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 آثر تقنيات الضوء علي فن النحت المعاصر
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 جامعة دمياط –كلية الفنون التطبيقية  –والترميم مدرس مساعد بقسم النحت والتشكيل المعماري 
 ملخص البحث:

لقد نشأ فن الضوء في أحضان التكنولوجيا, فتخلص الفنان من اللون بإحالل الطيف محله مباشره وأستخدم الضوء كمادة      
للتشكيل, حيث أنها تعطي هيئات فراغية ذات قيم تشكيلية ثالثية األبعاد وذلك بعد اكتشاف سعة القدرة التشكيلية للضوء والتي 

التقليدية, وهو وسيط تشكيلي لتحقيق مفهوم المدرك الجمالي, كما له تأثير تعبيري وله القدرة  تساوي السعة التشكيلية للعناصر
علي التحكم في إدراك متغير العمق الفراغي للشكل بما يحقق الحركة الفعلية أو اإليهامية, فهو هدف تشكيلي لتحقيق الزمن 

 في العمل المجسم وعن طريقة يمكن إلغاء الكتلة.
تمت الباحثة هنا بالتركيز علي أن الضوء أصبح اآلن عماًل فنيًا قائمًا بذاته حيث أستخدم فناني العصر حيث أه     

اإلشعاعات الضوئية من فوق المباني واألعمال الضوئية التي تعتمد في حركتها إما علي مصدر ضوئي أو علي حركه 
 المشاهد لتغير مفهوم التكوين التشكيلي النحتي.
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:Summry 

     The art of light has arisen in the arms of technology. The artist has eliminated the color by 

substituting the spectrum directly and using light as a material of formation to give (Three 

dimensional space forms), with Creative values and this is after discovering the formative 

capacity of the light, which is equal to the formative capacity of the traditional elements; It is a 

formative intermediary to achieve the concept of a total perceived concept as it has an 

expressive effect and has the ability to control the perception of the variable of the space depth 

in order to achieve the actual or fantasy movement and is a formative goal to achieve time in 

the stereoscopic work and how to cancel the mass. 

     The researcher has interested here in focusing on that the light became now an artistic work 

in its own right. The artists of the era have used the light beams from the top of buildings and 

the photovoltaic works which depend on their movement either on a light source or on the 

motion of the viewer to change the concept of formative sculpture. 
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      :المقدمة
إن التكنولوجيا عنصر هام من عناصر العملية االبداعية والعالقة بينها وبين الفن قديمة منذ بداية االنسان علي االرض،      

ن االنسان والمجتمع، وتؤثر التكنولوجيا علي فكر وفلسفه الفنان كما تطور الجانب التجريبي حيث يعتبر الفن ناتج التفاعل بي
ر, أو بمعني آخر في الفنون عامه لظهور مواد جديده في أعماله حيث أدت الي تطور كبير في أشكال الرسم والنحت والتصوي

 . للبناء وبدائل مصنعة للوسائط سواء كانت ثنائيه االبعاد او ثالثيه
تشافات علميه قد تحقق الكثير من التطور العلمي والتقني خالل القرن التاسع عشر والقرن العشرين من اختراعات واكف      

ر االبداع التشكيلي بهذا الفكر التكنولوجي واتسع مجال الرؤيه ودور االدراك المعرفي الي جانب االدراك وسيكولوجيه, وقد تأث
ضل الوسائط التكنولوجيه غير التقليديه التي اثرت من خالل التقنيات الحديثه علي الفكر االبداعي الحسي والبصري للفنان، وبف

ضافه قيم تشكيليه جديده فرضها التقدم العلمي والتكنولوجي أكدت للفنان فرصته في االبتكار  النحتي وتطوير المفاهيم الفنيه وا 
  والتجريب بحريه.

