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 الملخص.                                  

مع نهاية القرن العشرين وما أحدثته الثورة العلمية والتكنولوجيا الحديثة من أكتشافات وانجازات  
جوهرية فى شتى مجاالت الحياة المعاصرة ، ظهر الضوء بإختالف أبعاده الجمالية  وخصائصة 
فن  مالمتعددة  والمتأثره بالنظريات العلمية .ويعتبر الضوء أحد المجاالت التى أرتبطت بمفهو 
 النحت ، حيث استخدم الضوء كمادة للعمل الفني وعنصر من عناصر التعبير التي يلجأ إليها 
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الفنان كي يخلق تأثيراته اإلنفعالية التى أثرت فى تغير أسلوب الفنان فتنوعت أتجاهاته ونتج عنها 
تطورت  ىتعدد الصياغات التشكيلية واألساليب الفردية للفنان ، وظهور العديد من الفنون الت

وتأثرت باستخدام  المصادر المختلفة للضوء والتى تعمل على الترابط الجمالي بين عناصر 
األعمال وبين البيئة ، كما يمكن االستفادة منها كوسيلة للتأكيد على بعض األجزاء من األعمال 

استخدام و تشتت والتبادل بين الضوء والظل النحتية  من خالل عوامل االنعكاس واالمتصاص وال
الضوء الطبيعي أو المصنوع إلعطاء اإلحساس بالتغيير في األبعاد . وذلك من خالل التعرض 
لتعريف الضوء ، وخصائصه العلمية لما لها من أثر عميق فى تطور مفهوم النحت الضوئى 
 وبأنواعه المختلفة سواء كانت تعتمد على  الضوء العادى واللوميا ، أو إستخدام ضوء الليزر ، أ

  إستخدام الهيلوجرام. 

 النحت الضوئى. –الضوء  –الكلمات المفتاحية : األبعاد الجمالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

Abstract.                                    

  With the end of the twentieth century and the scientific revolution and 
modern technology brought about by the fundamental discoveries and 
achievements in various fields of contemporary life, the light appeared 
with different aesthetic dimensions and multiple characteristics that were 
affected by scientific theories.                                                 

 Light is considered one of the fields that have been associated with 
the concept of sculpture, where light was used as a material for artistic 
work and an element of expression that the artist resorts to in order to 
create his emotional effects that affected the change of the artist’s 
style  

His trends varied and resulted in a multiplicity of plastic formulations  

and individual styles of the artist, and the emergence of many arts that 
developed and were influenced by the use of different sources of light.     
Scattering and switching between light and shadow, and the use of 
natural or made light to give the sense of a change in dimensions. And 
that is through the light of light, and its scientific characteristics because 
of their profound impact on the development of the concept of light 
sculpture of its various types that depended on ordinary light and lumia, 
or the use of laser light, or the use of 
helograms.                                                                                                        
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 مقدمة :
مع نهااايااة القرن العشااااااااااااااارين ومااا أحاادثتااه الثورة العلميااة والتكنولوجيااا الحااديثااة من   

الضااااااااوء ى مجاالت الحياة المعاصاااااااارة ، ظهر وانجازات جوهرية فى شااااااااتأكتشااااااااافات 
 .بالنظريات العلمية  همتأثر وال ة المتعددة خصائصو   بإختالف أبعاده الجمالية

دم حيث اساااااااااااتخويعتبر الضاااااااااااوء أحد المجاالت التى أرتبطت بمفهوم فن النحت ،   
الضاااااوء كمادة للعمل الفني وعنصااااار من عناصااااار التعبير التي يلجأ إليها الفنان كي 

ه ونتج فى تغير أسااااااااااااااالوب الفنان فتنوعت أتجاهات تأثر  التىيخلق تأثيراته اإلنفعالية 
عنها تعدد الصياغات التشكيلية واألساليب الفردية للفنان ، وظهور العديد من الفنون 

المصاااادر المختلفة للضاااوء والتى تعمل على الترابط  باساااتخدام ت تأثر و  تطورت التى
الجمالي بين عناصر األعمال وبين البيئة ، كما يمكن االستفادة منها كوسيلة للتأكيد 
على بعض األجزاء من األعمال النحتية  من خالل عوامل االنعكاس واالمتصااااااااص 

 الطبيعي أو المصااااااانوعوالتشاااااااتت والتبادل بين الضاااااااوء والظل ، واساااااااتخدام الضاااااااوء 
وذلك من خالل التعرض لتعريف الضااوء ،  . إلعطاء اإلحساااس بالتغيير في األبعاد

من أثر عميق فى تطور مفهوم النحت الضاااوئى بأنواعه  وخصاااائصاااه العلمية لما لها
المختلفة سااواء كانت تعتمد على  الضااوء العادى واللوميا ، أو إسااتخدام ضااوء الليزر 

  رام.أو إستخدام الهيلوج
 مشكلة البحث :
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شهد القرن العشرين العديد من التطورات العلمية والتكنولوجية والصناعية التي أدت   
النحت عد ي. و الجمالية وتعددها  االبعادإلى تعدد االتجاهات التشكيلية ونتيجة ألثر 

حيث استخدم الضوء كمادة للعمل الفني واحدًا من أهم هذه االتجاهات  الضوئى 
 وعنصر من عناصر التعبير التي يلجأ إليها الفنان كي يخلق تأثيراته 

 
 

التي تعتمد على االستفادة من تلك التطورات العلمية والتكنولوجية والصناعية اإلنفعالية 
ومن هنا  ، في نظرة كلية للشكل وتوظيف كافة المجاالت الفنية لخدمة العمل الفني

، حيث أرتبط تطور استخدام الضوء بتطور  الضوءتنبع مشكلة البحث في تناول 
األبعاد الجمالية لألعمال النحتية المعاصره. ولذا تكمن مشكلة البحث فى التساؤل 

 األتى: 
                                            ؟ النحت المعاصرأعمال  ضوء فى تطورالجمالية لل لألبعادهل هناك أثر  -

 أهداف البحث:
 .المعاصر فى أعمال النحت للضوء األبعاد الجمالية أثرتبيان  -1
ى ف أنواع النحت الضاااااااااوئى الناتجة عن تعدد الخصاااااااااائ  الضاااااااااوئية  تحديد -2

 .المعاصرأعمال النحت 
 فروض البحث:

 .المعاصرأعمال النحت تطور فى  لألبعاد الجمالية للضوءأن هناك أثر -1
أن هناك أبعاد جمالية ناتجة عن تطور إساااااااااااااااتخدام الضاااااااااااااااوء فى أعمال النحت -2

 .المعاصر



 

5 

الناتجة عن تعدد الخصاااااااائ   أنواع النحت الضاااااااوئى لحصااااااارامكانية التوصااااااال -3
 الضوئية  فى أعمال النحت المعاصر. 

 

              

 حدود البحث:
لفة بأنواعه المخت المعاصر النحت الضوئى تقتصر الدراسة على مختارات من أعمال

 أو ،ساااااااواء كانت تعتمد على  الضاااااااوء العادى واللوميا ، أو إساااااااتخدام ضاااااااوء الليزر
 إستخدام الهيلوجرام.

