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 تنمية التصميم المعاصروأثره فى  الضوء فى فنون ما بعد الحداثة

 

 عاطف محمد  أسماءى ، القاضعبد هللا عبده ، وائل حمدى  ىمحمد عل

 دعاء حسن زكريا الساعاتى 

 :ملخص

اح  ا ذذث حم ة ذذث احم ذذة    مذذب د ذذ هذذ ا احث ذذد  إذذ د احذذا ضوا ذذث احفذذفن ن  ذذ    ذذ    ذذف    

ناحم   فذذبا احمذذ    ه اد ن هة ث نمشكلث ن  ضةل احث د علا خلف ث د د ناحة بص  ن شم

نوضا    خلف ث احث د نانقس  احث د احا ع ه م ذذبنو م إذذب احة ذذفو اذن  احذذ ع   كلذذ  عذذ  

اح  ا ذذث احففن ن هة مه    اح ةل احف   ناحف ف  احمشك ل ث ن كلة ب   فذذب علذذا   ذذف  مذذب د ذذ   

ث ض اذعةب  احف  ث احة بصذذ  حذذ  بص  م  خال    ل ل حث ض  ن   اهب      ة ث احم ة   احة

اذجبنب ناحم  ث   فب علا احق   احمشك ل ث ناحجةبح ث    احم ة   احة بص  احففئ    احف بن  

 . نم ع    هب علا   ة ث ن طف   احم ة   احة بص 

    مب د   اح  ا ث ، احم ة  احففن ،  الكلمات الدالة :

 
 مقدمة:
صائصها من منظومة كاملة  هو ظاهرة كونية تستمد خ   يعتبر الضوء"

ومن خالل هذا التفاعل ينشأ لنا كم    األساسية،لتفاعل المادة مع كونها الطاقة  
وميض أو ما نطلق يمكن أن ندركه بصريًا فيتحول إلى ما يسمى بال  إشعاعي

إيعلية   مفهومة    الضوء،  العلماء    التيالعديدة    ونظرياتهأن  فيها    فيجاهدت 
إلى   يالعمل الفن  فير مفهومة من عنصر هام  غيت   فيبحث عنها لها األثر  ال

عنه    القيمة،غاية    فيعنصر   التعبير  طرق   باالكتشافات   الرتباطهوتغيرت 
 (1)  ."العلمية على مر العصور

الضوء    فيندركه    الذي  الضوء  ويختلف"   عن  اليومية    الذي حياتنا 
العمل   قيمة  األساسية    الفني،يثرى  العناصر  من  التص  فيفالضوء  ميم  مجال 

للعمل    في ويؤثر   المرئية  إدراك   في ويسهم    الفني الطبيعة  حيث  من  إنشائه 
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  التشكيلي فراغه، فهو يجسد البناء    فيالدرجات المتباينة القيمة وتوزيع األشكال  
الفن وانحناءاتها    يللعمل  األشكال  أبعاد  على  بإمكانه   واستدارتها،ويؤكد    كما 

العديد من القيم    تساعد على تحقيقزمنية ومكانية    ومعاني التعبير عن دالالت  
 (2) ."الجمالية والفنية 

العنصر  "   العمل    األساسيوالضوء هو    في يدخل    القنىمن عناصر 
من حوله    ة ، ويتأثر الضوء بمتغيرات البيئةالخصائص التشكيلية لألعمال الفني

، سواء كانت شفافة أو نصف شفافة أو خامة عاكسة للضوء وكذلك يتأثر من  
أهمية  خالل   وللضوء   ، ولونها   الخامة  ملمس  وايضا  االسطح    في ملمس 

من خصائص    التصميم المعاصر ويعد أحد العناصر األساسية للتصميم لما له
جات إشعاعية  عناصر ،والضوء يتكون من مجموعة مو وسمات تميزه عن بقية ال

ل ولهذه الموجات أبعاد كيفية أو نوعية ، ولك  صناعأو   طبيعيصادرة من منبع  
(  1)كما نرى في الشكل رقم    منها لون خاص حيث تضم ألوان الطيف السبعة

ب لكمية ونوع الطاقة المشعة  علميًا أن العين ال تستجي  الذى يوضح ذلك ويثبت 
للطريقة  عكت  التي أيضًا  تستجيب  وإنما  فحسب  األسطح  بها    التيسها  تعكس 

يسهم    هذهاألسطح   ،ومما  الضوئية  األجس  فيالطاقة  كون  تعكس  ذلك  ال  ام 
األطوال    النسبةس  بنف  مختلفة  بالمظهر  الموجهةولكن  يسمى  ما    المرئي   ،وهو 

  يعبر عن صفة الملمس لألسطح المختلفة سواء كانت معتماً   الذيللسطح وهو  
 (3)."أو شفافة أو زجاجية المعهأو 
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 (1شكل رقم )

 nterest.com/pin/https://www.pi المرجع

النفسي    على التأثيرالقدرة    امتالكفمن خالل الضوء يستطيع الفنان  "  
لموضوع عمله الفني مثل معاني الحزن أو الجد    المختلفةوالتعبير عن المعاني  