في الحركات الفنية وخاصه في آواخر القرن العشرين, حيث استخدم الضوء كمادة للعمل يتضح التأثير التكنولوجي و      
حيث  التي يلجأ إليها الفنان كي يخلق تأثيراته اإلنفعالية والدرامية في إبراز القيم النفسية, وعنصر من عناصر التعبير الفني

يعية أو الصناعية في األبعاد المحيطة ببؤرة الحدث, كان فن الضوء يهتم بسياق الحدث الضوئي متناواًل حركة الضوء الطب
وكان فن النحت مهتمًا باألبعاد المشكلة لبؤرة التعبير الجمالي فقد أستعان فن النحت بتقنيات فن الضوء سعيًا إلي التخفيف 

  من كتلته المادية واإلستعانه بالطيف الضوئي عن اللون وباإليهام عن اللمس.
بمعناه الفني هو النور الذي يعين علي إبراز خصائص األجسام وطبيعتها ويزيد من وضوحها كما أنه يمنحنا ن الضوء فإ     

يمثل الضوء جانبًا مهمًا حيث , اإلحساس باألشكال ومالمسها ويترجم اإلحساس بالهيئة والشكل والفراغ ويلغي اإلختالط بينهما
ًا وثيقًا نظرًا لطبيعته الحيويه وما يحققه من جوانب مهمة وعلي مختلف من جوانب العمل التصميمي والذي يرتبط به ارتباط

 المستويات فهو بنوعيه الطبيعي واالصطناعي مجااًل خصبًا للبحوث والدراسات.
 

 وقد تمثلت مشكلة البحث فيما يأتي:

 ل النحتي؟الصناعية( في تطوير تكوين التشكي –يمكن اإلستفادة من إختالف نوعي اإلضاءة )الطبيعية هل  -1
 ما مدي األبعاد الجمالية التي أضافها فن الضوء كوسيط تشكيلي في فن النحت الحديث؟ -2

 أهمية البحث:

 تطوير الفكر التصميمي و التشكيلي لفن النحت المعاصر. -1
 ابراز أثر تطور تقنيات الضوء في اعطاء حرية اكبر وانطالق للفكر التصميمي لتعزيز القيمة الجمالية والتعبيرية. -2

 هدف البحث:

 اإلستفادة من تقنيات الضوء في تطوير فلسفة  التشكيل النحتي. -1
 تكوين خبرة معرفية جديدة في مجال النحت الضوئي باستخدام التكنولوجيا. -2
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 رضيه البحث:ف
ذات قيم  راغيهتكوين خبرة معرفية جديدة إلنتاج هيئات ف التوصل إليالضوء تقنيات دراسة تكنولوجيا و  يمكن من خالل     

 تشكيلية وتعبيرية جديدة في فن النحت المعاصر.
 منهجيه البحث:

 الوصفي. -يتبع البحث المنهج التحليلي      
 حدود البحث:

القرن العشرين وحتي وقتنا الحالي, التي أتضح بها تأثر  منالمعاصرة  يتعرض البحث لمختارات من األعمال النحتية     
 ء وذلك من خالل بعض اإلتجاهات والمدارس الفنية المختلفة. النحتي بتطبيقات تكنولوجيا الضو  عاإلبدا
      

 متن البحث:
 طبيعة الضوء وخصائصه:

إن الضوء يشكل القاعده األساسية لكل الفنون البصرية, حيث يتكون الضوء من طيف عريض من الموجات      
الكهرومغناطيسية وفئة الموجات المرئية تمثل نسبة ضئيلة من هذا الطيف, ويشتمل هذا الطيف علي فئة موجات جاما وهي 

  1ضوء المرئي والموجات تحت الحمراء. موجات قصيرة جدًا, وأشعه إكس والموجات فوق البنفسجية وال
عن الوسط الذي من أهم خصائص الضوء هما خاصيتي اإلنعكاس واإلنكسار, إن انعكاسية األشعة هي قابلية ارتدادها      

 تقع علي سطحه, إلي الوسط الذي أنطلقت منه. وبقدر ما يكون االرتداد سهاًل, تكون األشعه قابلة لإلنعكاس, وقد تم استغالل
مبدأ إنعكاس الضوء بواسطه المعماريين القدماء الذين غطوا الحوائط بمعادن وسيراميك والتي تعكس الصورة بدهشة المعة, 

فنانون عديدون اإلمساك بالضوء وعكسه وذلك بواسطه التحايل علي خواصه اإلنعكاسية سواء كان بواسطه عكسه وقد حاول 
  2 ر عند إعاده تركيب الضوء مرة أخري.من ناحية الشكل أو اللون أو بوسطه اإلبها

أما عن إنكسار الضوء, فهو عباره عن إنحراف الضوء عن مساره عند إنتقاله من وسط شفاف إلي وسط شفاف آخر      
فبدل أن يستمر في الحركه علي نفس الخط المستقيم الذي كان فيه ينحرف عن مساره بنقطه انتقاله بين الوسطين, ويحدث 

