
 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

DOI:  01801.01 /mjaf.2019.25805                                                                                                                    582 

 اللون في العمارة االسالمية واثره علي التصميم الداخلي

Color in Islamic Architecture and its impact on interior design 

 هالة صالح حامدم.د/ 

 اكتوبر 6جامعة  –التطبيقية كلية الفنون  –مدرس بقسم التصميم الداخلي واالثاث 

Assist. Dr. Hala Salah Hamid 

Lecturer, Department of Interior Design and Furniture, Faculty of Applied Arts, 6th 

October University 

halaharb76@yahoo.com 

  :الملخص

ٌعد اللون احد اهم الوسائل التً تؤثر علً رد فعل االشخاص تجاه رؤٌتهم للبٌئة المحٌطة ووسٌلة تجعلهم ٌتحكمون فً   

االشارة والتعبٌر عن انفسهم وتحقٌق رغباتهم واثبات تمٌزهم وعاداتهم وتقالٌدهم ، اصبح اللون اداة تستخدم فً جمٌع دول 

ل عنصر من عناصرها وسرد مكوناتها وفك رموزها وربطها ببعضها البعض وهذا ما العالم لتمٌٌز المبانً والتعبٌر عن ك

اكده معماري الحداثة امثال فرانك لوٌد راٌت ، لوكوربوزٌٌه ، اوسكار نٌمار ، كما اكده اٌضا معماري ما بعد الحداثة 

اكتشاف االلوان بطرٌقة جدٌدة  امثال ماٌكل جرٌفز ،روبرت ستٌرن ، كارلوس الوز ، باولو بورتوغٌسً وغٌرهم بأعادة

 فً المبانً وبالتالً دخول اللون عنصرا اساسٌا فً العمارة المعاصرة مما اثر فً  مجال التصمٌم الداخلً . 

تعتمد طرٌقة تعامل التصمٌم الداخلً مع االلوان على تأثٌراتها النفسٌة وابعاد تناولها فً الفراغ الداخلً ،  كما انه ٌعد     

داه فً ٌد المصمم الداخلً لٌؤكد على نوع الوظٌفة والنشاط المحدد لكل محتوى فراغً ، ومن ثم ٌعد اللون من اهم بمثابة ا

العناصر المؤثرة فً التصمٌم الداخلً كما ان فهم خصائص ومؤثرات اللون ٌعد من االهمٌة فً اي تصمٌم ، حٌث 

ة لاللوان واسس استخدامها او معرفة دالالتها ، وتاثٌراتها ٌستخدم  البعض اللون فً التصمٌم الداخلً دون دراسة علمٌ

 السٌكولوجٌة  والفسٌولوجٌة والوظٌفٌة فً الفراغ الداخلً تأثٌراتها المختلفة فً مستوي نشاط المستخدم .

والتً ال  مع وجود العدٌد من التجارب السلبٌة التً ال ترتقً بالذوق العام باتجاه والنهوض به  لرؤٌة جمالٌة واعٌة ،  

تؤدي دورها ووظٌفتها وتأثٌرها النفسً المطلوب ، فأنه البد من التعرٌف باللون ،مفهومه ،نظرٌاته ،اهم دالالته ورموزه 

، فضال عن دراسة االسس العلمٌة الستخدام االلوان وتاثٌراتها الوظٌفٌة والجمالٌة والنفسٌة فً مكونات الفراغ الداخلً 

 لً االنسان ، وعلً حٌوٌته ومستوي نشاطه الفردي او الجماعً.للعمارة وانعكاس كل ذلك ع

تعد الحضارات المختلفة مصدر للثراء اللونً وخاصة الحضارة االسالمٌة ، القائمة على الخٌال والتصور، وقد وجدت     

ه فً مجاالت العمارة ل الفنان العربً المسلم والهمته من صور الجمال وكانت تتراءى وتتجسد االلوان مكانتها التً الزمت

رسم وخط وزخرفة ، وعلٌه فان  والفنون المختلفة من متمثلة فً الرسوم الجدارٌة وفً زخرفتها المطعمة بالفسٌفساء

تراءت وتمثلت له اشخاص رسمها بألوانها وخطوطها، فاستحالت صوراً لونٌة  االلوان فً االبداع الفنً للفنان المسلم 

 .بالحٌاة  نابضة

الهدف من دراسة اللون فً العمارة اإلسالمٌة، لٌس لالنعاش الذاكرة التارٌخٌة والحدٌث عن الماضً ومنجزاته، ٌأتً     

بل البحث أٌضاً عن صٌغة مستقبلٌة الثر اللون تقوم على التحدٌث ، مع االستفادة من هذه الصٌغة المستقبلٌة فً مجال 

صر وتحقق التوازن الفسٌولوجً والسٌكولوجً داخل الفراغات التصمٌم الداخلً وتطبٌقها لتتواكب مع متطلبات الع

 الداخلٌة مختلفة االنشطة  . 

 التوازن اللونً -فلسفة اللون  –االنسجام اللونً –االعتبارات الفسٌولوجٌة –االعتبارات النفسٌة  : الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

Color is one of the most important ways that affect the reaction of people towards their vision 

of the environment surrounding them and a means to control the signal and express 

themselves and achieve their desires and prove their distinctiveness and their customs and 

traditions. 

color becomes the tool which  used in all countries of the world to distinguish the buildings 

and the expression of each element of its members and listed components and decoding 

symbols and connect them to each other and this was confirmed by an architectural 

modernism like Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Oscar Neymar, as also confirmed by an 

architectural  postmodern like Michael Graves, Robert Stern, Carlosla  laoz, Paulo Portogasa 

and others rediscovering colors in a new way in buildings and thus enter the color  as a key 

element in contemporary architecture, affecting in the field of interior design. 

The way the Interior design  dealing with the colors on the psychological effects and the 

dimensions addressed in the domestic blank, as it serves as a tool in the hands of the interior 

designer to serve the function type and activity specific for each interstitial content, and then 

is the color of the most influential elements in the interior design as the understanding of the 

characteristics and effects color is important in any design, with some uses of color in interior 

design without a scientific study of the colors and the foundations of use or knowledge of 

their implications, and impacts of psychological, physiological and functional in the internal 

vacuum different effects on the level of user activity. 

With so many negative experiences that do not live up to general taste direction and 

promotion to see the beauty-conscious, and that is not fulfilling its role and function and the 

impact of psychological required, it has to be from the definition color, concept, theories, the 

most important connotations and its symbols, as well as the study of the scientific basis for 

the use of color and its impact functional ,aesthetic and psychological in the inner emptiness 

of architecture components , a reflection of all that on man, and the vitality and the level of 

individual or collective activity. 

The different civilizations are  source of richness of color especially  Islamic civilization, 

which  based on imagination and perception, has found the colors position that haunted the 

Arab Muslim artist , inspired by the images of beauty ,it  was perceived by  embodied it in the 

fields of architecture represented in the frescoes in the decorated inlaid with mosaics and 

various arts of drawing line and decoration and earthenware , hence the colors in the artistic 

creativity of the Arab Muslim artist Perceived and represented his people painted colors and 

lines, becoming images of vibrant color. 

