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ABSTRACT 
       With the accelerated pace of urban life and increasing of working hours during 
the day so the time for most people to enjoy and  do their social activities 
entertainment became at evening hours, so that raise the insistent desire to increase 
the quality and beauty of the external spaces night scene 
 Artificial lighting Lead a very important role in the nightscape scene of the 
landscape, as artistic and designing factor, and had an active presence pass over their 
physical properties and psychological effects towards the formation of the nightscape 
final image of the landscape 
So the research problem has emerged in the impact of artificial lighting on nightscape 
figuration elements in the landscape, and so the research hypothesis represents the 
differences of artificial lighting properties effect on the nightscape figuration 
elements. Research appointed the most important nightscape figuration vocabulary 
and extracts their indicators to be measured and then the application of indicators had 
drawn on a range of global and regional projects, and the result has been proven the 
impact of artificial lighting through their characteristics on the figuration elements of 
nightscape. 
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 في عناصر تشكیل المشھد اللیلي للفضاءات الخارجیة االضاءة االصطناعیة أثر
 

 
 الخالصة

مع تسارع وتیرة الحیاة الحضریة وزیادة ساعات العمل, أصبح المساء  الوقت المخصص لمعظم        
الناس لالستمتاع والترفیھ والقیام بجمیع االنشطة االجتماعیة، مما اثار الرغبة الملحة لزیادة جودة 

بالغ االھمیة في  وجمالیة المشھد اللیلي للفضاءات الخارجیة, اذ تؤدي االضاءة االصطناعیة دوراً 
المشھد اللیلي للفضاءات الخارجیة بوصفھا عامال" فنیاً وتصمیمیاً وتشكیالً  اساسیاً ذات حضور فعال 
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یتجاوز خصائصھا الفیزیائیھ وتاثیراتھا السایكولوجیھ نحو تشكیل الصورة النھائیھ للمشھد اللیلي 
اءة االصطناعیة في عناصر تشكیل في أثر االض المشكلة البحثیةللفضاءات الخارجیة لذلك برزت 

بتباین تأثیر خصائص االضاءة  فرضیة البحثالمشھد اللیلي للفضاءات الخارجیة, وبذلك تمثلت 
تم تحدید اھم مفردات تشكیل  .االصطناعیة في عناصر تشكیل المشھد اللیلي للفضاءات الخارجیة

بھا لقیاسھا ومن ثم تطبیق المؤشرات المشھد اللیلي للفضاءات الخارجیة واستخراج المؤشرات الخاصة 
المستخلصة على مجموعة من المشاریع العالمیة والعربیة والمحلیة, وقد اثبتت النتائج مدى تاثیر 

 االضاءة االصطناعیة من خالل خصائصھا على عناصر تشكیل المشھد اللیلي للفضاء الخارجي.
 خواص االضاءة االصطناعیة/ التشكیل  : الفضاءات الخارجیة/ المشھد اللیلي/الكلمات المفتاحیة

 
 -المقدمة:

یلعب الضوء في الوقت الحاضر دوراً مھماً في ابراز شخصیة مشھد الفضاء الخارجي لیالً وتعزیز     
اھمیتھ من خالل ابراز عناصره ومعالمھ الممیزه اضافة ألھمیتھ الوظیفیة المتأتیة من قدرتھ على 

 الخارجیة. استمراریة ودیمومة عمل الفضاءات
یؤثر الضوء في االنسان من الناحیة الروحیة والفیزیاویة, إذ یعتبر العامل المحرك والمحفز للمصمم     

في انتاج تصامیمھ, فعرف المكان نسبة للضوء (اماكن مضیئة واماكن مظلمة) (اماكن دافئة واماكن 
التعامل مع الضوء كعنصر باردة) ویسھم الضوء في نقل المشھد الى الجانب االبداعي من خالل 

تصمیمي ولیس فقط عنصر یوفر الرؤیة الواضحة في الفضاء، فالتالعب بالضوء االصطناعي والظل 
 وانتاج مشاھد ذات معاني بصریة یعتبر كمقوم روحي وجمالي للمشھد.

ى ان لالضاءة االصطناعیة أھمیة في تشكیل المشھد اللیلي للفضاءات الخارجیة  حیث انھ یؤثر عل   
مجموعة من العناصر التشكیلیة للمشھد ومن ھنا تحددت المشكلة البحثیة في أثر االضاءة االصطناعیة 
في عناصر تشكیل المشھد اللیلي للفضاءات الخارجیة وتبلورت اھداف البحث في ایضاح تاثیر 
 خصائص االضاءة االصطناعیة في عناصر تشكیل المشھد اللیلي للفضاءات الخارجیة، ولمعالجة
المشكلة البحثیة استلزم ذلك تحدید مؤشرات كل من االضاءة االصطناعیة وتشكیل المشھد اللیلي 
للفضاءات الخارجیة، لذلك تناول البحث االضاءة االصطناعیة والمشھد اللیلي للفضاءات الخارجیة 

ي للفضاء وتحدید تعریف اجرائي للمشھد اللیلي للفضاء الخارجي, وتناول البحث تشكیل المشھد اللیل
الخارجي وتحدید التعریف االجرائي لھ, وقد تم بناء االطار النظري لمفردات البحث ووضحت الدراسة 

 العملیة واجراءتھا واخیراً  تم تحدید االستنتاجات التي توصل الیھا البحث.
 

 االضاءة االصطناعیة
ترتبط بھ ارتباطاً وثیقاً نظراً تمثل االضاءة االصطناعیة جانباً مھماً من جوانب العمل التصمیمي و    

لطبیعتھا الحیویة وما تحققھ من جوانب تصمیمیة مھمة، إذ أدى اكتشاف المصباح الكھربائي دوراً مھماً 
في التأثیر في الحقول المعماریة واصبح من الممكن وضع االضاءة في داخل العمارة وخارجھا وبتطور 

ءة دور كبیر في تحسین صورة المدینة وابراز المشھد  مصادر االضاءة في السنین االخیرة كان لالضا
وقد رافق الضوء معان ومدلوالت رمزیة وروحیة لما یمتلكھ من قوة محركة تزود عالمنا اللیلي لھا، 

بالحیاة وتمأل العناصر البصریة بالطاقة بسبب التنوع اإلیقاعي غیر المبھر للعین وإرضائھ للحاجة 
 لحاجة البصریة والوظیفیة عندما یكون اإلنسان ھو محور التصمیم.البیولوجیة لإلنسان وایضا ا

) الى ان االضاءة االصطناعیة تُوجد صورة دقیقة جداً للفضاء والمتضمنة Camاشارت دراسة(   
الكثیر من الذكریات الرائعة حیث تزداد أھمیة االنارة في تشكیل المشھد اللیلي النھا تؤكد  على 

] i[ یخیة والفنیة التي یحویھا الفضاء، وكذلك تعمل على تنظیم الفضاء بصریاً.مجموعة من القیم التار