  3ولكن التردد يبقي ثابتًا.  ل الموجياالنكسار عند الحد بين الوسطين وعندها يتغير الطو 
عن الضوء هي الظالل, حيث يمكننا رؤية العديد من ظالل األشياء التي حولنا من خالل الضوء  ما ينتج أهم منو      

فإنه أيضًا مجموعه كاملة من اإلنعكاسات المرتبطة, وقد توصل بعض الفنانين إلي تصوير دقيق لهذة التبادالت ما بين الظل 
الضوء في كل مجاالت الفن التشكيلي, حيث انشغل الفنانون منذ القدم بإظهار تلك العالقة المتبادلة بين الظل والنور في و 

 أعمالهم الفنية وبكل الوسائط التشكيلية.
م، 2010 ( شيريهان رضا سعيد، تكنولوجيا الضوء في فن النحت المعاصر، رساله ماجستير، جامعه حلوان، كلية الترية الفنية،1)

 .26 – 24ص
شعبان محمد إبراهيم عبده, تاريخ الهندسة والتكنولوجيا, جامعة قناه السويس, كلية الهندسة ببورسعيد, المتحده  -ثروت مسيحه فرج ( 2)

 .53م, ص2001للطباعة, 
حلوان, كلية التربية الفنية, ( حاتم حامد شافعي محمد, آثر الضوء علي الشكل في المجسمات النحتية, رسالة ماجستير, جامعة 3)

 .28م, ص1990
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 نبذة تاريخية عن تقنيات الضوء في الفن:
ثارة هي التي ارتبطت بالعقيدة فتحول ان في مختلف الحياة, وكانت أكثر آلقد شكل الضوء منذ القدم طريقة تفكير اإلنس     

العقائدية لإلنسان, حيث أهتم المصريون الضوء من مجرد مكون أساسي من مكونات الطبيعة إلي مصدر يوحي بالفكرة 
القدماء بالضوء شكاًل و موضوعًا, فكان اإلهتمام شكاًل بالضوء يتمثل في مجموعة العمائر والمنحوتات التي انشئت باإلعتماد 

علي  علي الزوايا الضوئية الفلكية, و النسب التي تتعامل مع زوايا سقوط الضوء, وانكساره علي تلك السطوح بشكل يساعد
  1إبراز ما يريد المصمم ابرازه من عناصر أو إخفاء ما يريد. 

 
 ( رواق معبد أبيدوس, سوهاج, مصر1) شكل

 2يظهر فيه تعامل الشمس مع الفتحات والنوافذ, لتأكيد فكرة أهمية الشمس في البناء المعماري  
بمكونات الحضارة المعمارية لهم إذ أن الحلول التي وتطالعنا الفلسفة اإلسالمية بنتائج تطبيقية إلدراك عالقة الضوء      

صيغت لها المقرنصات والعرانس وأشكال القباب ما هي إال محاولة إليجاد حل تشكيلي لحسابات الضوء في النقطة السالبة 
ا يجعل الضوء في البناء, وهي النقطة التي تفصل بين خط الفراغ الذي يمثل السماء, وبين الكتلة التي تمثل جسم المبني, مم

وسيلة لدمج الشكل, )كتلة وفراغ( كما كان إلبتكار المشربيات والستائر الجصية اثره في تحديد شكل العالقة التي يريدها 
  المصمم بين الضوء النافذ في خطوط مستقيمة وبين المكان الذي يريد اضاءته.

 .3( حاتم حامد شافعي محمد, مرجع سابق, ص1)
 .5( المرجع السابق, ص2)

علي الرغم من أن , فلصًا إال بظهور جماعة التأثيرينثم بعد ذلك لم يعد اإلهتمام بالضوء في الفن التشكيلي اهتمامًا خا     
هناك محاوالت سابقة علي ذلك في الفن التشكيلي حيث أن " المتتبع لتطور عنصر الضوء في مجال التشكيل يجد أنه في 
يوم ما كان من العناصر التابعة للتكوين العام ثم جاءت مرحلة بدأ يتميز فيها عن باقي العناصر إلي أن أصبح علي يد 

