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امللخ�ص:  -

ي�ستطيع اللون لعب العديد من الأدوار فى احلى ال�سكنى واملناطق ال�سكنية. وميثل عدم وجود مداخل منهجية لعملية اإختيار األوان 
املناطق ال�سكنية ب�سفة خا�سة امل�سكلة الرئي�سية للبحث والتى �سي�سعى لتقدمي حل لها. 

وتتمثل فر�سية البحث فى اإمكانية الو�سول اىل منهجية مت�سل�سلة اخلطوات ت�ستطيع اأن تي�سر للمعمارى عملية اإختيار األوان املناطق 
ال�سكنية ومتثل حال للم�سكلة البحثية املطروحة. 

ويهدف البحث ب�سكل رئي�سى اىل حماولة اإثبات اأو دح�ض الفر�سية املقدمة من خالل تقدمي منهج ي�ساعد املعمارى فى عملية اإختيار 
الأدوات  كتقدمي  الثانوية  الأهداف  بع�ض  اىل  بالإ�سافة  هذا  اللون،  بها  يقوم  التى  املختلفة  والأدوار  الأهداف  خلدمة  ال�سكنى  احلى  األوان 
والإحتياجات املختلفة لعملية اإختيار اللون والتعرف على وحتليل ما ميكن اأن يقوم به اللون من اأدوار فى املناطق ال�سكنية و�سبل حتقيق هذه 

الأدوار.
كانت  �سواء  ال�سكنية  واملناطق  الأحياء  م�ستوى  على  اللون  يلعبها  التى  الأدوار  بالتحليل  يتناول  البحث  فاأن  الهدف  هذا  ولتحقيق 
النظرية مب�سطلحات  كاملعرفة  ال�سكنية  البيئات  فى  اللون  اإختيار  لعملية  املختلفة  املتطلبات  البحث  يتناول  ثم  �سيكولوجية،  اأو  مو�سوعية 
وخ�سائ�ض الألوان، البالتات اللونية، اخلطط اللونية. كذلك املحددات املختلفة لعملية اإختيار الألوان كاملحدد الوظيفى، املناخى، ال�سم�ض، 
الألوان املحيطة، والتف�سيالت اللونية لأطراف العمل املعمارى، وكذا قواعد توزيع اللون على مكونات احلى ال�سكنى.  ثم يقدم البحث املنهج 

املقرتح لإختياراألوان املناطق ال�سكنية واخلطط اللونية املالئمة لها. 
املوجهة  التو�سيات  بع�ض  مع  البحث  اأهداف  حتقيق  مدى  على  التعرف  فى  واملتمثلة  النتائج  اأهم  البحث  ي�ستعر�ض  اخلامتة  وفى 

لأطراف العمل املعمارى فى البيئات ال�سكنية.

 دور الألوان فى البيئات ال�سكنية: 
منهج لأختيار األوان املناطق ال�سكنية
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املقدمة:  -1

يلعب اللون دورا هاما فى ال�سورة املرئية للمدينة ومناطقها املختلفة والتى تعترب البيئات ال�سكنية اخلارجية اأحد مكوناتها الأ�سا�سية. 
ومن منطلق اإ�ستحالة غياب اللون عن املادة،  فاأنه يوجد ملختلف البيئات ومكوناتها املختلفة مثل الواجهات والأر�سيات... الخ اإنعكا�سات لونية 

ي�سبح لزاما على املعمارى اأن يقوم بتنظيمها وتوظيفها خلدمة هدف اأو اأكرث بح�سب طبيعة البيئة التى �سيتعامل معها�. 

م�سكلة البحث:   1-1

يعترب الكثري من املعماريون اأن عملية اإختيار اللون هى عملية تتطلب ح�سا فنيا وقدرات ودرا�سات متخ�س�سة فى جمال اللون مما يقود 
اإىل التخوف من جتريب تراكيب وخطط لونية غري ما اإعتاد عليها املعمارى، وبالتاىل تتحدد خياراته اللونية بني جمموعة اأو جمموعتني 
لونيتني على الأكرث. ومن اأهم العوامل التى ت�ساعد على تر�سيخ هذا الإعتقاد هو عدم وجود مناهج ذات خطوات حمددة مت�سل�سلة لإختيار 
الألوان، وهو من جهة اأخرى قد يوؤدى اإىل اإختيار غري مالئم للون اأو للخطة اللونية على م�ستوى احلى ال�سكنى واملناطق ال�سكنية به، ومن 
ثم التاأثري بال�سلب على ما ي�ستطيع اللون لعبه من اأدوار. ولهذا فاأن م�سكلة البحث تتحدد فى عدم وجود طرق منهجية ت�ساعد املعمارى عند 

اإختيار األوان الأحياء واملناطق ال�سكنية.

