
   ج.م.ع  -كلية الفنون اجلميلة جامعة املنيا   تصدر عه                                             0202يوويو   ب السابعالعدد   جملة الفنون والعلوم اإلوساوية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

473 
 

  

 المتحفي والقائم في الهواء الطلق النحت البارز في عرض أعمال ااإلضاءة واللون وأهميتهم
Lighting and color and their importance in displaying the works of museum and outdoor relief sculpture 

 جــامـــعــة الــمــنـياالفنون الجميلة المدرس المساعد بقسم النحت كلية        خيجــــــــنيمة محسهد مط 

 كمية الفشهن الجسيمة جامعة السشيا –أستاذ ورئيذ قدم الشحت         إيياب عبج هللا يهسف          
 

 ممخص البحث 
العمسية واالكتذافات يختبط فغ الحت البارز ارتباشا وثيقا بخوح العرخ وثقافتو، ىحا وقج حفل العرخ الحجيث بالعجيج مغ السعارف      

التي أثخت فكخ وخيال الفشان وجعمتو يصػر ويشػع مغ تقشيات فشو وشخق تذكيمو مسا شال عشرخي اإلضاءة والمػن فأصبح دورىسا 
أكثخ فاعمية في تذكيل الشحت البارز داخل وخارج صاالت العخض والستاحف، فيتشاول البحث اإلضاءة وتعخيفيا ويتصخق إلى أنػاع 

اإلضاءة مغ حيث اإلضاءة السباشخة واإلضاءة الغيخ مباشخة واإلضاءة الشرف مباشخة، ثع يتجو إلى اإلضاءة وأثخىا وأىسيتيا وأساليب 
عمى العخض الستحفي لألعسال الشحتية البارزة حيث تعج اإلضاءة مغ أىع العػامل التي تبخز نجاح العخض الستحفي لألعسال الشحتية 

 ل السذاىج أو الستمقي رسالة الفشان في العسل الفشي.البارزة، فتداىع في استؿبا
ويشتقل بعج ذلظ الباحث إلى المػن باعتباره أحج أىع السفخدات واألدوات والخكائد التي يعتسج عمييا الفشان في بشاء األعسال 

مشيجية تدتثسخ اإلبجاع والتعبيخ  الفشية، وتأتي أىسية المػن كعشرخ تذكيمي ليحقق الؿيع السخئية الجسالية لمذكل شبقًا لخصة لػنية
الحدي، كسا استفاد فغ الشحت البارز السعاصخ مغ التقجم التكشػلػجي في مجال التمػيغ فػججنا إمكانية استبجال المػن الحى تع شالءه 

لعسل الفشي ويبخز بالفخشاة بالمػن الزػئي الرادر عغ دائخة كيخبائية والحي يخزع لشفذ ضخوف التحكع في كسياتو وقػتو بسا يخجم ا
دور المػن وأثخه عمي عشاصخ التذكيل الشحتي مغ حيث الكتمة والفخاغ واألسصح، وأىسيتو كزخورة فشية في األشكال الشحتية البارزة، 

ئة لعسمو وىحه الػسائل إذا أدركيا الفشان أثشاء عسمية اإلعجاد والتيي، وأصبح ؼيسا بعج أحج الحمػل التذكيمية كػسيط وخامة يعاد تجويخىا
 الفشي قج يحقق نجاحًا أكثخ مسا يتػقع مغ تأثيخات لمشحت البارز السقام في الفخاغ أو في اليػاء الصمق. 

  األعسال الشحتية في اليػاء الصمق. - المػن  –الشحت البارز   – العخض الستحفي - اإلضاءة:   الكمسات السفتاحية 
 

 Research Summary 
The art of relief sculpture is closely related to the spirit of the age and its culture, and the 

modern era has been filled with many scientific knowledge and discoveries that enriched the artist’s 
thought and imagination and made him develop and diversify his art techniques and methods of 
formation, which affected the elements of lighting and color, and their role became more effective in 
forming relief sculpture inside and outside the galleries and museums , so the researcher turns to 
lighting and its impact and importance on the museum display of relief sculptural works, where 
lighting is one of the most important factors that highlight the success of the museum display of relief 
sculptural works, thus contributing to the viewer or recipient receiving the artist's message in the 
artwork. 

Then the researcher turns to color as one of the most important tools and pillars that the artist 
relies on in building artworks. The importance of color as a plastic element to achieve the visual and 
aesthetic values of the shape according to a systematic color plan that invests creativity and sensory 
expression, and the art of contemporary relief sculpture benefited from technological progress in the 
field of coloring, so we found the possibility of replacing the color that was painted with the brush 
with the light color issued by an electrical circuit, which is subject to the same control conditions In 
its quantities and strength to serve the artwork and highlight the role of color and its impact on the 
elements of sculptural formation in terms of mass, space and surfaces, and its importance as an 
artistic necessity in the relief sculptural forms, and later became one of the plastic solutions as a 
mediator and a recycled material. 

These means, if the artist realizes them during the process of preparing and initialization his 
artwork, may achieve more success than he expects from the effects of the relief sculpture set in the 
space or in the open air. 
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 مقجمة 
أىع آليات  واعتبارهؾيسة التجخيب  البحث العمسي والتجخيبي ومغ سساتو رفع ىصف ىحا العرخ بأنو عرخ عمسي يعتسج عمػ ي   

ف الكذ ىميجية قائسة عمتحوق معاييخ ججيجة متصػرة لؿيع فشية غيخ تقخامات وأساليب ججيجة و  استخجاممغ خالل الفغ التصػر في 
عشاصخ في الشحت البارز ال ك اىام اسػيًا دور حيث لعبا  الفغ أيزًا عشرخي اإلضاءة والمػن شسمت عسمية التجخيب في  والتجخيب، كسا

والحي تع الكذف عغ الكيخباء في مصمع القخن التاسع عذخ فة وأساسية مغ عشاصخه السكػنة لو، كعشاصخ تذكيمية ىام مشفرمة عشو بل
سال الفشية، في األع ستفادة مشو وشخق تػضيفوىحا السجال لال يعج إبجاعًا مصمقًا ثع تػالت األبحاث والجراسات والتصػر التكشػلػجي في

 . ية .. فإن اإلضاءة وسيمة لمتػضيحبو األشياء، وكسا أن العيغ وسيمة لمخؤ  ى .. وإنسا تخ  ى فاألصل في الزػء أنو ال يخ 
سشاسب يعتبخ عاماًل تػفيخ الزػء الو  ،وحيػيتيا وججواىا وجاذبيتيا ارزالب فاءة عخض أعسال الشحتك ىلإلضاءة أثخ فعال عمو 

وما يعكدو  الفديػلػجية لمحػاس كالبرخ والدسع ... شبيعةاإلندان كستمق لمتجخبة الفشية السعخوضة، تؤثخ ؼيو ف"شجاح العخض، ىامًا ل
العػاشف اإلندانية بسختمف جػانبيا، فالتأثيخات الفديػلػجية والشفدية لمعسل الفشي تسثل ضاىخة في اإلندان كستمق نتيجة  ىذلظ عم

  .السشطػمة الؿيسية لإلبجاع الفشي يلتجاربو الذخرية، وىي التي تقػدنا إل
لزػء ا ىفي نقل األشياء يتػقف عم اعتسادىاذلظ ألن  –األشياء السحيصة بو بتأثيخ كبيخ فعيغ اإلندان ىي األداة التي تشقل"

 –السداحةم السحيصة سػاء مغ ناحية اإللسام باألجدا ىالعيغ يجعميا قادرة عم ىالزػء عم انعكاسوأن ، ىحه األشياء ىالسدمط عم
البارز سػاء داخل  يلعسل الشحتعسمية إنذاء اويجب عشج  غاية في األىسية بالشدبة لمفشان أن الزػء ى شخ ف، المػن... إلخ –الحجع

 ن العخض ولتػضيفيا في العسل الفشياإلضاءة في مكا الستخجامجيجة صاالت العخض والستاحف أو في اليػاء الصمق وضع خصة 
 وقخاءتو.  توي البارز وسيػلة رؤيفي إبخاز العسل الشحتاىع بذكل كبيخ حيث تد

باإلضاءة ومخاعاة دورىا أثشاء عسمية الترسيع، وحيث أن مجال الزػء مجال متدع ومتذعب  االىتسامضخورة  يمغ ىشا تأت 
ض أعسال الشحت البارز اإلضاءة والمهن وأىسيتيم في عخ  عشػان البحث "فجاء ومؤثخ في التذكيل والعخض لألعسال الشحتية البارزة 

 الستحفي والقائم في اليهاء الطمق".
 :مذكمة البحث 

 تكسن مذكمة البحث وتتمخص في
  الصمق؟ كفاءة عخض أعسال الشحت البارز الستحفي والقائع في اليػاء ىىل لإلضاءة تأثيخ فعال عم -
  ؟كفاءة عخض أعسال الشحت البارز الستحفي والقائع في اليػاء الصمق ىىل لمػن تأثيخ فعال عم -
 البحث:أىجاف  -
  .المػن عمى أعسال الشحت البارز سػاء الستحؽية أو قائسة في اليػاء الصمق تصػيخ أثخ -
  .اإلضاءة عمى أعسال الشحت البارز سػاء الستحؽية أو القائسة في اليػاء الصمق تأكيج فاعمية -
 :أىسية البحث 
 .لألعسال الشحتية البارزة الستحفيالعخض ب وعالقتياوالرشاعية  معخفة اإلضاءة الصبيعية  -
 .اليػاء الصمق فيعمى عخض أعسال الشحت البارز  وعالقتيا والرشاعية معخفة اإلضاءة الصبيعية -
 التعخف عمى المػن وأىسيتو في عخض أعسال الشحت البارز الستحفي والقائع في اليػاء الصمق. -
 .معخفة عالقة وتأثيخ الزػء بسالمذ الدصح -

 -فخوض البحث:
 يفتخض الباحث أن:

الزػء والطل مغ أكثخ العشاصخ استخجاما في بشاء الترسيسات، ومغ أىع عشاصخ الترسيع تأثيخًا في الشحت البارز وارتباشيسا  -
 وثيقًا بارتفاع مدتػيات سصح األشكال البارزة.