 1من خالل تناقضهما الحاد تتشكل اللوحة". فحوار بينه وبين الظل ليوناردو دافنشي نوعًا من ال
ثم أصبحت السيادة لعنصر الضوء في بدايات القرن السابع عشر, واصبح هو الموضوع األساسي الذي ينتج الفنان من      

التأثيرية فإعتبرت اللون  خالله أعمااًل تحدد الجانب التعبيري الذي يعتمد علي المشاعر واألحاسيس من خالل الضوء, وجاءت
ضوء, وأن امتراجهما معًا من خالل انعكاسات لحظية تعطي احساسًا بتدفق الحياة. فأصبح الضوء في العمل الذي ينتمي 

 إلي التأثيرية هو عنصر التشكيل األساسي.
ضوئية التي تعتمد في استخدامها التطور التكنولوجي, والثورة العلمية الحديثة في اإللكترونات, واألجهزة الوحينما بدأ      

كا بسبب علي فكرة البث الموجي, دخلت هذة الفكرة في مجال الفن التشكيلي, وتطورت بسرعة هائلة في أوروبا و أمري
 نولوجية للعلم, واستخدام النظريات العديدة في مجال الضوء. استخدامات التطبيقات التك
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باستخدام المحركات في بدايات  ةاالرضي ةالجاذبي ةلغاء قو االجسام في الفراغ وا  لفضاء وحركه فكان لنجاح نظريات ا     
 ةجديد ةوتشكيلي ةخري للعمل الفني وقيم جماليآبعاد أضاف أثر كبير علي الفكر االبداعي التشكيلي، مما آالقرن العشرين 

ن وبدايات القرن الواحد والعشرين تحولت وفي نهايات القرن العشري, الفراغ والحركه فيه كعنصر تشكيليتتضمن االحساس ب
لبناء الفكر الذي تقوم عليه  ةمكانيات التكنولوجيا الحديثإلي التفاعل مع إبحاث النقاد التشكليين أعمال الكثير من الفنانين و أ

 2والليزر.  ةضاءطريق استخدام تكنولوجيا اإل ابداعاتهم ورؤيتهم الفلسفيه للعمل الفني عن
عمت تقنيات الضوء المختلفة مفاهيم و لغة و اسلوب العديد من الفنانين, وأصبحت وسائل إلبتكار أعمال فنية د دفق     

ثر الضوء علي آضوئية, فمن خالل الربط بين خصائص وتقنيات الضوء وتحديد ماهية المدرك الجمالي الضوئي, يظهر لنا 
 دراكي بصري أو خامة تشكيل في العمل.الشكل في المجسمات النحتية سواء كان الضوء مجرد وسيط إ

 .299م, ص1985( شكري عبد الوهاب, اإلضاءة المسرحية, الهيئة العامة المصرية للكتاب, 1)
( أشرف أحمد محمد العتباني، السمات الفنية لمختارات من الفن المعاصر المرتبط بالتكنولوجيا الحديثة ودورها في إثراء التذوق الفني، 2)

 .41:31م، ص1995ماجستير، غير منشورة، ، جامعة حلوان، كلية التربية الفنية, رسالة 
 اتجاهات فن النحت المعاصر أثر التقنيات الضوئية في

o  فن التجهيز في الفراغ"Installation Art": 

ظهر في الستينات ولكن المصطلح نفسه حديث نسبيا , ويقوم الفنان في هذا الفن باعداد االشياء لتنظيم دقيق مبني      
حركيا للمشاهد من خالله يكتسب خبره مميزه داخل العمل وذلك لتفاعله المباشر  داخل حيز فراغي معين حيث يحدد مساراً 

العمل الذي يراعي فيه الفنان بما يسمي بالجغرافيا الفنيه للمشاهد حيث يتم  حيث يصبح الجمهور غالبا جزء من ,مع العمل
-نحت -دراسه التاثيرات التي تحدث للمشاهد من خالل مروره ببيئات مختلفه والتي هي مزيج من مزاجات مختلفه )تصوير

إلي حيث ينشد  ةالمادي ةستمراريو االأومن اهم سمات هذا الفن انه ضد فكره االقتناء  صوت...الخ( -موسيقي -ضوء -اداء
 1ساسيه للعمل. تخليد الفكره وليس البنيه األ