The aim of the study of color in Islamic architecture, not to revive the historical memory and 

to talk about the past and its achievements, but also searched for future formula for the effect 

of color based on the update, with the benefit of these future formula in the field of interior 

design and applied to keep pace with the requirements of the times and check the 

physiological and psychological balance within Interior spaces of different activities. 

Keywords: 

Psychological considerations - Physiological considerations - Color Harmony - Philosophy of 

color - Color Balance 
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 المقدمة:

الفن اإلسالمً، فن ٌعبر عن الروح اإلسالمٌة، الروح التً استكملت مقومات صفاتها فجاءت رموزها مشحونة  ٌعد

بخطاب ٌتعدى حدود الحواس والعقل لٌعقد صلة وثٌقة مع المطلق . وتفرد الفنان المسلم عن فنانً الحضارات األخرى، ال 

سب، بل فً استبطانه العمٌق للروح والعمل على سحبها إلى فً اختزاالته وقدرته المتمٌزة فً التصحٌف والتجرٌد فح

عالم مقدس . فجاءت نتاجاته عبارة عن تجلٌات تخاطب الروح ، والفن اإلسالمً فن قد انتزع من عالمه، الفوضى والعبث 

مسلم، ذات داللة واللعب، فهو فن هادف، هدفه سحب المتلقً نحو المطلق، إن تلك النفائس الفنٌة التً خلفها لنا الفنان ال

إسالمٌة بحته تؤكد جمالٌتها الروحٌة انما تنطوي على فكر إسالمً، فاتخذت أشكالها عالقات والواناً هً امتداد لما شوهد 

سابقاً ولكن بصٌغة متطورة بفعل تطور الذوق بحٌث تتالءم مع العقٌدة  . وبناءاً على هذا فأن للون دالالت تتخطى عالم 

ح الحواس والروح عالم موحد فالعٌن )الرؤٌة( ترى والروح )الرؤٌا( تتذوق، وحٌن تتذوق الروح الحواس والعقل لتصب

فان الوجد ٌضٌق علٌها الخناق لتطلب عالمها األول، فٌصبح اللون هنا هو براق الروح فً رحلتها الالنهائٌة للجمال 

ٌة للوقوف علً اهم االسس والدالالت للون فً المطلق ، لذلك فمن االهمٌة دراسة اللون ورمزٌته فً الحضارة االسالم

الحضارة االسالمٌة ومن ثم تطبٌقها فً التصمٌم الداخلً ، الٌجاد صٌغة معاصرة تصلح لتطبٌقها فً الحٌاة المعاصرة ، 

تتنوع عناصر التصمٌم الداخلً ما بٌن عناصر اساسٌة ومؤثرة ومكملة لتتكامل منظومة الفراغ الداخلً وبما ٌهًء حٌث 

الظروف المالئمة والتً من شأنها تحقٌق الراحة ، وٌعد اللون من العناصر المكملة للتصمٌم الداخلً والذي ٌعد بمثابة 

النتٌجة النهائٌة والتً من شأنها نجاح التصمٌم بأكمله لما له  من دور اساسً فً ابراز الخطوط والكتل والتكوٌنات 

فعال الطبٌعٌة لمستخدمً الفراغ الداخلً  وتحسٌن ادائهم ، لذلك فأنه من المختلفة ، كما ٌتأكد هذا الدور فً رد اال

الضروري تحقٌق التوظٌف االمثل للون وبما ٌتناغم مع وظٌفة الفراغ الداخلً وبما ٌحقق التأثٌرات الفسٌولوجٌة 

رٌة لهم فضال عن رغباتهم والسٌكولوجٌة االٌجاٌبة لمستخدمً هذا الفراغ ، مع مراعاة الخلفٌة الثقافٌة والتوجهات الفك

 الفنٌة والجمالٌة .

 اهمية البحث

ابراز اهمٌة اللون فً العمارة االسالمٌة الٌجاد صٌغة مستقبلٌة الثر اللون تقوم علً التحدٌث لتطبٌقها فً مجال التصمٌم 

 لداخلٌة .الداخلً لتتواكب مع متطلبات العصر ، مما ٌحقق التوازن الفسٌولوجً والسٌكولوجً فً الفراغات ا

 اهداف البحث 

 تعرٌف اللون وخصائصه واهم نظرٌاته . 

 توضٌح اثر اللون فً العمارة االسالمٌة . 

تناول هذا التأثٌر فً التصمٌم الداخلً فً صٌاغة معاصرة تحقق الراحة الفسولوجٌة والسٌكولوجٌة فً الفراغ الداخلً  

 وبما ٌوفر الراحة لمستخدمً هذا الفراغ .  

 منهج البحث 

 للوصول الً اهداف البحث ٌتبع البحث المنهج الوصفً التحلٌلً 

 االطار النظري للبحث: 

 دراسة اثر اللون فً العمارة االسالمٌة.  

دراسة تأثٌر اللون فً العمارة االسالمٌة علً التصمٌم الداخلً المعاصر مع بما ٌحقق التأثٌرات الفسٌولوجٌة  

 راحة االنسان .والسٌكولوجٌة والتً من شأنها تحقٌق 
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 اجراءات البحث :

 فرع الدقً ( كنموذج للفكر المعاصر المستلهم من الحضارة االسالمٌة   –زٌارة مٌدانٌة ) بنك فٌصل االسالمً 

 مفاهيم عامة :

 مفهوم اللون :

 عن ناتًجا أكان سواء محدد موجة ذي طول ضوئً شعاع عن الناجم العٌن شبكٌة فً ٌتولد الذي الفسٌولوجً األثر هو

فهو اذا احساس لٌس له  واختالف طول الموجة ٌجعلنا نمٌز بٌن لون واخر الملون، الضوء عن أم الملونة الصباغٌة المادة

   (25ص  -) ٌحً حمودة                 .اي وجود خارج الجهاز العصبً للكائنات الحٌة 

 Colorimetryقياس االلوان :  –خصائص اللون 

تعددت المحاوالت التً قامت بقٌاس االلوان وتحدٌد مواصفاتها اال ان اكثر هذه المحاوالت دقة ومنطقٌة هً طرٌقة منسل 

. وهو 1905( وقد اعلنه الول مرة عام 1858- 1918) Albert H.Mnusellوالتً قام بوضعها العالم االمرٌكً 

. وقد وجد منسل انه ال ٌكفً لتحدٌد اللون ان تقول : احمر  عبارة عن مدرج لونً ٌحدد بدقة خصائص االلوان وابعادها

 غامق او اخض فاتح فاللون مثل الصندوق له ابعاد ثالثة اطلق علٌها منسل :

 ( 116ص –.       ) احمد مختار عمر  (Chromeشدة اللون ) –( (Valueقٌمة اللون  -((Hueكنٌة اللون

