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  استخدام االلوان كعنصر تصميمي في الفضاء  الداخلي

 Colorsااللوان 
غالبا ما يستخدم اللون في التصـميم الـداخلي دون دراسـة علميـة لأللـوان وأسـس اسـتخدامها، أو معرفـة         
دالالتها، وتأثيراتها الوظيفية والنفسية في الفراغ، في حـين أن اتجاهـات العمـارة ومدارسـها ونظرياتهـا فـي       

ر الحديث استفادت من الدراسات المتقدمة في مجـال األلـوان وتأثيراتهـا النفسـية فـي اإلنسـان، حيـث        العص
أكدت كثير من هذه الدراسات أهمية الجانب النفسي المرتبط بمعـاني األلـوان ودالالتهـا الرمزيـة إلـى جانـب       

لقـرن العشـرين كاالنطباعيـة    كما أسهمت المدارس الفنيـة فـي ا  . تأثيراتها المختلفة في مستوى نشاط اإلنسان
  .في دراسة البعد الجمالي لأللوان وعالقتها بعناصر التصميم في الفراغ... والتعبيرية والتجريدية

من احد العلوم االنسانية التي تربط الفـن بمكونـات االنسـان الباطنيـة الخفيـة و لهـا ايضـا         األلوانعلم  يعد
د الطرق التي يتوصل بهـا االنسـان الـى  فهـم مايحيطـه ومنهـا       التأثير في شخصيته و تكوينه، فاللون هو اح

المشاهد الحضرية،  ويرتبط اللون بالهئية ارتباطـا وثيقـا، وقـد يكـون احـد صـفاتها االساسـية او هويتهـا         
وكمـا  .  فان لاللوان ابعادهـا وخصائصـها الفيزيائيـة ايضـا    . احيانا، وكما للهيئات واالشكال ابعادها وقياساتها

 .فان لاللوان عالقتها ونظمها ايضا. شكال بعالقات واسس علمية انشائية وفنيةترتبط اال

يعرف اللون سيكولوجيا بانه ذلـك المظهـر للجسـم او الضـوء الـذي يوصـف بانـه ينشـأ كليـا مـن إدراك           
 Hue و الصـبغة  Intensity or Chromaو الشـدة   Value لقيمـة لخصـائص اللـون  المتمثلـة با   الشـخص  

البشـر منهـا أثـرى اإلنسـان حياتـه و أضـفي        بنـي  من اكثر األشياء جماال و خصوبة في حيـاة  االلوان،تعد 
و هو العنصر التصميمي الذي يخاطبنـا نفسـيا و عاطفيـا و يعتبـر أقـوى أداة       .عليها من بديع الجمال و بهائه

،امـا   لمسـتقبلية تنفيذية و ضعت بيد المصمم الباحث عن الجديد و المتحرك مع سرعة زمنـه و افـاق رؤيتـه ا   
يعرف المصـمم اللـون بأنـه عنصـر مـن عناصـر التصـميم        :مفهوم  اللون من و جهة نظر المصمم المعماري

ظيفتـه المميـزة مـع اخـذ تأثيراتـه الثقافيـة و الجماليـة و        و المبنى خصوصـيتة و   إعطاءالذي يساعد في 
  .رالنفسية و الفيزيائية بنظر االعتبا

تفاعل الضوء مع السطح و انعكاسه على شبكية العين و من ثم اإلحساس باللون و  فاللون هو التأثير الناتج من
 . وانه ينشأ من إدراك الشخص لخصائص اللون الثالثة .إدراكه عقليا

  :صفات األلوان 
  األلوان األساسية .١

 ،االزرق ،الحمرا(هي  أخرى ألوانن الطيف بحيث ال تكون مزيجاً من ايقصد بها األلوان أالوليه الموجودة بين الو
 = احمر + ازرق ،برتقالي = اصفر + حمرأ(األخرى  األلوان و بفضل هذه االلوان يمكن الحصول على )االصفر

حيث األحمر األرجواني  )ان االلوان التي تم الحصول عليها تسمى متوسطة(  اخضر = ازرق + اصفر، بنفسجي
النقي ال يحوي األصفر او األزرق اما األحمر البرتقالي فيحوي على  يحوي على اللون االزرق في حين االحمر