 تبخز نجاح العخض الستحفي لألعسال الشحتية البارزة.اإلضاءة مغ أىع العػامل التي  -
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دراسة معمػمات تكشػلػجية دؾيقة عغ أساسيات ترسيع اإلضاءة، مع تقجيخ الشتائج الشيائية  ىاإلضاءة الرشاعية تحتاج إل -
 لمترسيع.

 ة.المػن ىػ أحج أىع السفخدات واألدوات والخكائد التي يعتسج عمييا الفشان في بشاء األعسال الفشي -
أعسال الشحت البارز الستحفي ألىسيتو ودوره السؤثخ في  ىي عج المػن أحج أىع سسات الشحت البارز السعاصخ ويشعكذ ذلظ عم -

 التذكيل وإبخاز الؿيع الجسالية.
 : وصفي تحميمي  -مشيج البحث 
 :حجود البحث-  

 .وأوروبا ستخاليا وآسيامرخ وأمخيكا وأ  : الحجود السكانية: أوال
 .والعذخيغ الػاحج القخن  وبجاية العذخيغ القخن  نياية  الحجود الدمشية:: ثانيا 

  :اإلضاءة 
وجػدىا بػسائل رؤيتيا بالعيغ السجخدة أو مغ تبيغ شكميا وتدجيل  سكغي   التي ح األشياءسص ىىي إسقاط ضػء عم ةاإلضاء" 

بدخعة ثابتة تشتذخ في الفخاغ  كيخومغشاشيديةشكل مػجات  ىالزػء السخئي ىػ إشعاع شاقة حخارية عمو ، تتحدذ بالزػء ى أخخ 
األجدام الثالثية  ىء عمل الدمبي ليا، فيي نتيجة حتسية لدقػط الزػ عشرخًا إيجابيًا والطالل ىي السقابوتعتبخ اإلضاءة ، بتػاتخ محجد

  .(1)األبعاد"
السخئي لترسيع األعسال ، فإن الجانب لتحقيق أىجاف العسمية الترسيسية اإلضاءة ليا أثخ فعال كعشرخ مكسلوحيث أن  

يا أشعة مباشخة مغ السرجر يي تمظ السشاشق التي لع تدقط عميفالزػء، أما مشاشق الطالل  ىالشحتية البارزة يعتسج بجدء كبيخ عم
 ،االنعكاسيةنتيجة لمخػاص  إعادة تػجيو أشعة الزػء ىالزػء ال يعسل فقط عم ، حيث أن سصح العسل الحي يقع في مدارالزػئي

 بل أيزًا يخمق الطاىخة التي تعتبخ أساس اإلدراك البرخي وىي الطل. 

في بشاء الترسيسات، ومغ أىع عشاصخ الترسيع تأثيخًا في الشحت  استخجاماوالطل مغ أكثخ العشاصخ يعتبخ الزػء لحا “ 
أو  انكدارأو  انعكاسالزػء بأي مادة يحجث لو  ىلتقامدتػيات سصح األشكال البارزة ألنو إذا ما  بارتفاعوثيقًا  وارتباشيسارز البا

والفخوق في الحقل السخئي بيغ مدتػيات سصح األشكال البارزة بالشدبة لمخمؽية، وىحه  االختالفاتوبالتالي تجرك الييئة نتيجة  امتراص
ج يتعامل فق ،ة مؤثخة لمعسل الفشيرؤي ىكسا أن اإلضاءة ىي أحج العشاصخ السداعجة عمق في اإلدراك تختبط بذجة اإلضاءة، الفخو 

 .(2)”سصح العسل ىعم انتذارىاإلضاءة في ما تؤكجه االفشان مشح بجاية تشفيح العسل عمي 

 أنهاع وأساليب اإلضاءة: 

نحػ  : الزػء كمو مػجو(Direct lightاإلضاءة السباشخة )  -
تػضيح ىحا العشرخ  ىالعشرخ السخاد إضاءتو بتخكيد مباشخ، مسا يداعج عم

 ( 1)رقع  و دون فاقج أو إىجار لكسية الزػء شكلوتفاصيم
: الزػء كمو مػجو نحػ  (Indirect lightاإلضاءة الغيخ مباشخة )  -

اإلضاءة بإيجاد تبايغ أقل األعسال الفشية، ويستاز ىحا الشػع مغ  ىسصح معيغ كاألسقف أو مداحة معيشة مغ الججران ويشعكذ بجوره إل
 (2)رقع شكل كسا في  دبالحي

أسفل وفي  ىفيشعكذ مغ السدصحات إل ىأعم ىإل وؼيو يػجو جدء مغ الزػء(: Semi directاإلضاءة الشرف مباشخة ) -
إضاءة مختمصة تعصي إضاءة عامة غيخ مباشخة وفي نفذ الػقت  أسفل، فيحا الشػع يعتبخ ىي مباشخة إلنفذ الػقت يدقط الجدء الباق

                                                           
 .121ص م،2222 الذخق، زىخاء التذكيمي، الفغ في وأسدو عشاصخه الترسيع: إسساعيل شػقي، ( 1)
 2221 ، األسخة مكتبة بجوي، مرصفي دمحم تخجسة الجسال عمع في الشطخية تخصيط ،(بالجسال جػرج: )اإلحداس سانتيانا، (2)
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األشعة الزػئية السشتذخة في  قػةحيث  أكثخ كفاءةي عج  األسمػب(، وىحا 3رقع )العشاصخ بإضاءة مباشخة شكل  بعس ىتخكيدًا عمتعتبخ 
تام كسا في اإلضاءة الغيخ أقل شجة وال يشتج عشو تدصيح تكػن سا يقمل مغ التبايغ في شجة اإلضاءة، كسا أن الطالل ؼيو األماكغ ب

 ، ويعج مرجر إثخاء لمتشػيع ومشصمق لخيال الفشان. اندة ومتػازنة في البيئة الزػئيةإضاءة متج بل ويػفخ ىحا األسمػب مباشخة

           

 

 

 

 

 

 

 

  لألعسال الشحتية البارزة: الستحفياإلضاءة وأثخىا وأىسيتيا عمى العخض 

السذاىج أو  استؿبال فيحيث تداىع الشحتية البارزة، لألعسال  الستحفيتبخز نجاح العخض  التيتعج اإلضاءة مغ أىع العػامل 
 وسائل اإلضاءة السختمفة في الستاحف. تشػعت في اآلونة األخيخة و  الفشان في العسل الفشيرسالة  الستمقي

  : اآلتي ىمرجر الزهء عم اختيارويتهقف 

 السختمفة ولػنو ومالمدو. وارتفاعاتوكاؼيًا إلضيار الشحت البارز  الزػء أن يكػن  -
 سببًا جػىخيًا لمتمف.  الزػء أال يذكل -
 البارز. الشحتيالعسل  فيعشرخًا مغ عشاصخ الترسيع الزػء أن يكػن  -
 العخض الستحفي لألعسال الشحتية البارزة:  ىاإلضاءة الطبيعية وأثخىا عم 

الحيد كدب نيا ت  زل أنػاع اإلضاءة الستحؽية حيث تتسيد اإلضاءة الصبيعية أيعج الزػء الصبيعي )ضػء الشيار( مغ أف" 
مدتػيات العسارة  واندجامجانذ التك سا لزػء الذسذ مغ صفاتفزاًل ع يرعب إكدابو مغ اإلضاءة الرشاعية الجاخمي وضػحاً 

 .(1)"مدصحات الحػائط الخأسية واألسقف األفؿية والسعخوضاتالجاخمية و 

 : ىيعية يسكغ تقديسيا داخل الستاحف إلواإلضاءة الصب

 ( 4)رقع  ، شكل(2)”في الحػائط بأشكال وأحجام متشػعةحالة دخػل الزػء مغ الجانب وفييا يجب فتح نػافح “: نبيةاإلضاءة الجا

