيد تطورتوالمخططاتاألولية كلما المشرويوتطويرها أجزاء

 الفكرةوتغيرالتصميم.
تركيزاإلضاءةعلىالعناصراألكثرأهميةبالنسبةللمشرويلالشكل,الملمس,اللون,النظام .7

اإلنشائي,....و يرها(بحيثيكونالعنصرالمركزيالمعبرعنالمشروي,والذييساهمبدوره
 يةالخاصةبه.فيإكسابالمبنىالهويةالمعمار

االهتمامبربطالمشرويبالفرا اتالخارجيةوالمسطحاتالخضراءالمحيطةمنخاللاإلضاءة .8
الليليةحتىتكونكلأجزاءالمشرويمترابطةومنسجمةومتكاملة,ويعبركلمنهاعناآلخر,

 لتوفيرأكبرقدرمنالراحةالنفسيةواألجواءالمناسبةللمستخدم.
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اإلضاء .9 علىتساهم يشجع مما المجاورة األبنية باقي المبنىعن براز وا  تمييز في الليلية ة
 التفردواإلبدايالمعماريفيتصميمالمباني.

 يكسبهامما جماالً كثرأ تبدو المباني جعل على اقدرتهفي تصميماإلضاءةالليلية هميةتتميزأ .14
 اًايجابيـذلـك ليـنعكس ضـوئياً مةالمصـم  يـر خـر المبـانياأل مـن سـائد هـو عمـا مغـايراً مظهراً
 وجمال.جاذبية أكثر فتبدو لمدينةالشكلالعامل على

لإلضاءةالليليةدوركبيروواضـحفـياألعمـالالدعائيـةواالعالنـات,كمـاإنهـاعنصـررئيسـي .11
 فيالجذبللمناطقالسياحيةوالترفيهيةلياًل.

وتحديــدهويــةالمكــانحمايــةالمبنــىلــيالًالــىباإلضــاءةترجــعاهميــةابــرازالمبــانيالعامــةلــيال .12
 .وتحديدمفرداتواجهاتهوتحديدموقعه

:التوصيات 7-1
لتطويرالعمارةوالعمران الدراسة,ودعما فينهايةالدراسةوبعداستعرامالنتائجالتيخل صتإليها

باإلضاءةالليليةتوصيالدراسةبمايلي:
المزي .1 على والمهتمين الباحثين الهويةتشجيع وكشف العمارة لتطوير والبحث الدراسة من د

المعماريةعنالمبانيالعامةوالخاصةفيالعمارةالمحلية,والتعمقفيإيجاداألفكاروالحلول
.ةالعمرانيبالبيئةالعميقةالتيتساهمبالرقيوالسمو

بح .2 المعمارية للهندسة الدراسية الخطط ضمن الليلية اإلضاءة تصميم فيإدراج تؤخذ يث
لدراسة قويًا االعتبارفيالمراحلاألولىلوضعالفكرةالتصميميةللمشاريع,كيتكونداعمًا

تقييمها عادة وا  والظالل الضوء تحت المعمارية التصميمالكتل لتدريس ضرورية إنها كما ,
 الداخليفاليوجدديكوربدونإضاءة.

المخط .3 من كجزء الليلية مخططاتاإلضاءة العامةتضمين للمباني المعتمدة طاتالهندسية
 اعتبارهاشرطًاللقبولواالعتماد.لد نقابةالمهندسينوالجهاتالمختصة,و
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منالمهمأنيدرسالمصممالكتلالمعماريةوالفرا اتالخارجيةباإلضاءةالليليةأثناءوضع .0
قدتغيرمنا التصميميةلتجنبأيمشاكلقدتحدثمستقباًل نطبايالمشاهدويجعلالفكرة

 شكلالمبنىيأخذمنحىمغايرلماأرادهالمصمم.
1.  وتخفيم الكهرباء لمشكلة حلول يإيجاد مما العامة المباني إلضاءة التعرفة عجشسعر

 المؤسساتالعامةوالخاصة.استخداموتفعيلاإلضاءةالليليةلد 
الليليةإلبرازالم .8 اإلضاءة بيناستخدام العملباتزانما المعمارية وبينعدمبانيوتفاصيلها

اهداركميةكبيرمنالكهرباء,وذلكمنخاللاستخداموحداتاإلضاءةالموفرةللطاقة,أو
 تركيبالخالياالشمسية.