 
 

 أهمية البحث:
التعرف على الضاااوء وخصاااائصاااه العلمية التى أثرت على تناول األعمال النحتية -1

 المعاصرة.
بتطور اساااااااااااااتخدام الضاااااااااااااوء فى األعمال النحتية الجمالية المرتبطة األبعاد تناول -2

 .المعاصرة 
التعرف على أنواع النحت الضااااااااوئى المختلفة سااااااااواء كانت تعتمد على  الضااااااااوء -3

 العادى واللوميا ، أو إستخدام ضوء الليزر ، أو إستخدام الهيلوجرام.
ية إلساااتخدام الضاااوء فى األعمال النحتالتعرف على األسااااليب والتقنيات المختلفة -4

 . المعاصرة 
 منهجية البحث:

 :تىلوصفى التحليلى فى عرض وتحليل اآلتعتمد الباحثة على المنهج ا 
 األبعاد الجمالية للنحت الضوئى :أواًل: 
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 .تعريف الضوء والعوامل المؤثرة فى رؤية أعمال النحت الضوئى -1
 فى أعمال النحت المعاصر. ومزايا الليد تطور استخدام الضوء -2
 مصادر الضوء. -3

 ضوء :العلمية لل خصائ الثانيًا:        
 إنعكاس الضوء -1
 إنكسار الضوء -2
 إمتصاص الضوء -3
 نفاذ الضوء -4
 
 
  التشتت -5
 : أنواع النحت الضوئى:ثالثاً 
 أعمال تعتمد على إستخدام الضوء العادى واللوميا -1
 أعمال تعتمد على إستخدام الليزر  -2
 إستخدام الهيلوجرام أعمال تعتمد على -3

 أواًل: األبعاد الجمالية للنحت الضوئى :

 تعريف الضوء والعوامل المؤثرة فى رؤية أعمال النحت الضوئى:-1

يعرف الضوء على أنه ذلك اإلشعاع الذي يؤثر في العين فيسبب الرؤية "ويرى   
علماء الفيزياء المعاصرين أن الضوء هو مجموعة منتظمة من الموجات أو 
اإلشعاعات الكهرومغناطيسية التي تنتشر حسب خط مستقيم ضمن أوساط موحدة 
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عبد ) التركيب وقادرة على توليد تأثيرات على شبكية العين وتسمى التأثيرات الضوئية"
  .(11-1989الرحمن 

وينبعث الضوء من مصدر ما في خطوط مستقيمة وينتشر في مناطق أوسع فأوسع   
كلما بعد عن هذا المصدر بمسافة. وعندما يصطدم  كلما تحرك ، ويضعف الضوء
، فإما أن يتم امتصاصه أو أن يتفرق في كل  الضوء بشيء ذي سطح خشن

منح ي االتجاهات. ويتم امتصاص بعض الترددات أكثر من بعضها اآلخر، وهذا األمر
وتفرق األسطح البيضاء ضوء كل أطوال الموجات  لألشياء ألوانها الخاصة بها.

تطلب ي . ومن ناحية أخرى  ، بينما تمت  األسطح السوداء الضوء كله وي بالتسا
 .االنعكاس سطحا مصقوال بدرجة كبيرة مثل ذلك المستخدم في المرآة 

 

 

 

ويعرف نيوتن الضوء على أنه نور الشمس الذي يتكون من أشعة تختلف قابليتها   
لضوء ي بأشعة الالنكسار ويقابل كل قابلية انكسارية لون ضوئي محدد ، وهو يعن

أصغر أجزائه المتتالية منها على الخطوط ذاتها أو المتقاربة منها على خطوط مختلفة 
ويرى العالم األلماني "ماكس بالنك" أن الضوء يتكون من عدد من الكم الضوئي أو 
)الفوتونات( لها طول موجي وتردد معين كذلك كمية محددة من الطاقة تتناسب طرديًا 

ن ، ويمكن مزج األشعة الضوئية من خالل المرشحات الضوئية التي مع تردد الفوتو 
تعطي أضواء مركبة جديدة فمثاًل بتراكب الضوئين األحمر واألزرق تحصل على 

. وهو شكل من أشكال الطاقة و يقع  (12-1987الضوء البنفسجي "ماجنتا" )نيوتن 
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رعة الضوء يعتبر أعلى سما بين األشعة الفوق بنفسجية و األشعة تحت الحمراء ، و 
 في الكون لذلك يرى البرق قبل سماع صوته.

الضوء بمعناه الفني هو النور الذي يعين علي إبارز خصائ  األجسام وطبيعتها و   
ويزيد من وضوحها كما أنه يمنح اإلحساس باألشكال ومالمسها ويترجم اإلحساس 

اما  من يمثل الضوء جانبا  ه حيث والفراغ ويلغي اإلختالط بينهما ،  بالهيئة والشكل
جوانب العمل التصميمي والذي يرتبط به ارتباط  وثيقا نظًرا لطبيعته الحيويه وما 
يحققه من جوانب هامة وعلي مختلف المستويات فهو بنوعيه الطبيعي واالصطناعي 

 مجاال خصبا  للبحوث والدراسات 

لمسلط كزها حسب الضوء افاألشكال تستمد واقعها عن طريق الضوء وتتغير قوة تر   
عليها. وقد استطاع العديد من الفنانين في معظم مجاالت الفنون التشكيلية عن طريق 
اهتمامهم باستخدام الضوء كعنصر من عناصر التشكيل أن يسجلوا في أعمالهم للتعبير 

 عن الرهبة والتوجس أو تلك األجواء المشحونة بالبهجة والمرح ... 

 

 

وذلك عن طريق التغير في زوايا اإلسقاط وكذا كمية ونوع الضوء وغيرها من التعبيرات 
  .المستخدم في إضاءة أعمالهم

فربما يكون المعتم والمضيء من أكثر العناصر استخدامًا في بناء األعمال الفنية    
... حتى في األعمال الفنية التي ال تتغير فيها قيمة اللون فهي تؤثر في الرائي تأثيرات 

فة بحسب الطريقة التي يسقط بها الضوء على سطحها وغالبًا ما يرتبط فنية مختل
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( 36-1994المعتم والمضيء ارتباطًا وثيقًا بلون الشكل وقيمته السطحية ) رشدان 
. 

وتعمل المصادر المختلفة لإلضاءة على الترابط الجمالي بين عناصر األعمال وبين   
للتأكيد على بعض األجزاء من العمل من ، كما يمكن االستفادة منها كوسيلة  البيئة

خالل عوامل االنعكاس واالمتصاص والتشتت والتبادل بين الضوء والظل، واستخدام 
يد التباين ، ولتأك الضوء الطبيعي أو المصنوع إلعطاء اإلحساس بالتغيير في األبعاد

وء والظل ض، وأنه باختالف درجات وألوان ال بين المستويات واألجزاء المكونة للتشكيل
يحدث تنوع شكلي إيقاعي للبيئة التي لهما دور فعال في إدراك العناصر ولذلك أدرك 
النحات دور هذا العنصر الهام وهو اإلضاءة في التشكيل الجمالي لألعمال ووظيفته 

 ، أو المصنوعة. في اتزان توزيعه في البيئة الطبيعية

عيد ولكن كان االهتمام بالضوء الفنان بعنصر الضوء منذ زمن ب اماهتموقد كان   
خدام . فقد كان معظم استيل في العمل الفني قديمًا محدود كعنصر من عناصر التشك

ر على ، يقتص الفنانين للضوء إلى زمن قريب في معظم مجاالت الفن التشكيلي
، وليس كعنصر من عناصر التشكيل ذلك  استخدامه كوسيط إلدراك األعمال الفنية

 حاوالت الستخدام الضوء كعنصر من عناصر التشكيل بخالف بعض الم

 

 

الي . إلى أن أصبح للضوء في الوقت الحالقدم وأخذت تتطور شيئًا فشيئًا ظهرت منذ 
 أهمية كبيرة في مجال الفن التشكيلي كعنصر له أهميته في التشكيل.
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وفن الضوء هو شكل من أشكال الفنون التطبيقية يمثل الضوء فيها الوسيلة الرئيسية   
للتعبير. وهو شكل من أشكال الفن التي إما أن النحت ينتج الضوء ، أو ضوء يستخدم 
لصنع "النحت" من خالل التالعب بالضوء ، واأللوان ، والظالل. يمكن لهذه األعمال 