اأ�سئلة البحث  2-1

يت�ساءل البحث عن الأدوار املختلفة التى ي�ستطيع اللون اأداوؤها على م�ستوى الأحياء ال�سكنية وعن مدى اإمكانية عمل منهجية لإختيار 
اللون باحلى ال�سكنى وما هى متطلباتها واأدواتها وخطواتها املختلفة وهذا الأخري ميثل ال�سوؤال املحورى للبحث.

الفر�سية:  3-1

يفرت�ض البحث )كاإجابة على الت�ساوؤل املحورى للبحث( اإمكانية الو�سول اىل منهجية مت�سل�سلة اخلطوات ت�ستطيع اأن تي�سر للمعمارى 
عملية اإختيار األوان احلى اأو املناطق ال�سكنية، ومتثل حال للم�سكلة البحثية املطروحة.

الأهداف:  4-1

يهدف البحث ب�سكل رئي�سى اىل حماولة اإثبات اأو دح�ض الفر�سية املقدمة من خالل تقدمي منهج ي�ساعد املعمارى فى عملية اإختيار األوان احلى 
ال�سكنى خلدمة الأهداف والأدوار املختلفة التى يقوم بها اللون، هذا بالإ�سافة اىل بع�ض الأهداف الثانوية كتقدمي الأدوات والإحتياجات املختلفة لعملية 

اإختيار اللون والتعرف على وحتليل ما ميكن اأن يقوم به اللون من اأدوار فى البيئة ال�سكنية اخلارجية و�سبل حتقيق هذه الأدوار. 

املناهج امل�ستخدمة:  5-1

ي�ستخدم البحث املنهج التحليلى واملنهج الإ�ستنتاجى مبا يخدم الأجزاء املختلفة من الدرا�سة.

�   يجب التاأكيد هنا على اأن البحث �سيتعامل مع الألوان باأعتبارها اإحدى اخل�سائ�ض  الب�سرية للمادة امل�ستخدمة �سواء كانت املادة طبيعية اأو �سناعية اأو طالءات لونية .. الخ، 
فالذى يهم البحث هو التاأثري اللونى ال�سادر عن املادة ويقع على املعمارى عبء اإختيار املواد التى تتوافق مع اإختياراته اللونية �سواء كانت هذه املواد طبيعية كالرخام مثال اأو 

�سناعية كالدهانات مثال واإل اأ�سبحت خياراته اللونية نتيجة ملا اإختاره من مواد.
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دور اللون فى الأحياء واملناطق ال�سكنية:  -2

تعترب عملية اإختيار األوان املناطق ال�سكنية عملية ت�سكيلية فى املقام الأول، فهذه العملية قد تتعدى الدور التنطيمى لألوان املكونات 
املختلفة للبيئة ال�سكنية اخلارجية اإىل دور ي�ستخدم فيه اللون كاأداة

ت�سكيلية ت�ستطيع تق�سيم الأ�سطح والكتل وخلق تنا�سبات جديدة مل تكن فى الت�سكيل الأ�سلى للكتل)�سكل �(.
كما ميكن لالإ�ستخدام املوجه للون اأن يوؤدى بع�ض الأدوار الهامة املتنوعة، والتى ميكن ت�سنيفها اإىل اأدوار مو�سوعية واأخرى غري 

مو�سوعية )�سيكولوجية(.

اأدوار مو�سوعية:  1-2

وهى الأدوار امللمو�سة التى ي�ستطيع املتعامل مع املناطق ال�سكنية اأن يلم�سها واأن يدركها كتاأكيد واإبراز هوية الأحياء ال�سكنية، وحت�سني 
وجتميل البيئة ال�سكنية اخلارجية القائمة، وحتقيق جتان�ض ب�سرى بني املناطق ال�سكنية القدمية واجلديدة.

تاأكيد واإبراز هوية الأحياء ال�سكنية:  1-1-2
ي�ستطيع الإ�ستخدام املنظم واملدرو�ض للون اأن يوؤكد هوية احلى ال�سكنى »�ض« عن احلى ال�سكنى »�ض« فعند متييز اأحد الأحياء ال�سكنية 
بخطة لونية حمددة، فاأنه يكت�سب بذلك هوية لونية على اأقل تقدير )اإن مل يتعدى الأمر ذلك اإىل هوية عامة( لو كان هناك غياب للعنا�سر 

الت�سكيلية الأخرى التى قد حتقق طابعا مميزا اأو هوية معمارية وا�سحة لهذا احلى.