تجنبابهارالعينمنخاللاستخدامشدةإضاءةكافيةتسمحبالرؤيةبوضوحوسهولةودون .7
وعملمستوياتان للعين, إجهاد تعبأو تدريجية تقالية الفرا اتالداخليةمناإلضاءة بين

 فيقزحيةالعين.لتغييرلالحاجةوالخارجيةلتقليلالسطويالناتجدون
يجبعلىمصمماإلضاءةاإللمامبأنوايومواصفاتالمصابيحالكهربائيةالمختلفة,ليتسنىله .8

 والخارجية, الداخلية الفرا ات من لكل المناسب النوي المناسبةاختيار لألنواي باإلضافة
 للمسطحاتالمائيةوالمناطقالخضراء.

يحتويعلىأنواي .9 للمباني, الليلية نماذجاإلضاءة إرشاديلتصميم دليل العملعلىإعداد
اإلضاءةالليليةوالمصابيحالمستخدمةوالعاكساتوكافةالملحقاتالفنيةوالتنفيذية,باإلضافة

 لخاصة.إلىالمواصفاتالعامةوا
في .14 الليلية اإلضاءة في البصري التأثير ذات المعمارية األعمال ونشر اإلعالمي التركيز

برازهاكحاالتدراسيةونماذجتشكيليةمميزة.  المجالتالمتخصصة,وا 
طرحها .11 خالل من المميزة العامة بعمالمباني إلضاءة ابداعية حلول إيجاد على العمل

 ألفضلمشهدليليللبيئةالعمرانية.كمسابقاتمعماريةتطمحللوصول
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وجذب .12 تعملعلىإبرازها واألثريةبطرقابداعيةمدروسة السياحية المعالم بإضاءة االهتمام
التاريخية المعالم يسهمفيلفتاألنظارإلىتاريخوحضارة السياحةالداخليةوالخارجية,مما

 فيالعمارةالمحلية.
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   :لمراجعا 7-4

 :العربية الكتب أوًس /
 القرآن الكريم..1
 فلسطين.كليةفلسطينالتقنية,ديرالبلح,مقرر اإلنارة الكهرباجية،  ، 2410 ،أبوسالم,إياد. 2
لريام,المملكةالعربية,ايةالداخل اإلنارةالمختصر المفيد في تصميم ,2448,بارودي,عزت. 3

السعودية.
إيرنستباهمام,0 بوردين, ترجمةعلىسالمعناصر التصميم المعماري,1999. ,مرجعبصري,

 .عمر,جامعةالملكسعود,الريام,المملكةالعربيةالسعودية,
.,المركزالعربي,عمان,األردناإلضاءة النهارية والصناعية,1998.حماد,رزقنمر,1
لمعارف,مصر.,دارانظريات وةيم الجمال المعماري,1981.حمودة,ألفتيحيى,8
 ,دارالكتبالعلميةللنشروالتوزيع,القاهرة,مصر.اإلضاءة داخل المباني,1998.حمودة,يحيى,7
 ,مصر.دارالمعارف,القاهرة,التشكيل المعماري، 1998,حمودة,يحيى.8
 .,العراق,جامعةدياليألف باء التصميم الداخلي,2441.خلف,نميرقاسم,9

,سوريا.,الجامعةالعربيةالدوليةاإلنارةمقرر هندسة ، 2412,ل.طبال,طال14
سلسلةكتب,الفني التذوق سيكولوجية في دراسةالتفضيل الجمالي، ,2441، عبدالحميد,شاكر. 11

ثقافيةشهريةيصدرهاالمجلسالوطنيللثقافةوالفنونواآلداب,الكويت.
كليةالهندسة,جامعةاإلسكندرية,مصر.,ضاءةاإل,1988وزكي,آسرعلي,.الكمشوشي,حسن12
.,دارالرضوانللنشر,سوريانظريات العمارة,2448.مسلماني,محمدجمال,13

 العلمية: الرساجل ثانيًا/
1. اهلل, عبد دالل 2449الشريف, تكنولوجيا الضوء في المنسوجات كمصدر للتصميم عل  ,

مالقر ,الملكةالعربيةالسعودية.يةلالقتصادالمنزلي,جامعةأ,رسالةدكتوراه,كليةالتربالمانيكان
2. المنعم, عبد سارة 2447العريان, دراسة في الفراغات -التقنيات الحديثة لإلضاءة الخارجية,

رسالةماجستير,كليةالهندسة,جامعةالقاهرة,الجيزة,مصر.,العمرانية العامة
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القط3 ان. المنعم, عبد أحمد  دراسة -والمستجد القاجم التشكيل بين المعماري التكامل,2448,
,رسالةماجستير,كليةالهندسة,جامعةاألزهر,مصر.القاجمة المشروعات عل  إلضافاتا حاست

0. فؤاد, رانيا رسالةاإلضاءة الليلية وتأثيرها عل  واجهات المباني العامة، 2412القشطي, ,
.,جامعةحلوان,القاهرة,مصرطريةماجستير,كليةالهندسةبالم

,رسالةماجستير,تكنولوجياالعمارة,الجمال والمضمون في العمارة,2441.القيسي,نغمأحمد,1
.امعةالتكنولوجية,بغداد,العراقالج
8 محمد, أحمد المسلمي, دور اإلضاءة في إبراز القيم الوظيفية والجمالية للتصميم ، 2444.