المرح   أو  الدف   البرودة  والبهجة،والوقار  من أم  وذلك  السكون  أو  والحركة  ء 
 الضوء، عدة عوامل منها شدة    علىتتوقف  خالل قدرات الضوء التعبيرية والتي  

البناء التشكيلي للعمل   علىالقيمة الضوئية    إلىباإلضافة    الضوء،وزوايا سقوط  
مر العصور الكثير من مصادر اإلضاءة سواء    علىتوفر للفنانين    فني، ولقد ال

)  "كما الصناعية  أو  الطبيعية   بالشكل رقم  لنا  الضوء  2موضح  أثر    الطبيعي ( 
 ( 4). انعكاسه ل وزوايا على األشكا
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                (3شكل رقم )                          ( 2شكل رقم )          
 لى األسطح وانعكاسه ع  الصناعييوضح الضوء           يوضح الضوء الطبيعي وانعكاسه على األسطح    

 /https://www.pinterest.com/pin المرجع

 http://www.cinematechhaddad.comالمرجع 

الفني في العصر   وسائل التشكيل  الصناعية إحدى  اإلضاءة  وتعتبر"  
ة حديثة تمكن الفنان  من وسائل إضاء  أمدتهالحديث بعد طفره التكنولوجيا وما  

استغاللها   والتصميم    في من  الديكور  رقم    الضوئيأعمال  الشكل  في  نرى  كما 
ا(  3) التكنولوجية  وتطور  الفنية  أعماله  في  الفنان  تطور  فيه  نرى  لتي  والذى 

له كبير   أتاحت  المعاصر    في  الستغاللهاة  فرصة  التصميم  وفى  الفنية  أعماله 
  استعماال أسهل    فهيأعماله    في،وإحداث عالقة بين الضوء والتصميم المعاصر  

الضوء   العملية    الطبيعيمن  للتجربة  إخضاعها  ويمكن  وتحكم  مرونة  وأكثر 
الدقيق   المصدر    فيبالتحكم  على   واتجاههولونة    الضوئيشدة  المصدر  وبعد 

https://www.pinterest.com/pin/
http://www.cinematechhaddad.com/Cinematech/Cinematech_Mobdeown/SSermini/SSermini_Ketabah_1A4.HTM
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تخدم أغراضه الفنية    التياإلضاءة بالطريقة    استخدام  ت المصممة وكذلكاللوحا
 ( 5)."الطبيعية اإلضاءة فيال تتوافر   والتيالتحكم  فيبشكل أكثر سهولة ودقة 

 

 

 

 

 

                                                                       

 (4شكل رقم )

 /https://www.pinterest.com/pin المرجع

ومؤثر    الباحثةوترى  "   فعال  دور  للتكنولوجية  العمل    فيأن  تطور 
األعمال الفنية    في من خالل دمج تقنيات التكنولوجية وتنفيذها    واستحداثه  الفني

الجمالية وإد  القدرة  للعمل    راك  المميزة  كعمل  والسمات  موضح  مبتكر الفني  كما 
يتكون قدرة الفنان    الجماليفالضوء عامل من عوامل األدراك    ،(4بالشكل رقم )

واألدراك   المالحظة  األد   المرتبط  البصري على  يحيط    الذي  الفراغي راك  بمجال 
المادة بصريًا ومن  فبدون ضوء ال يستطيع إدر   فيه، بالعمل والضوء المؤثر   اك 

مناطق  خال تنوع  أبعاد    ءةاإلضا ل  توضيح  على  الفنان  قدرة    خبرته تظهر 
  الفنان، وتعد العناصر والقيم الفنية مفردات الشكل التي يستخدمها    (6)  الجمالية

المرئية  األولية  للعمل    فالعناصر  األولية  العناصر  ذاتها  هي  الطبيعة  ألشكال 
"الن الملمس" وهي في   –اللون    -المساحة –الخط    -قطةالفني والتي تتمثل في 

https://www.pinterest.com/pin/
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اإلبصار تنشأ عن تفاعل الضوء مع مادة الشكل  جوهرها مثيرات فيزيائية لحاسة 
الرؤية  لُتحدث  العين  خالل  تمر  واللون  والنور  الظل  من  مختلفة  قيمًا  تعكس 

النقطة    اختالف ب من  بدًء  الشكلية  الجوهرية    حتىتبايناتها  وحقيقتها  الحجم 
 (7)."ضوئية متباينة كيفًا وكمًا  اسات انعك

توظيف الضوء فى فنون ما بعد الحداثة واإلفادة اولت الباحثة  تن  وقد "  
المعاصر التصميم  تنمية  فى  تحليل    منها  خالل  الفنية  بعض  من  األعمال 

 ".الذين استخدموا الضوء في أعمالهم ومدى تطورهاللفنانين 

 مشكلة البحث  
 التالي:لتساؤل تتحدد مشكلة البحث في ا

الضو  ▪ أثر  من  اإلفادة  يمكن  لتنمية    فيء  كيف  الحداثة  بعد  ما  فنون 
 المعاصر؟ التصميم 

 ف البحث اهدأ
بعد  .1 ما  فنون  في  الضوء  أثر  من  باإلفادة  المعاصر  التصميم  تنمية 

 الحداثة.