  . األصفر

  :االلوان المتممة- .٢
لكن استعمالها يوحي الدقه و الخبره  و تعطي هذه و  ،وهي االلوان التي يتمم بعضها بعض و تنادي بعضها البعض

لى سبيل المثال على الدائرة اللونيه عندما ع و. االلوان باالستعمال الصحيح الشعور باالثاره و السرور و التشويق



، و االخضر مكمالن -االحمر يمكن تحديد االلوان المكمله لهم مثال.)االزرق ،االصفر ،االحمر(تتوازن االلوان الثالثه 
  البنفسجي  –االصفر، و البرتقالي – االزرق

  :االلوان الحيادية- .٣
او اللون الذي يعطي سطوعا ،ساطع او قاتم ، أي اللون الذي يشع منه لون حيادي رمادي ،وتسمى ايضا الاللونيات

فاتحا ممزوجا بلون حيادي غامق كأن يخلط باالبيض او االسود و درجاتهما  ، وتشمل االبيض و االسود و تدرجات 
 )صبغات(ثالثة الوان  الرمادي فهو نظام بدون لون بدون صبغة  و يمكن الحصول على االسود الحيادي من مزج 

أما عند مزج   ،اساسية هي االحمر و االزرق و االصفر و بنسب مختلفة و تسمى عملية المزج بالطرح أو النقصان
فيمكن الحصول على اللون االبيض و تسمى ، اللون كاشعاع ضوئي االزرق و االخضر و االحمر و بنسب متفاوته

لوان السوداء او البيضاء ما هي اال درجات من االلوان مركبة و ليست االفذن ،ا١عملية المزج بالجمع أو االضافة
  اصيلة و من تكوين عائلة و احدة  

  الباردة و  االلوان الحارة- .٤
ان االلوان ،،يصعب تفسير و فهم الحار و البارد من االلوان و مع ذلك يعد أحدى الخاصيات االوليه لمفهوم اللون

تشمل االلوان الحارة  و . ة لذلك اطلق عليها تسمية االلوان الحارة و الباردهتعطي احساساً بالحرارة و البرود
قد سميت بااللوان الدافئه النها تذكرنا بالوان النار و الشمس و الدم و هي مصادر و  )االحمر -  البرتقالي – االصفر(

كاالخضر المزرق او البنفسجي  من الزرقاء او القريبه –النيلي  - االزرق(  اما االلوان الباردة فتشمل االلوان.للدفء
وهنالك عدة تجارب  .…سميت بذلك النها تتفق مع لون السماء و الماء و هما مبعث البرودةو  )المزرق و البنفسجي

كأن يشكو العمال من البرد في المصنع حيث  ،تجري على برهنة االحساس بالحرارة و البرودة الناتجة عن االلوان
وينبغي ادراك .وعندما استبدل باللون الوردي انعدم االحساس بالبرد..طلية باللون االزرق و االخضر تكون الجدران م

تمتلك االلوان الحارة  ،ان برودة االلوان أوسخونتها امر نسبي بين االلوان فاالخضر المصفر بارد بالنسبة لالحمر
ذه االطوال نحدد على اساسها سرعة الوصول عند معرفتنا لهو  ميليمكرون  ٧٠٠اطوال موجية عالية ابتداء من 

مما يسهل معرفة و ظيفة  ،بالدرجة اللونيه المنعكسة من السطح او الجسم الى العين االبصاريه و تكون عالية جدا 
اما االلوان الباردة فان اطوال هذه الموجات التي تتراوح ، في تردداته )هارموني(  النظام اللوني الذي يشكل انسجام

  .ميليمكرون ٥٠٠- ٤٠٠من 

  :ون ـخصائص الل
، ) الداللة( الصبغة يعرف اللون من خالل مكوناته األساسية الثالثة و هي من أهم المظاهر لإلحساس باللون و تشمل

  . القيمة، الشدة

  : ueH )صبغه،دالله) (الشكل( اللون أصل-
فالضوء المنبعث عن  .الخ..راصف، احمرفنقول هذا  أخرنميز بين لون و  أنه يمكن وبواسطت، هو تسمية اللون

 الداللةمصدر لوني له مدلول واضح بحيث يكون ضوء ذلك الجسم اخضر او احمر بمعنى الصبغة اللونية ذات 
  من شخص  أكثرالصريحة التي يتفق عليها 