ك عمال تعتمد علي الضوء فقط لتوصيل الفكره للمشاهد وذلأعمال التجهيز بل هناك أداخل  هاماً  ويلعب الضوء دوراً      
يغلب علي العمل الضوئي  لمافس المشاهد علي ن مباشراً  ثيراً , التي تحدث تأنابيب...الخمن خالل االشعاعات الضوئيه واأل

 جواء من السحر الغامض .أ
سم وقد وجهها نحو حائط االستوديو  244انبوبه مشعه بطول  أنشأحيث  1963وقد قام دان فالفين بعمل تجهيز عام      

سي( مما يجعل العمل يتمتع بالعمق أوتترك تلك االشعه تسقط علي اعمده طوليه مكرره بشكل متوازي طولي )ر  45في زاويه 
نتظاميه لتؤكد إمن خالل بنائه داخل هذه المنظومه الفراغيه ويؤكد علي ذلك فكره استخدام الضوء الملون في شكل تكرارات 

حيث يطل  ,تشعر بالنمو ةوطاقه كامن ةمكانات فراغيإفكره العمق عن طريق المنظور مما يجعل للتخطيط البنائي للعمل 
 ةمن خالل استخدام تقنيات تكنولوجي التفردكما يحقق هذا العمل  ,من خالل نافذه العمل الفني علي فراغ عميق المشاهد
لوان الضوء مما يعمل علي التعبير عن الصفاء الوجودي والنفسي من خالل أكما يحقق االشراق من خالل  ,بالعصر ةمرتبط

شاهد فتحلق به في عالم يسمو علي العالم المادي ليصل الي عالم خذ بخيال المأمما ي ,ضاءات صافيه ومتناغمهإختيار إ
 2النقاء. 

كلية  جامعة حلوان، ( حورية السيد مصطفي، القيم الجمالية في فنون الحداثة وما بعد الحداثة في مصر والعالم، رساله ماجستير،1)
 م.2000التربية الفنية، 

 .77( شيريهان رضا سعيد، مرجع سابق, ص2)
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 1دان فالفين، بعض أعمال التجهيز الضوئي التي استخدم فيها أنابيب النيون الملون، الحجم متغير ( 2) شكل

o ةفن الفيديو والوسائط المتعدد "Mixed Media Art&Video": 

أعمال فنيه قد تكون جهزه الفيديو والكمبيوتر وشاشات العرض كوسائط لعرض أهو فن يعمل علي توظيف كاميرات و      
و جهاز واحد للعرض عن طريق أ ة جهز أ ةقد تمثل تشكيالت جدرانيه من خالل استخدام عد , أوالحجرات في عروض تمأل

يجسد فكره عن طريق العمليات ي للتخطيط والبرنامج الذي يضعه الفنان والذ داء ما طبقاً أشريط فيديو والذي قد يصحبه 
ن آمكانيه التحكم فالعرض البصري والسمعي في إهم ما يميز فن الفيديو هو أومن  ة,لكترونيه  الصادره بالصوت والصور اإل

 2واحد من خالل عمل ديناميكي متحرك. 
لحديث, جامعة حلوان, كلية التربية الفنية, ( سيدة محمود أحمد خليل, األبعاد الجمالية والتقنية الستخدامات ضوء الليزر في النحت ا1)

 .205 – 201م, ص2000
( أحمد محمد سعد حواس, أثر التكنولوجيا علي الفكر اإلبداعي النحتي في القرن العشرين, رساله دكتوراه, جامعة حلوان, كلية التربية 2)

 .28م, ص 2005 الفنية, 
لما يدور في خيال الفنان يتم من خالل تخزين معلومات  ةمتحرر  ةتعبيرين العمل بالنسبه لفن الفيديو يحمل رؤيه أحيث      
سوف يتم  ةنها قيم وجوديأشعه الضوء المستقبله علي أعلي الشريط حيث تقوم كاميرا الفيديو بجمع  ةالكتروني ةبطريق ةبصري

يتكون الذي  و م1987تين" عام "ماري جو الفو  نري في عمل الفنانفصغر وحده علي الكمبيوتر, ألي بيكسل وهو إ تحويلها
 ةسائد ةين متقابلين من الحجره ويتميز العمل بصيغه شكليأرضيه والسقف في جز من شريط فيديو ومبني معدني يقع بين األ