.نونالتطبيقية,جامعةحلوان,مصرتير,كليةالف,رسالةماجسالداخلي
,إدرا  الفكر التصميمي لالتجاهات المعاصرة في عمارة المتاحف,2447اسماعيل,أيمنمحمد,.7

رسالةماجستير,جامعةعينشمس,القاهرة,مصر.
تعملين في ضافات المسا  جماليات العمران بالدول النامية:تقييم مفاهيم و ,1992حمودة,راوية,.8

,الفراغات العمرانية بمشروعات اإلسكان )منخفض التكاليف( في مصر وتأثيرها عل  فكرة المصممين
.ليةالهندسة,جامعةالقاهرة,مصررسالةدكتوراة,ك

دراسة تأثير عناصر البيجة المبنية لمجمع الشفاء الطبي وأثرها  ،2414رسمية محمد،خضر,.9
.الجامعةاإلسالمية, زة,فلسطينجستير,كليةالهندسة,,رسالةماعل  الحركة فيه

,رسالةدكتوراه,كليةاألصول الجمالية والفلسفية للفن اإلسالمي,2442رفاعي,أنصارمحمد,.14
التربيةالفنية,جامعةحلوان,مصر.

,رسالةمارةاإلضاءة الليلية والبعد الجمالي والوظيفي لها في الع,2413زعفراني,نجالءطه,.11
ماجستير,كليةالهندسة,جامعةالقاهرة,مصر.

في تصميم المتاحف  هاماً  اإلضاءة الطبيعية بوصفها عامالً  ,1998 ،صبري,حنانمصطفى.13
.شمس,القاهرة,مصرعين,كليةالهندسة,جامعةدكتوراهرسالة، في مصر
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رفية)اسنتباه، اإلدرا ، الذاكرة( لد  دراسة بعض السيرورات المع,2411عزالدين,بنهبري,.10
كليةرسالةماجستير, ،األكاديمية)عسر القراءة نموذجًا( التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم

.امعةمنتوري,قسطنطينية,الجزائرالعلوماإلنسانيةواالجتماعية,ج
11 مر ني, المنعم. عزتعبد كل ف  العمارة دراسة العوامل الموثرة عل  اختيار الش، 1992,

رسالةماجستير,جامعةأسيوط,، تحليلية بهدف تقييم أداء الشكل ف  العمارة المصرية المعاصرة
 .مصر
ـــاري ,2410 ،مســمح,محمــدســليمان. 18 ـــوين المعمــــــ ـــل والتكـ ــ  الشك ـــاجي عل ـــر المسطـــ  المــ ، أثــ
لهندسة,الجامعةاإلسالميةبغزة,فلسطين.,رسالةماجستير,كليةا"ساحل ةطاع غزة -حالة دراسية"

:والمقاست العلمية البحثية األوراقثالثًا/ 
اةتـراح ,العالةـة بـين الوظيفـة والقـيم الجماليـة,-أحمد,ممدوحكمال,وبكر,حسـامالـدينمحمـد, .1

,كليةالهندسةبالمطرية,جامعةحلوان,القاهرة,مصر.أسلوب معياري للقياس والتوثيق
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بغداد,العراق.,التقني التعليم هيئة,التطبيقية الفنون
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سعود,المملكةالعربيةالسعودية.الملك
 فـي التجاريـة الشـواري، المعماريـة الواجهـات فـ  اللـون إسـتخدام أثـر، 9262حسـن,نيـازحسـين, .8

 , الرياض, السعودية.)نموذجا   محمود كمل شارع (سيةاردحالة السليمانية مدينة
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الجامعةالتكنولوجية,العراق.8,المجلةالعراقيةللهندسةالمعمارية,العددالفضاء خصاجص  راإد
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كليةمحاضرات مساق النقد المعماري لطلبة الماجستير، ,2414، محسن,عبدالكريمحسن.18
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العالجية  المباني في لأللوان والفسيولوجي النفسي البعد,2412محسن,عبدالكريمحسن,.17
.فلسطين,1مجلةجامعةاألقصى,العدد، " ةغز  بقطاع الطبي الشفاء مجمع " دراسية حالة
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