    : alueVقيمة اللون  -
قيمة  أيضاهي مقدار تدرج اللون من البياض الى السواد وهو  آخرو بمعنى ، دكنتهاللون أو  إضاءةهي مقدار 

  األلوان مجاور له في دائرة آخرالتشبع اللوني بالنور أو النور الساطع والظل أوالقيمة بين لون نقي و لون نقي 

ن يكون اشد صفاء عندما يكون فاللو، اللونببساطه مقدار صفاء أو شدة  تعني Chroma) الكثافة(الشدة-
الجـاهزة   األلوانو قلما تستعمل ، جاهزة بدرجات متعددة الكثافة ألواننقياً خالياً من أي مزيج لوني و يندر و جود 

الرمـادي   أو األسـود او  األبـيض  إضافة إلىن عادة يلجأ الفنالذلك .…التلوين أنبوبمباشرة من  العظمىبكثافتها 
 .ليحصل لون اقل كثافة ألوانه إلىبدرجاته المختلفة 

  :وتصنف القيمة اللونية اعتمادا على ترابطها مع االبيض و االسود
وهي تصنيف اللون المتكون من اضافة اللون االبيض الى ذلك اللون لجعله فاتحا أو اعلـى   :Tintالمسحة  -١

  .قيمه من قيمته االصليه



اللون بجعله اكثر عتما أو ذا قيمة اخفض مما هو عليه سابقا   ويقصد به اضافة االسود الى:Shade الظل -٢ 

   .)أي على العكس من المسحه(

او اضافة اللون المتمم المباشر في دائرة االلوان  )اسود + ابيض(هي اضافة اللون الرمادي :Tone النغمه-٣

  . ويمكن التعبير عن القيم اللونية بهيئة معادالت.االساسيه

  )عجلة االلوان(األلـوانتصنيف 
في تسلسل منطقي لتوضيح خصائصها في شكل مستوٍ مثل الدائرة و المثلث أو بشـكل مجسـم    األلوانوهي ترتيب 
  . منسل و وزوالدأ:مثل المخروط و الهرم و الكرة و من هذه التصانيف هي ،ثالثي األبعاد

 )Oswald(     وزوالدأ ترتيب 
الذين لهم الفضل في محاولة ترتيب االلوان باستعمال  األوائل أحدحيث يعتبر  

أي استعمال البعد الثالث بعد ان كانت جميع الترتيبات السابقة تؤخذ ،المجسمات 
بشكل مثلث متساوي الساقين، اللـون   ألوانهعلى اشكال مستوية ينظم اوزوالد 

ـ  تقر النقي يقع في احدى زواياه و اللون االبيض في زاوية اخرى في حين يس
من كل نوع  (Modified Tone)  في زاويته الثالثة و النغمات المحورة األسود

بالرؤية هو نتيجة لوحدة متكاملة لهذه  اإلحساس إن أيتقع على اضالع المثلث 
مثال ال تتم بدون تقلص المحتوى  األبيضاللون  إضافةالنوعيات الثالث، و ان 

اللون النقي، المحتوى (ثة اشياء من اللون النقي و ان كل لون تراه محصلة ثال
د ان الترتيب من إوزوالاذ يرى  )األبيض، المحتوى من اللون األسودمن اللون 

يبـين  و صبغة على العجلة اللونية تكون فيها الصبغات المتتامة متقابلة،  ٢٤
منها اولية و هذه الهيئات تخلط  ٣ايضا  ان عالم اليوم يتكون من سبع هيئات 

ن الهيئات الثانوية فاللون  النقي يخلط مع االبيض ليكون مسحة،  ث تكومعا بحي
وعند خلط اللون النقي مع االسود يكون   (Whitish Colors) او الوان مبيضة

و التي هي  toneو يجتمع اللون االبيض مع االسود مع النقي ليكون نغمة، ظال
 (Grayish Colors)  لـثالث  ا أبعادهو لكل لون في الترتيب رقم يمثل(17ia) ،

 (a) المحتوى االبيض، فـي حـين يمثـل    (i)يمثل ، ورقم الصبغة) 17(ل يمث
  الترتيبيوضح الشكل االبعاد اللونية لهذا  و،  األسودالمحتوى 

 )Albert Mensell(ترتيب منسل 
خمسة منها اساسيه و خمسة متوسطة ،لاللوان كانت بتوزيع عشرة الوان  