مما يحقق التماسك وتنظيم االحاسيس واالفكار في عمل يتميز بالتنوع والحيويه والمزج بين عده  , فكارأ ةرغم تضمنه لعد
 1كالضوء والصوت والحركه والمكان.  ةمتغير  ةوسائط مادي
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 2( ديانا ثيتر, تركيب رائع باستخدام الضوء وعرض الفيديو, لوس انجلوس 3شكل )       

o  فن البيئه"Environmental Art": 

هنا هو حصر المشاهد في  ةهذا العمل ومفهوم البيئ ةلي بيئإبعاد يستطيع المشاهد الدخول أهو عمل فني ذو ثالثه      
جواء المحيطه بالعمل الفني والتي يضع حيث يشمل جميع األ ,نه دمج للحقيقه والفن من الداخل والخارجأكما  ,العمل الفني

خدم منظما ذا "هاينز ماك" بعنوان الضوء الصامت حيث است للفكره وتنفيذها كما في عمل الفنان شامالً  لها الفنان تصوراً 
هدافه ظهور أهم أثم عمل علي زياده استخدام الطرق الميكانيكيه والبرامج االلكترونيه وكان من  ,ومصابيح يدويه ةعالي ةكفائ

 3.الالماديه
 
 .80( شيريهان رضا سعيد، مرجع سابق، ص1)
 .203( حاتم حامد شافعي محمد, مرجع سابق, ص 2)
 .12-10سابق, ص( سيدة محمود أحمد خليل, مرجع 3)

o  الفن الحركي"kinetic Art": 

نشائي, وكانت لي المذهب اإلإساس الفن الحركي أ, ويرجع  ةو تلقائيأ ةميكانيكي ةو خياليأ ةحقيقي ةفن يضم حرك هو      
  .ةساسيه هي الزمن , والتغير والتلقائيمبادئه األ

واللون في القرن الثامن عشر والتاسع عشر حتي االسلوب لي مقاييس الضوء إن نرجع جذور الفن الحركي أويمكن      
عتمدت أوالتي  ,الضوء والصوت ةبمصاحب ةمتحرك ةعمال هيكليأنتاج إلي إوقد توصل الفنانون  ,وتوماتيكي لعالم جديداأل

متميزه  ةاهات رئيسياتج ةوتتضمن ثالث ,رئيسياً  ويلعب عنصر الزمن الفعلي دوراً  ة,والطبيعي ةالميكانيكي ةعلي استخدام الحرك
و باستخدام الضوء ووحدات االضاءه. أه وهي في حاله العمل ليصال فكره اآلإمنها اتجاه يستخدم الحركه الميكانيكيه بهدف 

1 
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 2( نيكوالس شوفر, استخدام الضوء مع منحوتات ديناميكية 4شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .28( أحمد محمد سعد حواس, مرجع سابق, ص1)
)14/8/2017(  ency.com/ar-https://www.arab )2( 

https://www.arab-ency.com/ar
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o  فن الهولوجرام وتمازج الفن والعلم"Holography Art": 

الصور  ةت جودأعماله , حيث بدأو أبواسطه العالم "جوبر" وذلك لتسجيل رسوماته م 1948 هو اسلوب تم تطويره عام      
مع ظهور المنظور المركزي الذي فيه يظهر  الستينات وذلك عن طريق تطوير تكنولوجيا الليزر , تناقضاً  ةتتحسن في بداي

نتاج إ ةعادا  سلوب الهولوجرافي تخزين و افقد مكن  ,سطح ذات بعدينأخيال الفضاء ذو االبعاد الثالثه , وقد استخدمه علي 
  1.  ةالثالث بعادذي األ بعض الصور ذات البناء

لخلق بيئه  ةالمتطور  ةفي الدراسات المرئي ةنه وسيط فني من الوسائط الماديأوكان يستخدم اسلوب الهولوجرافي علي      
 2نه شكل للواقعيه الشديده ذو اسلوب شعبي محبوب في السبعينات . أحيث كان يستخدم علي  ,داخل قاعه العرض ةمحدد
وعلي هذا النحو فإن فن التصوير الهولوجرافي يشابه عملية التصوير الفوتوغرافي باإلضافه إلي األبعاد الكنتورية المجسمة      

عليه, ذلك ألن التصوير الهولوجرافي يعمل علي تسجيل المجال الضوئي المنعكس من الجسم المصور وهو نفس المجال 
 3ختالف زاوية الرؤي تري تفاصيل جديدة. الذي يراه المشاهد عبر الهولوجرام وبإ

 
 holography art 1( أوغوستو بيلينديز, صورة ثالثية األبعاد من زوايا مختلفة, المتحف األلماني, ميونخ, 5شكل )