توصف احٌانا بأنها الخاصٌة االبتدائٌة او الجوهر النقً للون وهً تشٌر الً طول موجة اللون  Hueكنه اللون  -1

وموضعه النسبً فً دائرة االلوان ثنائٌة والمقصود بذلك اصل اللون وهً تلك الصفة التً نمٌز ونفرق بها بٌن لون وأخر 

 ( 1الً  كما ٌوضح الشكل رقم )وهذا تغٌر فً صفة اللون فعند مزج لونٌن احمر واصفر ٌنتج البرتق

 

المستخدم لوصف مقدار مدي اللون الفاتح او اللون الغامق ، تعرف   ان القٌمة هً المصطلح(:  (Valueقيمة اللون  -2

بأنها العالقة بٌن اللون المضًء واللون المعتم ، بمعنً اخضر فاتح او اخضر غامق وتتخذ بدورها قٌما مختلفة بأتجاه 

 .االضاءة او العتم 

التً تتصف بها اللون من ناحٌة عدد وتمثل الدرجة  كلمة تستخدم كمرادف للتشبع(: Chromeالكروما شدة اللون )  -3

 ( .  1الذرات اللونٌة فً المساحة ) نقاء اللون ( ، والتً تتحدد بقدر اختالطه باالبٌض او االسود الشكل رقم )

 

( دائرة االلوان ويتحدد 1شكل رقم )
سهم لدرجة االشباع اللوني  عليها

 وسهم التغير في اصل اللون
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 نظريات اللون :

منها تأسست نظرٌة اللون قبل القرن العشرٌن بناًء على األلوان النقٌة أو المثالٌة، التً وصفت بتجارب حسٌة أكثر 

متغٌرات فٌزٌائٌة. وهذا أدى إلى أخطاء فً مبادئ نظرٌة اللون التقلٌدٌة والتً لم ٌكن باإلمكان تصحٌحها فً النماذج 

الحدٌثة، تعتمد نظرٌة اللون علً مجموعة من المفاهٌم المرتبطة باللون واستخداماته التصمٌمٌة والتطبٌقٌة ، والتً ترتبط 

نسان ورؤٌته الفلسفٌة واتجاهاته الفكرٌة وكل ما ٌرتبط بالنواحً الفسٌولوجٌة بمفهوم االدراك البصري عند اال

 والسٌكولوجٌة . وهذه المفاهٌم هً :

  االلوان االساسية : ( أ

، وبعدها تّم مزج األلوان الرئٌسٌة، وهً: األحمر، واألزرق، 1666وضع إسحاق نٌوتن أول مخطط دائري فً عام 

 صفات اللون االخري وتتألف من مجموعتٌن : واألصفر وتعطٌنا حٌن مزجها جمٌع

 المجموعة االولً :الوان طباعٌة وتتألف من ) االحمر واالصفر واالزرق(   

 ((John F.Pile, p 289 المجموعة الثانٌة : الوان ضوئٌة وتتألف من )االحمر واالصفر واالخضر( .                

  االلوان الباردة وااللوان الدافئة : ( ب

فنانون التأثٌرٌون فً النصف الثانً من القرن التاسع عشر االلوان الً الوان دافئة والوان باردة ، وذلك بحسب قسم ال

االنطباع الذي ٌتأتً عن النظر الٌه ، حٌث ٌعد االزرق ومشتقاته من االلوان الباردة ، واالحمر ومشتقاته من االلوان 

  ()علً توٌنً / مقالة / جرٌدة الزمانة الحٌادٌة لاللوان بٌن الدافًء والبارد .   الدافئة ، وٌمثل اللونان االبٌض واالسود الحال

  ج( االنسجام اللوني :

ٌعرف االنسجام من خالل فالسفة الٌونان علً أنه الترتٌب  لمكونات العمل الفنً ، سواء كان فً الموسٌقً او الشعر ، او 

 البصرٌة  ٌسعً لخلق مشهد تقرأه العٌن من خالل انواع  اساسٌة وهً :اللون ولذلك فأن االنسجام اللونً فً التجربة 

 Tintوفٌه ٌتم أستخدام الدرجات لمختلفة اللون ] hue) : ٌعتمد هذا النوع علً أستخدام لون واحد فقط )  )االحادي(  -1

– Tone – Shadeالساسً  ، شكل رقم ) [، وٌعد هذا االنسجام  هو أسهل االنواع فأختٌار األلوان ٌعتمد علً اللون ا

2) 

 (.3: ٌمثل كل لونٌن متقابلٌن فً دائرة االلوان  انسجام ثنائً ،شكل رقم ) المكمل ( -)الثنائي  -2

( :تعد كل مجموعة الوان متجاورة جنبا الً جنب فً الدائرة اللونٌة  نسجام ثالثً ، وتشكل  الثالثي-)المتماثل  -3

 (. 4ع ، شكل رقم ) الخطوط الواصلة بٌنها مثلثا متساوي االضال

:  هو ذلك االنسجام الحاصل من مجموعة اربعة الوان متقابلة فً الدائرة اللونٌة ، بحٌث ٌتعامد محور  ) الرباعي(   -4

 لونٌن متقابلٌن مع محور اللونٌن االخرٌٌن .

للونٌة وتشكل بالنتٌجة (:  ٌشبه االنسجام الرباعً ، وٌتألف من ستة الوان تتقابل فٌما بٌنها فً الدائرة ا ) السداسي -5

 شكال سداسٌا  ٌرتكز علً محٌط الدائرة .

a. (Birren, Farber/1970-p74)        

( : ٌوجد فً الطبٌعة العدٌد من االمثلة عن تلك المجموعات اللونٌة المنسجمة ، والتً  تشكل مرجعا لخلق  )الطبيعي -6

 ( . 5منظومات لونٌة مماثلة كما فً الشكل رقم ) 
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( يوضح االنسجام االحادي 2) شكل رقم ( يوضح االنسجام الثنائي 3شكل رقم )   

 

( يوضح االنسجام الطبيعي5شكل رقم )  

( يوضح االنسجام الثالثي4شكل رقم )  
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 د( التباين اللوني : 

ٌعرف بشدة وضوح االلوان فٌما بٌنها ، وٌتخذ هذا التباٌن اشكال متعددة فااللوان االلولٌة المتباٌنة فٌما بٌنها ..... وتضعف 

صفات التباٌن باالنتقال الً االوان الفرعٌة من الدرجة الثانٌة ) برتقالً ، بنفسجً ، اخضر ....( وٌزداد الضعف باالنتقال 

او بحسب تدرج قٌم  Valueجة الثالثة ، وهناك التباٌن بٌن االلوان بحسب تدرج قٌمة اللون الً الوان فرعٌة من الدر

  االشباع اللونً وهناك التباٌن بٌن االلوان الدافئة وااللوان الباردة .