متساويه على محيط دائرة كما في الشكل  موضوعه افات ـبانتظام على مس
 ،في مستوى افقي و على محور متعامد على محيط الدائرة و يمر بـالمركز 

تحدد نقطتان متساويتا البعد عن المركز للـدائرة احـداهما تمثـل االسـود     
االخر يمثل االبيض النمـوذجي  و  ،النموذجي في االسفل و يحمل الرقم صفر

تمثل التقسيمات المتوسطة على هذا المحـور   و ٩الرقم في االعلى و يحمل 
ترتيب  ، إن األبيضو  األسودقيم الرماديات متدرجة بمساحات متساوية تربط 

 ،Hداللـة اللـون   (في العجلة اللونية لمنسل يحدد بالدالالت الثالث   األلوان
يقرأ الذي Yg  6 /  4و عليه يحدد اللون و يكتب مثل ) Cوالتشبع  ،Vوالقيمة

اآلتية توضح ذلـك   واألشكال.   ) ٤بتشبع ٦بقيمة ،المخضر األصفر(ن  اللو
عقـرب السـاعة    باتجاهتقرأ  األلوانعجلة اللون لهذا النظام ترينا مجموعة 

  الثانويـة  األلـوان و  )Principle hue(  ازرق-اصـفر -فااللوان هي احمر
)Inter Mediate Hue(   لمحمـر حيث توجد منتصف المسافة االصـفر ا- 

ارجواني محمر ثم يقسم اللـون و  -ارجواني-رازرق مخض-المخضر األصفر
يصنف بواسطة عشرة تقسيمات ثالثية حيث تتوسط هذه التقسـيمات بـين   

تقسيم و يرمز لها برموز عديـدة   ٨٠التقسيمات الرئيسيه و الثانويه و هي 
لحرف و كما يرمز للون با، لتعطي اكبر دقة في التصنيف اللوني )٩-١(من 

وتظهر …هكذا و Yو األصفر Rلألحمرفيرمز  اإلنكليزيةمن اسمه باللغة  األول



القريبة من  فاأللوانلهذا ، المتضادة األلوانالمتجاورة و  األلوانفي التناغم بين  الثالثيةالحاجة الى هذه التقسيمات 
ادت اختالفاً و تضاداً حتى تبلغ قمتهـا فـي   كلما ازد األلوانكلما باعدنا  ، المتباعدة األلوانبعضها اكثر تناغماً من 

و التي تقع على جانبي الدائرة اللونية أقوى فاصل لوني  األخضر -األحمرالمتعاكسة على جانبي الدائرة مثل  األلوان
  .أو تناقض لوني 

  االنظمة اللونية
قدم العديد من الباحثين تصنيفات تنظيم و ترتيب اللون 

   اخصائصها ومنهفي تسلسل منطقي لتوضيح 

و  األبيضو يشمل  )Achromatic(نظام ال لوني  )١(
بدون (انه نظام بدون لون  ، و تدرجات الرمادي األسود
المثير  األحمرو  كاألزرقويحتاج الى حركة لون )صبغه

   .م لالهتما

تنـاغم    )Mono Chromatic(نظام لون و احد   )٢
لظالل و ا(مع تدرجاتها  ،بسيط يضم صبغة و احدة فقط 

  ودرجات التشبع اللوني )المسحات

و يضم الواناً متقابلة في الدائرة اللونية و يأخذ عدة اشـكال مـن   ) Complementary(ظام االلوان المكملة  ن) ٣
  .)I-Y-X(الحروف منها شكل حرف 

ونا اساسـيا مثـل   يضم الواناً مجاورة الى بعضها في دائرة االثني عشر ل )Analogous( المتماثلةنظام االلوان )٤
  . )االخضر -االخضر المصفر -االصفر(

هو نظام ثالثي االلوان يكون من ثالثة  )Hird Color Harmony) (يحقق التشويق و المتعة(تناغم لوني ثالثي  )٥
  .الوان متساوية البعد عن بعضها في دائرة االلوان االساسية 

  اللون صالتأثيرات السيكولوجية لتغيير خصائ

  

  

  

)األنظمة اللونية(التأثيرات السيكولوجية لتغيير داللة اللون   

 

 الدالالت النفسية خصائص اللون

 .تكون مثيرة بطبيعتها و منبهة و قد تكون متعبة للعين لذا يفضل استعمالها في اماكن الحركة كاالسواق ذات الشدة القوية االلوان