) إلى دور االضاءة االصطناعیة في الكشف عن كل الحواجز التي تعترض Corpوقد اشارت دراسة (
الطریق والتحرك بحریة وإن لالضاءة تأثیرات درامیة في ادراك البشر, فضالً عن الحمایة واالمن 

ابراز جمالیات الفضاء الحضري الخارجي في اللیل. كذلك تعمل االضاءة على توجیھ والوضوحیة و
الحركة و تسلیط الضوء على المعالم المعماریة والطبیعیة وتكشف عن بنیة التصمیم وتعزز الجوانب 

 ]ii[ الجمالیة فیھ.
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افي لالنارة لیال اشار (الجلبي) إلى اھمیة االضاءة الوظیفیة, حیث تعمل على توفیر الضوء الك     
اضافة الى كونھا من المكونات الجمالیة المھمة في الحدیقة، وان االضاءة الجیدة تبعث السرور في نفس 
الزوار وتشجعھم على ارتیاد الحدائق والمتنزھات لیال, إذ إنھا تعطي جوا ھادئا وجمیال یوحي بالراحة 

استخدام االضاءة المخفیة العطاء نوع من االثارة النفسیة والشعور بالطمأنینة والتفكیر والخیال, وممكن 
للمشھد, كما اشار إلى أن االلوان المختلفة من االضاءة عند استعمالھا في وقت واحد تعطي لوحة فنیة 

االضاءة من العناصر المرئیة ذات الجذب والتاثیر العالي وذلك لتمیزھا ولتباین  وتعد]iii[ ضوئیة خاصة.
ھذه القوى بطریقة معینة ولتحقیق جمالیة الفضاء الخارجي فالتشكیل الجید  القوى والعمل على موازنة

للمناطق المضیئة والمعتمة وایجاد مناطق ممكن أن تتدرج فیھا القیم اللونیة یعتبر من االمور التي تثیر 
ویستغل ھذا العنصر التشكیلي لزیادة قوة تعبیر االشكال، واستغاللھ في  المتلقي وتجذب انتباھھ.

لتأثیرات البصریة في العناصر، فأن أي بروز أو انبعاج في الشكل یؤدي الى الحصول على قیم ا
 ضوئیة مختلفة وتالعب بالظل والضوء .

یمكن لالضاءة االصطناعیة توجیھ حركة المشاة والسیارات عن طریق التسلسل الھرمي لھا بحیث     
ال االضاءة للتمیز بین الطرق الرئیسیة والثانویة تتوافق االضاءة مع الموقع واستعماالتھ، كمثال استعم

والمسارات من خالل تغییر توزیع وسطوع االضاءة التي ممكن أن تكون متفاوتھ باالرتفاع والبعد 
وحتى االلوان, كذلك  یمكن توفیر التوجیھ البصري الواضح عن طریق مجموعة المصابیح المحاذیة 

المسارات والطرق یؤدي إلى اخفاء معالم الطرق بدال من لبعضھا والمتناسقة إذ إن تداخل اضاءة 
 ]iv[ تعزیزھا.

لالضاءة االصطناعیة مجموعة من الخصائص البصریة والتي البد ان تؤخذ بنظر االعتبار في تصمیم 
المشھد اللیلي للفضاء الخارجي لما لھا من تاثیرات على عناصر تشكیل المشھد اللیلي للفضاء الخارجي 

مشكلة البحثیة:باثر االضاءة االصطناعیة في عناصر تشكیل المشھد اللیلي للفضاء لذلك برزت ال
 الخارجي. 

 
 -خصائص االضاءة االصطناعیة:

ھو احمرار الضوء أو زرقتھ أو خضرتھ......الخ. عندما  یسلط ضوء ملون على  -لون الضوء: -اوالً 
ح العاكس للضوء, إن االلوان سطح ما فان الضوء المنعكس عبارة عن الضوء الساقط ولون السط

االساسیة للضوء ھي (االحمر,االزرق,االخضر) وعندما تمتزج ھذه االلوان على خلفیة سوداء تنتج 
 اللون االبیض, أما اللون االسود فھو حالة انعدام االضاءة.

ضاءة ، وان استعمال اال]v[إن اللون ھو الوسیلة المعبرة عن الذات ومظھر من مظاھر التحسس الجمالي
الملونة في الفضاءات الخارجیة یؤثر في الكیفیة التي یرى ویشعر بھا الناس اتجاه الفضاء وعناصر 
المشھد, فمن الممكن انشاء بیئات حیویة من خالل لون الضوء وتقدیم مجامیع متنوعة من البیئات 

ه إذ إن لون المضاءة، كذلك فان لون الضوء لھ تاثیر كبیر في كیفیة فھم الناس للمشھد وعناصر
، ویمكن ]vi[المصباح یحدد لون العناصر التشكیلیة للمشھد اللیلي للفضاء المفتوح وكیفیة ظھورھا

استعمال خصائص االلوان الناتجة من مصادر االضاءة للتعرف إلى الكیفیة التي یشعر بھا الناس اتجاه 
یع أو تقلیص عمق الفضاء محیطھم وعناصر المشھد اللیلي، إذ یمكن استخدام مصدر ضوئي واحد لتوس

او الضافة عناصر اخرى الى المشھد اللیلي، كذلك فان تاثیرات االضاءة الملونة تتغیر خالل المواسم إذ 
یجري اظھار الفرق بین كل المواسم من خالل االضاءة الملونة التي تعبر عن كل موسم وھذا بالتالي 

 ].vii[ یساعد في االدراك البصري لھا.

ھي كمیة الطاقة المنبعثة من منبع ضوئي في زمن معین وبذلك تتحدد شدة  -ضوء:شدة ال -ثانیاً 
االضاءة الي مصدر ضوئي, وعلى اساس شدة اضاءة المصدر یتحدد مقدار النصوع أو االشراق 

)Brightness , وتتحدد شدة استضاءة السطح (]viii[  والشدة بصریاً إما عالیة أو متوسطة أو واطئة
 -ساقط في الخصائص البصریة للشكل من خالل تاثیرھا في:وتؤثر شدة الضوء ال

تزداد حدة االبصار كلما زادت  شدة االضاءة إذ تزداد وضوحیة الشكل وسھولة  -حدة االبصار: -أ
) فھي حالة ازعاج بصري تحدث بسبب زیادة شدة Glareادراك تفاصیلھ إلى أن یصل إلى االبھار (

لى اعاقة االدراك السلیم بسبب تحفیز شبكة العین او جزء منھا الضوء الداخل إلى العین مما یؤدي إ
 باضاءة اعلى مستوى من قابلیة استیعاب النھایات العصبیة في الشبكیة مما یؤدي الى اعاقة العین.
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یعتمد مستوى الرؤیة على مقدار التباین بین العنصر المرئي وخلفیتھ, وتكون تفاصیل  -التباین: -ب
ند زیادة نصوع الخلفیة اكثر من العنصر وبذلك یدرك كخطوط خارجیة فقط, العنصر غیر واضحة ع

فیضمر العنصر في الخلفیة ویصعب تمیزه عنھا وقد حددت الدراسات أن افضل نسبة مریحة ھي 
 ]ix[للخلفیات البعیدة). 1:1/10"عنصر:خلفیة " و  1:1/3(
ونقائھا النھا تغیر درجة تشبع اللون  تُفقد شدة االضاءة الضعیفة االلوان بریقھا  -صفات اللون: -ج

والسیما االلوان الحارة, إذ تمیل لتظھر أقل حیویة وحرارة اكثر من االلوان الباردة, فالشدة الضعیفة 
تزید من حساسیة العین تجاه االلوان الزرقاء اكثر من االلوان الحمراء, ویصبح أغلب االعتماد على 

ة فیصبح ادراك االلوان على حقیقتھا صعب ویحدث ما یسمى العصي الحساسة للشدة الضوئیة الضعیف
  بفشل الثباتیة وبذلك یضعف دور المخاریط المتخصصة باالدراك.