حت�سني وجتميل الأحياء ال�سكنية القائمة:   2-1-2
تتعر�ض املناطق ال�سكنية القائمة اىل العديد من املوؤثرات التى ين�ساأ عنها  بع�ض التدهور اجلماىل كاأن ت�سمحل األوانها وتفقد ت�سبعها 
بفعل الإ�سعاع ال�سم�سى اأو تلوث الهواء بعوادم ال�سيارات اأو تراكم ذرت الغبار والأتربة. ومن خالل الإ�ستخدام املدرو�ض للون والتوزيع اجليد له 
فى هذه البيئة لي�ض فقط ميكن اإعادة جتديدها مبا يعيد ما كان بها من قيم جمالية، ولكن الأمر قد ي�سل اىل اإ�سافة اأبعاد جمالية مل تكن 
موجودة بهذه البيئة. كما اأن اإ�ستخدام الت�سكيالت ال�سطحية اللونية فى البيئات ال�سكنية الع�سوائية يك�سبها قيماً ت�سكيلية وجمالية يتنج عنها 

مردود �سلوكى ونف�سى كبري على �سكان مثل هذه املناطق )�سكل2( )عبد املجيد،2000(.

حتقيق جتان�س ب�سرى بني املناطق ال�سكنية القدمية واجلديدة  3-1-2
ي�ستطيع اللون اأن يقوم بربط املناطق املن�ساأة حديثا بالقدمية مما يوؤدى اىل جتان�ض البيئتان والتقليل من النقلة الب�سرية التى قد 
حتدث بني القدمي واجلديد )�سكل3(، هذا بالإ�سافة اإىل لعب دور العن�سر الرابط بني العمارة متنوعة الطابع املعمارى مما يحقق فى النهاية طابعا 

لونيا مميزا.

اأدوار �سيكولوجية:  2-2

تتعدد الأدوار ال�سيكولوجية للون فى البيئة ال�سكنية، فحينما يتم تنظيم الإنعكا�سات اللونية للبيئة ال�سكنية )دون النظر اإىل القواعد 
الت�سكيلية امل�ستخدمة كاأ�سا�ض لهذا التنظيم( يتولد لدى املتعاي�سني مع هذه البيئة جمموعة من الأحا�سي�ض كالتاىل:

تنمية الإح�سا�س بالإنتماء للحى:   1-2-2
يعترب الإح�سا�ض بالإنتماء للبيئة املنظمة ب�سرياً اإح�سا�ض فطرى فالإن�سان ينفر اأن ين�سب نف�سه اإىل بيئة ع�سوائية غري منظمة‘ ولكن اإذا 
وجد فى بيئة منظمة ب�سريا ولونيا ن�سب نف�سه اإىل هذه البيئة وتباهى باإنتماوؤه اإليها، ويتعدى الأمر ذلك اإىل اأن ي�سبح احلى الذى يعي�ض فيه اإن 

كان له لون مميز )كالأخ�سر مثاًل( اىل هوية �سكنية ملواطنى هذ احلى في�سبحون �سكان احلى الأخ�سر، والآخرون �سكان احلى الأزرق مثاًل.
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تنمية الإح�سا�س اجلماىل والذوق الفنى لدى املتعاي�سني مع احلى ال�سكنى:  2-2-2
حينما تكون البيئة ال�سكنية متجان�سة لونيا وبها تنوع ب�سرى متكامل ومتزن فاأن النتيجة بكل تاأكيد يوف حتقق قدرا من القيم اجلمالية 

الذى ينعك�ض على املتعاي�سني فى هذه البيئة وت�سبح مادة للحوار والنقد مما يرثى وينمى الأحا�سي�ض اجلمالية ل�ساكنى هذه البيئة.