حجخات التػفيخ فتحات مشاسبة لجخػل الزػء مغ الدساء في أسقف  تدتػجب والتيمغ األسقف  حالة دخػل الزػء“: اإلضاءة العمهية
في متاحف  هونجج (5)رقع  شكلكسا في   Sky lightالستاحف وقاعات العخض، ويصمق عمي ىحا الشػع مغ الزػء الصبيعي داخل 

بيا العخض معطع صاالت شجج ، فاحف العالسية ذلظت معطع الستراعالفشية خاصة اآلثار لحا أندب اإلضاءات لألعسال  العخض وىػ
 .(3)”مغ الزػءكبيخة  أسقف زجاجية بحيث تدسح بشفاذ كسية

                                                           

بة،1)  .241ص ،1ط ،2224 والتػزيع، لمشذخ العمػم دار الجاخمية، العسارة نطخية: دمحم الجيغ محي ( ـو

 242( السخجع الدابق: ص2)

  244( السخجع الدابق: ص3)

  -  األثري بٌروت متحف اإلضاءة الغٌر مباشرة.توضٌح الستخدام   (2)شكل

 1942افتتح رسمٌا عام  –)متحف أثري لبنان

 تصمٌم المهندسان أنطوان نحاس وبٌار لوبرانس رٌنجً

اإلمارات  -الشارقة لألثار  متحفالمباشرة. النصفاإلضاءة  نموذج  (3)شكل

أول متحف متخصص فً األثار على  – 1997افتتح عام  العربٌة المتحدة

 )متحف أثري( – مستوى دولة اإلمارات
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 االعتماد على اإلضاءة الصناعٌة فً المتاحفنموذج  ( 6شكل)

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ماساتشوستس -متحف كلٌة سمٌث للفنون

 2003وتم تجدٌده وافتتاحه عام  1879تأسس ألول مرة عام 

وتأثيخه عمى األعسال الشحتية  الفشيومالو مغ مسيدات عشج إضاءة الستاحف وقاعات العخض  الصبيعيوبالخغع مغ أىسية الزػء 
ضػء الذسذ" محجد بداعات الشيار فقط ... ىحا األمخ يدتجعى تدود صاالت العخض  الصبيعيالبارزة الستحؽية إال أن الزػء 

 كل األوقات. في الػضيفيألداء األعسال واألنذصة والجور  الجاخميالحيد  فياميغ لإلضاءة نط باستخجاموالستاحف 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  :اإلضاءة الرشاعية وأثخىا عمي العخض الستحفي لألعسال الشحتية البارزة 

ية لألعسال الشحتية البارزة تعتبخ اإلضاءة الرشاعية أحج العشاصخ األساسية الخئيدية في السعالجات الجسالية والتذكيم 
فحدب بل ويعتسج عمييا مداعجة اإلضاءة الصبيعية  ىال يتػقف دورىا عمو  عشيا االستغشاء، فال يسكغ الستحفيالعخض  في ؽيةالستح

  يا:ومغ أىع مسيدات كميًا بعج غياب ضػء الذسذ

 ساعة.  24كسرجر  اإلضاءة استسخار -
 والػصػل وغيخ محجودة اإلمكانات في التجرج وشجة اإلضاءة والتأثيخ. االستخجامسيمة  -
 إضاءتيا عغ شخيق اإلضاءة الصبيعية. "إضاءة األماكغ التي ال ندتصيع  -
 إضيار األلػان التي ال يدتصيع الزػء الصبيعي تػضيحيا.  -

 . في أي عسل فشي متحفي ... كإضاءة الدوايا الجانبية أو الػسصية عيشة في األعسال الفشية وإضاءتيايا مازو  ىعمالتخكيد  -
 كيل الفشي مغ خالل تػضيف الزػء في العسل الفشي أو الطالل. ذالفشان ليا كعشرخ مغ عشاصخ الت استخجام -

 السدئػل عغ اإلضاءة استصاع، وقج في العخض الستحفي لألعسال الفشيةاءة الرشاعية اإلض ىومعطع متاحف العالع تعتسج عم
الحمػل الستعجدة سػاء بػحجة أن يصػرىا ويشػع مغ تأثيخاتيا حتي تقاربت مع اإلضاءة الصبيعية في خػاصيا، فقج أعصت الكيخباء 

 (.6)رقع  لمستحف تكاماًل في إضاءتو شكلمي محيد الجاخجة أو بػحجات مػزعة بصخيقة تحقق لإضاءة واح

 

 

 تركٌا  -  الحدٌث لفناسطنبول ل متحف  الجانبٌة الطبٌعٌة لإلضاءة نموذج (4) شكل

تصمٌم المهندسة المعمارٌة   (متحف للفن المعاصر) – 2004أنشئ عام 

Tabanlioglu Architects 

 األعلى من الطبٌعً الضوء الختراق مختلفة لقطاعات نماذج  (5)شكل

 (متحف للفن المعاصر) – 2004أنشئ عام  تركٌا  -  الحدٌث لفناسطنبول ل متحف

 Tabanlioglu Architectsتصمٌم المهندسة المعمارٌة 
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ل أنػاع وأساليب الزػء الرشاعي سابقًا أنو مغ خالل اإلضاءة الرشاعية يسكغ التحكع وتػجيو الزػء مغ خال فكسا تشاولشا
العخض  ىمع اإلضاءة الرشاعية بتأثيخ لفشان لع يكتف  إال أن ا، مباشخة، اإلضاءة الشرف مباشخة( اإلضاءة الغيخضاءة السباشخة، اإل)

 الفشيسل الشحتي البارز الستحفي عمى مرجر كيخباء ضسغ عشاصخ العسل الع أن يذسلقخر بل ، فقط الشحتية البارزةالستحفي لألعسال 
أريك رويشدتاد )( لمفشان 8)رقع ، وشكل (Keith Sonnierكيث سهنييخ )لمفشان  (7)شكل رقع مثل الزػء داخل العسل  تػضيفو 

Eric Roinestad)    مع خمق جساليات إحداسًا إندانيًا عسيقًا  عشاصخ ىامة وأساسية أضفت الفشيالعسل  فيفكان الزػء والطالل
 . لمعسل متبايشة

 

 

 

 

 وأثخىا وأىسيتيا في عخض األعسال الشحتية البارزة القائسة في اليهاء الطمق:  اإلضاءة 

أخح ىحه األعسال تعبيخىا التذكيمي ت،حيث  أو الفخاغ أعسال الشحت البارز في اليػاء الصمق ىتؤثخ اإلضاءة الصبيعية عم 
 اتخاذالفشان دراسة اإلضاءة الصبيعية حتى تداعجه عمى  ىلحخكة الذسذ وقػة أشعة الذسذ، ويجب عم تبعاً   والحيػيةالجائع الحخكة 

 تذكيل مدتػيات الشحت البارز.  فيالقخار 

البارز، وتكػن  العسل الشحتي ىمتغيخة عم اإلضاءة الصبيعية متغيخة تبعًا لحخكة الذسذ مغ الذخوق لمغخوب والتي تتخك ضالال
ما تكػن  أفزل إضاءة لألسصح األفؿية لػاجية العسل في مشترف الشيار حيث تكػن قخاءة الذكل مميئة بالطالل الدفمية التي غالباً 

وىػ نرب  (9)رقع  شكل فيكسا وكمسا تقجمشا نحػ الغخوب تشجمج السداحات الطمية مع مداحات اإلضاءة  ،خصػشًا أفؿية حادة
ويسثل  (Ara Harutyunyan ىاروتيهنيان آرا)لمشحات  بأرميشيا 1963لمذاعخ سيات نػفا أسذ عام  الفخاغ" في"نحت بارز  تحكاري 

و ىشا نخى إسقاط الطل مغ كتمة اليدار  فيرأس لمذاعخ  مغ الخخام األبيس عمى شكل كتل أو بالشات تحػى  حائصيالشرب تذكيل 
  .كسا يػجج مغ اليسيغ نحت بارز قميل البخوز لثالث نداء يعمى الجدء الدفم السشحػتةالخأس 

 

 :اإلضاءة الرشاعية وأثخىا عمي عخض أعسال الشحت البارز في اليهاء الطمق 

ع بحاتو في اليػاء الصمق العسل الشحتي البارز القائ ىتؤثخ اإلضاءة الرشاعية عم 
 الصبيعيياديغ والحجائق والسسخات، وذلظ بعج غياب ضػء الذسذ السأو في الفخاغ ك

اليجف  تحقيق في العسل ية مدتسخاوخصػشو الخئيد وتذكيمولعسل الشحتي البارز فتجعل ا
رايشخ ىهف )لمفشان ( 12)رقع  شكل ففي كسا ىػ نيارًا وليالً التذكيمي السخرز 

Rayner Hoff)  ليا والحى نفحت جشػب أستخا فيلمحخب الػششية  تحكاري وىػ نرب
 التي ةالفتايقجمػن أغمى مستمكاتيع أمام  (مدارع وشالبة وفتاةشخػصو مغ البخوند وىع )