الشدة الضعیفة تجعلنا نرى السطوح اكثر خشونة أما الشدة العالیة فھي تقلل خشونتھا لذا  -الملمس: -د
 ]x[وعلى زاویة سقوطھ أیضا. فان خشونة السطح أو نعومتھ تعتمد على شدة الضوء الساقط

تقلل الشدة الضعیفة لالضاءة من قوة الظل فیبدو خافتاً أو ضعیفاً ویقل التضاد بین  -قوة الظل: -ه
 ]xi[االسطح المضیئة والمظلمة.

إن االسطح واالجسام تبدو اكبر حجماً تحت االضاءة الشدیدة من االضاءة الضعیفة فالسطح  -الحجم: -ك
مساحة اذا وضع فوق سطح غامق من مساحتھ اذا وضع فوق سطح فاتح ویعرف ھذا الفاتح یبدو اكبر 

 ]spreading .(]xiiبظاھرة االنتشار (

یتحدد اتجاه الضوء من خالل العالقة  بین المصدر الضوئي والسطح الذي یسقط  -اتجاه الضوء: -ثالثاً 
أو زاویة میالنھ قیاساً بالسطح  علیھ الضوء و زاویة سقوط األشعة الضوئیة وتتحدد أیضا باتجاه السطح

األخر, فكلما زاد میل زاویة سقوط االشعاع الضوئي ازدادت المساحات السوداء فتتجھ االضاءة إلى أن 
المضاءة واصبحت  تكون خطوطاً بیضاء تحدد االجسام, وكلما قلت زاویة السقوط ازدادت المساحات

نالك أربعة اتجاھات رئیسیة لالضاءة ھي: العلویة وقد اشارت الدراسات إلى أنھ ھ في المواجھة تماما,
 ]xiii[ والسفلیة واالمامیة والخلفیة  والجانبیة.

االضاءة العلویة: تُوجد ھذه االضاءة تاثیراً دراماتیكیاً في النباتات, إذ إنھ عندما یتوھج تضاء الشجرة  -أ
، ]xiv[اللیل عنھ في النھارحتى مابین اوراقھا, فھذا النوع من االضاءة یغیر من مظھر النبتة في 

ویستعمل لتوضیح اتجاه معین في المشھد ومنع الوھج فضالً عن الحفاظ على الفضاء الخارجي بشكل 
 ]xv[ مرتب ومنسق.

توفر ھذه االضاءة مظھرا طبیعیا وتنتج ظالال على الجانب السفلي من اوراق  -االضاءة  السفلیة: -ب
السفلیة في اضاءة تكوین معین الضافة المزید من االھتمام النباتات, وقد تستعمل االضاءة العلویة و

 ]xvi[ والتعریف البصري للعناصر.
لھذه االضاءة االثر في تكوین شكل النبات وكذلك تساعد في فھم تفاصیل  -االضاءة االمامیة : -ج

 الشجرة أو النباتات والوانھا.
تمام واالنتباه الى المشھد ویمكن من خاللھا ان ھذا النوع من االضاءة یجلب االھ  -االضاءة الخلفیة: -د 

اضافة عمق للمشھد, وعن طریقھا یمكن إیجاد تاثیرات درامیة عن طریق ازالة اللون والتفاصیل 
 واظھار الشكل فقط.

تساعد ھذه االضاءة في إیجاد الظالل على السطوح المجاورة التي إما تكون  -االضاءة الجانبیة: -ر
  الظالل إما أن تضیف بعض االھتمام والفائده للمشھد أو بالعكس. عمودیة أو افقیة، وھذه

لالضاءة االصطناعیة الدور المھم في تحسین وتعزیز مشھد الفضاءات الخارجیة لیالً, حیث تعد 
االضاءة االصطناعیة عنصر مھم واداة دینامیكة في ایجاد وتشكیل مشاھد لیلیة للفضاءات الخارجیة 

اثیرات الفنیة والنفسیة والتصمیمیة التي یحدثھا ھذا العنصر التشكیلي في مشھد فعالة وحیویة بسبب الت
 الفضاء الخارجي لیالً. 

 
 المشھد اللیلي في الفضاءات الخارجیة:

 والمصنعة الطبیعیة العناصر من المتكون االبعاد الثالثي المشھد ھومشھد الفضاءات الخارجیة    
 ]xviiالحركة.[ محاور طریق عن المتلقي خاللھا ینتقل طرةمؤ مشاھد بعضھا مولدة مع المتكاملة

المشھد اللیلي للفضاء الخارجي ھو صورة الفضاءات الخارجیة لیال" الذي یمتلك خصوصیة وشخصیة 
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خاصة بھ من خالل العناصر المكونة لھ وتنظیم إضاءتھ, كذلك فان مصادر االضاءة المستعملة في 
ئق متعددة الضافة نوع من التنوع للمشھد, وایضاً تم تعریف االماكن العامة ممكن استعمالھا بطرا

المشاھد اللیلیة على انھا المشاھد القادرة على إثارة احساس المتلقي وتوجیھھ إلى نقطة مھمة في الحدث 
و تشیر دون غیرھا عن طریق االضاءة االصطناعیة التي بتنوعھا تؤدي الى تنوع المشھد اللیلي، 

ف في إدراك المشھد اللیلي للفضاءات الخارجیة باالعتماد على مصادر االضاءة الدراسات الى االختال
) إلى إن الضاءة المشھد lighting strategy) بعنوان (Beikirchالمستعملة، و قد اشارت دراسة (

 ]xviii[ -اللیلي وظیفتین ھما:
 ھا.الوضوحیة: إذ إن إضاءة المشھد اللیلي تساعد في القدرة على الرؤیة ووضوحیت -
احیاء اوقات اللیل (الظھور او االنطباع البصري) : وھذا یتعلق بالعنصر الجمالي الذي یشكل وجھة  -