 .56( حورية السيد مصطفي، مرجع سابق، ص1) 
 .91م، ص2003( محسن محمد عطية، أفاق جديدة للفن، القاهرة، عالم الكتاب، 2)
 .3( سيدة محمود أحمد خليل, مرجع سابق, ص 3)

 )14/8/2017( /light-with-art-https://light2015blog.org/2015/11/05/holography )4(  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://light2015blog.org/2015/11/05/holography-art-with-light/
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 :المعاصر دراسة تحليلية لنماذج مختارة من النحت الضوئي
 العمل األول:

" من الفراغ االبيض قطعه فنيه خفيفه ديناميكيه باستخدام لمبات Christopher Bauder"صمم الفنان كريستوفر باودر      
 .للضوء العضوي ةتستخدم ثنائيات باعث

         

 
 

 1( زوايا مختلفة للعمل الفني 6) شكل

 :فكرة العمل 

نشاء اشكال خاصه , وبالتالي يعطي للمشاهد الفرصه إليبادتركيب الضوء عن طريق األكريستوفر من التحكم في  تمكن     
دخال إقام ب , اذلكريستوفر بودر من الفراغ االبيض ةالروح االبداعي ةلتلبي ةديناميكيات الضوء، وهناك فرص عاليبه من خالل 

فضل حاالتها  من وميض أالتكنولوجيا في  ققومشاعر ال نهائيه، والفراغ الرقمي والموسيقي والتصميم الذي يح ةمساح
يرفع سقف وسموات النهائيه من الضوء الخافق والتغيير في  الموجات الكهربائيه ، حيث أن سحر المحيطات البصريه

 بعاد الجديد لكريستوفر بودر.انطباعات الوقت، وقد تم تصميمه بالتصميم الحي الثالثي األ
)2017\8\14( whitevoid-sculpture-http://www.enlightermagazine.com/projects/living) 1(  

http://www.enlightermagazine.com/projects/living-sculpture-whitevoid
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 1التحكم في شكل اإلضاءة من خالل الحاسب اآللي ( 7) شكل

          

 
 شكل العمل الفني في تغيرالتوضح ( 8) شكل

ستخدام الثنائيات الضوئيه الباعثه إمن تركيب الضوء ب ةفيليبس لتصميم وحدات ثوريمع وقد تعاون المصمم      
 حيثشكال جديده من الضوء، ألخلق  ,امكانياتها الالنهائيه ضاءه التي تبهر منلعمل طفره في اإل ( OLED's  (للضوء

 .تطبيق الكهرباءنبعث منها ضوء إلي صوره لوحات شديده التسطح عند ي
)2017\8\14( whitevoid-sculpture-http://www.enlightermagazine.com/projects/living) 1(  

التكنولوجيا ونقل  ستخدامدائمًا من خالل ا فر بودر ممكنا في تصميماتهلقد جعلت التكنولوجيا العصريه حلم كريستو      
 التكونولوجيا في فنه وتصميمه. ةعاده تفسير هذا  من المكاتب والمتاحف والمطارات و  ةلي مساحات حقيقيإ ةالوحدات الضوئي

مواصفاتها م النهائي بسبب للضوء استخدا ةالباعث ةاستخدام اللوحات الثنائية الضوئي يمكن للمصممين مثل كريستوفر     
الصغيره المتصله باللوحات تمدها  فالمقاطع المعدنيه وحات لتزويدهم بالكهرباء،إطار للحيث ال يوجد داعي من عمل  الفنيه,

 منطقه دافئه االضاءه. لي السطح الذكي الذي يشبه اللوحات والذي يبعثإبالكهرباء وذلك يرجع 
 

http://www.enlightermagazine.com/projects/living-sculpture-whitevoid
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 مع عيدان رقيقه رفيعه من ةمربوط ةقاعد ةبعاد من لوحثالثي األ يتكون نظام النحت الحي ,مما سبق نستنج أن     