، ة الخخام األبيسخام بأسمػب الشحت البارز عمىنفحت  والتيروح الػاجب السجشحة تسثل 
، السقام فى الفخاغالعسل الشحتي البارز  ىػضح تأثيخ اإلضاءة الرشاعية عمت الرػرة ىشاو 

 اإلضاءةضاءة الذسذ الصبيعية، واليجف تػضيح الفخق بيغ تأثيخ إلشفذ العسل ولكغ وىػ تحت تأثيخ  فيي (11أما شكل رقع )
 الفخاغ.  فيالصبيعية والرشاعية عمى األعسال الشحتية 

 

كٌث سونٌٌر، صالة،   (7شكل)

1968 ، 

 ()نٌون، ضوء ساطع، قماش
 6x6x10 أقدام 

 النحتً العمل داخل الضوء توظٌف
 مصدر على عتمادباال البارز

 كهرباء

إٌرٌك الفنان  (8شكل )

 سٌرامٌكخامة روٌنستاد، 

توظٌف الضوء داخل العمل 
عتماد على النحتً البارز باال

 مصدر كهرباء

 

 الفنان )آرا هاروتٌونٌان( (9شكل)

 نصب تذكاري للشاعر )سٌات نوفا(

 تشكٌل حائطً من الرخام األبٌض

 1963 -أرمٌنٌا 
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عغ أساسيات ترسيع اإلضاءة، مع تقجيخ الشتائج الشيائية ليحا معمػمات تكشػلػجية دؾيقة دراسة  ىإلتحتاج اإلضاءة الرشاعية "
ال يدبب أي بخيق زائج أو أي صعػبة في التخكيب أو الريانة"، كسا أساس حتى  ىمرجر اإلضاءة عم اختيارع الترسيع، وؼيو يت

سصح معجني يختمف في التأثيخ عغ سقػشو  ىتػافق وتالئع مع خامة العسل الفشي حيث أن سقػط الزػء الرشاعي عم ىيحتاج إل
 . (1)سصح حجخي  ىعم

لحي األمخ ا يمجأ لعشرخ المػن باإلضاءة الفشان نجج باإلثارة والحيػية السفعسةاإلضاءات الرشاعية الخالبة  وبجانب تأثيخات
، وبحلظ تكػن مرادر اإلضاءة الرشاعية مغ العػامل األساسية التي يعتسج أو بالخامة باإلضاءةدراسة سػاء المػن الخاص ب يتصم

 فييا الفشان عمي معالجة مطاىخ العسل الشحتي البارز. 

 االعتبارتجدأ مغ البشاء التذكيمي ذاتو، وعاماًل عزػيًا ىامًا في بشاء قػالبو البرخية التي تزع في يجدء ال  الزػءفقج أصبح 
 الستألق. السخيءالعالع  استؿباليغ في عاألول حداسية ال

 االستفادةالسخاد سقػشيا مباشخًة عمى سصح العسل بالذكل الحى يتيح  اإلضاءةتحجيج ومخاعاة كسية تػزيع و  فيالجقة يجب و “
أكثخىع تفزياًل حيث  ىيمغ القصخ، واألخيخة  وإضاءة، فيشاك أمامية، وخمؽية، وجانبية، اإلضاءة واتجاهالقرػى مشيا وكحلظ مرجر 

 شكل فييذػه السطيخ والحجع الحؿيقي لمعسل، كسا ال  مداويًا لؿيسة مدقط الييئة وحتى أكثخ تعبيخًا، ويكػن الطل يكػن حجع العسل
 وىػ  (Paul Day بػل داى)نرب العخاق وأفغاندتان لمفشان  (11)رقع 

متجانديغ عمى أحجىسا نحتت كمسة بػرتالنج كبيخيغ  حجخي يتكػن مغ 
العخاق واألخخى كمسة أفغاندتان ويتػسصيسا ميجالية بخوندية كبيخة ترػر 

أخخى مع تكخار  جيةمغ  السجنييغوالعامميغ  جيةأفخاد القػات السدمحة مغ 
ونخى مغ خالل ىحا العسل  نحت كمسة الػاجب والخجمة عمى وجيى السيجالية

قصخ العسل لمتأكيج وإلضيار الشحت البارز  فيضاءة الرشاعية تػضيف اإل
  . (2)”اليػاء الصمق في يشفالعمى السيجالية البخوندية لتحقيق غاية العسل 

الفشان عشج وضع خصة ترسيع لإلضاءة الرشاعية مخاعاة أن كل عشاصخ السػقع ومشاشق العبػر والسخور  ىيجب عم كسا    
 تبجو ضاىخة بذكل واضح وأال يختفي عشرخ مغ عشاصخ السػقع نتيجة سػء تػزيع وضبط كسية اإلضاءة. 

صمق أو في الفخاغ وتعاممو مع اإلضاءة العسل الشحتي البارز في اليػاء ال ةأىسية ودقة اختيار واجي ىوإن كشا تشاولشا مج
حج كبيخ، حيث يسكششا التحكع في مرجر الزػء وزاوية سقػط أشعتو  ىالصبيعية، فإن التعامل مع اإلضاءة الرشاعية أيدخ إل

إضاءتيا  ػةوتجسعيا وانتذارىا وأيزًا التحكع في قػتو، وفى ذلظ اختالف لسا يحجث مع ضػء الذسذ السدئػلة بحخكتيا وزوايا ميميا وق
 . (أ ، ب11) يكسا نخى في شكم عمى تػجيو الزػء واستؿبال التذكيل لو

                                                           
 .2229 العسارة، في الفشي اإلبجاع السعساري، اإلبجاع ثالثية: أحسج عمي رأفت،  (1)
 رسالة مرخ، في الججاري  لمترػيخ السدتقبمية الخؤية عمي وأثخىا السعجنية الػاجيات ذات لمعسارة التكشػلػجية السعصيات: ىارون  ـيام عصية، (2)

 .29 ص م،2226 الجسيمة، الفشػن  كمية السشيا، جامعة دكتػراه،

 (10شكل )

، النصب 1931راٌنر هوف، 

للحرب الوطنٌة، أدٌالٌد  التذكاري
جنوب أسترالٌا، المنحوتات 

األمامٌة برونز وجرانٌت ولوحة 
 النحت البارز الخلفٌة رخام أبٌض

 (أ،10شكل )

العمل تحت تأثٌر إضاءة 
 الشمس الطبٌعٌة

 (11شكل ) 

بول داى، نصب العراق 
وأفغانستان 

 - ، لندن2017التذكارى،

حجرى بورتالند )الطوٌل 
 36والقصٌر طن،  32

طن(، والمٌدالٌة من 
 (أبٌض البرونز

 



   ج.م.ع  -كلية الفنون اجلميلة جامعة املنيا   تصدر عه                                             0202يوويو   ب السابعالعدد   جملة الفنون والعلوم اإلوساوية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

432 
 

 

 

 

  

                 

 :عالقة وتأثيخ الزهء بسالمذ األسطح 

إذا ما سقط  امتراصوالزػء أو  انعكاس ىأن مج جانب لىإىحا  –فيػضح ممسديا –معالع األسصح الستشػعة الزػء ي طيخ  
العسل  فيلصبيعية لمسادة نفديا، لحلظ فإن السادة ومالمذ الدصح مغ األساسيات الخرائز ا ىسصح مادة ما فيػ أمخ يخجع إل ىعم
 ا بالزػء مغ األسذ اليامة لمشحات. سوعالقتي يشفال

نػع  باختالفلزػئية، كحلظ يختمف مطيخ الدصح عميو وشػل السػجة اسقػط الزػء  ةزاوي باختالفيتأثخ سطيخ الدصح ف"
ستز عغ شخيق فيشعكذ الزػء مغ الدصػح الشاعسة السرقػلة مثل السعجن الالمع، وي   و صشاعيةاإلضاءة سػاء كانت شبيعية أ

فالدصح الشاعع يعكذ قجرًا ، يط"مختمفة الخرائز عغ الػسط السحلخامة  اختخاقوويشكدخ عشج  سصح الخذشة الجاكشة الغيخ المعةاأل
آثار تتعمق بو لػجػد ضالل تجدع الذكل، ف سصح خذغ السمسذ يجعل العيغ ى، كسا أن سقػط الزػء عميج عغ غيخهمغ الزػء يد 

 االتجاهيعج جفء مغ خالل عالقة الطل والزػء، وبحلظ مغ ال جػ ثيخ مغ األعسال الشحتية البارزة تحجثتطيخ في ك التياألزميل 
مشعصف ججيج ال  ىليرل إل االتجاهر ذلظ عمي السشحػتات ثع تصػ  وانعكاساتوعالقة الزػء  ت قائسًا عمى أساسفي فغ الشحالتأثيخي 

تحخيظ تمظ السجدسات في إشار  ىعم عتسجا رزة الثابتة بل ضيخ نسط ججيج األعسال الشحتية البا ىسقػط الزػء عم ىيعتسج فقط عم
، فالخذػنة معشاىا زيادة في الطالل، والشعػمة سصح إذا ما كان خذشًا أو ناعساً يؤكج السطيخ السخئي لألفالزػء عشرخ مكسل " ضػئي،

  .(1)ىيئتيا" ىبارز تمقي ضالاًل تجل عمىي القمة في الطالل، كحلظ فإن األجداء البارزة عمي سصح العسل الشحتي ال

لذخوع في تشفيح أي قبل ا ئية وعالقتيا بسادة الدصح ومالمدوة تفيع الشحات لخرائز األشعة الزػ الباحث ضخور  ى وىشا يخ 
في الػاقع أن دور أسصح العسل الفشي التي يدقط تي تشتج عغ عجم فيع تمظ الخرائز، فيتجشب األخصاء ال ىحت عسل نحتي بارز

األشعة غيخ  انعكاسالمػن عغ شخيق  انعكاسبعس أشعة الزػء الداقط ولكغ األىع إعصاء  امتراصعمييا الزػء ليذ فقط 
 السسترة. 