 نظر ایجابیة للفضاء لیال، وان محاولة دمج الوظیفتین یعطي التصور الشامل للفضاء الخارجي لیال.
 Creating Visual Splendor with Lighting) بعنوان ( Provoost(  لقد اشارت دراسة قام بھا 

and Architecture إلى إن كل مشھد لیلي للفضاء الخارجي یختلف بواسطة تاریخھ وشخصیتھ (
وعناصره والمعالم الموجوده فیھ, إذ إن المعالم تعطي للمشھد شخصیتھ, ویعد شریان الحیاة في المكان 

لدراسة عن مجموعة من للمشھد, وتحدثت ا ًاجدید ًاوإن إنارة ھذه المعالم بطریقة مبدعة تضیف بعد
 ]xix[-التاثیرات التي تظھرھا االضاءة في المشھد اللیلي وھي:

إذ إن ھنالك العدید من المشاھد اللیلیة ذات الشھرة  -):Sense of Historyاالحساس بالتاریخ ( -أ
انھا  العالیة والحاویة بعض المعالم التاریخیة ولكن ھذه المشاھد تفاقمت شھرتھا عندما أضیئت لیال، إذ

 استفزت عواطف الناس واصبحت ذات تاثیر أكبر.
) تساعد االضاءة في إیجاد وإغناء الحیاة لیال في Sense of Place( -االحساس بالمكان: -ب

الفضاءات الخارجیة السیما في بعض االماكن التي تعد مشاھدھا رموزاً في المدن التي مازالت قائمة 
 بسبب التاثیرات اللیلیة فیھا.

البد من ان تعطي االضاءة االحساس بالھدف  -):Sense of Purposeحساس بالھدف او الغایة (اال -ج
من المشروع مثال ھل المشروع ثقافي او ترفیھي او ذو اھمیة اجتماعیة معینة، وھكذا إذ یجري تاكید 

) الى Corpذلك من خالل التصمیم الضوئي للمشھد الذي یظھر بعد حلول الظالم، وقد اشارت دراسة (
 ]xx[ ان الھدف من تنظیم المشھد اللیلي ھو:

 اغناء الحیاة لیال عن طریق ممارسة الفعالیات واالنشطة المختلفة والتمتع بھا لیالً.-
 تحسین الصورة البصریة للفضاء الخارجي لیالً.-
 تعزیز خصوصیة المشھد اللیلي.-
 ابراز جمالیات الفضاءات الخارجیة وأبداعھا.-
 ن التنوع في العالقات التي تربط عناصر المشھد اللیلي مع بعضھا.تحقیق درجة م-

أشارت العدید من الدراسات الى عناصر المشھد اللیلي للفضاءات الخارجیة التي یمكن تقسیمھا 
إلى:عناصر طبیعیة (ماء ونبات واحجار) وعناصر أصطناعیة (المنحوتات والتعریشات والجسور 

) Nightscape on Open Space() في دراستھ Hong(  ة). اكدومسارات الحركة واعمدة االنار
إلى أن المشھد اللیلي للفضاء الخارجي یتكون من الحافة والمحور إذ أن الحافة تعرف حدود الفضاء 
الخارجي  لیالً أما المحور فھو بمثابة االطار القصصي للمشھد اللیلي، ویُعد الضوء من اھم االدوات 

اللیلي للفضاء الخارجي ولونھ وحدوده، كذلك یُعد الضوء اداة دینامیكیة للكشف عن شكل المشھد 
اشارت   ]xxi[للوصول الى مشاھد لیلیة فعالة حیویة و بدیالً عن المواد التقلیدیة في الفضاءات الخارجیة.

) الى مجموعة من المفردات یجري تقیم Nasar)) ,(Evaluative the Image of the Cityدراسة 
 خاللھا وھي (االستلطاف واالثارة واالسترخاء وإثارة االنفعاالت واالدراك الحسي للمتلقي)المشھد من 

]xxii[                  . 
 

 التعریف االجرائي للمشھد اللیلي في الفضاءات الخارجیة 
ھو الصورة اللیلیة للفضاءات الخارجیة المتكونة من مجموعة من العناصر الطبیعیة والصناعیة,      

ادرة على اثارة احاسیس المتلقي وتوجیھھ الى نقطة مھمة في الحدث دون غیرھا عن طریق والق
 االضاءة االصطناعیة والتي تُعد أداة دینامیكیة للوصول إلى مشاھد لیلیة فعالة وحیویة.
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  -تشكیل المشھد اللیلي للفضاءات الخارجیة:
ة إلى اشكال ومساحات منظمة، فتنقلب یعرف التشكیل بأنھ تطور الكتلة المبھمة من الالشكلی     

أو ، ]xxiii[الفوضى إلى معنى ابتداًء بعناصر اساسیة وانتھاًء بعمل تعتمد طبیعتھ كلیاً على تلك العناصر
إنھ یعرف كلوحة فنیة إذ یحاول إیجاد اشكال ممتعة ومثل ھذه االشكال تشبع احساسنا بالجمال, وان 

ین العناصر الخاصة بالمدینة، اما التشكیل في الفضاءات التشكیل عبارة عن فن إیجاد وحدة بصریة ب
الخارجیة فانھ فن یتم التعبیر عنھ عن طریق بعض من العناصر التشكیلیة وھي: (الخط والشكل والكتلة 
واللون والضوء والملمس) فھي العناصر نفسھا المستخدمة في تشكیل لوحة فنیة ولكن الفرق االساسي 

فنیة والفضاءات الخارجیة ھو إن الفضاءات الخارجیة عبارة عن تشكیل یمكن بین القطعة أو اللوحة ال
التحرك عبر عناصره المختلفة . إن عناصر تشكیل الفضاء الخارجي ھي عبارة عن عناصر بصریة 
وإن اكثر العناصر استخداما فیھا ھو الخط حیث إنھ یشكل كل االشكال وممكن استخدامھ بانماط متعددة 

 فضاء الخارجي.ومتنوعة في ال

ھو عبارة عن أداة قویة لدى المصمم النھ عن طریقھا یتم إجاد طائفة الحصر لھا من  -الخط: -أ
االشكال والنماذج التي تسیطر على حركة العین والجسد, وتحدد الخطوط كیفیة استجابة االنسان للفضاء 

 الخارجي عاطفیا وجسدیا.
ایكون ھو العنصر المرئي الذي ینظم الفضاء الخارجي وھو شكل ثالثي االبعاد وعادة م -الشكل: -ب

 وھو الذي یحدد الشكل العام للفضاء الخارجي.
تصف الكتلة المساحة التي یحتلھا عنصر  معین مثال نبات أو ھیكل أو مبنى معین داخل  -الكتلھ: -ج

یة من الفضاء الخارجي, وتكون المساحات الفارغة في الفضاءات الخارجیة اكثر اھمیة تصمیم
 . ]xxiv[غیرھا.