 "(98،97/ ص )روبرت جٌالم سكوت

البٌضاء الموجودة علً مساحة  كما تتصل بالتباٌن ظاهرة تسمً ) ظاهرة االنتشار البصري ( ، ومثال لذلك المساحة

مربعة سوداء ، تبدو للمشاهد اكبر من مساحتها الحقٌقٌة وبالمقابل تبدو المساحة السوداء علً ارضٌة بٌضاء اصغر من 

 (.6مساحتها الحقٌقٌة كما فً الشكل رقم ) 

 

 

واالشباع اللونً ، ومثالها المساحة الرمادٌة علً ارضٌة بٌضاء   Valueكما ٌتصل بالتباٌن ظاهرة تتعلق بقٌمة اللون 

( ، كما تمٌل المساحة الرمادٌة بشكل واضح 7تبدو افتح من المساحة الرمادٌة علً ارضٌة سوداء كما فً الشكل رقم ) 

 (131-130)اسماعٌل شوقً /ص       ( .   8الً لون االرضٌة كما فً الشكل رقم ) 

 

 اثروفلسفة اللون علي االنسان : 

ان دراسة االثر النفسً لاللوان لدي االنسان ترتب بالجانب الوظٌفً للتصمٌم ، الن دراسة احتٌاجات الفراغ الداخلً 

شاغلٌه ونوع النشاط الذي سٌمارس والمدة الزمنٌة لوجود الفرد فً نطاق فراغ محدد كلها تتحدد بشكل  للعمارة ونوع

رئٌسً من خالل فلسفة االلوان ومعانٌها ودالالتها الرمزٌة وما لها من اثر فً النفس البشرٌة وفً مستوي نشاط الفرد 

 االفراد تجاه اللون ..وهناك العدٌد من النظرٌات والتً جاءت لتفسٌر ردود افعال 

( يوضح ظاهرة االنتشار البصري 6الشكل رقم )   

( يوضح ظاهرة تتعلق بقيمة اللون  8،7الشكل رقم ) Value  واالشباع اللوني  
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 العوامل المؤثرة في اختيار االلوان :

هناك العدٌد من العوامل التً تؤثر فً اختٌار اللون منها العامل الوظٌفً والعوامل البٌئٌة وكذلك عامل السن ، والجنس 

والبٌئة المحٌطة والعادات والتقالٌد والحالة الصحٌة لالنسان ، لذلك تتشابك مجموعة من المؤثرات اهمها العامل الوظٌفً 

لمناخ ،لذا ٌتطلب االلمام بخصائص االلوان وصفاتها ومعرفة نظم ترتٌب اللون ،البعد النفسً والفسٌولوجً ،عامل ا

المختلفة والخطط اللونٌة وطرق اعدادها، فنجد ان للبٌئة المحٌطة علً سبٌل المثال تأثٌر كبٌر علً اختٌار او تفضٌل للون 

.                                                        عً المحٌط علً االخر من حٌث درجة الثقافة والمستوي المعٌشً وكذلك طبٌعة الوضع االجتما

 (182)جورج وجٌه عزٌز /

كما ٌربط البعض بٌن المناخ واللون فنجد ان الدول ذات المناخ الحار ٌفضل سكانها االلوان الزاهٌة الدافئة بٌنما الدول ذات 

 (134)احمد مختار /ص               الخامدة . المناخ البارد ٌكون التفضٌل فٌها الً االلوان الباردة

اما عامل الجنس ،فكثٌرا ما ٌفضل الذكور فً نفس السن الوانا تختلف عن االلوان التً تفضلها االناث وبتعبٌر اخر 

 ٌصادف ذكورا او اناثا ٌفضلون او ٌكرهون نفس اللون ، ولكن فً اعمار مختلفة هناك الوان ٌفضلها الذكور بنسبة كبٌرة

بحٌث ٌمكن تسمٌتها الوان مذكرة مثل اللون) البرتقالً ،االصفر ، االخضر واالسود ( بٌنما تفضل االناث )اللون االزرق 

وهناك الوان محببة لدي  –،االزرق السماوي ، الزهري ، االبٌض( بٌنما تفضل السٌدات اللون االسود اكثر من الشابات 

 االحمر ، االصفر اللٌمونً ، والبنفسجً ( ال من الجنسٌن بنفس النسبة تقرٌبا مثل )

 (  63) ابراهٌم الدملخً / ص 

 التأثيرات السيكولوجية والفسيولوجية لاللوان :  

: هً انطباعات حسٌة كأعطاء االحساس بسعة المكان عند استخدام  (psychologyالتأثير النفسي السيكولوجي )  

درجات لونٌة فاتحة لالزرق النقً ، واالسترخاء لدرجات اللون االخضر ، والمرح والنشاط لدرجات اللون البرتقالً وقد 

لنشاط ٌختلف تأثٌر لون معٌن من شخص الً اخر فأستخدام درجات اللون االصفر عند البعض ٌعطً االحساس با

 والحٌوٌة والمرح والبعض االخر ٌعطً احساسا بالنفور وعدم الراحة والقلق .

مما ٌعنً ان التأثٌرات السٌكولوجٌة  ٌظهرها اللون فعند رؤٌة لون معٌن ٌتم اتخاذ رد فعل فوري وبشكل غرٌزي تبدأ  

 . مشاعر القبول من سرور وتعاطف وحب او مشاعر رفض وغضب وكره

اي تأثٌر اللون علً جسم االنسان واعضاؤه الحٌوٌة ، كتأثٌر اللون (:physiologyلفسيولوجي )التأثير العضوي ا

 االزرق علً تهدئة الجهاز العصبً ، وتأثٌر اللون االحمر فً زٌادة ضغط الدم ألنه ٌسبب اسراعا" لنبضات القلب .

 الحيادية :اهم الدالالت والمعاني المتعلقة بااللوان االولية ومكمالتها وااللوان 

: لون حار ، لون الحركة ٌعطً االحساس بالقوة ، والتوتر واالنفعال ، االرادة ، التعبٌر الراضح عن االنا )  اللون االحمر

 وٌمٌل الً السٌطرة ونوع من االنانٌة ( ولهذا اللون تأثٌر قوي ، لذا ال ٌفضل استخدامه كلون مسٌطر فً الفراغ الداخلً . 

ن بارد ، لون الهدوء والصبرواالنتظار والثقة واالحترام وهو لون االشخاص المفكرٌن . ٌنقل االحساس : لو اللون االزرق

بالماء عند استعماله فً الفراغ الداخلً ، كما ٌساعد علً الهدوء واالسترخاء ، لذلك فهو المفضل فً غرف النوم 

 وفراغات العمل التً تحتاج الً التركٌز . 

: لون الطبٌعة ، وٌضفً اللون االخضر علً الفراغ الداخلً معنً الهدوء  والطمأنٌنة ، وهو لون طٌع  اللون االخضر

 ٌستعمل بدرجاته الفاتحة كخلفٌة فً حٌن تقوم درجاته المعتمة عند استعمالها بالتخفٌف من درجة السطوع . 