، فالزػء يبعث باإلشعاعات الزػئية األعسال الشحتية البارزة متبادل ىتأثيخىسا عم، و وثيقاً  ارتباشاوالمػن يختبصان  الزػءف"
عشاصخ العسل يسكغ تسييد ألػانيا، كسا أن كسية الزػء ونػعو وشجتو تؤثخ  ىالزػء عم وبانعكاسالالزمة لخؤية لػن سصح العسل، 

ذ الزػء أكثخ مغ األلػان رؤية األلػان وتغيخ مغ مطيخىا، والمػن كحلظ يعكذ الزػء بجرجات مختمفة فاأللػان الفاتحة تعك ىعم
ال الشحتية البارزة الستحؽية والقائع مشيا بحاتو في اليػاء عخض األعس ىوؼيسا يمي سػف نتشاول المػن ماىيتو وأىسيتو وتأثيخه عمالجاكشة"، 

 .(2)"الصمق

  المــهن: 
وىػ صفة أو مطيخ الدصػح  في بشاء األعسال الفشية،الفشان عتسج عمييا سفخدات واألدوات والخكائد التي يالمػن ىػ أحج أىع ال

الشاتج عغ شبكية العيغ سػاء كان ناتجًا عغ  التأثيخ الفديػلػجي ذلظعخف المػن بأنو "الزػء عمييا، ؼي  في األعسال الفشية نتيجة وقػع 
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تمظ األشعة ىػ بكمسة لػن أيزًا يقرج ، "الخامة السمػنة أو عغ الزػء السمػن، إذن فيػ إحداس ليذ لو وجػد خارج الجياز العربي
 ىالبرخي الستختب عم وىػ اإلحداس، "أو كأشياف لسبات الكيخباء السختمفة الذسديالسمػنة الشاتجة عغ تحميل الزػء كالصيف 

العيغ وفقًا لصبيعة  ىإل ات الزػئية السشبعثة مغ لػن الجدعشػل السػجات الزػئية في األشعة السشطػرة، وتدداد سخعة السػج اختالف
حسخ أواًل المػن األجرك العيغ العيغ، فسثاًل ت   ىمكان عخض العسل تديج مغ سخعة تجفقيا إل ة الزػء السػجػد فيالسشاخ السػجػد فذج

عة الحذ بالست استثارة ىالحي يعسل عمفالمػن ىػ العشرخ السخئي  ".ي أقرخ األلػانتشتيي بالمػن البشفدجنتيجة لصػل السػجة و 
المػن ساء خرائز يقدع العمتأثيخىا، و  ىالمػن ومج استعساليا الفشان اإللسام والسعخفة بكل اإلمكانيات التي يحسم ىوالجسال الفشي، وعم

 : (1)وىيثالث خرائز  ىإل
سيد بيا بيغ لػن وآخخ فشقػل الخاصة بالمػن، وىي الرفة التي ن : ىػية المػن وىي الريغة األساسية(Hueأصل المهن ) -1

 ىحا أحسخ أو أخزخ... 
ألسػد )التفتيح األبيس وا ضاءة والطمسة في أي لػن مغ خاللدرجة اإل: (Brightness & valueقيسة المهن ) -2

 يقرج بيا أن المػن فاتح أو غامق. والتغسيق( فيي الرفة التي 
باأللػان السحايجة  اختالشوسية نقاء المػن أي درجة تذبعو ويختبط تذبع المػن بسقجار ك ىمج: (Saturationالمهن ) تذبع -3

 ىالستشػعة باإلضافة إلوالمػن لو وضائف مخئية ممسػسة مغ خالل العالقات المػنية ، ، وىي كثافة المػن وقػتو")األبيس واألسػد(
 . اإلدراك ىوضائف حدية معتسجة عم

  : صفات المهن 
فيشاك حػار بيغ السداحات السزيئة والسداحات السطمسة والتبايغ ما بيغ  ىي قجرة المػن عمي الحخكة: ديشاميكية المهن  -

  .األلػان الداخشة والباردة، والمػن ومتسسو، كل ىحه العالقات تعسل عمي حخكة المػن ومجي سخعة ىحه الحخكة
تعمق بذعػر اإلندان بكتمة المػن ومغ خالل التجارب والشطخيات أتزح رػد وزن المػن ماديًا، لكشو ي: ليذ السقوزن المهن  -

 أن المػن القاتع يكػن وضعو مشاسبًا إذا وضع أسفل المػن الفاتح. 
المػن الػاحج في مداحات متعجدة بتكخار  داحة المػنية، ويسكغ الحرػل عميوىػ الذعػر بالخاحة عشج رؤية الس :تهازن المهن  -
 الذجة. والعشاية بتجرجة مغ حيث الؿيسة و  شبيعي وأيزًا عغ شخيق تخديج المػن  باتدانستكاممة ألنيا تتستع األلػان ال واستخجام

كحلظ ردود أفعال تحجث إحداسات بالبعج أو القخب مغ سصح المػن، و  تأثيخات مشطػرية متبايشة : لأللػانبرخخجاع ال -
الحيد، بيشسا األلػان الداخشة تتقجم وتعصي تأثيخًا بقرخ السدافة وبالتالي  باتداعج مسا يعصي تأثيخًا فاأللػان الباردة تطيخ كأنيا تخت

 يزيق الحيد. 
يسة مغ الخػاص السأكثخ مغ األلػان الباردة، ويعج ذلظ  االنتباه: مغ الستعارف عميو أن األلػان الداخشة تجحب االنتباهجحب  -

 .لمػن في عخض األعسال الفشية"

 تػضيفيا في العسل الفشي بذكل جيجالقػية في الترسيع لألعسال الشحتية البارزة، ومغ خالل فيع خػاصو و فالمػن مغ العشاصخ 
يسكششا عغ شخيق المػن أن نخسل معمػمات ورسائل كثيخة بأقل مجيػد، ؼبجانب دراسة المػن كطاىخة فيديؿية مرادرىا الخئيدية الزػء 

ا تحسمو مغ صفة السذاعخ، فاأللػان الباردة تػحي بأنيا أكبخ مغ حجسيا الحؿيقي بس ىدية عموالسخئيات، إال أن العيغ ليا تأثيخاتيا الشف
تؤثخ في  كسا أن األلػان ،لجافئة تػحي بأنيا أقل مغ حجسيا الحؿيقي بسا تحسمو مغ صفة التقمز البرخيةاالبرخي، واأللػان  االنتذار

ن المػن عشرخ مكسل ولكغ يدتصيع بػسائمو بالحدن، كسا أولػن آخخ يذعخه  ، ؼيسكغ لمػن أن يذعخ اإلندان بالدعادةمذاعخ اإلندان
، فزاًل عسا لجوره اليام في التػازن الشفدي ، كسا أن دراسة الجور الديكػلػجي لأللػان يخوخػاصو وصفاتو الخاصة أن يحقق الكث

السخح أو ة أو البخودة، حه التأثيخات تطيخ مباشخة بالدخػنوى"، الشفذ ىعمتدتمدم دراسة عسيقة إذ أن ىحه التأثيخات تتعمق بتأثيخ المػن 
، أو تأثيخات مشيزة مشذصة االحتجامعية معبخة عغ التأجج أو مػضػ  انصباعاتػن الخفة أو الثقل، كسا يسكغ أن تك، الحدن 
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يسكغ أن يشتج عغ تكبيخ أو ترغيخ ضاىخي لألبعاد  ا( أو تأثيخات تػحي باليجوء والدكشية، وكحلظ فإن لأللػان تأثيخ )ديشاميكية
 . "والسدصحات

 الشحتيأكثخ األلػان السالئسة لخوح العسل  الستعسالاأللػان يسكغ أن تزيف خبخات ججيجة  خػاصب الفشان كسا أن معخفة 
 ىعم تػضيفوو  استعسالوب نحػ الرحيح والسشاس الؿيع السختبصة بكل لػن تحجد الصخيقدراك إو البارز بسا يتشاسب مع مكان العخض 