ھو تعبیر یدل على الخصائص السطحیة للمواد والتي یتم التعرف علیھا عبر الجھاز  -الملمس: -د
البصري ویتم التحقق منھا عن طریق حاسة اللمس, ویظھر ملمس السطح كنتیجة للتفاعل بین الضوء 

 وكیفیات السطح من حیث النعومة والخشونة،ویصنف ملمس السطوح من حیث:
 لدرجة (ملمس ناعم أو ملمس خشن)ا-
 النوع (ملمس حقیقي أوملمس طبیعي أوملمس صناعي أوملمس ایھامي).-

لذا فالملمس ھو الخلیط الذي یجمع كالُ من االحساس الناتج عن الملمس وذاك الناتج عن االدراك 
 ]xxv[البصري معا. 

اءات الخارجیة  والتي تعمل على تُعد االلوان من العناصر المھمة في تشكیل مشھد الفض -: اللون -ه
زیادة االھتمام والتنوع, وھي من اكثر العناصر وضوحا في مشھد الفضاءات الخارجیة، ولاللوان 
القدرة على اثارة المشاعر واالدراك للفضاء, حیث تستخدم االلوان الباردة في االماكن التي تمیل الى 

اصغر حجما واكثر بعدا, أما االلوان الدافئة  الھدوء أو االسترخاء كذلك فھي تجعل العناصر تبدو
فتستخدم في االماكن الترفیھیة النھا تكون أكثر إثارة من الباردة وھي تجعل العناصر تبدو اكبر حجما 
واكثر قربا, وتتغیر االلوان في مشھد الفضاءات الخارجیة  بحسب المواسم ففي الصیف تكون االلوان 

 ]xxvi[ شتاء فتمیل إلى أن تكون اكثر قتامة.أكثر تنوعاً وأشراقا أما في ال
یُعد الضوء من العناصر التشكیلیة االساسیة في الفضاء الخارجي, إذ إنھ یؤثر  -الضوء الصناعي: -و

في كیفیة رؤیة المتلقي للفضاء وكیفیة ابراز العناصر التشكیلیة االخرى، و.یمكن توظیف الضوء في 
  -المشھد اللیلي للفضاء الخارجي لتحقیق:

 جذب انتباه الرائي من خالل التباین. -
 تحقیق االبراز والسیادة لعنصر معین وتوجیھ بصر المتلقي نحوه. -
 تساعد االضاءة في تحقیق االحساس بالعمق. -

لذلك من الممكن أن یكون التحكم باالضاءة من حیث تنظیمھا وتوجیھھا وموازنتھا السبب في إحداث 
 ]xxvii[ي یحقق اعلى درجات الجذب والتاثیر في المتلقي. التنظیم الجمالي المعبر الذ

 
 -التعریف االجرائي لتشكیل المشھد اللیلي للفضاءات الخارجیة:

ھو عبارة عن ھیكیلة وترتیب وصیاغة الصورة اللیلیة للفضاءات الخارجیة والتعبیر عنھا عبر      
اللون والضوء والملمس)، وقد ُعد بعض من العناصر التشكیلیة البصریة وھي (الخط والشكل والكتلة و
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الضوء من العناصر التشكیلیة المھمة إذ إنھ یؤثر في كیفیة رؤیة المتلقي للمشھد اللیلي للفضاء الخارجي 
 وفي كیفیة ابراز العناصر التشكیلیة االخرى.

 االطار النظري
ل المشھد اللیلي تھدف ھذه الفقرة الى طرح المؤشرات االساسیة لالضاءة االصطناعیة وتشكی      

 للفضاءات الخارجیة من خالل الفقرات المطروحة سابقاً. 
 
 -االضاءة االصطناعیة: .1

 -لالضاءة االصطناعیة مجموعة من الخصائص البصریة للضوء وھي:
لون الضوء (الوان حارة، الوان باردة), شدة الضوء (عالیة، متوسطة, واطئة), اتجاه الضوء (عالي, 
سفلي, امامي, خلفي, جانبي)،  لذا من الممكن عن طریق ھذه الخصائص اعطاء لغة ممیزة لالضاءة 

 االصطناعیة.
 -.  تشكیل المشھد اللیلي للفضاء الخارجي:2
للفضاء الخارجي على انھ الصورة اللیلیة للفضاءات الخارجیة المتكونة  یمكن تعریف المشھد اللیلي   

من مجموعة من العناصر الطبیعیة والصناعیة, والقادرة على اثارة احاسیس المتلقي وتوجیھھ الى نقطة 
مھمة في الحدث دون غیرھا عن طریق االضاءة االصطناعیة والتي تُعد أداة دینامیكیة للوصول إلى 

 ة فعالة وحیویة.مشاھد لیلی
ان عناصر تشكیل مشھد الفضاءات الخارجیة حددت مجموعة من العناصر التشكیلیة لمشھد     

 الفضاءات الخارجیة وھي (الخط والشكل والكتلة واللون والضوء والملمس) .
 

 استمارة االستبیان
 اوالً. اعداد االستمارة وتقییمھا

عدت استمارة االستبیان بصیغتھا االولیة وتم عرضھا على من خالل المؤشرات المستخلصھ سابقاً أُ     
خمسة من تدریسي قسم ھندسةالعمارة في الجامعة التكنولوجیة لغرض مراجعتھا وابداء االراء 
والمقترحات التقویمیة لھا ومن ثم تم تعدیل االستمارة على اساس ھذا التقویم لتظھر بصورتھا النھائیة 

ث تضمنت االستمارة المؤشرات المحققة لعناصر تشكیل المشھد اللیلي )، حی1وكما موضحة بالجدول (
للفضاء الخارجي وخصائص االضاءة االصطناعیة المؤثرة في ھذه العناصر من خالل تلك المؤشرات. 
حیث كانت مؤشرات عنصر الخط ھي:(الخط كمحدد لالشكال, كمجزئ للمساحات, كمحدد للحركة 

نصر الكتلة فكانت مؤشراتھ ھي (الحجم, الوزن, الكتل المعقدة, الكتل واالتجاه, یخلق فواصل ), اما ع
الغریبة والممیزة, الكتل الشفافة) أما عنصر الشكل فكانت مؤشراتھ (السطوح, االشكال الحرة, االشكال 
الھندسیة), أما مؤشرات الملمس فكانت (الناعم, الخشن, الحیادي, الصقیل, العاكس), اللون كانت 

ذب انتباه المتلقي, زیادة االھتمام والتنوع في الفضاء, رسوخ وتذكر العنصر في ذھن مؤشراتھ (ج
 المتلقي, تحقیق المتعة الجمالیة).
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) استمارة االستبیان ألثر االضاءة االضاءة االصطناعیة في عناصر تشكیل المشھد اللیلي 1جدول (
 للفضاءات الخارجیة

ة من خصائص االضاءة االصطناعیة التي تساھم في تحقیق مجموعة من العناصر التشكیلیة للمشھد تتناول ھذه االستمارة مجموع
ثم یرجى وضع عالمة صح امام خصائص االضاءة  یرجى اوالً تثبیت اسم المشروعاللیلي للفضاءات الخارجیة من خالل مؤشراتھا. 