كن أن توجد في البيئات المختلفة : كصاالت العرض أن تكون مؤقتة أو دائمة ، ويم
، مثل المعروضات المتحفية ، أو في الهواء الطلق في المناسبات  في األماكن المغلقة
 كذلك فن الضوء يمكن أن يكون تفاعال مع الضوء في الفضاء ، مثل المهرجانات

  .الخارجى

طور عناصر التشكيل التوقد ساعد الفنانين على االهتمام بالضوء كعنصر هام من  
العلمي واستخدام التطبيقات التكنولوجية للعلم والنظريات العديدة في مجال الضوء مثل 
نظرية النشاط الضوئي العام التي تحدد معنى وماهية الحيود الضوئي والتشتت 

، إلى جانب تطور نظريات اإلدراك البصري والمثيرات في  واالنتشار ... وغير ذلك
، فاستخدم العديد من الفنانين األساليب والنظريات الضوئية في  نفسمجال علم ال

الفنان من  ، فتخل  إنتاج أشكال مثيرة بصرية وتحمل العديد من المعاني والتعبيرات
اللون بإحالل الطيف محله مباشره وأستخدم الضوء كمادة للتشكيل ، حيث أنها تعطي 

تشكيلية اد وذلك بعد اكتشاف سعة القدرة الهيئات فراغية ذات قيم تشكيلية ثالثية األبع
للضوء والتي تساوي السعة التشكيلية للعناصر التقليدية ، وهو وسيط تشكيلي لتحقيق 
مفهوم المدرك الجمالي ، كما له تأثير تعبيري وله القدرة علي التحكم في إدارك متغير 

 العمق الفراغي للشكل بما يحقق الحركة الفعلية أو اإليهامية 
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 فهو هدف تشكيلي لتحقيق الزمن في العمل المجسم وعن طريقة يمكن إلغاء الكتلة.      ، 

  و يتضح التأثير التكنولوجي في الحركات الفنية وخاصه في آواخر القرن العشرين  
حيث استخدم الضوء كمادة للعمل الفني وعنصر من عناصر التعبير التي يلجأ إليها 
الفنان كي يخلق تأثيراته اإلنفعالية والدارمية في إبارز القيم النفسية ، حيث  كان فن 
الضوء يهتم بسياق الحدث الضوئي متناوال حركة الضوء الطبيعية أو الصناعية في 

ث ، وكان فن النحت مهتما باألبعاد المشكلة لبؤرة  التعبير األبعاد المحيطة ببؤرة الحد
الجمالي فقد أستعان فن النحت بتقنيات فن الضوء سعيا إلي التخفيف  من كتلته 

 المادية واإلستعانه بالطيف الضوئي عن اللون وباإليهام عن اللمس.     
 فى أعمال النحت المعاصر: ومزايا الليد تطور استخدام الضوء-1

لم يعد اإلهتمام بالضوء في الفن التشكيلي اهتماماً  خالصا إال بظهور جماعة   
التأثيرين , فعلي الرغم من أن هناك محاوالت سابقة علي ذلك في الفن التشكيلي حيث 
أن " المتتبع لتطور عنصر الضوء في مجال التشكيل يجد أنه في يوم ما كان من 

لي ت مرحلة بدأ يتميز فيها عن باقي العناصر إالعناصر التابعة للتكوين العام ثم جاء
أن أصبح علي يد ليوناردو دافنشي نوعا من الحوار بينه وبين الظل فمن خالل 

 (.   299-1985تناقضهما الحاد تتشكل اللوحة" ) عبد الوهاب 

بح هو واص ، ثم أصبحت السيادة لعنصر الضوء في بدايات القرن السابع عشر  
 الموضوع األساسي الذي ينتج الفنان من  خالله أعماال تحدد الجانب التعبيري الذي 
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للون اوجاءت التأثيرية فإعتبرت  ، يعتمد علي المشاعر واألحاسيس من خالل الضوء
ضوء ، وأن امتزاجهما معا من خالل انعكاسات لحظية تعطي احساسا بتدفق الحياة. 

 ذي ينتمي  إلي التأثيرية هو عنصر التشكيل األساسي.   فأصبح الضوء في العمل ال

واألجهزة  ، والثورة العلمية الحديثة في اإللكترونات ، وحينما بدأ التطور التكنولوجي 
كرة في دخلت هذة الف ، الضوئية التي تعتمد في استخدامها علي فكرة البث الموجي
امات و أمريكا بسبب استخدمجال الفن التشكيلي وتطورت بسرعة هائلة في أوروبا 

 واستخدام النظريات العديدة في مجال الضوء.     ، التطبيقات التكنولوجية للعلم

فكان لنجاح نظريات الفضاء وحركه االجسام في الفراغ والغاء قوة الجاذبية االرضية  
 باستخدام المحركات في بدايات القرن العشرين آثر كبير علي الفكر االبداعي التشكيلي
، مما أضاف أبعاد آخري للعمل الفني وقيم جمالية وتشكيلية جديدة تتضمن االحساس 

غ والحركه فيه كعنصر تشكيلي ، وفي نهايات القرن العشرين وبدايات القرن ا بالفر 
الواحد والعشرين تحولت أعمال الكثير من الفنانين  و أبحاث النقاد التشكليين إلي 

ا الحديثة لبناء الفكر الذي تقوم عليه  ابداعاتهم التفاعل مع إمكانيات التكنولوجي
لمتطوره ا ورؤيتهم الفلسفيه للعمل الفني عن طريق استخدام تكنولوجيا اإلضاءة

 . والمرتبطة بضوء الليد لما له من مميزات عديدة

 :LED مزايا   اَلليد    

 LIGHT EMITTING "وتدعى أنصاف النواقل الثنائية المشعة وتشتهر  
DIODES"  للضوء بااالسم المختصر LED  وهو اختصار لتسمية نصف الناقل

 كنولوجية لكنه ذو فوائد ت  الثنائي المشع للضوء الذي ال يتجاوز طوله عدة ميليمترات
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نصاف ، ويعتمد هذا النظام على أ هائلة تجعله البديل الحقيقي للمصابيح التقليدية
بائي للتيار الكهربائي بالتدفق باتجاه واحد فقط وتحويل التيار الكهر النواقل التي تسمح 
 ويمكن تلخي  بعض هذه المميزات فيما يلى: مباشرة إلى ضوء

أعلى كفاءة من اللمبات العادية. حيث ان  LEDS : لمبات الاالكفاءة  - ا     
ر فنسبة توفياللمبة العادية ، لذلك فى  وات 021وات، يعادل استهالك  01استهالك 

من الطاقة في المصابيح % 21،%حيث أن حوالي  25إلى % 28الطاقة تقع بين 
  العادية تفقد في صورة حرارة

تدوم فترة أطول، حيث يصل زمن تشغيلها LEDS : لمبات الا زمَن التشغيل - ب    
عام من التشغيل المتواصل، بينما تدوم  11ساعة و هو ما يعادل 100000إلى  
على LEDS : ال تحتوي لمبات الا التكيف.ساعة فقط 5000العادية لمدة  اللمبات

فتيلة داخلية، لذلك ال تكون عرضة للتلف نتيجة الصدمات أو اإلهتزازات. و يستطيع 
الصغيرة معًا لتصميم مصابيح و لمبات من  LEDSالمصمم تجميع أعداد من الاُ  
 . أجل إستخدامات مختلفة

مليون لون بما فيهم اللون األبيض.  00حوالي LEDS :تيتح لمبات الا التنوع - ج   
 و هذا التنوع يجعلها مفيدة بصورة كبيرة في كثير من الوظائف و التطبيقات