تهذيب �سلوكيات الأفراد لدى املتعاي�سني مع احلى ال�سكنى:  3-2-2
تهذب البيئة املنظمة ب�سريا ولونيا من �سلوكيات اأفرادها، حيث ي�سبح من ال�سعوبة مبكان اأن يقوم الأ�سوياء من �سكان هذه املنطقة 
باأى اأعمال من �ساأنها تلويث ال�سورة الب�سرية اجلميلة ملنطقته واإن حاول البع�ض القيام باأعمال من هذا القبيل ف�سرعان ما يقابل باأ�ستهجان 

من املحيطني به ين�ساأ عنه ردع نف�سى ملثل هذا الت�سرف وبالتاىل تكون النتيجة �سلوكا طيبا مالئما للبيئة املنظمة لونيا التى يحيا بها.

الرتقاء اجلماىل باملناطق الع�سوائية باإندوني�سيا من خالل  �سكل2: 
الت�سكيل اللونى ال�سطحى 

حى �سكنى فى بولونيا يظهر فيه ت�سكيل لونى �سطحى  �سكل 1: 
غري مقيد بالت�سكيل املعمارى للواجهة

حتقيق طابع عام وجتان�س ب�سرى بالأحياء واملناطق ال�سكنية باأ�ستخدام اللون  �سكل3: 

الربط بني املبانى القدمية واحلديثة من خالل توحيد املواد 
امل�ستخدمة واللون املنعك�س منها

مدينة اأ�سيوط مب�سر والإجتاه احلاىل لتوحيد الطابع اللونى للمناطق ال�سكنية 
باللونني الأبي�س كخلفية واللون الأحمر القامت للم�سطحات ال�سغرية
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اإختيار األوان املناطق ال�سكنية - املتطلبات واملحددات واملبادىء:  -3

متطلبات عملية الإختيار اللونى:  1-3

وهى ت�ستمل على املعرفة النظرية بعلم الألوان وم�سدر الألوان )البالتة اللونية( وقواعد اخلطط اللونية.

املعرفة النظرية بعلم الألوان:  1-1-3
وطرق  اللونية  والعالقات  والت�سبع،  والإ�ساءة  كاملاهية  املختلفة  الألوان  وتعاريف  مب�سطلحات  الإملام  هو  فيها  الأدنى  احلد  يعترب 
واأ�ساليب خلط الألوان املختلفة واأهم النظريات اللونية وما متثله بالن�سبة للعمل املعمارى. ويقدم البحث فى ملحق رقم � اأهم امل�سطلحات 

والتعاريف املرتبطة بعلم الآلوان.

البالتة اللونية.  2-1-3
تتعدد البالتات والنماذج والنظريات اللونية2 ما بني التقليدية )�سيفريل – بوب - اأ�ستوالد – من�سل – NCS – جرت�سني واآخرون ( 

.)RGB – HLS – HVS – CMYK - PCM( واحلا�سوبية
و�سوف يعتمد البحث على جم�سم »PCM« اللونى كبالتة لونية حا�سوبية مالئمة لإحتياجات وخ�سائ�ض العمل املعمارى عند العمل 

باللون)Abdelmagid,2004(3 )�سكل 4(. 

:»Color Schemes« 4اخلطط اللونية  3-1-3
اللون بريين  اللونية، ويعترب الت�سنيف الذى قدمه عامل  اللون ت�سنيفات متعددة للخطط  قد قدم العديد من العلماء فى جمال 
اإدراج خمتلف اخلطط  اأن  اأ�سا�سية ميكن  اأنواع  اأربعة  اأ�سملها حيث ق�سم بريين اخلطط التى حتقق جتان�ساً لونياً اىل  )Birren, 1961( هو 

اللونية اأ�سفلها كما بجدول � )عبد املجيد، 2003(:
 ،)Zelanski,1989( وقد اعتمدت الدرا�سات التى قدمت قواعد تلك اخلطط على دائرة �سيفريل للون كاأ�سا�ض لتلك العالقات اللونية

والتى ميكن تطبيقها على جم�سم PCM اللونى الذى يتوافق مع دائرة �سيفريل. )�سكل 5(
وجميع اخلطط اللونية ال�سابقة الذكر تتنا�سب مع الوظيفة ال�سكنية للحى ال�سكنى وبالتاىل فاأنه ميكن القول اأن اللون الواحد 

 ميكن اأن ي�سرتك فى �7 خطة لونية لالإحتمال الواحد من اإحتمالت الإ�ساءة والت�سبع ويو�سح
)�سكل 6( اإ�ستخدام خطة الألوان املتتامة فى اإحدى املناطق ال�سكنية مبدينة اأ�سيوط مب�سر.