النا واالخرٌن ، وهو لون ٌرتبط بالصحة والشفاء ، : لون دافًء ٌرمز للتواصل والعالقة االٌجابٌة بٌن ا اللون البرتقالي

 ولون التفاؤل مما ٌجعله مناسبا الماكن النقاهة .
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: لون فنً لون ملهم وروحانً ، تعطً درجاته الفاتحة بأستعمالها مع البنفسجً احساسا رقٌقا ودافئا  اللون االرجواني

 ومن المفٌد توظٌفه فً غرف النوم والمعٌشة او المكتبة .

لون ٌمٌل الً الدفء اكثر من البرودة لون الطاقة ، ٌمٌل الً الصفة االٌجابٌة اكثر من السلبٌة ، وٌقوم  للون االصفر :ا

 بجذبنا بشدة لدخول الفراغ ، وبذلك فهو مناسب جدا لتلوٌن المداخل من نوافذ وابواب .

صفة اقتصادٌة مرتبطة بالتفكٌر واستعمال هذا اللون لون شبه دافًء ، لون هادىء نسبٌا ، لون االرتباط وله  اللون البني :

 فً الفراغ الداخلً ٌنقل االحساس بالطبٌعة الً الداخل ، لذلك ٌكثر استخدامه فً االماكن الرٌفٌة .

: لون الفراغ ، لون الطهارة ، لون النسٌان والضعف وٌؤدي استعماله فً الفراغ الداخلً الً زٌادة قٌم  اللون االبيض

 والً احساس ببرودة االلوان . التباٌن

: لون بارد ، لون رزٌن ، ٌعطً معنً رد الفعل االجباري ، رد الفعل الشعوري . وٌقوم فً الفراغ الداخلً  اللون االسود

 بعملٌة الخداع البصري ، من ناحٌة تأثٌره فً احساسنا بالعمق .

 ((John F.Pile, p 295,296            : هاديء ٌحل محل االزرق فً كثٌر من االحٌان .  اللون الرمادي

 اللون في الثقافات العالمية المختلفة :

اللون قدٌم قدم االنسان وله مدلول عام عند الشعوب ومدلول خاص عند االفراد ، لم ٌكن اللون ولٌد حضارة معٌنة او من 

الوان مختلفة لطبٌعة الوان وكذا سائر اكتشافها بل هو موجود منذ بدء الخلٌقة حٌث قدر هللا ان ٌكون للجنس البشري 

 المخلوقات .

ٌصعب معرفة الدور الذي لعبته االلوان فً هذا العصر ،اذ لم نعثر من مخلفات هذا العصر اال عصر ما قبل التاريخ : 

.  علً رسوم ) غالبا رسوم حٌوانات ( محفورة فً الصخور . او رسوم استعملت فٌها احجار ملونة وخاصة اللون االحمر

ورغبة استعمال االحجار الحمراء فً الرسوم ، ٌعود الً توافرها فً الطبٌعة والن اللون االحمر لون مشع من بعٌد 

وٌظهر واضحا علً الصخر ،ووجدت اثار الستعمال اللون االسود واالحمر بشكل نقوش او رسوم علً الفخار كما فً 

 .( 1الصورة رقم ) 

 

: تشكل فنون المصري القدٌم حضارة دامت اكثر من ثالثة األف وقد وجدت هذه الفنون لتبقً  عرف المصريون القدماء

مر الكتابة او الرسم بدون حفر خالدة .لذا لم تكن الرسوم والخطوط الهٌروغلٌفٌة ملونة فقط بل محفورة .اذ ال ٌمكن ان تع

لٌس خطا مؤلفا من حروف ، بل من رسوم  تقوم بدور رموز .  –كما هو معروف  –الً االبد والخط الهٌروغلٌفً 

والشًء الذي ال نجده فً رسوم المصري القدٌم هو الظل والنور  ، اي ان االشكال سواء كانت النسان او حٌوان او لجماد 

 ظهرت بشكل مسطح . 

( توضح رسومات جدارية من الكهوف باللون االسود واالحمر   1صورة رقم )   
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تخدم المصري القدٌم اللون االحمر البنً بكثرة ، وكذلك اللون العسلً بدرجة فاتحة جدا فً مالبس النساء ، بٌنما اللون اس

االحمر البنً فً مالبس الرجال ، و قد اعطوا الحٌوانات ذات القوائم االربعة فً رسومهم لونا احمر او احمر بنً ، بٌنما 

 ( 88.                ) ابراهٌم الدملخً / ص  و اخضرالطٌور والقطط وااللهة لونا ازرق ا

وكانت التماثٌل تلون بألوان متباٌنة ، فبشرة الرجال بالغمرة الحمراء وبشرة النساء بالغمرة الصفراء ، والشعر باللون 

الكوارتز  االسود ، والثٌاب باللون االبٌض ، والحلً فً االغلب باالخضر ، والعٌن ذات الوان مختلفة فبٌاضها من

االبٌض شبه الشفاف ، والقرنٌة من البلور الصخري ، اما الحدقة فكانت تجوٌفا فً الوجه الخلفً من القرنٌة ٌمأل بمادة 

 ( توضح المالبس بألوانها . 2قاتمة اللون مع احاطة كل هذا بأطار من النحاس صورة رقم ) 

 

ومن الناحٌة المعمارٌة كانت االسقف الخاصة ببعض المعابد مطلٌة باللون االزرق وٌحتمل انها تمثل السماء وكانت 

 –الزخارف فً مصر القدٌمة ربما تكون رمزٌة االرضٌات باللون االخضر بلون الحقول ، وٌري البعض ان اللون و

فعلً سبٌل المثال االله اوزٌرٌس وزوجته اٌزٌس باالزرق بٌنما ابنها االله حورس ٌمثل باللون االبٌض كما ٌتضح ذلك 

 .( 3فً الصورة رقم ) 

(feisner Anderson,p47)                                                                                                 

 

 

 

( تمثال رع حوتب وزوجته نفرة والذي يوضح الوان المالبس في الحضارة المصرية القديمة 2صورة رقم )  

( توضح االلوان المستخدمة في جدراية باحد المعابد المصرية القديمة  3صورة رقم )   
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العالج بااللوان فٌما ٌسمً " الفانج شوي " او " طاقة المكان " وهو علم صٌنً قدٌم ٌعتمد  استخدم الصينيون القدماء

علً تغٌٌر او ترتٌب قطع االثاث فً المنزل وبٌئة العمل وتوزٌعها بشكل متوازن بحٌث ٌحقق ذلك انسٌاب متوازن للطاقة 

والعالج بااللوان مشتق من علم "الفانج شوي"  فً المكان التً تؤثر بدورها علً طاقة ونفسٌة واداء االنسان نفسه ،

 وٌعتمد علً استخدام االلوان العادة التوازن الطاقً لجسم االنسان . 

تعتمد علً رموز االلوان التً ٌلبسها الكهنة حتً االن ، كما نشاهدها بٌن  الهندية والبوذيةوكثٌرا ما نجد فً العبادات 

 رجال الدٌن فً مختلف الدٌانات .