  .الكترونيا باستخدام التحكم الرقمي المباشر LED يمكن اعتام ال - د   

المصابيح تقطيعا ضوئيا مزعجا كالذي يصدر عن  LED اليصدر ال - ه   
  .الحرارة والبرودة والصدمات واالهتزاز LED يقاوم ال .الفلوريسانتية
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ساطعة جدا، لذلك يفضل عدم النظر إلى الحزمة المباشرة  LED إن مصابيح ال - و 
  .من مسافة قريبة والتي قد تكون شديدة إلى درجة مؤذية للعين  LED لل

الضوء لذلك فهي ال تحوي أجزاءا رقيقة ال تستخدم الغاز إلنتاج  LEDS ال -ز   
  .من "الزجاج" قابلة للكسر

األبيض يمكن أن تغذي بمنبع تيار مستمر أو متناوب، كما يمكن  LED ال - ح  
  .تغذيتها من ألواح الطاقة الشمسية مباشرة

  .غنية باأللوان حيث تعطى مجاال واسعا من األلوان النقية -ط   

توفر  LEDS عل أنصاف النواقل المشعة للضوءصغر حجمها مما يج -ى   
للمصممين والفنانين مقدارا هائال من المرونة والحرية لخلق اإلنارة اإلبداعية لما لها 

  (120-2015عبيد (   ةمن مجال واسع من األلوان، وأبعاد مضغوط

قد دعمت تقنيات الضوء المختلفة مفاهيم و لغة و اسلوب العديد من الفنانين, و    
وأصبحت وسائل إلبتكار أعمال فنية ضوئية ، فمن خالل الربط بين خصائ  وتقنيات 

يظهر لنا آثر الضوء علي الشكل  ، الضوء وتحديد ماهية المدرك الجمالي الضوئي
في المجسمات النحتية سواء كان الضوء مجرد وسيط إداركي بصري أو خامة تشكيل 

 في العمل. 

 مصادر الضوء:-1

إن مصادر اإلشعاع الكهرومغناطيسي كثيرة جدا و متنوعة و عادة ما يتم تقسيم هذه  
 و مصادر صناعية من صنع االنسان. ، المصادر إلى فئتين وهما  مصادر طبيعية 
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وحيث ان الضوء هو شكل من أشكال الطاقة المشعة ويتكشف العالم البصرى ويتجلى  
ضوء أبيض ، على كل ألوان الضوء من خالل الضوء ويشتمل ضوء الشمس ، وهو 

عكاس قابل لالنالكهرومغناطيسى ، والضوء  تشكل الجانب المرئى من  الطيف التى
أنواع صناعية  وهناكهواالنكسار والتشتت وكذلك التوجيه بطرائق مباشره أو غير مباشر 

 عديدة من الضوء منها :

النيون والفلورسنت والليزر والضوء المتوهج الحرارى ، ويحدد مصدر الضوء وكذلك    
-2008شدته ولونه واتجاهه الطريقة التى تبدو بها االشياء ) عبد الحميد 

124_125.) 

  :صادَر اإلضاءة الطبيعيةم

 .: وهي من أقرب النجوم إلى األرضالشمساألشعة القادمة من  

من الغازات تنبعث منها الحرارة والضوء، حيث تضيء : وهي كرات النجوم      
السماء في الليل و في حالة صفاء السماء وخلوها من الغيوم التي تشتت الضوء 

  .المنبعث منها

يعتبر القمر أحد الكواكب المعتمة، ولكنه يستمد الضوء عن طريق عكس  القمر:   
  .أشعة الشمس الواقعة عليه

   :اإلضاءَةالطبيعيةَ مميزاَت  

الف ، غير أنها تتبدل وتختلف باخت هي اإلضاءة األكثر مالئمة فسيولوجيًا لإلنسان 
 ...، وغير ذلك الوقت والفصل والموقع والبعد عن خط االستواء، وحالة الطقس
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 فاالضاءة الطبيعية توفر الراحة البصرية والنفسية لالنسان وتبث النشاط والحيوية 
انعكاساتها غير مزعجة ، حيث تركيبة الضوء والظل وتوافقها مع األشكال يعطى و 

وتتدرج االضاءة الطبيعية عل مدى ساعات النهار بما   .احساس بالتجانس والوحدة
يتأقلم مع العين البشرية وتراوح درجة اإلضاءة الطبيعية الواقعة على األسطح األفقية 

نصر موفر للطاقة وافضل مصدر فى اظهار كما انها ع  .في األماكن المكشوفة
األلوان بقوتها وجودتها وتعطى احساس بالوضوح والرؤية الشاملة تزيد من الرحابة 

 (. 65-2015واالتساع فى الفراغات ) عبيد 

 مصادَر اإلضاءة الصناعية :

 ، ويمكن تطويرها بشٍكل مستمر ، وهي متعددة هي المصادر التي ابتكرها اإلنسان
 ودائم.

 :مميزاَت اإلضاءَة الصناعيةَ 

ميزات ، يمكن بها خلق م وتتمتع اإلضاءة الصناعية بمرونة في التصميم والتوزيع  
بصرية واجواء معينة باإلضافة النها توفير حرية للمصمم في امكانية استعمالها في 

ولونها امكانية التحكم في شدة اإلضاءة   مع.األوقات المختلفة تبعا لرغبة المستخدم 
باختيار نوع المصباح سواء كان من النيون أوالفلورسنت أوالليزر أوالضوء  .وكميتها

المتوهج الحرارى ، ويحدد مصدر الضوء وكذلك شدته ولونه واتجاهه الطريقة التى 
 (. 77-2012تبدو بها االشياء والطريقة المستخدمة ) القشيطى 
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 ثانياً: الخصائص العلمية للضوء :

    Light properties الضوء :خصائص 

 التشتت(   –االمتصاص  -االنكسار  -)االنعكاس  الخصائص الهندسية: 

  –الخاصية الكهرومغناطيسيةَ  –االستقطاب  –الحيود  – )التداخلالخصائص الموجيةَ : 

 المزدوج (   االنكسار 

ة مستويات الطاق –كثافات االحتمالية  –: )المدارت الذرية   الخصائص الكميةَ 
 الليزر( –

 وهنا تذكر الباحثة ابرز الخواص الهندسية العامة للضوء التى تتعلق بالدارسة : 

  Reflectionاالنعكاَس:  -1
يعد انعكاس الضوء هو الخاصية األساسية للرؤية فهو ارتداد األشعة الضوئية    

ا تقابل سطحا عاكسا ، فالضوء يسقط على األشياء  ثم في نفس الوسط عندم
متصاصية وقدرتها اال تتوقف على خصائصها  المادية ،   يرتد عنها بقوى مختلفة

له ، فدرجات نعومة أو خشونة السطح المادي تؤثر على قوة انعكاس  األضواء 
ن ا م، وأكبر انتظامالساقطة عليه فالسطح المصقول يعكس الضوء بقوة أكبر 

، فكلما ازدت الخشونة قلت كمية األضواء المنعكسة وازداد تفرقها  السطح الخشن 
 (. 119-2017) حلمى 

      Refraction االنكسار:-2
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ثني( حينما ) تن انكسار الضوء هو تغيير يحدث في اتجاه قوى األشعة الضوئية   
تمر من بوسط مادى معين، فيشاهد العصا المغمورة في الماء كأنها منكسرة ، 
 وما يحدث في الضوء األبيض من انكساارت لونية عندما يمر من خالل منشور. 