 تھا/ (یمكن االجابة على اكثر من حقل).االصطناعیة المؤثرة في تحقیق العناصر التشكیلیة من خالل مؤشرا
 (                                        )   -اسم المشروع   :

 التشكیل خصائص االضاءة
الوان  شده االضاءة اتجاه االضاءة

 االضاءة
 

 عناصر التشكیل
 حار بارد عالیھ واطئھ متوسطھ عالٍ  سفلي امامي خلفي جانبي

 الخط كالیحدد االش          
 یجزئ المساحات          
 یحدد االتجاه والحركة          
 یخلق فواصل          
المساحة التي  الحجم كبیر          

یحتلھاالعنصر 
 وتتضمن:

 الكتلة
  صغیر          
 الوزن ثقیل          
  خفیف          
 كتلة معقدة          
 غریبة وممیزةكتلة           
 كتلة شفافة          
العنصر المرئي  سطوح افقیة          

المنظم للفضاء 
الخارجي ویكون 

 بشكل:_

 الشكل
 مائلة          
 عمودیة          
 اشكال حرة          
 اشكال ھندسیة          
الخصائص  ناعم          

 السطحیة لالجسام
 الملمس

 خشن          
 حیادي          
 صقیل          
 عاكس          
 اللون تعمل على جذب االنتباه.          
 زیاده االھتمام والتنوع في الفضاء          
 رسوخ وتذكر العنصر في ذھن المتلقي          
 تحقیق متعة جمالیة          

 
)  معماریا  ذو خلفیة نظریة 20تم اختیار عینة المستبینین والتي شملت (: ثانیاً. عینة المستبینین

 ).2ومھنیة وكما موضح في الجدول (
 
 
 

 ) عین المستبینین2جدول (
 مكان العمل العدد االختصاص العینة

 الجامعة التكنولوجیة 7 ھندسة معماریة تدریسیین
 دوائر الدولة 9 ھندسة معماریة مھندسیین
 مكاتب ھندسیة 4 سة معماریةھند مھندسین
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 -ثالثاً. توضیح طریقة التعامل مع االستمارة:
) عرض مثال توضیحي للمستبینین یضم 3لتوضیح االستمارة للمستبین تم وكما موضح في الجدول (

مجموعة من المشاھد اللیلیة المصممة ضوئیاً لغرض توضیح خصائص االضاءة االصطناعیة وكیفیة 
 ا لعناصر تشكیل المشھد اللیلي للفضاءات الخارجیة.تأثیلرھا وتحقیقھ

 
) یوضح صور لالضاءة االصطناعیة المحققة لبعض من العناصر التشكیلیة للمشھد اللیلي 3( جدول

 للفضاءات الخارجیة

 خط االضاءة

خصائص 
االضاءة 

 االصطناعیة

 الوان حارة (االصفر) اللون

 

 الواطئة الشدة
 انبيالعالي والج االتجاه

خصائص 
االضاءة 

 االصطناعیة

 الوان حارة (البرتقالي) اللون

 

 المتوسطة الشدة
 السفلي االتجاه

خصائص 
االضاءة 

 االصطناعیة

 الوان باردة (االخضر) اللون

 

 المتوسطة الشدة
 عالي االتجاه

الضوء كمحدد 
 للكتل

خصائص 
االضاءة 

 االصطناعیة

(االخضر الوان باردة  اللون
 واالزرق)

 

 المتوسطة الشدة
خصائص االضاءة  االتجاه

 االصطناعیة

الضوء كمحدد 
 للشكل

خصائص 
االضاءة 

 االصطناعیة

 الوان باردة اللون

 

 المتوسطة الشدة
 عالي االتجاه

الضوء كمؤثر في 
 الملمس

خصائص 
االضاءة 

 االصطناعیة

 االلوان الحارة (البرتقالي) اللون
االلوان الباردة (االزرق 

 واالخضر)

 

 واطئة الشدة
 جانبي االتجاه

الضوء كمؤثر في 
 لون العناصر

خصائص 
االضاءة 

 االصطناعیة

 االلوان الحارة (االحمر) اللون
االلوان الباردة (االزرق 

 واالخضر)

 

 المتوسطة الشدة
 العلوي والسفلي االتجاه
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 الدراسة العملیة
 : المشاریع المختارة اوالَ 

 تم اختیار مجموعة من المشاریع المصممة ضوئیاً والتي شملت مایلي: 
), یتمیز المشھد اللیلي في ھذا المشروع بالھدوء 1) في مالیزیا (شكل (Klcc Park المشروع االول

 والتشجیع على االسترخاء والراحة نتیجة الستعمال الوان االضاءة الھادئة والمتنوعة.
), یتمیز المشروع بمشھد لیلي رائع ,إذ 2في باریس (شكل (Parc De la villette)  روع الثانيالمش

تبرز االضاءة االصطناعیة لیال كل جمالیات التصمیم. السیما فیما یخص عالقة والكتل الحمراء 
 بالمشروع .

للمشروع بالسحر ) یتمیز المشھد اللیلي 3) في برشلونة (شكل Parc del poblenou( المشروع الثالث
والجاذبیة المضافة من خالل االضاءة االصطناعیة التي تكون على شكل كرات كبیرة حفرت في باطن 
االرض او تتدلى من خالل اطارات معدنیة إذ إن الفكرة االساسیة من تطویر ھذا الموقع ھو انتاج انارة 

 جیدة قادرة على تحقیق كل معاییر االسترخاء والراحة للمستخدم. 
), یتمیز المشھد اللیلي 4(جناح الترحیب في قلب جزیرة یاس في ابو ظبي) (شكل  المشروع الرابع

 باالضاءة  التي تعمل جنبا الى جنب  مع المیاة الیجاد إثارة مذھلة.
) ,یتمیز المشروع بمشھد لیلي ممتع لما فیھ من 5(المنارة بارك في اربیل) (شكل  المشروع الخامس

تصمیم الرائع من حیث الوانھا وشدتھا اذ انھا تتحرك وتلتوي في المتنزه محققة اعلى انارة متمیزة بال
 درجات من الوضوحیة واالمان للمستخدم. 

وھذه المسابقة تحدث كل عام  )6) كما في الشكل(City-People-Light( مشاریع المسابقة الدولیة
مع ابراز جمالیة وابداع المشھد  وكل المطلوب ھو تحقیق اضاءة دائمة وواضحة لجمیع المواطنین

 اللیلي للفضاء الخارجي.
 