، أو في الحيد السفتػح في اليػاء الصمق، مع وضع خصة لػنية د الجاخمي لراالت العخض والستاحفاألعسال الشحتية البارزة في الحي
 عسل فشي قبل الذخوع بالبجء ؼيو. ل لك

فإن الجراسة الشطخية ، لحلظ وتػجييا وترقميا وتديجىا وضػحاً  فإن الجراسة الشطخية لخػاص األلػان تأصل ىحه التأثيخات 
تجاه العسل الشحتي  وانفعاالتومفيػمو العمسي وخػاصو وصفاتو ليذ اليجف مشيا ححف إحداسات الفشان  ىالتعخف عمو  الدابقة لمػن 

الفشان إدراك  ىوعمدؾيقة تخجم العسل الفشي، تحميمية البارز، وإنسا اليجف مغ دراستيا تػجيو ىحه األحاسيذ وصقميا وتدويجىا بجراسات 
لزػء أن المػن الشيائي لمعسل يكػن محرمة تفاعل كاًل مغ لػن الخامة أو السادة السذكمة ألسصح العسل مع المػن السدتخجم فػقيا وا

مغ  سصح ىعم هتأثيخ  يختمف عغ سصح مغ الخذب ىمع مة العسل الشحتي البارز، وتأثيخهعغ خا الداقط عمييا، وال يسكغ فرل المػن 
مغ  صة إذا كان العسل مشفحالسعجن أو الحجخ أو الشديج، لحلظ يجب إدراك الفشان ليحه الشقصة عشج وضع الخصة المػنية لعسمو الفشي خا

 ثخ مغ خامة. أك
تدتثسخ اإلبجاع والتعبيخ الجسالية لمذكل شبقًا لخصة لػنية مشيجية  يع السخئيةتأتي أىسية المػن كعشرخ تذكيمي ليحقق الؿو  

الحدي، فالتعبيخ بالذكل والمػن يجب أن يديخ في خط زمشي واحج، ؼيداعج التعبيخ بالمػن التعبيخ بالذكل، فغالبًا ما نترػر الذكل 
طيخ في ، ولكغ تأثيخ الذكل ال يرخي )أي تخكيب لسا ىػ مخئي(ب شيءأنو  ىالشيائي لمعسل الفشي الحي يكاد يكػن مخادفًا لمجسال عم

الحػاس  كان تأثيخ المػن أوثق صمة مغ سائخ ... ولساػن تأثيخ حدي، وتأثيخ الممية التخكيب إال بعج تأثيخ المػن الخيال الحي يقػم بعس
 . عاماًل مغ عػامل الجسال"بالفعل  صبحإدراك األشياء فأب األخخى 

بتأثيخات  ايشتج عغ ذلظ تفاعل يعصي إحداسالتكػيغ في المػن ىػ وضع لػنيغ أو أكثخ بجانب بعزيسا البعس حيث و  
 . وشكميا وتختيبيا في العسل الفشي عجة عػامل مشيا مػقع تمظ األلػان ىوتعبيخات متسيدة، وتخجع ىحه التأثيخات أو التعبيخات إل

فاألشكال الشحتية البارزة السمػنة بمػن غيخ لػن األرضية أو  يةالشحتاألعسال  رؤية ىالقػي عم هالسالحظ أن المػن لو تأثيخ سغ ف
 ألكدشجر كالجر)لمفشان  (12)رقع  شكل يكسا ف ل كػنيا محجدة بمػن مختمفالخمؽية، يكدب محيصيا قػة ووضػح مغ خال

Alexander Calder)بيغ الذكل والذكل  التفاوت ىالتفاوت بيغ الذكل والخمؽية ولكشو يشصبق أيزًا عم ى، وىحا ال يشصبق فقط عم
السشفح مغ الخذب والمجائغ والحى تتفاوت ؼيو ألػان  (Alexander Archipenko ألكدشجر أرشبشكػ)لمفشان  (13)رقع  شكل مثل اآلخخ

 .األشكال الشحتية داخل العسل

 

 

 

 

 

 

الفشانيغ يخوا أن عشاصخ الترسيع لمعسل الشحتي البارز ذو المػن الػاحج تبجو مددحسة بعس و 
تمفة مغ المػن الػاحج بجرجاتو السخ استخجام ن غ يفزمػ يأن ىشاك آخخ  ، إالان التي تسيد األشكال ؼيسا بيشياومختمصة ألنيا فقجت األلػ 

الكدشجر كالجر، عسل  (13شكل)
 بأسع )جػال بأربع نقاط(

 

( ألكدشجر أرشبشكػ، عسل بأسع )كميػبتخا(، 12شكل ) 
، خذب ولجائغ الستحف األوكخانى بشيػيػرك، 1957

 سع(x 96,5سع 213,3)

ل النحتً البارز العم (14شكل )

 ألكسندر  دات اللون الواح
 1910:1913 خشب، أرشبٌنكو،
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فعة لديادة اإلحداس بفارق الفاتح في األسصح السخت ىحيث يعصي الدصح السشخفس لػنًا غامقًا يشجرج إل فاتح وغامق بتقشية عالية
عتسج ؼيو عمى المػن األبيس فقط وأعتسج عمى ا مغ الخذب والحى السشفح  (ألكدشجر أرشبيشكػ)( لمفشان 14)رقع شكل  فيكسا  البخوز

                               . مى األسصح السشخفزةلػن غامق ع إلعصاءالطالل الشاتجة مغ البخوزات 

ي الحيد تػازنيا ف ىتشطيع األلػان شبقًا لخصة لػنية يشبغي تختيبيا بعشاية وحخص بسا يؤدي إلالتػافق المػني ىػ عسمية و  
 عغ التداؤل ىذلظ يجفعو إل ػان فإنلمجسػعة مغ األبيغ وعشجما يحاول الفشان أن يجسع في تكػيغ واحج السعخوض بو العسل الفشي، 

 وتحقيق تػافق بيشيا اختيارىاىل يخزع تػافق األلػان لقػاعج ثابتة، أو أن  بسعشى آخخالدؤال ؼيو تػافق؟ و لي إبجاع إل ػ ػصية الكيؽ
 يتػقف كميًا عمي الحوق الذخري وخبخة الفشان؟ 

ال يسكغ الخمط بيغ الجسال والتحوق الجسالي، عمى ىحا الدؤال يسكششا القػل بأنو  ولإلجابة
إنو ، و الفخد ىالتحوق الجسالي يتػقف عمافق في األشياء، فػ السشصق الدميع والت ىعمفالجسال يتػقف 

الفصخي الحي يجعمشا نفزل تػافقًا ما عغ اآلخخ بدبب تأثيخه الديكػلػجي وأن كل مشا يسكغ  االستعجاد
بيئتو وميػلو الذخرية، ولكغ قػانيغ التػافق تدتقل  تفزيل سابق لتػافق لػني ما يشاسب أن يكػن لو

نذأ مػقف لأللػان  اتحاد، فالتػافق المػني ىػ عبارة عغ غ كل ما ىػ فخدي أو سيكػلػجي خاصع
وعشجما يدتصيع الفشان البرخية،  واتحاداتيابيغ األلػان خاصية التقارب ووجػد عالقات  استعسالعغ 

عمي العيغ والشفذ  أثختقج حققت تػافقًا فأن الخصة المػنية بيسكششا القػل ىشا تحقيق التػافق المػني 
متحف الفغ الحجيث بشيػيػرك  فيالسعخوض  (ألكدشجر أرشبيشكػ)( لمفشان 15شكل رقع )، و تأثيخًا حدشاً 
 ناجح. لػنى تحقيق تػافق  فيمثال عمى قجرة الفشان وىػ يؤكج ذلظ 

 التمهين بالزهء الرشاعي : 

أندب  اختيار ىلمفشان السعاصخ عم أ تيحت يالحخية التو ساعجتو ، السعاصخ مغ التقجم التكشػلػجيحت البارز الشفغ  استفاد
إضيار الفكخة الفشية وتجعمو يخزع لكل األفكار الستاحة في عرخه مغ خبخات عسمية  ىالخامات وأندب الطخوف التي تداعج عم

يغ في الشحت البارز ، وفي مجال التمػ يعبخ عغ روح العرخ يالحالشاجح لتحقيق الذكل وذلظ عسمو  ىوصشاعية وفشية إلضافتيا إل
كع حبالمػن الزػئي الرادر عغ دائخة كيخبائية والحي يخزع لشفذ ضخوف الت بالفخشاة المػن الحى تع شالءه استبجالوججنا إمكانية 

ن عتسج عمى الشيػ ا الحى (Keith Sonnier كيث سهنيخ)( لمفشان 17(، )16) شكمي في الفشي كسافي كسياتو وقػتو بسا يخجم العسل 
 .أعسالو فيالسمػن إلضافة المػن 

 

 

 

 