بمعنى اخر  الضااوء يسير فى الفراغ بسرعة تعتبر قيمتها من الثوابت الكونياة     
الف كيلو متر / ثانية( و  300متر / ثانية . اى  8اس  10فى  3وتسااوى )

الضاوء ينتقل أيضا فى ماواد كثايرة ، و هى المواد الشفافة للضوء مثل الهاواء و 
لقدرة على امتصاص الضاوء  إعادة الماء والزجاج .  وذارت هذه الماواد لها ا

إبعاااثه و  وتشتيته  ولذلك فإن الضاوء ينتقل فى المواد المختلفة بساارعات مختلفة 
أقل من سرعته فى الفضااء .  وتعتمد سرعة الضوء على نوع المادة.  ولذلك فإنه 
عند انتقال الضوء من وسط إلى آخر فإن التغير من سرعته يسبب تغيرا فى 

 ( 56-1980ه  و تسمى هذه الظاهرة باالنكسااار ) زغلول اتجاااه

   Absorptionاالمتصاَص: -3
يمكن للضوء أن يمت  بواسطة السطح ، وغالبا ما يتحول الى حرارة ونسبة    

الضوء الممت  عن طريق  السطح يعتمد على كال من زاوية السقوط والطيف 
 الضوئي. 

من خالل مادة شفافة فان بعض طاقته سوف يحدث لها تشتت  يمر الضوء عندما
 ن شدته ؛ و عندعلى شكل طاقة حرارية و لذلك فسوف يفقد الضوء بعضا م

لالطوال الموجية المختلفة للضوء   حصول ذلك االمتصاص للطاقة الحرارية
فيؤدى إلى أن الضوء المار في هذه المادة الشفافة سوف يقوم باظهار األطوال 

https://www.tulane.edu/~sanelson/eens211/proplight.htm
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الموجية التى لم يتم امتصاصها فقط لذا فإن الضوء المار سوف يظهر على هيئة 
  (40_39-2015لملوحى )ا"  لون امتصاص المادة "لون يسمى 

     Light penetration  نفاذ الضوء:-4
نفاذ  الضوء هو مروره من سطح ما بدون تغيير فى تردده ، ومن خالل خاصية   

نفاذ الضوء يحدث االختراق البصرى بنفاذ الضوء خالل الخامة الشفافة والشبه 
 إختراقهاللضوء بشفافة وتختلف درجة النفاذ باختالف درجة نقاء الخامة والسماح 

  . (119-2017) حلمى 

     Separation التشتَت:-5
هو فصل الضوء الى الوانه ،  فتشتت الضوء األبيض يفصل الى الوان الطيف   

 المرئي الكامل وذلك عن طريق ارسال الضوء األبيض خالل منشور.    

سوف ينكسر الضوء داخل المنشور بعدة زوايا مختلفة عن بعضها البعض    
حسب األطوال الموجية و عند خروج الضوء من المنشور سوف تظهر األطوال 
الموجية لأللوان المختلفة و الناتجة من انكسار الضوء االبيض ، و يكون أطول 

اء ، حيث طول موجي اإلشعاعات التي تنتج هو الطول الموجي لألشعة الحمر 
أن معامل االنكسار له اقل من اإلشعاعات المنكسرة االخرى مثل البنفسجى ) 

 .(5- 1986كشوشى 

الشعاع الضوئي اذا مالقي ان  االتي ويمكن  تلخي  خواص الضوء  بالشكل  
 .    جسم في طريقه يحدث به احد التغيرات  التالية

 ينعكس اذا ما صادف سطح مصقول كالمارية  -
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 ينكسر اذا صادف وسط شفاف مختلف الكثافة  -
 يمت  اذا صادف سطح معتما من اية مادة  -
 يتشتت اذا صادف شكل غير مستوى او فصل الضوء وتوزيعه   -

وكما ان التغيرات السابقة ال تحدث كاملة فالسطح الذى يعكس الضوء          
لملون اج ايمت  نسبة قليلة منه وكذلك الوسط الذى يكسر الضوء فقطة الزج

سوف تمت  بعض اشعة معينة وتسمح للبعض االخر بالنفاذ وتعكس جزء اخر.. 
 الخ 

 ثالثًا: أنواع النحت الضوئى:

 أعمال تعتمد على إستخدام الضوء العادى واللوميا:-1

"كلمة اللوميا هى كلمة صاغها " توماس ويلفريد" لتصميم االشكال الضوئية    
( فالضوء 189-1992المتحركة المعروضة على ستارة نصف شفافة" )الصيفى 

يستخدم كوسيط بصرى لتحقيق النفاذ الضوئى من خالل استخدام النحات للضوء مع 
 النحتى ويتفاعل مع خصائ خامات محققة للفراغ بتخلل الضوء بين أجزاء العمل 

 الخامة الظهار قيم تشكلية مستحدثة.

ففن اللوميا هو فن الضوء المتحرك والذى استخدمت فيه الوحدات الضوئية كأساس    
للتشكيل ، حيث استخدم الفنان خامات من لمبات االضاءة والموتورات واالسالك 

 .لتحقيق الحركة الضوئية 

على حركة الضوء على االشكال ليغير من الرؤيا برؤى كما ان فن اللوميا يعتمد     
متعددة فى العمل النحتى وتغير شكل العمل ليثير دهشة المشاهد ، فباالستفاده من 



 

21 

خصائ  الضوء والعناصر المحققة لالختراق البصرى كالعناصر الشفافة والشبه 
تلك  ماحشفافة والعاكسة والمصقولة واالبعاد الخطية يتحقق المفهوم من خالل س

 العناصر بنفاذ أو انعكاس أو انكسار الضوء خاللها.

من أوائل الفنانين الذين "NICOLAS SCHOFFER"ويعد الفنان نيكوالس شوفر   
اهتموا بهذا المجال حيث وظف خاماته لتحقيق البعد الحركى والضوئى فى مجسماته 

والمشكل من شرائح   LUX 15 15المسمى لوكس (  1كما فى شكل ) النحتية  ، 
معدنية دائرية ومستطيلة الشكل ، جمعت فى تشكيلها الداخلى فتحات هندسية متنوعة 
المساحات ، واحتوت بعض الفراغات والفتحات على مساحات لونية لشرائح اكريلك 
شفافة . وهذه االشكال تتصل بمحور عمودى متصل بمحرك كهربى داخل القاعدة ، 

ضوئى . وعندما يدار الشكل داخل الحجرة المظلمة ويحتوى الشكل على مصدر 
حيط بالشكل ميصدر أطياف وأشعه ضوئية ملونة ومتداخلة ، تلفى بأثرها فى الفراغ ال

  على الجدران .

اصر نفكان اهتمامه بالضوء والفراغ والحركة كع "OTTO PIENE"اما الفنان أتو بينه  
( والمسمى باليه ضوئى والذى استطاع فيه ان يوجه  2لبناء أعماله كما فى شكل ) 

حركة الضوء ليصنع له مجاال فراغيا  يتحرك فيه كاثر ناتج من ثالث مجسمات 
هندسية من خامة الصلب ، والتى يكمن بداخل كل منها مصباح كهربى ثابت يدور 
حول عاكس ضوئى ، يقوم بتجميع وتكثيف الضوء المنعكس عليه ليخرج بشدته عبر 
الثقوب التى على سطح المجسم ، ليخرج شعاع ضوئى فى اطوال وابعاد موجية 
مختلفة ومتنوعة ، وفى خطوط مستقيمة تتوازى وتتداخل فيما بينها عبر المجال 

 الفراغى للحجرة المظلمة.
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ويلعب الضوء دورا  هاما داخل أعمال التجهيز فى الفراغ  بل هناك أعمال تعتمد     
صيل الفكره للمشاهد وذلك من خالل االشعاعات الضوئيه علي الضوء فقط لتو 

واألنابيب...الخ, التي تحدث تأثيراً  مباشر علي نفس المشاهد لما يغلب علي العمل 
 الضوئي أجواء من السحر الغامض . 