 الضوء.تصميمات معاصرة قائمة على تكنولوجيا  استحداث  .2

 أهمية البحث 
ا  -1 أهمية  على  الضوء  في  إلقاء  الضوء  أثر  من  بعد  إلفادة  ما  فنون 

 عاصر.لتنمية التصميم الم الحداثة

الضوء -2 بمجال  الزخرفي  التصميم  مجال  بعد   ربط  ما  فنون  في 
 الحداثة.
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 ض البحث فر 
باإلفادة من   .1 المعاصر  التصميم  تنمية  فنون ما    يالضوء ف  أثريمكن 

 الحداثة.بعد 

 الضوء. يا تصميمات معاصرة قائمة على تكنولوج استحداث يمكن  .2

 حـدود البحث
 على: البحث قتصر ي

 . وعالميًا(وأثرها على الفن والتصميم )محليًا وء الض -
الذين   - األجانب  الفنانين  أعمال  من  مختارات  الضوء    استخدموادراسة 

 الفنية.فى أعمالهم 

 منهجية البحث: 
المنهج   البحث  توصيفًا    الوصفياتبع  البحثية  المشكلة  عرض  في 

 ظريًا. نوتحلياًل 

 البحث: مصطلحات 
 الضوء

األثر  "   هيئة    الذي  الصناعيو  أ   الطبيعيهو  على  العين  إلى  يصل 
إشعاعات من أجسام مضيئة بشكل مباشر أو غير مباشر يسقط على الشبكية  

تتولى بدورها نقل هذا األثر إلى المخ فتتكون الصورة المرئية للجسم بكل    التي
الوان   من  تحمله  االلوان  مميزة، ما  على    وتتوقف  الضوءالمدركة   خصائص 

 (8) ."المنعكس
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 اثةدالح بعدما 
تظهر فى مجاالت تعد  يشير إلى حقبة زمنية لها أبعاد تاريخية  وهو  "  

الفن  فى  الرواد  نتاج  فى  والفكرية  التطبيقية  التحوالت  وبداية  الحديثة  الحركة 
يرات فضاًل عن التغ  المعاصرة،  اإلبداعية  االتجاهات والفكر المتمثل فى بعض  

المفاه  الفكرية  فى  والقيم  صاحبه  والجمالية،يم  مجاالت    ا وما  فى  تحوالت  من 
 (9).الحياة األخرى ضمن حالة عامة وشاملة سميت ما بعد الحداثة"

فى فنون ما بعد الحداثة خليطا من الفنون والفلسفة  أصبح  الفن    أن"   
للبحث عن الحقيقة  إن ما بعد الحداثة تجربة    الجديدة،والعلوم ووسائل اإلعالم  

  هو   موضوعا،ك عليه وليس بوصفها  الذى يتحر الفن بوصفها األفق  من خالل  
منه    لالستفادة  الماضييعود إلى    عقب، فالفنقلب لفكرة التقدم رأسا على    أيضا

يضا يمضى إلى األمام ، ويعيد القيمة للصورة الفنية ويتجاوز العدمية ليصل  أو 
 ( 10)."والتوفيقية لتزاوجاو  الثقافيإلى ما يعرف بالتبادل 

 التصميم المعاصر 
بالتصميم"   فهو  وُيقصد  الفن  فى  الجميلة    المعاصر  األشياء  ُصنع 

التصميم عن عملية تخطيط متكاملة   التشكيلية، ويمكن أن يصدر  واالبتكارات 
لشكل ما، وإنشائه بشكل ُمرٍض من ناحية الوظيفة والمشاعر التي يجلبها ذلك 

يحتاج إلى    النفسية، ويجب أن ُيدرك اإلنسان أن التصميم  التصميم من السعادة
تصميم أو تركيبه، ألنه عمل يساعد على تحقيق  خطة كاملة من أجل تشكيل ال

الوظيفة والغرض المخصص له. وُيقصد بالتصميم أيضًا عمليات االبتكار التي  
ن  تساعد على استخدام أفكار جديدة، تساعد على إعطاء بهجة للحياة، ويمكن أ 

ى حل مشكلة ما وتنظيم العالقات ُيعرَّف بأنه خطة منظمة ومتكاملة تساعد عل
 (11)." هدف معّين لتحقيق
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 علي:  ويشتملاإلطار النظري للبحث 
 مفهوم الضوء في الفنون التشكيلية   أوال:

 ،بنا المحيط العالم ياً بصر  ندرك لكي األساسي الشرط هو الضوء إًذا"  
 يحيط بما تتأثر العين( أن (البصري  اإلدراك حاسة ال تستطيع  الضوء بدون ن إذ 