 
 جنوب شرق كوااللمبور في مالیزیا Klcc Park -) المشروع االول:1شكل(

 
 ) في مدینة باریسParc De la villette) المشروع الثاني (2شكل(

 
 ي, برشلونة, حي سانت مارت Parc del poblenou (Barcelona)) المشروع الثالث 3شكل(
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 )  المشروع الرابع (جناح الترحیب في قلب جزیرة یاس في ابو ظبي), ابو ظبي4شكل(

 
 ) المشروع الخامس (المنارة بارك في اربیل) , العراق, اربیل5شكل(

 

 
ھذه المسابقة تكافئ المدن التي تعطي ) , city-people-light) مشاریع المسابقة الدولیة (6شكل(

 من ناحیة التعبیر عن التراث الثقافي والمعماري فضالً عن اعطاء ھویة للمدینةقیمة 

  
في الضواحي  2003الفائز االول عام 

 الشمالیة الغربیة لمدینة باریس
 نیفا ,سویسرایقع في ج 2007الفائز الثاني عام 

  
ساوكارلوس  2007الفائز الثالث عام 

 ,البرازیل
یقع في سیول,كوریا  2008الفائز االول عام 

 الجنوبیة

 
 یقع في جایفسكیال, فنلندا.2009الفائز االول عام 
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: تم االستبیان من خالل تزوید المستبینین باستمارة االستبیان الموضحة في طریقة  االستبیان ثانیاً.
) الذي یعطي صورة موضحة عن بعض المؤشرات التي 3) وایضا نسخة من الجدول (1الجدول (

یضم صور  )CDارة االستبیان لیتسنى توضیحھا للمستبین، وایضا تم تزویدھم بقرص (تتضمھا استم
)، لكي یتسنى عرضھا على 6) ال (1للمشاھد اللیلیة للمشاریع المختارة والموضحة باالشكال من (

 جھاز الحاسوب وتثبیت االجابات على استمارات االستبیان الخاصة بكل مشروع.
 
 تائج الدراسة العملیة ن
أظھرت نتائج االستبیان اثر خصائص االضاءة االصطناعیة في تحقیق الخط بوصفھ   -:-. الخط1

عنصراً تشكیلیاً للمشھد اللیلي  من خالل مؤشراتھ (الخط محدداً لالشكال ,یجزئ المساحات , یحدد 
) والذي یوضح ان من اكثر خصائص 7االتجاه والحركة , إیجاد فواصل ممتعة ) وكما في الشكل (

 -االضاءة االصطناعیة المؤثرة في عنصر الخط ھي االلوان:
أظھرت نتائج االستبیان اثر خصائص االضاءة االصطناعیة في تحقیق الكتلة بوصفھا   -. الكتلة :2

عنصراً تشكیلیاً للمشھد اللیلي  من خالل مؤشراتھا (الحجم ,والكتل المعقدة , والكتل الغریبة , والكتل 
) والذي یوضح ان من اكثر الخصائص المؤثرة في عنصر الكتلة ھي 8لشكل (الشفافة) وكما في ا

 االلوان.
 

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0

االلوان الشدة االتجاه
خصائص االضاءة 

االصطناعیة 45.0 35.2 19.8
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5.0

10.0
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30.0
35.0
40.0
45.0
50.0

االلوان الشدة االتجاه
االضاءة االصطناعیة 46.6 32.1 21.3 

 ) خصائص االضاءة االصطناعیة7شكل (
 المحققة لعنصر الخط

 ) خصائص االضاءة االصطناعیة8شكل (
 المحققة لعنصر الكتلة

 
قیق الشكل بوصفھ أظھرت نتائج االستبیان أثر خصائص االضاءة االصطناعیة في تح  -. الشكل:3

عنصراً تشكیلیاً للمشھد اللیلي  من خالل مؤشراتھ (السطوح االفقیة, والسطوح المائلة , اوالشكال الحرة 
) والذي یوضح ان من اكثر الخصائص المؤثرة في الشكل 9, واالشكال الھندسیة ) وكما في الشكل (

 ھي االلوان ایضا.
خصائص وأنماط االضاءة االصطناعیة في تحقیق الملمس أظھرت نتائج االستبیان أثر   -. الملمس:4

بوصفھ عنصراً تشكیلیاً للمشھد اللیلي  من خالل مؤشراتھ (الملمس الناعم , والملمس الخشن , والملمس 
) والذي یوضح ان من اكثر الخصائص 10الحیادي, والملمس الصقیل ,و العاكس) وكما في الشكل (

 المؤثرة في الملمس ھي االلوان.
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االلوان الشدة االتجاه
خصائص االضاءة االصطناعیة 46.2 33.1 20.7 

 ) خصائص االضاءة االصطناعیة9شكل (
 المحققة لعنصر الشكل

 ) خصائص االضاءة االصطناعیة10شكل (
 المحققة لعنصر الملمس
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أظھرت نتائج االستبیان أثر خصائص االضاءة االصطناعیة في تحقیق االلوان بوصفھا   -. اللون:5
نتباه , وزیادة االھتمام والتنوع في الفضاء , عنصراً تشكیلیاً للمشھد اللیلي  من خالل مؤشراتھ (جذب اال

) الذي یوضح 11وكما في الشكل ( ورسوخ وتذكر العنصر في ذھن المتلقي , وتحقیق المتعة الجمالیة)
 ان  من اكثر خصائص االضاءة االصطناعیة المؤثرة في االلوان ھي لون االضاءة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یتضح مما تقدم وكخالصة للعالقة بین خصائص االضاءة االصطناعیة والعناصر التشكیلیة للمشھد     
اللیلي للفضاءات الخارجیة انھ قد تم اتفاق جمیع المستبینین على ان خصائص االضاءة االصطناعیة 

 أ بلون االضاءة تلیھا الشدة فاالتجاه.المؤثرة على عناصر تشكیل المشھد اللیلي للفضاءات الخارجیة تبد
 

 -االستنتاجات:
 -تھدف ھذه الفقرة الى طرح االستنتاجات الخاصة باالطار النظري والدراسة العملیة وكما یلي:

 -. استنتاجات االطار النظري:1
تمثل االضاءة االصطناعیة جانبا مھما من جوانب العمل التصمیمي وترتبط بھ ارتباطا وثیقا  •

 طبیعتھا الحیویة وما تحققھ من جوانب تصمیمیة مھمة.نظرا ل
 كان لالضاءة دور كبیر في تحسین صورة المدینة وابراز المشھد اللیلي لھا. •
ان االضاءة االصطناعیة تُوجد صورة دقیقة جدا للفضاء والمتضمنة الكثیر من الذكریات  •

ا تؤكد  على مجموعة من القیم التاریخیة الرائعة حیث تزداد أھمیة االنارة في تشكیل المشھد اللیلي النھ
والفنیة التي یحویھا الفضاء. كذلك فھي تعمل على تنظیم الفضاء بصریا, وإن لالضاءة تأثیرات درامیة 

 في ادراك البشر.
توفر االضاءة االصطناعیة الحمایة واالمن والوضوحیة وابراز جمالیات الفضاء الحضري  •

 الخارجي في اللیل.
على توجیھ الحركة و تسلیط الضوء على المعالم المعماریة والطبیعیة وتكشف تعمل االضاءة  •