  : المهن وأثخه عمي عخض أعسال الشحت البارز الستحفي 

ؤثخ في سأعسال الشحت البارز الستحفي ألىسيتو ودوره ال ىي عج المػن أحج أىع سسات الشحت البارز السعاصخ ويشعكذ ذلظ عم 
، وأىسيتو كزخورة مغ حيث الكتمة والفخاغ واألسصحعشاصخ التذكيل الشحتي  ىالمػن وأثخه عم بخز دوريالتذكيل وإبخاز الؿيع الجسالية، و 
لمفشان  (18)رقع شكل  فييعاد تجويخىا كسا  كػسيط وخامة أحج الحمػل التذكيمية ، وأصبح ؼيسا بعجفشية في األشكال الشحتية البارزة

 نحتيعسل  عمى خمؽية بمػن فاتح وىػ الستعجدة ستخجم مجسػعة مغ الخامات السعاد تجويخىا بألػانيااحيث ( Jim Dine  داين جيم)

ألكدشجر أرشيبشكػ،  (15شكل )
، متحف الفغ الحجيث 1970

 خذب ممػن بشيػيػرك، 
 

 (16شكل)

، )سمظ 1970كيث سػنييخ،  
 -كيخبائى، نيػن، زجاج، محػل( 
 مجسػعة جػجشيايع أبػ ضبى

 

 (17شكل)

كيث سػنييخ، 
)مرابيح الديارة، 1969

، حجيج أماميزجاج 
 التدميح، محػالت(

 



   ج.م.ع  -كلية الفنون اجلميلة جامعة املنيا   تصدر عه                                             0202يوويو   ب السابعالعدد   جملة الفنون والعلوم اإلوساوية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

433 
 

 مغ خالل عشرخ المػن  الفشان استصاع بارز متحفى أيزاً  نحتيعسل  لكشوو  (Arman أرمان) لمفشان (19)رقع وشكل  بارز متحفى،
 . ةتيسة جسالية تؤكج فكخ أن يزيف ؾ

 

 

 

 

الذكل الشحتي مغ التعبيخ، مسا كان  ىرتبط المػن بالتقجم التكشػلػجي مؤثخًا في خرائرو وؼيسا تعكدو ىحه الخرائز عماوقج 
أن  االعتبارويجب أن نزع في  المػن وإدراكو، استخجامفيع فمدفة لو األثخ في ضيػر حمػل تذكيمية وتعبيخية ججيجة ومبتكخة دعست ل

األلػان في العخوض الستحؽية )كصالء الحػائط أو القػاشع الخأسية( أن تديج ؾيسة  باستصاعةحيث  أللػان تتغيخ تبعًا لمػن الخمؽيةا
الفخاغ الستحفي وتكيفو "كسا أن األلػان تمعب دورًا بارزًا في التأثيخ البرخي لترسيع جسااًل وتأثيخًا،  الستحؽية األعسال الشحتية البارزة

لتخكيد ية لخبط مجسػعة مغ األعسال الفشية ذات شبيعة واحجة مع إمكانية احيث تدتعسل في الفخاغ ألػان متجاندة كخمؽ حدب العخض
األعسال الشحتية  ىالمػن األبيس والخمادي واألسػد لمخمؽيات في األغمب لدمبيتيا وعجم تأثيخىا عم عسل فشي معيغ، ويدتخجم ىعم

والبخودة والشقل لخبط الفخاغات بػاسصة العالقات بيغ  السختمفة باأللػان مثل الجفء التعبيخات استعسمتالبارزة السعخوضة، وحجيثًا 
بحجع وشكل  في التالعب اكبيخ  ادور  تلعبأن األلػان  ىخ، ىحا باإلضافة إلمدتػي معيغ دون اآلخ ىالسدتػيات السختمفة أو بالتأكيج عم

ات ف مغ حػائط قاعات العخض واألرضيوتعتبخ السداحة السكانية التي يتع فييا عخض األعسال الفشية بالستح، صالة العخض الستحفي
المػن الرحيح فإنو يقػم بإبخاز  اختيارإذا ما تع ف ،عسال السعخوضة وليدت مشافدة لياسة لألواألسقف الخمؽية لمسعخوضات متس

ز البار  ، فالمػن السحيط بالعسل الشحتيلسذاىجا انتباهجحب ن الجخػل معيا في تشافذ لاألعسال الفشية أو العشاصخ السعخوضة دو 
خمق جػ مغ السذاعخ تجاه العشرخ  ىفالمػن يسكغ أن يداعج عم، اىج مع العسل السعخوضتفاعل السذ ىالستحفي يسكغ أن يؤثخ عم

 اختيارالسعخوض أو السداعجة في إثارة ردود فعل عاشؽية تجاه مجسػعة مغ األعسال الفشية، فجائسًا ما يكػن اليجف األول مغ عسمية 
رقع ومثال عمى ذلظ شكل  السذاىج والدائخ اىتسامحفي ىػ جعل عشاصخ العخض ىي مخكد ة في قاعات العخض الستاأللػان السدتخجم

أجداء العسل السمػنة بالمػن األحسخ تذكل خصًا غيخ مشقصع، إنيا ليدت مجخد خجعة برخية ولكشيا أيزًا ف (بييتا)( لمفشان أ22،22)
 . ال يسكغ فيع معشاىا إال إذا تست مالحطتيا مغ السشطػر الرحيح التيلتعاقب أفعال الفخد  رمدي تسثيل 

 

 

 

 

ا لتكػن شحتية البارزة فحدب، بل يتعجاىلألعسال ال مدي كخمؽية لعشاصخ العخض الستحفيوال يشحرخ دور المػن التذكيمي والخ 
ويطيخ ذلظ جميًا في أعسال  "األداة لتػجيو الجانب الشفدي لمسذاىج تجاه فكخة ما أو شخح معيغ نفديا ىيألػان األعسال السعخوضة 

أدرك أىسية الحي  (John Chamberlianجهن تذامبخلين )( لمفشان 22) (،21) شكميالفشانيغ السعاصخيغ كسا في  الكثيخ مغ
الديارات السيسمة  ذػالداء السعجنية مغ فقام بتجسيع األج عسمو األول ففيزة السعجنية، عشرخ المػن تذكيميًا في أعسالو الشحتية البار 

حائط بالمػن األبيس ليطيخ  ىفالذكل األول ىػ عسل نحتي بارز معمق عم ،بألػانو األصمية في تكػيشاتو الستحؽية واستخجامواليالكة 
قام الفشان بتجسيع تو ومػضػع العسل، فعمييا فكخ  ىوإضافة الؿيع الجسالية التي بش رإضياج ؼيو عمى عتسا ألػان العسل الستعجدة والتي 

 اندجاماقصع الفػالذ والشديج السصمي بالكخوم وتثبيتيا بذكل غيخ مشتطع يديصخ عميو العذػائية، ولكغ التجاخالت المػنية أحجثت 

(أرمان، الخسام 19شكل)
 1991الخامذ، 

 فخش ألػان معادة التجويخ 

 جيع دايغ (18شكل)

 سع( 50,8x71,1وسائط متعجدة، ) 

 

مدارات   -  (بييتاالفشان ) (20شكل)
 ،2011 - الخوح

(100x40x140)سع 

  

 (أ،20شكل)

 (20ية مختمفة مغ الذكل )و زا
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تحفي غيخ ل الثاني فيػ عسل نحتي بارز مأما العس داخل العسل، اإليياميةسا أضيخت تمظ األلػان الحخكة ك ،شكالممحػضًا بيغ األ
الفشان مغ تجسيع الفػالذ السمػن ثع قام بمحامو وتثبيتو في وضع رأسي  عمى الججار ولكشو مشفح مغ خالل حائط تذكيمي نفحه معمق

غيخ مشتطسة تذكيمي بأشكال الفػالذ البارزة وبأشػال تكاد تكػن متداوية ولكغ بأحجام وأشكال مختمفة ليخخج شكل عام مكػن مغ حائط 
السذاىج لتشاغع الخصػط  انتباهؾيع جسالية وجحب  عشرخ المػن في العسل أضاف واستخجاموالتي يديصخ عمييا العذػائية والدحام، 

 .وتأكيجىا

 

 

 

 

ؾيسة المػن في األعسال الشحتية البارزة الستحؽية  ى نخ  وكحلظ 
 استخجمػاوىي مغ الفشانيغ المحيغ  (Eva Hesseإيفا هيذ )لمفشانة 

تذكيمية مدتحجثة في فغ الشحت  ى خامات متشػعة بيجف تحقيق رؤ 
( الحي 23)رقع البارز السعاصخ مدتعيشة بعشرخ المػن كسا في شكل

 .ورنير وعجائغ ورؾية ؼيو الفشانة ألػان تسبخا وحبل استخجمت

 

  :المهن وأثخه عمي أعسال الشحت البارز القائم بحاتو في اليهاء الطمق 

ال ججل في أثخ المػن في معطع األعسال و األعسال الشحتية في اليػاء الصمق،  ىمسا ال ججل ؼيو أن المػن لو ؾيستو وتأثيخه عم 
عشرخًا لعسل الشحتي وقج يكػن أساسيًا أو في ا عشرخًا ىاماً المػن ، فقج يربح زسػن الفشية وما يسكغ أن يمعبو تجاه التذكيل والس