تستطيع أنها  أي ،بها  عليه نتعرف فيها  فيزيائية  هيئة  للضوءر"."تبص أن ال 
 رؤية فى الرئيس السبب  ويصبح بأبصارنا  ندركه الطبيعة عناصر من كعنصر
 هل) السطوح صفات  تؤكد  للضوء الفيزيائية  والهيئة ،عليها ما سقط  إذا األشياء

 ذلك من أكثر بل (ئرةاغ  أو بارزة أو مسطحة  هي هل كروية أو منحنية هي
 على وهي السطوح مالمس بتحسس للعين  وتسمح األشياء مادة عن تفصح
 ( 12) ."البعد 

يعين على ابراز خصائص    الذيالنور    هو  الفنيوالضوء فى العمل  "   
الذاتية   وطبيعتها  ويزيد األجسام  أما  المميزة،  في  وضوحها،  على  الظالم  نتشر 

 الذيفأن الضوء هو الشعاع    مها، لذلكالمع   غموضا، ويخفىألجسام ويزيدها  ا
خبايا   ويجلويكشف  فتنة   األشياء،  وتزداد  المتذوقة  العين  فتعيها  تفاصيلها 

 (13)."بها

الحديث و "   الفن  فى   ال وانسيابية  حرة  إضاءةهو عبارة عن    الضوء 
 الشيء لمغزى  النفاذ  الى هدفت ما  بقدر األشياء ظواهر عن  الكشف إلى تهدف

 فى كبير بدور ساهمت  قد  الفلسفة كانت  وإذا ،الفنان زاوية من يهالإ ما نظر إذا
 ساهم فقد  ،الضوء مفاهيم على انعكس مما العشرين القرن  فى الفن مفاهيم تقدم
 هذه ومن ،العصر الحديث  إليها وصل  التي األبحاث  فى آخر جانب  من العلم

 (14).ل"األشكا وينلتل ياً علم ساً أسا الفنانون  استمد  والبصرية العلمية األبحاث 
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 ما بعد الحداثة   ثانيا: فنون 
الفترة  "   الحداثة فى  العالمية   التيظهرت فنون ما بعد  أعقبت الحرب 

حيث   الفنيم وقد أكدت على ضرورة مشاركة المشاهد فى العمل  1945الثانية  
العمل   داخل  مكان  له  بتقنيات    ت واستخدم  الفني،وضعت  جديدة  خامات 

مسبوقة   غير  الفنية  وأساليب  التعبيرات  المفاهيم    المرئية،على  تغيرت  فقد 
الفنون   بين  المعتادة  والفوارق   واختلطت   التلوين(  –التشكيل    –  )الرسمالتقليدية 

بل أختلط الفن باألفن ودخلت   والسينما،  والفوتوغرافيبفنون التمثيل والموسيقى  
يداف جديدة  تعريف  عمعايير  أصبح  فقد  جدد.  ومفكرين  فالسفة  بعد    عنها  ما 
يصف   بالجماعية    مرحلةالحداثة  ،   واالقتباسالساخرة    والمحاكاة تتميز 

أو    الثقافيوبعشوائية اإلنتاج   تكون أسلوب  الحداثة على أن  بعد  ، وتوقفت ما 
،ويرجع مصطلح     االستهالكفكرة جمالية وهكذا أصبح المصطلح يصف ثقافة  

التاسع عشر حوالى  اما بعد     أستخدمه م حينما  1870لحداثة إلى أواخر القرن 
  أستخدمه م 1915عام  يوف John chapman)) شابان جون  اإلنجليزي الفنان 

بانويتز    فقد    (Rudolf pundits)رودلف  الصناعة  بعد  ما    تي أما مصطلح 
العشرين    في  أستخدمه القرن  حدثت    في أوائل  حين   ، الثقافية  المجاالت 

دب والفن ، وقد كالعمارة واألمجاالت عدة    فيالسبعينيات    في ورات الحقيقة  التط
أرنولد   المؤرخ  عند  الحداثة  مفهوم  صفة    توينبيظهر  أدخل   post )الذى 

modernism)   بداية الخمسينات كمرادف لكل ما هو متدهور وال معقول    في
  أيالغرب ،  بة األخيرة من الزمن الحديث وتاريخ  ولإلشارة إلى الحق   وفوضوي 
األخ   في  األوربي  االنحطاط القرن الربع  من  الذى    ير  الحرب   أحدثتهالتاسع 

قاموس   ويعرفها  والثانية  األولى  لمجتمع    إنجليزي العالمية  أيديولوجية  بأنها 
"ديك    شيءوأنها    استهالكي ويعرف   . الحداثة  مع  بالمقارنة    هبيداي جديد 

Dike) Hebetate   (  ر  ه التحول إلى اآللة ، وظهو مفهوم ما بعد الحداثة بأن
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اصرعره فى تنمية التصميم المء فى فنون ما بعد الحداثة وأثالضو  