( ،  3شكل )   1963بعمل تجهيز عام  "DAN FLAVIN "وقد قام دان فالفين   
سم وقد وجهها نحو حائط االستوديو في زاويه 244حيث أنشأ انبوبه مشعه  بطول 

وتترك تلك االشعه تسقط علي اعمده طوليه مكرره بشكل متوازي طولي )رأسي(  45
مما يجعل العمل يتمتع بالعمق من خالل بنائه داخل هذه المنظومه الفراغيه ويؤكد 

ق في شكل تكرارات إنتظاميه لتؤكد فكره العمعلي ذلك فكره استخدام الضوء الملون 
عن طريق المنظور مما يجعل للتخطيط البنائي للعمل إمكانات فراغية وطاقه كامنة 
تشعر بالنمو, حيث يطل المشاهد من خالل نافذه العمل الفني علي فراغ عميق ، كما 

ر ،  كما صيحقق هذا العمل التفرد من خالل استخدام تقنيات تكنولوجية مرتبطة بالع
يحقق االشارق من خالل ألوان الضوء مما يعمل علي التعبير عن الصفاء الوجودي 
والنفسي من خالل إختيار إضاءات صافيه ومتناغمه ،  مما يأخذ بخيال المشاهد 

 فتحلق به في عالم يسمو علي العالم المادي ليصل الي عالم  النقاء. 

جمال الذى المسمى ال "STEVEN MORGANA"وفى عمل الفنان ستيفن مورغان  
( ، واعتمد فيه الفنان على خاصية انعكاس الضوء  4فى عين الجماعة شكل ) 

باستخدامه لالستانلس العاكس كمرآه نصف دائرية وأضواء النيون بألوان الطيف فى 
شكل دائرى مثبت فى االستانلس كأنه معلق فى الفراغ لينعكس ضوء الطيف على 

 رتداد الضوء المنعكس من سطح   االستانلس.أرضية العمل نتيجة ا
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( ، يوضح تحقيق  5شكل )   "HANS KOTTER"وفى عمل الفنان هانز كوتر     
االختراق البصرى والعمق الالنهائى باستخدام خاصية االنعكاس للضوء فى تكوين 

فى شكل دائرة وتثبيت مرآة فى سطح   LEDمكعب بداخلة انبوب واحد من ضوء 
لمقابل للسطح المثبت عليه الضوء ليحدث عدة انعكاسات النبوب الضوء االكريلك ا

فى تكرار متراكب ليشكل اسطوانة مفرغه من الضوء داخل مكعب االكريلك فيتحقق 
 العمق الالنهائى داخل العمل.

( ، الذى تم  تشكيله  6شكل )  "CHRIS WOOD"وفى عمل الفنانة كريس وود   
من الزجاج المزدوج اللون بتكرار وتراكب قطع من الزجاج مربعة الشكل بألوان مختلفة 
واتجاهات مختلفة فى تكوين حلزونى ليمر الضوء من سطح الزجاج الى اخر فينكسر 

 الضوء على حائط الغرفة بألوان الزجاج المتنوعة.
 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 (1شكل )

 ( 18) (Nicolas Schoffer)        نيكوالس شوفر         

   Lux 15 15لوكس  -
 م1961 -
 باريس -
 مصدر ضوئى – شرائح معدنية دائرية ومستطيلة الشكل  -
 يوضح الشكل األطياف الضوئية الملونه الصادره من الشكل -
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 (2شكل )
 ( 19)  (Otto Pieneأتو بينه                )

 باليه ضوئى وينتمى الى المجسم الضوئى قصة النار   -
 م1971 -
 ألمانيا -مونيستر  -
 مصادر ضوئية مجسمات من معدن الصلب وثالث  -
يوضح الشكل األطياف الضوئية المتحركة والمتغيرة المنتشره على جدران الحجرة المظلمة وفى الفراغ  -

 المحيط الصادره من الثالث اشكال
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 (3شكل )

 (  20) (Dan flavinفالفين                 )دان 

   Lux 15 15لوكس  -
 م1963 -
 أنابيب من ضوء النيون   -
 لتأكيد فكره العمق عن طريق المنظوريوضح الشكل تجاور انابيب النيون  -

 

 



 

27 

 (4شكل )

 ( 21) (Steven Morganaستيفن مورغان                 )ٍ

 الجمال الذى فى عين الجماعة -
 عاكس وأضواء النيون الملون إستانلس   -
إنعكاس األطياف الضوئية على أرضية العمل نتيجة ارتداد الضوء المنعكس من سطح   يوضح الشكل  -

 االستانلس.

 
 (5شكل )

 (  22) (Hans kotterهانز كوتر                )

 م2011 -
  LEDأكريلك ومرآه وضوء ليد   -
العمق الالنهائى داخل مكعب االكريلك نتيجة انعكاسات النبوب الضوء فى تكرار يوضح الشكل  -

 متراكب ليشكل اسطوانة مفرغه من الضوء 
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 (6شكل )

 ( 23)( Chris Woodكريس وود                )

 م1961 -
 مصدر ضوئى – زجاج مزدوج اللون   -
نكسار الضوء على حائط الغرفة بألوان الزجاج المتنوعة الناتجة عن مرور الضوء من يوضح الشكل ا -

 قطع اسطح الزجاج المزدوج اللون 
 

  :   أعمال تعتمد على إستخدام الليزر-2

وهو اختصار للعباره االنجليزية  1960عام      LASER تم اكتشاف         
  الليزر  

LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF 
RADIATION 

وتعنى تضخيم الشدة الضوئية اى تكبيرها بواسطة اإلنبعاث المحفز ) المستحدث( 
 (7 -1996)محمد لالشعاع 
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فمع دراسة النظريات المرتبطة بالضوء وتطور العلم استطاع النحات استخدام الضوء   
 كوسيط تشكيلى باعتباره خامة يمكن تشكيلها ولكن اليمكن لمسها.

 وتتميز التشكيالت الضوئية بإبرازها لقيم تشكيلية وفلسفية مباشرة ، تعطى تكوينات   
متنوعة ال تقل عن التكوين النحنى المنفذ بالخامات الملموسة ، ويعطى ذلك التأثيرات 
ايهامية باسطح شفافة وبوجود تركيبات متداخله مع بعضها البعض ، وخاصة 

 م ضوء الليزر .التكوينات الخطية الناتجه عن استخدا

ولضوء الليزر خصائ  تميزه فى عملية التشكيل فى انتاج هذه االعمال حيث    
يظهر فىى صورة حزمة ضوئية مترابطه ومتماسكة ، التى يمكن تكبيرها بإستخدام 
عدسات مكبره ، وتقسيمها باستخدام شرائح زجاجية نصف شفافة ، كذلك يمكن تحديد 

لوسائط كاأللياف الزجاجة والسوائل ، ويمكن ان تمر رؤية مساراتها من خالل بعض ا
عبر بعض الخامات كاألكريلك الشفاف ولكنها تنعكس من خالل األسطح الزجاجية 

  . ب ( – 2000)خليل  والمرايا

( حيث  7شكل )   ""HORST BAUMANومثال ذلك الفنان هورست باومن     
ئيين نة كاسل مشكال ذراعين ضو أطلق أشعة الليزر من فوق متحف فريد ريكوم فى مدي

، ويشكل شعاع الليزر الملون خطين  1977، أحمر وأزرق ممتدين فى السماء عام 
مجسمين فى الفراغ فى امتداد وتبادل حركى حول محور إطالقهما ، ليكون للعمل أثر 
جماهيرى .من خالل حركة الشكل الخاضعة لبرنامج خاص مبرمج ، بحيث يكون 

 والتغير واألمتداد فى الفراغ. للعمل صفة الحركة



 

30 

فقد اختلف فى تشكيالته  "HIRO YAMAGATA "أما الفنان هيرو ياماغاتا    
الخطية  من ضوء الليزر فى كثافاتها وفى تداخل اتجاهاتها  وتعدد ألوانها ، لتكوين 

 (. 8البيئة المحيطة ، كما فى شكل ) شبكة من الضوء تخترق 

( ،  9شكل )   "JEONGMOON CHOI"وفى عمل الفنانة جونغمون شوى    
استخدمت الفنانة ضوء الليزر والخيوط معا فى خلق أسطح شفافة من  الضوء فى 
اتجاهات مختلفة بخطوط متجاوره ومتداخلة تجسد أسطح من الضوء يمكن للمشاهد 

داخلة مع االسطح المتاخراقها والمرور بداخلها أو بجوارها ، ليحقق بذلك تفاعل كلى 
 الشفافة نتجة تراكب أسطح الضوء الملونة والتى تختلف باختالف حركة المشاهد .