تشاسقو وتكاممو وتػازنو مغ خالل خامة العسل الشحتي،  ىقػة ضيػره وتخديجه وتشاغسو، ويعتسج عم ىمشفخدًا في التكػيغ، ؼيعتسج العسل عم
 . أو فى الفخاغ األعسال الشحتية البارزة القائسة في اليػاء الصمق ىوىحا بصبيعة الحال يشصبق عم

 فاختيارنفعاالتشا، االتشػع في  ىحػاسشا، والتشػع ؼيو يؤدي إل ىوألن المػن ىػ السطيخ الخارجي لمذكل فمو تأثيخه السباشخ عم 
 المػن  وانتقاء واختياريختارىا الفشان بعشاية فائقة، فالعػامل السشاخية عػامل ىامة ومؤثخة في تحجيج  يالت ػنيةملاخصة يخجع لمالمػن 

الطخوف  ى، فعخض األعسال الشحتية البارزة في اليػاء الصمق يعتسج عمالقخار في الخصة المػنية التخاذ ى عػامل أخخ  ىباإلضافة إل
 ل في ميجان أو حجيقة، وؼيوخض العسفقج يع ،نًا الدساء تكػن خمؽية لمسعخوضاتالسحيصة مغ مباني وأشجار ومدصحات مياه وأحيا

إما  خامتو السرشػع مشيافي الشحت يعبخ أواًل عغ ، فالمػن رزًا بالشدبة لمخمؽية السحيصة بوأن يكػن لػن العسل متبايشًا وباالفشان  ييخاع
 البخوند بمػنو الشحاسي وأ أو الخخام األبيس ت األصفخحجار بسختمف درجاالجخانيت بألػانو السختمفة واألمثل أن تكػن خامة شبيعية 

لقجامى السحاربيغ بعشػان )صعػد األبصال( والعسل  تحكاري وىػ نرب  (Paula Slaterبهال سالتخ)لمفشانة  (24)رقع الذكل  فيكسا 
ويتزسغ العسل اليػاء الصمق وتحيط بو األشجار مغ كل الدوايا،  فيمشفح مغ خامة البخوند عمى قاعجة جخانيت تحت أشعة الذسذ 

دوامة ويطيخ العسل بفزل لػن  فيمختفعة البخوز ومشخفزة البخوز نحت لذخريات 
 غيخ شبيعيةأن تكػن خامة العسل مغ الخامات ال الػسط السحيط ، ويسكغ فيخامتو 

ء ضفاعمي العسل وإ اتإلضفاء تأثيخ  لشحتيإلي سصح العسل ا لػن  أييسكغ إضافة  والتي
 . دالالت خاصة

 (24تفريمية مغ شكل )  ,  (أ،24شكل ) 

الديج  - جػن تذامبخليغ (21شكل)
، ، )فػالذ ونديج مصمى بخس

 1961 -نيػيػرك   -  بالكخوم(
 سع(x 241,5سعx 228,5سع127)

 

  -  جػن تذامبخليغ (22شكل)
 1997 فػالذ ممػن   -  الحشاء
متحف  - نيػيػرك  -

Riggio Galleries ،
 متخ(x4متخ18)

أذن فى   - إيفا ـيذ (23شكل)
 1965  -  مدتشقع

 متحف سان فخانديدكػ لمفغ الحجيث

)ألػان تسبخا وحبل ورنير وعجائغ 
 سع(105,7x45,1x19,7ورؾية(، )
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المػن  اختيار ىالحج الحي يؤثخ عم ىيبمغ أىسيتو إل  سل الشحتي البارز في الفخاغت السعسارية السحيصة بالعآلسشذومغ ثع فإن لػن ا
ز وضػح العسل بذكل مشاسب بيغ إبخا ىعم والقجرةعي ؼيو عجم التشافخ السشاسب لمعسل الفشي، بحيث يخا 

لفة داخل الحيد السحيط سل الفشي عزػًا مغ األعزاء الستأيربح العشكميًا و  عشو السشذآت وال يشفرل
كسا أن التبايشات بيغ بيئة العسل الشحتي البارز السعخوض بجػار السشذآت السعسارية، والسعخوض بو، 

قج يتزسغ و  المػنية لإلضاءة، االنعكاسات ىؤثخ عمة الشباتات بألػان زىػرىا كل ذلظ يار وكثافحيث حجػم األشجمغ وسط الحجائق 
 Arnoldo أرنهلجو بهمهدورو) لمفشان (25)رقع  شكلل امثعة الذسذ عميو مدصح مائي أمام العسل ليعكذ أش الترسيع

Pomodoro) االنعكاسمل عا الستغاللأمام العسل مداحة نباتية مدىخة بمػن معيغ  كخ تستانمذ ستيل أو السشفح مغ البخوند واال 
( الساضيمغ خامة البخوند بعشػان )مارس  (Nathan Rapoport ناثان رابهبهرت)( لمفشان 26)رقع العسل مثل شكل  ىالمػني عم

اليػاء الصمق وتحت تأثيخ  فيالبارز  الشحتيلػنية لإلضاءة عمى العسل  انعكاسات ليعصيشان لمشباتات بألػان زىػرىا ونخى تػضيف الف
 اإلضاءة الصبيعية.

 البارز يتحقق نجاحًا أكثخ مسا نتػقع مغ تأثيخات لمشحتتجاركيا الفشان أثشاء عسمية اإلعجاد والتييئة قج  فكل ىحه الػسائل إذا تع 
 اليػاء الصمق.  فيالفخاغ أو  في السقام

 

 

 

 

 الخاتسة 

الباحث أن اإلضاءة بأنػاعيا السختمفة ىي مغ األدوات الغشية التي يتعامل معيا الفشان في تشديقو ألحيدة عخض  ى سبق يخ  مسا
عشرخيغ فعاليغ مغ عشاصخ التذكيل وىسا الطل والزػء، فػحجات اإلضاءة بأنػاعيا وأشكاليا  ىاألعسال الشحتية البارزة، الحتػائيا عم

يا الحجيثة يػميًا مغ إضاءات مدتحجثة وما يشتج عشيا مغ تجرجات ضل ونػر ت ديع بذكل كبيخ في إثخاء وألػانيا وما تقجمو لشا التكشػلػج
جػ العخض وإضفاء الحالة الشفدية اإليحائية السشاسبة لسػضػع العخض فزاًل عغ دور اإلضاءات والطالل في جحب انتباه السذاىج أو 

بارز بسا يتػافق ورؤية السرسع والفشان، األمخ الحي يداعج عمي ؾيام عخض العسل الستمقي تجاه بعس أو أحج عشاصخ العسل الشحتي ال
 بجوره في تػصيل رسالتو لمسذاىج برػرة أكثخ فعالية.

أعسال الشحت البارز الستحفي ألىسيتو ودوره السؤثخ  ىكسا يعج المػن أحج أىع سسات الشحت البارز السعاصخ ويتزح ذلظ عم
عشاصخ التذكيل الشحتي مغ حيث الكتمة والفخاغ واألسصح، وأىسيتو  ىالجسالية، كسا يبخز دور المػن وأثخه عم في التذكيل وإبخاز الؿيع

 .أحج الحمػل التذكيمية كػسيط وخامة يعاد تجويخىا المػن  كزخورة فشية في األشكال الشحتية البارزة، فأصبح

  الشتائج 

 تػصل الباحث مغ خالل بحثو إلى:
 .دعائع العخض الشحتي الستحفي والمػن مغ أىع الزػء (1
 .جساليات وؾيع الشحت البارز الستحفي والشحت البارز في اليػاء الصمق تصابق (2
يتجشب  ىتفيع الشحات لخرائز األشعة الزػئية وعالقتيا بسادة الدصح ومالمدو قبل الذخوع في تشفيح أي عسل نحتي بارز حت (3

 األخصاء التي تشتج عغ عجم فيع تمظ الخرائز.
 أىسية المػن كعشرخ تذكيمي ليحقق الؿيع السخئية الجسالية لمذكل شبقًا لخصة لػنية مشيجية تدتثسخ اإلبجاع والتعبيخ الحدي. (4

نرب )صعػد  - بػال سالتخ  (24شكل)
بشدمفانيا، بخند والقاعجة  - 2009األبصال(، 

 جخانيت

 (25شكل )
 - قػس تيفػلى  - أرنػلجو بػمػدورو

، إيصاليا ساحة غاريبالجى )بخوند، 2007
 متخ( 7x14x2ستانمذ ستيل(، )

 (26شكل )
 ناثان رابػبػرت، نرب اليػلػكػست، بخوند

 1975القجس، 
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  التهصيات 
 عمى األعسال الشحتية البارزة. ساوتأثيخىواإلضاءة دراسة شبيعة المػن  -1
 اختيار المػن وتػضيف اإلضاءة بسا يشاسب مكان العخض لألعسال الشحتية البارزةمخاعاة أسذ  -2
 االستفادة مغ التقجم العمسي والتكشػلػجي في مجال إنتاج كل مغ اإلضاءات واأللػان في تذكيل األعسال الشحتية البارزة. -3
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