الموجات   نتعدد   االتصاالت وتكتالت    كياالستهالالمذهب   وسيطرة  الجنسيات 
 (15)."الهوائية 

الحداثة  "   بعد  ما  مفهوم  أنتقل  العشرين  القرن  من  السبعينيات  وفى 
والموسيقى   والسينما  المسرح  مثل  االخرى  الفنون  مجاالت  ثم  العمارة  وشمل 

حمل   وقد   ، المسميات  والتصوير  من  العديد  المصطلح  من  نتعر   التيهذا  ف 
الالشكلى)    اتجاهات خاللها عن   الفن  ومنها  الستينات  منذ   informalالفنون 

Art  التجريدية والتعبيرية   )Expressionism Abstract)    واآللية  )
(Automatism Art  والتصوير الفن    (Action painting)  الحركي( 

ا(Minimal Art  االختزالي الحدث  (Conceptual Art  المفاهيمي  لفن(  ( فن 
appening Art)H)  (17)."صور أعمالهم (6(،)5في الشكل رقم )كما موضح 

والفلسفات "   الفنون  من  مجموعة  الحداثة  بعد  ما  فكر  ظهور  وسبق 
وخاصة    التي المختلفة  المجاالت  فى  تطبيقها  بعد  التغيير  ضرورة  إلى  أدت 

حيث    ، التشكيلية  الفنون  جميع  مجال  نطاق  عن  تخرج  فنية  أعمال  ظهرت 
كانت مسيطرة حتى ذلك الوقت    التير الفنية وعلى جميع القيم الجمالية  المظاه

الجمال    ، الطبيعة مصدر  تعد  أو مقياسًا ولم  يعد األنسان أساسًا  ،    الفنيولم 
ما    هي  تجربتهوتصبح أزمة الفن الحديث أكثر وضوحًا عندما يعتبر الفنان أن  

اتجاهًا خاصًا لنفسه  فقد أصبح همه األول ان يجد    العصر ، ولذلكتمثل هذا  
إن ما بعد  ،    جديدةللوصول لمبادئ وأسس    دعمه، يسعى من أجل    ومدرسته

للحداثة برفضها وباالنفصال عنها كثقافة قائمة   استكمال  هيالحداثة فى الواقع  
للوعى   حقيقة  أزمة  الحداثة  بعد  ما  تكون  العالم    التاريخيقد  ، فى  المعاصر 

المصطلحات    ويوجد  من  الغربية    التيالعديد  والثقافة  المجتمع  حالة  عن  تعبر 
الحداثة    ما بعد ا يدفع لمزيد من التشتيت فمنها "خاصة فى العقدين األخيرين مم
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post ) modernism  ( المادية  بعد  ما   )(post - materialism    بعد ما 
ما    (poststructuralism  البنيوية إلى  الصناعة  (إضافة    postبعد 

industrialism) )الوظيفة   د ما بعpost  functionalism)).(18) 

   

 

 

 

 

 (6شكل رقم )                (        5شكل رقم )            

 يوضح فن المينمال أرت                 فن األرض يوضح           

    pot.comhttp://arabichistoryofart.blogs:المرجع

 http://elsada.net/77509 المرجع:  

ف"   تيارات  بمجموعة  الحداثة  بعد  ما  تمثلت ظاهرة  من  لقد  نية غيرت 
الصورة   طبيعة  ومن  السائد  الفن  من    له،العامة  مفهوم  نابع  التغير  هذا  وكان 

فالفنان أصبح    الفن،فى التعبير عن    وطريقتهتحوالت من الطبيعية الذاتية للفنا  
قع وتشبيهًا له ،فكل ما ظهر  وتكرارًا للوا  انعكاساتمثل    التيرافضًا لمفهوم اللوحة  

لتجريد  من حركات فنية بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة ، اندرج تحت مفهوم ا
فهوم التعبير  الحركات بشكل تام مع م  هذه العام وتجاوز األشياء المرئية لتتالزم  

فنية  ،    الالشكلى ثورة  الحداثة  بعد  ما  للتغير   استطاعت وفن  العالم  تدفع  أن 
مستمر بتغيرها لتقنيات األنشاء واإلنجاز على وفق التطورات العلمية والتطور ال

http://arabichistoryofart.blogspot.com/
http://elsada.net/77509
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اصرعره فى تنمية التصميم المء فى فنون ما بعد الحداثة وأثالضو  

تغير   كل  ،وليترافق  المعاصرة  قانونى    نظري بتحول    تطبيقيوالتكنولوجيا  أو 
عن أنتقال المجتمع من مرحلة إلى أخرى جديدة  الناتجة    تأثيراته جديد له    جمالي

ان جذريًا فى عصر  ك  التشكيلي من تحوالت فى بنية الفن  وعلية فأن ما تحقق  
التاريخ   دينامية  ألن   ، الحداثة  بعد  وتطور    استمراريةحتمت    الفنيما  وتجدد 