نتٌجة الستخدام الجرانٌت والرخام ، وفً العصور الوسطً ، استخدم  العمارة االغريقيةهرت المعالجات اللونٌة فً كما ظ

العلماء الضوء االحمر فً عالج بعض االمراض الجلدٌة كاالكزٌما ، وفً العمارة القوطٌة كان للزجاج الملون تأثٌرا 

 جوهرٌا علً فراغاتها الداخلٌة .

استخالص اللون من عناصر الطبٌعة ذاتها ، كأالحجار الكرٌمة والثمار واالعشاب والمعادن فً محاولة  لجأ االنسان الً

 لتحوٌلها الً الوان عدة كاالحمر واالزرق والذهبً والفضً واالخضر .

) عمارة الحداثة وبعد الحرب العالمٌة الثانٌة ظهرت الكثٌر من التٌارات التً تنادي بأستخدام االلوان فً العمارة السائدة 

والتً وصفوها بالملل والكأبة .و قد ظهر هذا االتجاه واضحا فً عمارة ما بعد الحداثة التي انتهت بالطراز الدولي ( 

Postmodern   وهو تٌار معماري ٌحمل دعوة للعودة الً العمارة التراثٌة فً قالب جدٌد ، ان استخدام اللون فً البٌئة

ا" جدٌدا" ٌأتً من كون االلوان ذات تأثٌرات نفسٌة ، حٌث تعطً احساسا"باالنتماء المكانً العمرانٌة ٌضٌف الٌها بعد

 لالفراد وتزٌد من االنتاج وتفاعل االنسان مع البٌئة . 

 

 اللون في العمارة االسالمية : 

حسٌة او جمالٌة (، ارتبط  واذا ما تطرقنا الً العقٌدة االسالمٌة نجد ان دالالت االلوان قد جاءت ) تعبٌرٌة او رمزٌة او

 اللون بمصدرٌن جوهرٌٌن :

 االول : النور القادم من السماء المقترن بالخالق االعلً . -4

 الثانً : الظلمة المقترنة بقبح الظلم ، والطغٌان المنافً لجمال العدل . -5

ما اصبح اللون االسود المظلم لذلك فأن اللون ، وجماله ٌقترن مع وجود الضٌاء ، ثم ٌتداخل فً المفهوم مع العدل ، بٌن

 (13)  اٌادالصقر / ص  لون الحزن ، وااللوان المشعة دالة علً الحبور فً االعراف الشعبٌة        

 

 :مدلول االلوان في العصر االسالمي

 لقد ورد ذكر األلوان فً القرآن فً عدة مواقع ، فورد اللون ومشتقاته تسع مرات فً سبع آٌات كرٌمة ،

ألوان األخضر واألصفر واألبٌض واألزرق واألسود واألحمر إضافة إلً وجود ألفاظ أخري تحمل معانً  وورد ذكر

وورد ذكر اللون األسود فً أربع سور قرآنٌة وهً وصف للكفار والمجرمٌن  ( كما فً اآلٌة ) وردة كالدهان األلوان

ان ، واللون األبٌض ورد فً تسع آٌات كرٌمة ، والمنافقٌن ، بٌنما الرابعة تصف توقٌت اإلمساك عن الطعام فً رمض

ودل علً البهاء والنقاء والصفاء والحب والخٌر والحق والمشاعر اإلنسانٌة وتداخل مع القدسٌة وٌرمز إلً صفة الخالق 

دة دال ونجدها فً العرف العام بقولهم ) راٌة هللا بٌضاء ( ثم جاء لون الكفن ولبس اإلحرام ، ورد اللون األزرق مره واح

علً زرقة السماء المنعكسة من صفحة ماء البحر ، وورد اللون األحمر مره واحدة فً وصف الجبال ، واألصفر ثالث 

مرات ، دال علً مرحلة نضج الثمار ثم وصف لمشاهد القٌامة والرٌاح الحانقة ، والتعبٌر عن البهجة فً موضع آخر مثل 

 "69ء فاقع لونها تسر الناظرٌن ( " سورة البقرة، قوله تعالً ) قال أنه ٌقول إنها بقرة صفرا
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واللون األخضر مكرر ثمان مرات دال علً سر الروح والنضارة والجمال والشجر والنبات والثمر والطٌر والفراش 

ناء والبساط والثوب ، وهو اللون األكثر متعه فً القرآن الكرٌم . وقد تجد أن العرب قد استخدموا األلوان فً المدٌح والث

  :فٌقول الشاعر مثالً 

 بٌض صنائعنا خضر مرابعنا ...... سود وقائعنا حمر مواضٌنا

وبٌنما نري ان الفن االسالمً رغم ان عظمته قد ظهرت خارج الجزٌرة العربٌة التً نبتت فٌها الدعوة االسالمٌة ، حٌث 

ربٌة بأسرها .. وكذا اقطار اخري عدٌدة نمت وترعرعت ، وقد امتدت فروعها فأظلت عالما" فسٌحا"، ٌشمل المنطقة الع

غٌر عربٌة .. ومع ان العرب قبل االسالم كانت لدٌهم الفنون البدائٌة ، شأنهم فً ذلك شأن كثٌر من الشعوب التارٌخٌة .. 

  (162) حسن محمد حسن/ ص                   اال انها كانت تستحوي عقائدهم الوثنٌة 

النسان والحٌوان  قد حدد من مجال استعمال االلوان فً البداٌة . فاقتصرت الفنون ال شك ان تحرٌم االسالم رسم ا

االسالمٌة فً بدء االمر علً الرسوم والنقوش الهندسٌة ) الفسٌفساء ، القماش ، كتب ( . هذا النطاق بدا ٌتوسع بتاثٌر 

ٌزنطٌة )فسٌفساء وغٌرها ( والفارسٌة . اما الفنون االسالمٌة بفنون شعوب الشرق االدنً القدٌم والفنون الرومانٌة والب

 االلوان المفضلة فكانت) االصفر ، االحمر ، االزرق ، االخضر ، و الذهبً ( .

استخدم عرب االندلس مجموعات متالئمة من االلوان كمجموعة ) االبٌض و االسود ( ، ) االزرق واالخضر والبنً ( ، ) 

(   4االزرق و االحمر ، والذهبً ( ،) االصفر ، االرجونً االحمر ، الذهبً ، االزرق المخضر ( كما فً الصورة رقم )

 (92) ابراهٌم الدملخً / ص                                                                       .