" OLEDS" ترتيبات  عمل ويسمح للعميل ,ونظام التشغيل والتوصيل التي يمكن التحكم بها من خالل االيباد ,في نهايتها
 تماما عن بعد. ةوجديد ةساحر  ةضوئي
التشكيل النحتي من خالل استخدام الوسائل اإللكترونيه للتحكم ستطاع أن يطور من الفكر في افنجد هنا أن كريستوفر      

ذلك أبعادًا تشكيلية جديدة في العمل, حيث أن فن الضوء هنا يعتبر أساس العمل وليس وسيط  من في حركة الضوء, فخلق
 , فتحققت الحركة من خالل الضوء في العمل الفني.تشكيلي فقط

 العمل الثاني:
ت والنحت آول مع الضوء، و استخدامه في المنشيعمل فالمقام األ "Makoto Tojiki "الفنان الياباني ماكوتو توجيكي      

لخلق مجسمات  ةطويل ةوذلك باستخدام عيدان ضوئي تكون بغياب الظل، عماله المميزهأو ، عن القطع الحركيه التصويري فضالً 
للبشر والحيوانات، وفي بعض االحيان يظهر الشكل مختلف وذلك ال يكون بسبب تغير الشكل نفسه ولكن بسبب اختالف 

 1 انطباع المشاهد، وقد يكون هذا التغيير ايضا مرتبط بجوهر الكائن ويعبر عنه.
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 1( توضح العمل الفني المتكون من خالل العيدان الضوئية 9) شكل

 

 

 

 

(1) -http://www.makototojiki.com/man
)2017\8\51( dl.html 

 

 

http://www.makototojiki.com/man-dl.html
http://www.makototojiki.com/man-dl.html
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 :فكرة العمل 

الربط بين الضوء والظل وكيف مستوحاه من وهي   ,(No shadow) ةسلسل هي عمال ماكوتو توجيكيأحدث إن أ     
الزوال  ةسريع ةفيؤدي الي تكون صور عابر  تكسير الضوء وتقسيمه مع الظل، من خالل  يمكن التالعب بها والتحكم بها

 .LED، ويعتمد العمل هنا علي العيدان الضوئية كما الحال فالظل نفسه ةوغامض

                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1( شكل العمل الفني في قاعة العرض 10شكل ) 
أن الضوء هنا هو المكون الرئيسي  ينجد هنا أن توجيكي أعتمد علي العيدان الضوئية في تكوين المجسم النحتي, أ     

نللعمل الفني دماج , والذي أعطي تأثيرًا ساحرًا للعمل من خالل الضوء والظل المتكون الذي يجعل المشاهد في حاله تأمل وا 
 ن النحت المعاصر.في ف جديدة تشكيلية وتعبيرية فيزيد من الترابط بين المتلقي والعمل الفني, وهنا يحقق الضوء أبعاد جمالية

 
 
 

(1) -http://www.makototojiki.com/man
)2017\8\41( dl.html 

(2)  

 النتائج و التوصيات:

http://www.makototojiki.com/man-dl.html
http://www.makototojiki.com/man-dl.html
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 النتائج أواًل:

 يعتبر الضوء وسيلة لتحقيق القيمة الجمالية في التكوين النحتي سواء كان وسيط أو عنصر تشكيلي. .1
 كلما تطورت تقنيات الضوء أدي ذلك إلي تطور مفهوم الكتلة في العمل النحتي. .2
زداد  .3  التكنولوجية الحديثة.ندماجه مع البيئة والتقنيات إفي النحت المعاصر, قل إهتمام الفنان بذاته وا 
 ندماج بين المشاهد والعمل الفني. ا  من خالل تطبيق تقنيات الضوء في فن النحت يحدث تمازج و  .4

 التوصيات يًا:ثان

 اعتبار الضوء وسيط يحقق مفهوم المدرك الجمالي في التكوين النحتي. .1
 السابقة التي اعتمدت علي الضوء كعنصر تشكيلي وليسدراسة العالقة التبادلية بين الضوء والكتلة النحتية في األعمال الفنية  .2

 لتحقيق رؤية فنية ذات مضمون مبتكر. ,وسيطًا بصرياً ك فقط
 إجراء المزيد من الدراسات في كليات الفنون حول تقنيات الضوء ودورها في تطوير اإلبداع التشكيلي النحتي. .3
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سيدة محمود أحمد خليل, األبعاد الجمالية والتقنية الستخدامات ضوء الليزر في النحت الحديث, رسالة دكتوراة, جامعة حلوان,  .8
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