( ان يتعامل من  10شكل )    "MIKE GOULD"واستطاع الفنان مايك جولد    
خالل تشكيالته بضوء الليزر مع الخطوط والمساحات اللونية المتداخلة مستعينا 

ى حركة الليزر داخل الفراغ وأصبح ضوء الليزر كخامة بالمحركات ليحدث تغبرات ف
شفافة ملموسة تم تشكيلها والرؤية من خاللها بنقاء ليرى المشاهد أسطح لونية متراكبة 

 ومتداخلة ذات حركة.

 

 



 

31 

 
 (7شكل )

 (24) (Horst Bauman)                هورست باومن

 م1977 -

 مدبنة كاسل -

 متحف فريد ريكومخطين من أشعة ضوء الليزر فوق   -

خطين من شعاع الليزر الملون باالحمر واالزرق فى الفراغ فى امتداد وتبادل حركى يوضح الشكل  -

 حول محور إطالقهما

 

 
 (8شكل )
  (25)(  Hiro Yamagataهيرو ياماغاتا                 )
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 م2007 -
 لوس انجلوس -
 ضوء ليزر -
شبكة من ضوء الليزر فى تشكيالت خطية  تتميز بكثافاتها و تداخل اتجاهاتها  وتعدد يوضح الشكل  -

 ألوانها 

 
 (9شكل )
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 ( 26) (Jeongmoon Choiجونغمون شوى                )

 م2013 -
 باريس -
 ضوء ليزر وخيوط  -
ضوء الليزر والخيوط معا فى خلق أسطح شفافة من  الضوء فى اتجاهات يوضح الشكل استخدام  -

 خراقها والمرور بداخلها أوبجوارهيمكن ا مختلفة بخطوط متجاوره ومتداخلة
 

 
 (10شكل )

 (27) (Mike Gouldمايك جولد                 )

 م2015 -
 ضوء ليزر وزجاج ومحركات الكترونية -
 تغبرات فى حركة ضوء الليزر داخل الفراغ لخلق أسطح لونية شفافة متراكبة ومتداخلة يوضح الشكل  -
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 أعمال تعتمد على إستخدام الهيلوجرام:-3

لدنيس جابور     HOLOGRAPHY"عندما ظهرت تقنية التصوير الهولوجرافى    
، استخدمت هذه  1960والتى تم تنفيذها بعد اكتشاف الليزر عام  1948فى عام 

التقنية على نطاق واسع كوسيلة لتكوين الصور البصرية وذلك لما يتميز به الليزر 
ومن ثم استعان  .( 148-1991) ديتشبورن  فاع درجة التماسك الفراغى"  من ارت

الفنانين بالمهندسين فى عمليات التصوير الهولوجرافى وذلك النتاج أعمال فنية يستخدم 
 فيها هولوجرامات مصورة وعمل العديد من التركيبات ، باالضافة الى استخدام الليزر.

فالهولوجرام هو اللوح  الهولوجرافى الذى تم تسجيل صورة عليه الحد األجسام وتم    
لك تحميضه وأصبح من الممكن رؤيته . ويقصد بالهولوجراف الصورة الكاملة بعد ذ

HOLOS  وباليونانية تعنى كامل ، أما فى الفزياء يقصد بالهولوجراف عملية إعداد
صورة الهولوجرام التى تسجل كل شئ وهى عبارة عن صورة تسجل سعة ومرحلة 

ويفرد سكة ومرحلة توزيعها )موجه الضوء ، أى أنه تقنية تستخدم لتسجل سعة المتما
1981- 187.)  

حيث شاركت تكنولوجيا الليزر فى توليد حقائق المحاكاة لنقل الواقع بصورة مختلفة    
فهى صورة حقيقية وخداعية فى وقت واحد ، هذه الصورة تعرض فى هيكل مساحة 
زمنية ، وهناك أعمال ترتبط بتصوير الضوء المتحرك كما  فى أعمال ريدى بروكهاوت 

ة ، وذلك ما أكده دوجالس تايلور بأن ويتطلب ذلك من المشاهد المشاركة الفعال
الهولوجرافيا عبارة عن صور راقصة ومتحركة على سطح الهولوجرام من خالل 
انعكاسات ضوء الليزر ، فتصل الصورة إلى درجة عالية من الوضوح فى الرؤية 
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وتمتلك الحركة ، ومع ذلك ال تهدف الى تحقيق توليد لألداء أو التصوير السينمائى  
 (. 159-2000)ليب 

فيستفيد النحات من ذلك فى تشكيل عمل نحتى كامل من الضوء ثالثى األبعاد    
بتسجيل الضوء فى جسم ليعطى شكل هذا الجسم بقدرته على إعادة إنشاء صورة 
لألجسام بصورة هولوجرامية تظهر كمجسم ثالثى األبعاد فى الفراغ بإستخدام أشعة 

 الليزر .

" من اهم فنانى  "DIETER  JUNGى  ديتر يونج ويعتبر الفنان االلمان    
الهولوجرافيا حيث استخدم مجموعة الصور الهولوجرامية فى تركيبات بنائية  ذات 
طابع خاص ، يقوم بتثبيتها على على قواعد مجسمة لتظهر بألوان الضوء المنعكسه 

لمميز ا محلقة فى الفراغ ، فتبدو االعمال كلوحات تصويرية يظهر فيها اللون اللون 
( ، والمسمى  11من الهولوجرامات كما فى شكل ) الممثل النعكاسات ضوء الليزر 

الحركة فى المكان ، ويمثل أربع صور هولوجرامبة مثبتة على  –المكان فى الحركة 
( يظهر اللون المنعكس من  12العمل المسمى معمل الضوء شكل ) حوامل ،  وفى 

، وعندما يتم العرض فى الظالم تظهر كأشكال الشكل المصور على لوح الهولوجرام 
 محلقة فى الفراغ.