                       

 

كما نجد ان االموٌٌن شعارهم اللون االبٌض والذي ٌمثل داللة نفسٌة لدٌهم ، بٌنما العباسٌون شعارهم اللون االسود ،   

وكذلك العلوٌٌن كان شعارهم اللون االخضر ، ومن هنا ٌتأكد ان الفن االسالمً قد حمل اللون بمدلوال عقائدٌا وذلك ناجم 

ناء تنفٌذ اعماله واخراجه بألوان تتسم بالنقاء والثراء ، اللذٌن اكتسبهما من خالل تأمله عن التزام الفنان المسلم بعقٌدته اث

 (.5،6فً الكون الفسٌح وعظٌم مقدرة هللا فٌه واستلهام الجمال منه ٌتضح ذلك فً الصور ) 

اللون قد وظف فً ولم تخل فنون اي من الحضارات من عنصر اللون كقٌمة فنٌة ال مادٌة فقط فً العمل الفنً ، فنجد 

جمٌع الفنون علً اختالف الحضارات فكان خٌر معبر عن المعتقدات والطقوس الدٌنٌة وعلً النفس االنسانٌة بشكل خاص 

( توضح احد المجموعات المستخدمة في الفن االسالمي ) االزرق ، االحمر ، الذهبي ( 4الصورة رقم )  
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وقدرتها علً االبداع .وبالمثل لعب الرخام الملون دورا متمٌزا فً العمارة بمصر وتركٌا غٌرها من البلدان العربٌة 

الخارج كما استخدمت االلوان فً العمارة الشعبٌة فً العالم مثل قري النوبة وقري وسط  االسالمٌة  سواء فً الداخل او

وجنوب افرٌقٌا  ولتً تعتبر االلوان طقسا هاما من طقوس البناء . وفق معان ودالالت االلوان ورموزها من حٌث 

 .فسها ارتباطها بالعتقد والدٌن والموروث الشعبً لكل منطقة تحمل العادات والتقالٌد ن

          

 وظيفة اللون في التصميم الداخلي :

الداخلً بمفهوم اللون ونظرٌاته ، ٌجب اعتماد ما ٌعرف بالمنظومة مما سبق ومن خالل معرفة المصمم فً العمارة 

اللونٌة وهً محموعة االلوان التً ٌجدها المصمم مناسبة بفراغ داخلً محدد طبقا لمعاٌٌر واسس عامة ترتبط بالبعد 

 الوظٌفً والجمالً لهذا الفراغ وذات صلة بأي طراز او حركة معمارٌة ٌستلهم المصمم منها افكاره .

وتجدر االشارة الً ان دراسة االلوان ونظرٌاتها وتأثٌراتها هً دراسات حدٌثة نسبٌا" ، وبذلك فأن اغلب تصمٌمات 

العمارة الداخلٌة فً القرون القدٌمة ال تحتوي مثل هذا الفهم عن اللون ونظرٌاته وبذلك استخدمت االلوان وفقا" لالهواء 

لوان ورموزها من حٌث ارتباطها بالمعتقد والدٌن والموروث الشعبً لكل واالذواق الشخصٌة او وفق معان ودالالت اال

 منطقة تحمل العادات والتقالٌد نفسها . 

ومن ثم فأن اللون ٌؤدي دورا حٌوٌا فً مجال التصمٌم الداخلً ، فهو ٌعمل علً ابراز عناصر التأثٌث وعالقتها 

. كما ٌحتل اللون مكانة مهمة فً جمٌع اوجه نشاطاتنا فً  بمحتوٌات التشكٌل فً الفراغ من اسقف ،ارضٌات ، وحوائط

الحٌاة العامة والخاصة ، وبذلك فاألثر الذي تملٌه علٌنا االلوان فً الفراغ ٌنعكس علً الشعور الحسً والعضلً للفرد 

سسها المتعددة ( والتً  االعتبارات الجمالٌة وا -.ومن هنا ٌتم اختٌار االلوان وفقا العتبارات  اهمها )االعتبارات النفسٌة

سٌتم تطبٌقها علً احد التصمٌمٌات الداخلٌة والمستلهمة من فكر وفلسفة العمارة االسالمٌة للوقوف علً مدي نجاح 

 المصمم فً تحقٌقها.

 فرع الدقي : –بنك فيصل االسالمي المصري 

ٌث ٌطل مباشرة علً النٌل ومٌدان الدقً وٌعد ذو موقع متمٌز ح –ٌقع بنك فٌصل االسالمً المصري بشارع التحرٌر 

 (  ، قام بوضع : 7الجالء صورة رقم ) 

 التصمٌم المعماري مكتب االستاذ الدكتور عصام حافظ  -6

 اعمال االلٌكترومٌكانٌك مكتب شاكر ومشاركوه  -7

 التصمٌمات الداخلٌة للمبنً مكتب االستاذ الدكتور احمد عطا  -8

 ة مقاول عام.لتنفٌذ كافة االعمال لكامل المبنً شركة در -9

ووصوال للدور العاشر ٌمثل كافة الخدمات  -ٌتكون المبنً من دور ارضً بنكً  ٌشمل صالة للتعامل مع الجمهور  

 االدارٌة للبنك ومن الدور الحادي عشروحتً الدور العشرون برج سكنً بكل دور وحدتٌن  .

غرفة  –( توضح الجامع الكبير بقرطبة 5صورة رقم ) 
 الصالة باللونين االبيض واالحمر 

 –ايران  –( بالطة مصقولة بالجمل 6صورة رقم ) 
متحف اللوفر  –القرن الرابع عشر   
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وسٌتم تحلٌل التصمٌمات الداخلٌة لصالة التعامل مع الجمهور لمعرفة اهم االعتبارات التً اتخذها المصمم عند وضعه 

 فكر وفلسفة العمارة االسالمٌة : للخطط اللونٌة المستلهمة من 

 اوال :االعتبارات النفسية :

فً التصمٌم ، لما له من دور نفسً وعاطفً وٌتجه باالنسان التخاذ رد فعل اٌجابً او  نظرا الن اللون هو عنصر اساسً

سلبً تجاه االلوان ، وهنا ٌكمن االعتبار االهم فً محاكاة هذا الشعور بشكل مدروس وهذا ما ٌتضح فً الصورة رقم ) 

خلق اجواء انسانٌة صمٌمة قرٌبة للنفس ( حٌث قام المصمم باختٌار االلوان الهادئة  فً المعالجات الداخلٌة وبغرض 8

ومستلهمة من فكر وفلسفة العمارة االسالمٌة حٌث اختار اللون االحمر البرتقالً والذي ٌمثل لون دافًء ٌرمز للتواصل 

والعالقة االٌجابٌة ، مع اختٌاره للون االسود و الذي ٌعطً معنً رد الفعل االجباري والمتمثل فً ضرورة االتجاه الً 

قة الكاونتر حٌث التعامل المباشر مع الجمهور مع اختٌاره للون البٌج المتمثل فً الرخام البرالتوسٌسلٌا والمستلهم من منط

لون الصحراء والطبٌعة فً الحضارة االسالمٌة مع استخدامه للون االبٌض فً الرخام الكلكتا  والذي ٌعمل علً زٌادة 

 الً زٌادة قٌم التباٌن والً احساس ببرودة االلوان  . الفراغ وٌؤدي استعماله فً الفراغ الداخلً

( الحد المساجد والتً تؤكد مدي تقارب اختٌار الخطة اللونٌة ، مع استخدام الزخارف وبروز  9و توضح الصورة رقم )  

 الكتل التً تلعب درجات الظل فٌها الدور الجمالً فً كال التصمٌمٌن .