2   منذ مطلع القرن ال�سابع ع�سر قام العديد من الفال�سفة واملفكرين والفنانني بو�سع العديد من الطرق لرتتيب الألوان، وجميعها تهدف اىل تي�سري ا�ستعمال اللون وفهم 
اأو بالتة الألوان التى متده لي�ض فقط  اأو النظريات متثل بالن�سبة للمعمارى م�سدر الألوان  اأو النماذج  خ�سائ�سه املختلفة وتوفري العالقات اللونية املختلفة. وهذه النظم 
بالألوان وتدرجاتها املختلفة، ولكنها اأي�سا متثل اأو ت�ستمل فى حالت كثرية على مقايي�ض للخ�سائ�ض املختلفة للون مثل املاهية والإ�ساءة والن�سبع بالإ�سافة اإىل توفريها 

لبع�ض العالقات اللونية مثل عالقات التتام، الت�سابه، ال�سخونة، الربودة )عبد املجيد،2000(.
3   قدم الباحث فى درا�سات �سابقة اإقرتاحا ملج�سم لونى مت اعداده باحلا�سب الأىل اعتمادا على املبادىء املتحققة فى جم�سم بوب اللونى الذى يعترب من اأكرث نظم ترتيب اللون 
التى توفر املبادىء املالئمة للعمل باللون فى العمارة لإعتماده على الألوان الأولية ال�سباغية فى تكوين دائرته ذات الإثنى ع�سر لونا، وترتيب كل لون راأ�سياً فى مقابل اإ�سائته 
الطبيعية، وتدرج اللون فى الت�سبع من املحيط اىل حمور املج�سم. كذلك توافق دائرته مع دائرة �سيفريل التى تعترب مرجعا ملختلف اخلطط اللونية،  ولكن مع حتقيق مدى 
وا�سع من الألوان البينية وكذلك العالقات اللونية وبالتاىل املزج بني مميزات كل من النظم التقليدية لرتتيب اللون والإمكانيات التى يقدمها احلا�سب الأىل فى النماذج املعدة 
به. املج�سم باأ�سم » PCM/ Pigment-Color Model وقد مت حتقيقه ون�سره فى موؤمتر »اللون وال�سوء فى  العمارة« والتى تنظمه جماعة اللون ببلغاريا بالإ�سرتاك مع جامعة 
العمارة والهند�سة املدنية وامل�ساحة ب�سوفيا –  بلغاريا عام  2004، كذلك قد مت ن�سره فى املرمتر املعمارى الدوىل اخلام�ض لق�سم الهند�سة املعمارية بكلية الهند�سة بجامعة 

اأ�سيوط عام 2003 فى ورقة بحثية بعنوان »جم�سم لرتتيب اللون باحلا�سب مالئم لإحتياجات العمل املعمارى«
4   اخلطة اللونية هى جمموعة الألوان التى يتحقق فيما بينها عالقة ما هند�سية اأو ب�سرية متثل قانون تلك اخلطة، وهى ت�ساعد امل�سمم على ترتيب تفكريه وتعطى اىل حد 

ما  تاأثري لونى متوافق ومتجان�ض ميكن توقعه.
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ويقدم )�سكل7( العالقات الهند�سية امل�سكلة للخطط اللونية املختلفة والتى متثل قانون اخلطة اللونية مع مثال لكيفية تكوين اإحدى 
.)،Abdelmagid 2005( اخلطط اللونية

املحددات والقواعد واملبادىء:  2-3

حمددات اللون املالئم للبيئة ال�سكنية:  1-2-3
يتاأثر اإختيار األوان احلى ال�سكنى بالعوامل التى توؤثر ب�سفة عامة فى خمتلف جوانب العملية الت�سميمية للحى ال�سكنى والتى ميثل 
اإختيار األوانه اأحد خطواتها. ولكن هناك بع�ض العوامل ذات تاأثري ن�سبى اأكرب كالعامل الوظيفى واملناخى والإ�سعاع ال�سم�سى والبيئة املحيطة، 

وهى ما �سيتم تناولها بالتف�سيل.

املحدد الوظيفى:
يعترب املحدد الوظيفى هو املحدد اللونى الرئي�سى والذى اإذا تعار�ست الألوان املالئمة له مع اأحد املحددات الأخرى يتم اإهمال تاأثري 
هذه املحددات الأخرى. ويرتبط تاأثري العوامل الوظيفية فى اللون ارتباطاً مبا�سراً بالتعبري والإيحاء املطلوب اأن يوؤديه املبنى اأو البيئة فى 
نف�ض امل�ستعمل وامل�ساهد العابر، ومدى تالوؤم الألوان املختارة مع ما ميار�ض فى هذه البيئة من اأن�سطة. وبالن�سبة للمبانى ال�سكنية التى متثل 
العن�سرالرئي�سى فى البيئة ال�سكنية اخلارجية، فاأنها يجب اأن تعك�ض �سمات البهجة وال�ستقرار بجانب الهدوء وال�سكينة والراحة )عبد املجيد، 

2000(. ويبني جدول 2 املدى الونى املالئم للبيئة ال�سكنية )�سكل 8(.