شكل )  " ROSELINE DE THELIN "وفى عمل الفنانة روزالين دى ثيلين      
( ، استطاعت من خالل تقنية التصوير الهولوجرافى وباستخدام مجموعة من  13

سيد االسالك تجالمواد بما فى ذلك األلياف البصرية ، بلورات الكوارتز والمرايا و 
مجموعة من العناصر اآلدمية من الضوء بحيث تعطى للمشاهد االنطباع بالبعد 

 الروحىى نتيجة ظهور االشخاص وسط الظالم من خالل االضاءة والشفافية.
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فى العمل   "PAULA DAWSON "كما استطاعت الفنانة بوال داوسون         
تشكيله من التصوير الهولوجرافى  ( ، الذى تم 14 المسمى الوجوه المضيئة شكل )

 بإستخدام ضوء الليزر لتشكيل عنصر آدمى إلمرأه من الضوء. 
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 (11شكل )

  (28)( Dieter  Jungديتر يونج                 )

 المكان في الحركة -الحركة في المكان  -

 م1987  -

 تصوير مجسم ثالثى االبعاد –صور هولوجرامية  3 -

 سم للواحد112×140 -

مجسمة لتظهر بألوان الضوء المنعكسه  صور هولوجرامبة مثبتة على حوامل الشكل أربعيوضح  -

 محلقة فى الفراغ

 
 (12شكل )

  (29)( Dieter  Jungديتر يونج                 )

 معمل الضوء -
 م1988 -
 طوكيو  -متحف هارا  -
وعندما يتم العرض فى اللون المنعكس من الشكل المصور على لوح الهولوجرام ، يوضح الشكل  -

 الظالم تظهر كأشكال مجسمه محلقة فى الفراغ.
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 (13شكل )

  (30)( Roseline De Thelinروزالين دى ثيلين                )

 م2008 -

 لندن -

 ضوء الهولوجرام ،واأللياف البصرية ،و بلورات الكوارتز، والمرايا واالسالك -

تجسيد مجموعة من العناصر  بالتصوير الهولوجرافى من خالليوضح الشكل المنحوتات ضوئية  -

 اآلدمية 

 

 

 (14شكل )
  (31)( Paula Dawsonبوال داوسون                 )

 الوجود المضئ -
 م2007 -
 باريس -
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 ضوء الهولوجرام -
إلمرأه من الضوء ، تم تشكيله من التصوير يوضح الشكل مجسم إفتراضى  -

 ضوء الليزر لتشكيل.الهولوجرافى بإستخدام 
 .النتائج والتوصيات

 أواًل : النتائج :
جمالية لرؤية األعمال النحتية من خالل اكتشاف قيم  له أبعاد الضوءإن  -1

 .النحت المعاصر أعمال ساهمت فى تطورجمالية وتشكيلية 
انعكاس التطور العلمى والتكنولوجى للضوء على تطور االعمال النحتية  -2

 الضوء مثير بصرى يساعد على جذب انتباه المشاهد.المعاصره حيث يعد 
االستفاده من الخصائ  العلمية للضوء كاإلنعكاس واإلنكسار واإلمتصاص  -3

تحقيق و  والنفاذ و التشتت والتى أصبحت من األسس الفنية فى تنظيم عناصر
  األهداف الجمالية فى أعمال النحت الضوئى. 

ادى الى تعدد أنواع النحت الضوئى: تطور وتعدد أنواع ومصادر الضوء والذى  -4
كاألعمال التى تعتمد على إستخدام الضوء العادى واللوميا ، واألعمال التى 
 تعتمد على إستخدام الليزر ، واألعمال التى تعتمد على إستخدام الهيلوجرام.

 أعمال النحت الضوئى األساليب والتقنيات المستخدمة فى تطور وتنوع -5
 كعناصر أساسية لتحقيق الفكرة اإلبداعية.

االستفادة من المتغيرات الشكلية الناتجة عن الطاقات الضوئية المختلفة من  -6
خالل استخالص أنظمة الحركة ومساراتها والمظاهر الشكلية واللونية الخاضعه 

 النظمة تفاعلية ومبرمجه. 
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 انيًا : التوصيات :ث
 ، حيث أنها ذات في البرامج الدراسية للطالب الضوئىإدراج تناول النحت  -1

 أثر كبير على الفكر اإلبداعي للفن المعاصر.
يق لتحق التجارب والدراسات المعاصرة في أعمال النحت الضوئىاإلفادة من  -2

 إبداعات فنية مستحدثة .
زيادة االهتمام وإلقاء مزيدًا من الضوء نحو هذا االتجاه إلثراء حركة الفن  -3

 لمعاصر.التشكيلي ا
لضوء المرتبطة بتطور االتقنيات تطور األساليب و إجراء البحوث العلمية حول  -4

 .أعمال النحت الضوئى و الخامات التى تساعد فى تحقيق

 .لمراجعا
 أوال: المراجع العربية:

التصممممميم في الفن ( م 1994رشاااااادان أحمد حاف  ،عبد الحليم فتح الباب: )  -1
 القاهرة ،عالم الكتب. ،التشكيلي

أ سس بصريات م(  1980زغلول زكى محمد ،حلمى محمد عز الدين:)  -2
 القاهرة ، االنجلو المصرية .  المعادن ،

األسس الجمالية واإلنشائية للتصميم م(  1992الصيفى إيهاب يسمارك :)  -3
 القاهرة ،الكاتب المصرى للطباعة والنشر.  ،

الهيئة القاهرة ،،  اإلدراكالفنون البصمممممممممرية وعبقرية ( م2008 )شااااااااااااااااكر:عبد الحميد  -4
  .المصرية للكتاب 
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القاهرة ،  الهيئة العامة المصرية  اإلضاءة المسرحية،م(  1985عبد الوهاب شكري:)   -5
 للكتاب. 

 دار الراتب الجامعية .  هندسة اإلضاءة ،م( 1986كشوشى حسن ، زكى آسر على: )  -6
المملكة  االنسان ،ا لموسوعة البصرية لعين م ( 2015الملوحى حسين محمد :)  -7

 مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر. ،1العربية السعودية ، ط 
 القاهرة ، الليزر بين النظرية والتطبيق، -العلم والحياةم(  1996محمد نايل بركات:)  -8

 ،  مركز االهرام للترجمة والنشر. 1ط 

 ثانيا: المراجع العربية المترجمة:

، ترجمة إلياس شاامعون، ساالساالة الكتب البصرياترسالة في  م( 1987) إسااحق :نيوتن  -9
 ، معهد اإلنماء العربي. العلمية

 :ثالثا: الرسائل العلمية

رسمممممممالة دور اإلضاااااااااااءة في مساااااااااارح الدراما، م( 1989 )جمال أحمد:عبد الرحمن -10
 .ون الجملية ، جامعة حلوانغير منشورة ، كلية الفن ماجستير

االضااااااااااااءة الليلية وتأثيرها على واجهات المبانى م( 2012)رانيا فؤاد : القشااااااااااايطى -11
 .غير منشورة ، جامعة حلوان  رسالة ماجستيرالعامة ، 

األبعاد الجمالية والتقنية السااااااتخدامات ضااااااوء م( 2000)ساااااايده خليل أحمد : خليل -12
،غير منشاااااااورة ، كلية التربية الفنية ، رسممممالة ماجسممممتير الليزر فى النحت المعاصااااااار ، 

  .جامعة حلوان

دور اإلضاااااااااااءة الليلية في إبارز جماليات الشااااااااااكل م(  2015)نادر خليل : عبيد  -13
غير منشااااورة ،  رسمممالة ماجسمممتير، المعماري " حالة دارسااااية المبانى العامة بقطاع غزة 

 الجامعة االسالمية ، غزه 
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األبعاد التشكيلية لمفهوم االختراق البصرى فى م(  2017)هاجرمحمد : حلمى   -14
 ة الفنية ، جامعة،غير منشاااااورة ، كلية التربيرسمممالة ماجسمممتير النحت المعاصااااار ، 

 .حلوان

 

 : المراجع االجنبية :رابعا

 ,Light into optics(1991) :  O.S.Heavens andR.W. Ditchburn   -15
New York ,john wiley &sons chichester,  

, More Light) 2000  (Peter Zec  :Organization Achim Lipp &  -16
Hamburg, Kunstler Hologramme und Licht opjekte  

, Oxfored Univrsity press,  optics1981) (W.T.wefared:   -17  
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ballet/2021. 
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21-  https://mymodernmet.com/steven-morgana-beauty-is-in-
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22-  https://collabcubed.com/2011/06/10/hans-kotter/2021. 
23-  https://www.boredpanda.com/colored-glass-light-

installations-chris wood/ 2021. 
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