 ثانيا: االعتبارات الجمالية :

تشكل االسس الجمالٌة المظهر الجمالً الذي سٌتخذه تصمٌم الفراغ الداخلً فً صورته النهائٌة ، تتحدد هذه االسس 

الجمالٌة من خالل التأثٌرات التشكٌلٌة المختلفة التً تضفٌها االلوان من خالل العالقة فٌما بٌنها من ناحٌة ، ومن ارتباطها 

ة المستخدمة فً الفراغ الداخلً من ناحٌة اخري ومن اهم االسس الجمالٌة اللونٌة بالخط والمساحة والشكل والضوء والخام

 للتشكٌل الفنً فً الفراغ الداخلً :

: ٌتحقق التوازن فً التصمٌم من خالل أعطاء قٌمتٌن لونٌتٌن متساوتٌن فً التأثٌر من حٌث ارتباطها التوازن اللوني  -10

محاور او مجموعة من المحاور ) ما ٌعرف )بالتوازن الوهمً ( والذي ٌتحدد باالشكال المؤلفة للتصمٌم نسبة الً احد ال

المستلهمة من فكر العمارة ( توضح مبني بنك فيصل االسالمي بواجهاته  7الصورة رقم ) 

 االسالمية
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من خالل خاصٌة االلوان اثر العمق واالتساع والوزن والخفة وهو ما ٌحققه اللون االحمر القوي الساخن مع اللون االسود  

 طً االحساس  باالتساع  .البارد الذي ٌعطً احساس بالعمق والبعد  ، مع اضفاء اللون االبٌض الحٌادي الذي ٌع

وٌمكن ان ٌؤلف  ٌالحظ االٌقاع الموجود فً التصمٌم نتٌجة لتكرار عناصر مفردات من التصمٌمااليقاع اللوني :  -11

هذا التكرار نموذجا لنقش متكرر كما ٌتضح ذلك من النجمة االسالمٌة بالوانها اذ ان التكرار فً االلوان وقٌمتها فضال عن 

 واالسود ٌحدث نوعا من االٌقاع الحسً للتشكٌل الفنً ضمن الفراغ الداخلً المدروس . التباٌن بٌن االبٌض

تتحقق الحركة فً التشكٌل الفنً ضمن الفراغ موضوعٌا" من خالل التغٌٌر فً المجال المرئً للفراغ ، او الحركة :  -12

فً المسافة او البعد او القٌمة ، ٌعتمد علً بصرٌا"من خالل عملٌة االدراك البصري ، او كلٌهما معا".وان االٌحاء بالتغٌٌر 

االحساس المرهف ، والذي ٌتأتً عن معرفة القٌم الدٌنامٌكٌة للعناصر التشكٌلٌة فً المجال المرئً فً الفراغ بما فٌها 

 . (10الوان وعناصر التشكٌل فً التصمٌم كما نري ذلك فً التصمٌم الزخرفً اللونً لالرضٌة صورة رقم )

ان استخدام سطوح ملساء ٌختلف عن استخدام سطوح خشنة تحمل درجة لونٌة واحدة ، ن اللون والخامة : العالقة بي -13

حٌث تتغٌر قٌمة انعكاس الضوء عن السطح اللونً بتغٌر ملمسه ، وٌعد عامل الملمس احد القٌم الجمالٌة المضافة الً 

جمل المنظومة اللونٌة المستخدمة فً الفراغ ، وعموما" التشكٌل الفنً فً العمارة الداخلٌة بما ٌضٌفه من تاثٌرات فً م

ٌضفً الملمس الخشن شعورا" طبٌعٌا"، فً حٌن تنحً السطوح الملساء بأتجاه العناصر الصناعٌة ، وتنحً بأتجاه الحداثة 

المعاصرة علً  والمستقبلٌة ، لذلك ٌتم التركٌز علٌها فً عمارتنا وهذا ما حاول المصمم فً هذا المبنً عمله الضفاء صفة

الفكر المستلهم من العمارة االسالمٌة بأستخدام خامة االلكومات بمظهرها الناعم وبانحناءاتها وبلونها الفضً الغٌر المع 

  (.11والتً اضافت قٌم جمالٌة للتشكٌل ككل وٌتضح ذلك فً الصورة رقم )

 

 

 

( توضح االلوان المستخدمة في 8رقم ) صورة 
 صالة العمالء ببنك فيصل 

 

( توضح استلهام المصمم من الخطط  9صورة رقم )
 اللونية المستخدمة في العمارة االسالمية
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 ( والتي يتضح فيها اللون وعناصر التشكيل في التصميم10صورة رقم ) 

 
 اللون والخامة ( والتي يتضح فيها العالقة بين11صورة رقم ) 

ومن هنا نجد ان التصمٌم الداخلً المعاصر قد استفاد من النظرٌات والحضارات السابقة واهمها العمارة االسالمٌة وكذلك 

الدراسات العلمٌة فً المجال النفسً والعضوي لالنسان وفً مجال االدراك البصري والتذوق الجمالً لعناصر التشكٌل 

 ومعاٌٌر الستخدام االلوان فً داخل الحٌز المعماري .فً الفراغ حٌث اوجدت اسس 

 النتائج :

 للون تعرٌفات وخصائص ونظرٌات ٌجب االلمام بها من اجل تحقٌق القٌم الجمالٌة والوظٌفٌة فً الفراغ الداخلً     -1

 اللون احد عناصر الفراغ الداخلً المؤثرة علً ابراز النواحً الوظٌفٌة والروحٌة فً العمارة االسالمٌة  -2

اثر اللون فً العمارة االسالمٌة علً اٌجاد صٌغة معاصرة للقٌم الجمالٌة للون بحٌث تحقق الراحة الفسٌولوجٌة  -3

 والسٌكولوجٌة والوظٌفٌة للتصمٌم الداخلً الي فراغ  . 
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 النتائج :  تحليل

اللون علم قائم بذاته ، له نظرٌاته العلمٌة والتطبٌقٌة ، كما ان له دالالت وتأثٌرات جمالٌة ووظٌفٌة . وتجدر االشارة     

الً ان اهمٌة البعد الوظٌفً تأتً قبل البعد الجمالً فً كثٌر من الدراسات المعاصرة بأعتبار ان كثٌرا" من االتجاهات 

 .  تحقٌق الوظٌفة ٌؤدي الً تحقٌق الجمال بالضرورةالحدٌثة اعتبرت ان 

 وبعد مناقشة النتائج نوصً باالتً :

 :التوصيات 

 علً الجهات المعنٌة نشر الوعً بأهمٌة احٌاء التراث وضرورة المداومة علً دراسته وتجدٌده وتوظٌفه  -1

 والداخلً علً السواء .ضرورة مراعاة البعد السٌكولوجً والفسٌواوجً للون فً التصمٌم المعماري  -2

العمل علً دراسة وتطبٌق معاٌٌر واعتبارات اختٌار اللون فً  التصمٌم الداخلً من اجل الوصول الً تصمٌمات  -3

 تحقق القٌم الجمالٌة والوظٌفٌة   .  
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