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 شخصية المنـشأ لـيالً      إبرازيلعب التصميم الضوئي الليلي في الوقت الحاضر دوراً مهماً في           
 الوظيفيـة المتأتيـة   ألهميته إضافة معالمه المميزة ومعالجاته التفصيلية رازإبوتعزيز أهميته من خالل  

من قدرته على استمرارية وديمومة عمل الفضاءات الداخلية والخارجية على االحتراق الداخلي سـواء       
وحسبما تقتضيه الطبيعة الوظيفية للمنشأ، وبفعل تميز المنظومتين الفكرية والتطبيقية للتصميم الضوئي            

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

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

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

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

  .اإلبداع في هذا المجال كما وتم التوصل لمجموعة استنتاجات بحثية
 

Night Illumination Design on Building aid the Architectural 
Creativity 

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

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

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

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