 (19) . بين النماذج المتنافسة الجدليبفعل الصراع   الفنيبناءات العمل 

 وأثره على التصميم المعاصر  لضوءثالثًا: ا

 المستخدمين للضوء    الفنانينتحليل بعض أعمال  -

 فالفن(ن دان الفناالعمل األول )

 
 
 
 
 
 

 (7شكل رقم : )

 https://www.flickr.com/photos/canderson/69779273:  المرجع

 الضوء االبيض بالفلورست  لعمــل:اأســم 
 الفلورست( إضاءة ذاتيه ) اإلضاءة:نوع 

     قدم10× 10 العمـــل:أبعاد 
 لمبات فلورست  الخامة:
 ـــــــــــــ  العرض:مكان 

https://www.flickr.com/photos/canderson/69779273
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 وصف العمل 
بالتنوع فى اإلضاءات وألوانها   فالفييننان دان  تتكون األعمال الفنية للف

الفلورسنت    وأستخدم أ  التيلمبات  فيقوم  على  واإليحاء  ساسها  العمق  كرة 
من خالل التكرار المنتظم    البنائيباإلمكانيات الفراغية والطاقة الكامنة للتخطيط  

فى إطار مستطيل على   أفقيالضوء الملون ، وأستخدمها فى وضع    باستخدام
فى أستخدامه للخامات الصناعية ،   فالفيينأهتم الفنان دان  ،و مسافات متساوية  

وتفاعل المشاهد معها ،    الفنيتأكيد على مساحة العمل ندسية مع الواألشكال اله
أنتشار   على  القائمة  مفاهيم  تغير  فى  الضوء  دور  ويعمل    وئيالضفنالحظ   ،
منطقة   لنصوع  الضوئية  األشعة  توظيف  على    الضوئي   االنعكاسالفنان 

( وأستغل    7وإتجاهات الضوء فى خطوط مستقيمة كما موضح بالشكل رقم )  
الإيضا   مستخدمًا خمسه  أنعكاسات  فسفورية  الملونة  الضوء  ضوء من مصادر 

رضيات فى  أخضر ( على الحوائط واأل  -وردى   -أزرق   -أصفر  -ألوان ) أحمر
هندسية   بنائية  تركيبات  لعمل  الضوء  أستخدم  كما   ، ومساحات  الفراغ  تغير 

موندريان من خالل   بأعمال  أشبه  ليعطى    انبعاث بسيطة  الجوانب  من  الضوء 
مت بصرى  فى  أثير  أعماله  فيعرض  الثالث  بالبعد  واإليحاء  بالفراغ  أهتم  تنوع 

 قاعات منفصله كأنها بانوراما للضوء واللون . 
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اصرعره فى تنمية التصميم المء فى فنون ما بعد الحداثة وأثالضو  

 Joanic Lemercier)المصمم جوان لومبير  ) نيالثاالعمل 

 
 
 
 
 
 
 

 (8شكل رقم )
 :عجر لما

https://www.pinterest.com/pin/377317275015855336/?lp=t
rue 

 جدارية متعددة المستويات  العمل:أسم 
    الحقيقيالبعد الثالث  العمل:صيغة 

 مباشرة( ير إضاءة مستقطبة )غ  اإلضاءة:نوع 
 ــــــــــــــــــــــــ  العمل:أبعاد 

   ورق مقوى على خلفية بيضاء الخامة:
 المتحدة()المملكة  برمنجهامالعرض: ان مك

                                        ــــــــــــــــــــ العمل:تاريخ 
 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/377317275015855336/?lp=true
https://www.pinterest.com/pin/377317275015855336/?lp=true
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 وصف العمل  
العمل   متعددة    الفنييتكون  مجموعة  عليها  مثبت  بيضاء  خلفية  من 

وتختلف أحجام هذا الهرم من    القاعدة،  ثالثيوهو الهرم    منتظم،   هندسي لشكل  
حيث    الحجم،ت موضوعة بشكل متدرج من ناحية  األهراما   وهذه  الحجم،  ناحية

يمين   أعلى  فى  حجمًا  األصغر  األهرامات  كلما    اللوحة،إن  األحجام  وتزداد 
وقد وضعت المجموعة لتشغل حيزًا فى اللوحة    اللوحة،اتجهنا إلى أسفل يسار  

شكاًل   و   بيضاويًا.وتتخذ  وتجا  هذهضعت  وقد  تماس  بطريقة  مع  األشكال  ور 
التغيير فى    أي  بعضها ، ولم يتم الهرمى غير  معالجات تشكيلية على الشكل 

يتحكم فى شكل   إلكترونيفى العمل إضاءة من جهاز    استخدمتالحجم ، وقد  
العمل فى جو متنوع من اإلضاءة جمع بين   تلك اإلضاءة وشدتها ، ويعرض 

العامة واإلضاء المتغاإلضاءة  العديد من  الموجهة إلعطاء  يرات كما موضح  ة 
)  بالشكل العمل    (8رقم  هذا  فى  المصمم  وأعتمد  من   الفني،  واحد  نوع  على 