 عن بنیة التصمیم وتعزز الجوانب الجمالیة فیھ.
تعطي االضاءة االصطناعیة جوا ھادئا وجمیال یوحي بالراحة النفسیة والشعور بالطمأنینة  •

 االثارة للمشھد.والتفكیر والخیال, وممكن استخدام االضاءة المخفیة العطاء نوع من 
 .لالضاءة االصطناعیة مجموعة من الخصائص وھي اللون والشدة واالتجاه •
المشاھد اللیلیة  ھي المشاھد القادرة على إثارة احساس المتلقي وتوجیھھ إلى نقطة مھمة في  •

 الحدث دون غیرھا عن طریق االضاءة االصطناعیة التي بتنوعھا تؤدي الى تنوع المشھد اللیلي.
اللیلي للفضاء الخارجي ھو صورة الفضاءات الخارجیة لیال" الذي یمتلك خصوصیة  المشھد •

 وشخصیة خاصة بھ من خالل العناصر المكونة لھ وتنظیم إضاءتھ.
إن كل مشھد لیلي للفضاء الخارجي یختلف بواسطة تاریخھ وشخصیتھ وعناصره والمعالم  •

عد شریان الحیاة في المكان ,وإن إنارة ھذه الموجوده فیھ, إذ إن المعالم تعطي للمشھد شخصیتھ ,وی
 للمشھد. ًاجدید ًاالمعالم بطریقة مبدعة تضیف بعد
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خصائص االضاءة االصطناعیة 46.7 31.5 21.7 

) خصائص االضاءة االصطناعیة 11شكل (
 اللون المحققة لعنصر
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ھنالك مجموعة من التاثیرات التي تظھرھا االضاءة االصطناعیة في المشھد اللیلي وھي  •
 االحساس بالتاریخ, االحساس بالمكان, االحساس بالھدف او الغایة.

للفضاء الخارجي ھو : اغناء الحیاة لیال عن طریق ممارسة  ان الھدف من تنظیم المشھد اللیلي •
الفعالیات واالنشطة المختلفة والتمتع بھا لیال",تحسین الصورة البصریة للفضاء الخارجي لیال",تعزیز 
خصوصیة المشھد اللیلي,ابراز جمالیات الفضاءات الخارجیة وأبداعھا,تحقیق درجة من التنوع في 

 صر المشھد اللیلي مع بعضھا.العالقات التي تربط عنا
ان عناصر المشھد اللیلي للفضاءات الخارجیة التي یمكن تقسیمھا إلى:عناصر طبیعیة ( ماء  •

ونبات واحجار) وعناصر أصطناعیة (المنحوتات, التعریشات, الجسور, مسارات الحركة, اعمدة 
 االنارة).

حیویة و بدیالً عن المواد التقلیدیة في یُعد الضوء اداة دینامیكیة للوصول الى مشاھد لیلیة فعالة  •
 الفضاءات الخارجیة.

التشكیل  في الفضاءات الخارجیة فن یتم التعبیر عنھ عن طریق بعض من العناصر التشكیلیة  •
وھي: (الخط ,والشكل,والكتلة,واللون ,والضوء ,والملمس) ,فھي العناصر نفسھا المستخدمة في تشكیل 

 لوحة فنیة.
د اللیلي للفضاء الخارجي على انھ الصورة اللیلیة للفضاءات الخارجیة یمكن تعریف المشھ •

المتكونة من مجموعة من العناصر الطبیعیة والصناعیة, والقادرة على اثارة احاسیس المتلقي وتوجیھھ 
الى نقطة مھمة في الحدث دون غیرھا عن طریق االضاءة االصطناعیة والتي تُعد أداة دینامیكیة 

 اھد لیلیة فعالة وحیویة.للوصول إلى مش
تشكیل المشھد اللیلي للفضاء الخارجي فھو عبارة عن ھیكیلة وترتیب وصیاغة الصورة اللیلیة  •

للفضاءات الخارجیة والتعبیر عنھا عبر بعض من العناصر التشكیلیة البصریة وھي 
شكیلیة المھمة إذ إنھ (الخط,والشكل,والكتلة, واللون, والضوء,والملمس). وقد ُعد الضوء من العناصر الت

یؤثر في كیفیة رؤیة المتلقي للمشھد اللیلي للفضاء الخارجي وفي كیفیة ابراز العناصر التشكیلیة 
 االخرى.

 
 -استنتاجات الدراسة العملیة:

تمثلت استنتاجات الدراسة العملیة اثر خصائص االضاءة االصطناعیة في عناصر تشكیل المشھد    
یة, حیث تمثلت عناصر التشكیل ب :( الخط, والكتلة, والشكل,و الملمس, اللیلي للفضاءات الخارج

واللون ) وكان لكل عنصر مجموعة من المؤشرات الثانویة التي أبرزت تأثیر بعض من خصائص 
  -االضاءة االضاءة االصطناعیة وكما یأتي:

نصر الخط بالنسبة إلى عنصر الخط: ظھر بوضوح تأثیر كل من االلوان والشدة في ابراز ع •
 كعنصر تشكیلي للمشھد اللیلي للفضاءات الخارجیة.

 بالنسبة إلى عنصر الكتلة: برز بوضوح تأثیر االلوان في توضیح عنصر الكتلة. •
كان لاللوان اھمیة كبیرة في ابراز عنصر الشكل بوصفھ عنصراً -بالنسبة إلى عنصر الشكل: •

 تشكیلیاً للمشھد اللیلي.
وضوح تأثیر االلوان االضاءة االصطناعیة وشدتھا في تغیر ظھر ب-بالنسبة إلى الملمس: •

 ملمس العناصر المكونة للمشھد اللیلي للفضاءات الخارجیة.
ظھر بوضوح تاثیر الوان االضاءة االصطناعیة في ابراز الوان العناصر  -بالنسبة إلى اللون: •

 المكونة للمشھد اللیلي.
اثر خصائص االضاءة االصطناعیة في تحقیق ) یوضح 12توصل البحث الى انموذج نظري (شكل  

مجموعة من العناصر التشكیلیلة للمشھد اللیلي للفضاء الخارجي من خالل مؤشراتھا. حیث كان لون 
االضاءة االصطناعیة االكثر تأثیراً في عنصر الكتلة فالخط ثم الملمس واللون واخیراً الشكل.أما اتجاه 

یراً في الشكل فاللون ثم الكتلة والملمس وأخیراً الخط، اما شدة االضاءة االصطناعیة فكان االكثر تأث
 االضاءة االصطناعیة كانت االكثر تأثیراً في الخط فالملمس ثم الشكل والكتلة واخیراً اللون.

وكان تسلسل اھمیة خصائص االضاءة االصطناعیة المحققة لعناصر تشكیل المشھد اللیلي ھي على 
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 -النحو االتي:
 االتجاه. -3الشدة    -2اللون   -1

 
 

) أنموذج نظري الثر خصائص االضاءة االصطناعیة في عناصر تشكیل المشھد اللیلي 12شكل (
 للفضاءات الخارجیة
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