 تساعد على التفاعل االجتماعي االلوان ذات الشدة المتوسطة

 قد تخفي معالم اللون و يصبح اللون باهتاًً                     االلوان ذات الشدة الضعيفة

 اما االصفر فهو يولد الشعور بالمرح و الدفئ-االحمر منشط و منبه )االحمر و االصفر(داللة اللون  

 )يساعدعلى الهدوء و على التركيزوالدقة البصرية ) االخضر و االزرق(داللة اللون 

 تكون مثيرة القيمة العالية للون   

 .بالراحةتعطي الشعور  القيمة المتوسطة              

  تعطي الشعوربالكأبة و الضجر    القيمة الواطئة                                                               



  

  
  االلوان و دالالتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 النفسيةالداللة  النـــظام اللــــوني

 .يوفر الهدوء و الراحة و قد يؤدي الى الملل النظام االحادي الصبغة

 تمتلك لوناً و احداً مشتركو البساطة الترغيب والتحبيب مع يحقق الراحة ، النظام المتجانس

  نظام االلوان المتممة مع صبغة متجانسة
 

 .مع تضاد و شد لالنتباه و تشويق بصري يخلق النظام فضاءاً مثيراً   لالنسان

 .اكثر قابلية لجذب االنتباه و اثارة الحركة  Y       النظام اللوني بشكل

 يخلق التنوع و عدم االستقرار في الفضاء Xالنظام اللوني بشكل   

 يولد اثارة و تشويقاً و يخلق المتعه نظام االلوان االساسية

 Iالنظام اللوني بشكل حرف

 

 .يعبر عن السرور و التشويق توفر اقصى تضاد لوني ضمن نفس عجلة اللون

 المدلول النفسي له اللــون

 األحمر
 .يرتبط مع االنفعال و العاطفة و الحماس و الشجاعة و مع الدم و قوة الحياة و ذلك ألنه يعطي االندفاع و اإلحساس باإلثارة

 األزرق
إلـى   يرتبط مع اإلخالص و األمل و الصفاء و التحفظ النه األكثر برودة و يعطي اإلحساس بالهدوء و الوقار و لكن استخدامه بكثافة عاليـة يـؤدي  

 اإلحساس بالكآبة

 األصفر
األلوان الدافئة تترافق مع البهجة و الفكاهة و يعطي األساس باألشراف و اقل إحساسا بالتوتر من األحمر و  يمثل الشمس و البهاء الديني و هو اكثر

 .البرتقالي

  األخضر

  

ـاء فـي االسـتخدام االعتيـادي و تـرجح           و يرتبط مع الدين و الخلود و التأمل الروحي، النه  لباس أهل الجنـة و يعبـر عـن العذوبـة و النق
 .اغلب النظريات استخدامه في الفضاءات المكتبية  و الدراسية النه يعطي االستقرار و الراحة

 .يرتبط مع الندم و التوبة و هو لون مسكن و لطيف و يفضل استعماله بحذر البنفسجي

 األلوان الحيادية

يجمـع  لها القابلية على خلق المزاج و االرتباطات الذهنية حيث يرتبط األبيض مع الصدق و النقاء و البراءة،  ألنه يمثـل الوضـوح، االنفتـاح و    
لرعـب و  االرمادي بين األبيض و األسود و يدل على الوقار و الرصانه و التواضع،  و اخيرا يمتلك اللون األسود داللة الحزن و يرتبط مع الشؤم و 

  .التكتم



  مصطلحات اللون
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 المصطلح اإلنكليزي الترجمة العربية

 Colour / Color لون 1

 Hue اللون صبغة أو اللون كنه 2

 Color value اللون قيمة 3

 Color shade خلط اللون باألسود : اللون ظل 4

 Chroma اللون صفاء 5

 Color circle لونية دائرة 6

 Complementary color مكمل لون 7

 Gamut لونية سلسلة 8

 Color lightness اللون إضاءة 9

 Color model لوني نموذج 10

 Neutral colour محايد لون 11

 Primary colour أولي لون 12

 Secondary colour ثانوي لون 13

 Tertiary Colour ثالثي لون 14

 Colour space لوني فضاء 15

 Tint خلط اللون باألبيض : اللون مشيج 16