التشكيلية   المفردة    التيالمعالجات  على  ،    التيأجراها  العام  الشكل  منها  كون 
نوع من أنواع المعالجات   أيحيث قام بعملية التصغير والتكبير فقط ، ولم يجر  

تجاور والتماس  أيضًا ال  وأستخدم ،    هي على شكل المفردة ، حيث وضعها كما  
، وأيضًا أستخدم المصمم    التصميميفى صياغة تلك العناصر على المسطح  

وجهها المصمم    التيإضاءة لمسات بأسلوب اإلضاءة األمامية    الفني فى العمل  
األسقاط   حجم  فى  يتحكم  جهاز  خالل  الضوء    الضوئي من  وشدة  وشكله 

ات الضوئية  ذا الجهاز عرض اإلسقاطالمصمم من خالل ه  وخفوض وأستطاع
 .  الفنيغيرت من شكل العمل  التي
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اصرعره فى تنمية التصميم المء فى فنون ما بعد الحداثة وأثالضو  

 ( Sandy Cashكاش  ساندي  )الفنانثالث العمل ال

 
 
 
 
 
 

 (9شكل رقم )
harris-sh/okhttp://cargocolleetive.com/sydneyca-  المرجع:

alleryc 
  داخليديكور  العمل:أسم 
    غير مباشرة إضاءةاإلضاءة: نوع 

 ـــــــــــــــــ  العمل:أبعاد 
 زجاج شفاف  الخامة:
 عاكس للضوء   استكير
 NYC العرض: معرضمكان 
 م 2012 العمل:تاريخ 

                       
                           

                                                                      
 
 

http://cargocolleetive.com/sydneycash/ok-harris-callery
http://cargocolleetive.com/sydneycash/ok-harris-callery
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 وصف مكونات العمل  
فى   الفنان  بأحجام    هذهأستخدم  شفافًا  زجاجًا  األعمال  من  المجموعة 

مختلفة من إستيكر عاكس للضوء مصقول السطح ، وتكونت األعمال معظمها  
من لوح واحد او أكثر من ألواح الزجاج مثبتة بصورة عمودية على الجدار الذى 

مرتبة    زجاجيخدم أكثر من لوح  وفى األعمال األخرى أست  خلفية العمل ،يمثل  
بصورة تتابعية فى مسافات متساوية بين كل لوح واللوح الذى يتبعه ، وكل لوح  
من ألواح الزجاج رسم عليه رسومًا معينة بواسطة اإلستيكر العاكس للضوء ، 

امة  الخامات ، الخ، وأستخدم الفنان نوعين من    مصدرين لإلضاءة  كما أستخدم
ة منفذة للضوء ، والخامة الثانية خامة معتمة ذات سطح  خامة شفاف  هياألولى  

عاكس للضوء ، تمثلت فى شرائح اإلستيكر )العاكس للضوء ( وأجرى نوعين  
( رقم  بالشكل  لنا  مبين  كما  الخامة  على  التشكيلية  المعالجات  أولها  9من   ،)

الشكل والتتابع فى وضع    دم التكرار فى كانت ترتيب األلواح الزجاجية ، فأستخ
فقد   الثانية  المعالجة  أما   ، الزجاج  من  شرائح    أستخدمهاألواح    اإلستيكر على 

التصميمات  المصمم مجموعة من  التفريغ، حيث رسم  الالصق ، وهى عملية 
اإلستيكر وقام بتفريغ جزء منها ولصقها على لوح الزجاج الشفاف ،   هذهعلى  

بالنسبة للوح    الزجاجيأختالف مكان اللوح    ان فى عمل أخروأيضا أستخدم الفن
الميل ، وأستخدم المصمم فى مجموعة االعمال    وزاوية  االتجاه الذى يتبعه فى  

الم من  الموجهة  المباشرة  اإلضاءة   ، هما  اإلضاءة  من   الضوئي صدر  نوعين 
عن    ، واإلضاءة الغير مباشرة المتمثلة فى اإلضاءة المنعكسة  الفنيعلى العمل  
ال العمل  األسطح  المستخدمة فى  المستخدم هو    اإلضاءةوأسلوب    الفنيعاكسة 

 . الفنياإلضاءة من األعلى بزوايا العمل 
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اصرعره فى تنمية التصميم المء فى فنون ما بعد الحداثة وأثالضو  

 ( Olafure Lisson )الياسون  أوال فورالفنان  العمل الرابع

 
 
 
 
 
 
 

 ( 10شكل رقم )
la-https://fahrenheitmagazine.com/it/arte/quando- المرجع :

-diventa-luce 
 عرض بالضوء العمل:أسم 
 إضاءة مباشرة  اإلضاءة:نوع 
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 العمل: مكونات وصف  
فقط ألشكال هندسية منتظمة وبأوضاع    ضوئيهو عبارة عن عرض  

العرض على جدار  ، ويتم  والمستطيل  المربع  المصمم  فيها  أستخدم   ، مختلفة 
 وغير عاكسة للضوء وبلون داكن، وهى خلفية معتمة    الفنييمثل خلفية العمل  
 ( بالشكل رقم  العمل  10كما  المصمم فى هذا  أيضا  وأستخدم   ، طريقة    الفني ( 

وزوايا مختلفة ،كما قام بإبعاد وتقريب    اتجاهات ضوء فى  تحريك الشكل أمام ال
الشكل   فى  متغير  على  يحصل  مرة  كل  وفى   ، الضوء  مصدر  عن  الجسم 

أس  األصلي وقد  الشكلي ،  المصمم  مكونًا  تخدم  والمستطيل  المربع  الهندسيين  ن 
مرة   لها  متشابهة  أشكال  مجموعة  عنهامنها  فى   ومختلفة  وتختلف  أخرى  مرة 

مستخدمًا التصغير والتكبير وميول األسطح ، وأستخدم المصمم    الحجم والشكل
اهم  عن طريق اإلضاءة األمامية ، وقد س الفنياإلضاءة الغير مباشرة فى عمله  

نفاذية تنوع  نوعًا من شدة اإلضاءة ، حيث   للمتلقيالخامة فى أن تعطى    فى 
المستطيل ،  الشكل األخر وهو  أكثر من  يكون ناصعًا  المربع  وكانت    نرى أن 

واحد ، وقد أتاح التالعب بقري وبعد الشكل   اتجاهاإلضاءة ثابتة المصدر فى  
  ، أما تغيير زوايا   عن مصدر الضوء وإعطاء مساحات مختلفة من حيث الحجم
األشعة   السقوط  زاوية  وتغير  الشكل  تغير  فى  من خالله   النافذةالسقوط ساهم 

 الضوء . على الجدار نتيجة لحركة الجسم فى كل مرة أمام 

 الضوئي القيم التشكيلية والجمالية في التصميم المعاصر رابعًا: 
،وخط  "   نقطة   ( من  التشكيلية  عناصره  بصياغة  المصمم  يقوم 

لمس ،وظل ،ولون ( وهو يصوغها معًا فى نسيج متكامل  ومساحة ،وكتلة ،وم،
ال   المتعددة  العناصر  وتلك   ، وأحاسيس  معانى  يحمل  فنى  عمل  شكل  فى 
فنيًا متكاماًل ، وإنما البد أن   يكون عماًل  بمفرده أن  يستطيع كل عنصر منها 
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اصرعره فى تنمية التصميم المء فى فنون ما بعد الحداثة وأثالضو  

قالب  تنصهر   فى  المصمم  رؤية  جانب  إلى  معًا  نراها    بحيث   جماليوتتكامل 
،وذلك فأن المشاهد ال يرى الخط والنقطة والمساحة والكتلة والفراغ    غير منفصلة

الفنية والتشكيلية ، فالمصمم يترجم   بالقيم  وإنما يرى عماًل فنيًا متكاماًل محماًل 
وك  انفعاالته ومساحات  وأشكال  خطوط  إلى  على  وأفكاره  كله  هذا  لينسج  تل 

وعرضية ومائلة ويبنى    ت إلى مقاطع طولية "سطح اللوحة" ،فيحيل تلك المساحا
 . (20)"خامات مختلفة متراكبة عليها 

 خامسًا: النتائج 
 تستطيع الباحثة مما سبق تلخيص  النظرية الدراسةنتائج   

  تقليدي وغير    نمطيفى فنون ما بعد الحداثة غير    الفنيالعمل    أن  -1
التعبير بشرط صياغة ما   الحرية فى  صوره  ب  يقدمهفالفنان له مطلق 

 به. بما يحيط   عيهوو  ثقافةتعكس 
أعمال فنية  العرض، فهي  لم تهتم فنون ما بعد الحداثة كثيرا بقاعات   -2

أفكار    ، ةالمتحفيللمعروضات    تنتميال   تحمل  األعمال  هذه  ومعظم 
أو   بالفيديو  سواء  الحديثة  بالتكنولوجية  أو    الضوءتوثق  الصور  أو 

 . الكمبيوتر
التعبير والخا -3 بين وسائل  بعد يوجد  ترابط    مات فى فنون ما  الحداثة 

العمل   فى  الفكرة  توصيل  أن    الذي  الفنيفى  على    يحتوي يمكنه 
ومتنوعة   مختلفة  وضوئية  تكنولوجية  ووسائط  مختلفة  خامات 

 االستخدام. 
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 التوصيات  

التصميمات    االستعانةضرورة   -1 في  الضوئية  التكنولوجية  بالوسائط 
 المعاصرة 

 المعاصرة. للتصميمات البحث عن رؤى وحلول مبتكرة  -2
 وطبيعتها.لتواجد توافق وتعبير لونى يجب دراسة خصائص الضوء  -3
فهما من وجود عال -4 بعض  ينفصلوا عن  وال  باللون  الضوء  تربط  قة 

 أكثر عناصر العمل الفني التشكيلي ارتباطا. 

 المراجع 
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