الإعتبار املناخى:

ت�سنيف اخلطط اللونية: جدول 1: 

خطط لونية معتمدة 
على عالقة الت�سابه

خطط لونية خطط لونية معتمدة على عالقة التتام
معتمدة على عالقة 

التوازن

خطط لونية معتمدة على ماهية اأو لون م�سيطر

�- املاهيات املت�سابهة.
2- درجات خمتلفة 

ملاهية واحدة )اأحادية 
املاهية(.

3- درجات مقيا�ض 
الإ�ساءة.

�- ماهيتان متتامتان.
2- املاهيات املت�سابهة مع  املاهية املتممة ملركز الت�سابه.
3- ماهيتان متجاورتان مع اللونان املتممان )املتتامة 

الثنائية(.
4- املاهية مع املاهيتان املجاورتان ملتممها )املنف�سلة عنه(.

5- املاهيات الثنائية املجاورة ملاهيتان متتامتان.

�- الثنائية املتماثلة 
حول لون اأوىل.

2-  الثالثية 
الألوان.

3- الرباعية الألوان.

�- وجود ماهية م�سرتكة فى املاهيات امل�ستخدمة.

2- لون م�سيطر منتمى لإحدى اخلطط ال�سابقة.
3- لون متعادل م�سيطر مع اإحدى اخلطط 

ال�سابقة.
4- لون متعادل م�سيطر مع اأحد املاهيات.

جم�سم PCM  اللونى كبالتة لونية مالئمة لإحتياجات العمل املعمارى باللون  �سكل 4: 
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ميكن للون اأن ي�ساعد يف عملية التهيئة احلرارية من خالل حتقيق الألوان املختارة لبع�ض املتطلبات احلرارية )Mahnke, 1987 (. اأما 
املناخ املعتدل فيقبل جميع الألوان وميكن حتقيق اإيحاءات معتدلة ومتوازنة بني ال�سخونة والربودة )الوكيل،�989( )جدول 3( ) �سكل 8، 9(.

الإ�سعاع ال�سم�سى:
تلك  لها متطلبات تختلف عن  )املدارية(  القوية  الأ�سعة  ذات  فاملناطق  تاأثريا كبريا،  اللونية  ال�سم�سى على اخليارات  الإ�سعاع  يوؤثر 
الأخرى التى تقع فى املناطق املظلمة البعيدة عن خط الإ�ستواء )Zelansky, 1989(. واجلدول التاىل يو�سح كيفية هذا التاأثري )�سكل 8(. اأما 

املناخ ذو الإ�سعاع ال�سم�سى املتو�سط فيقبل جميع الألوان وميكن حتقيق اإيحاءات معتدلة ومتوازنة بني ال�سخونة والربودة.

الألوان املحيطة:

دائرة �سيفريل للون كاأ�سا�س للخطط اللونية، والدائرة اللونية ملج�سم PCM املتوافق معها �سكل 5: 

دائرة PCMدائرة �سيفريل

اإ�ستخدام خطة الألوان املتتامة فى اإحدى املناطق ال�سكنية مبدينة اأ�سيوط مب�سر �سكل 6: 

خطة من الألوان املتتامة
)الأحمرالفاحت »الوردى« و الأخ�سر املزرق امل�سبع(

خطة من الألوان املتتامة
الأخ�سر املزرق الفاحت و الأحمر غري امل�سبع((
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اأى  اأو  اأو لون الأر�ض  اأهم املوؤثرات على القرار اللونى بالبيئة ال�سكنية، وهى قد تتمثل فى لون ال�سماء  تعترب الألوان املحيطة من 
ويتم  اللونية  اخلطة  فى  الرئي�سى  اللون  حكم  ياأخذ  امل�سيطر  اللون  وهذا  ال�سكنية.  البيئة  فى  الب�سرى  املجال  على  م�سيطرة  �سائدة  األوان 
تكوين بدائل اخلطط اللونية املحتملة لذلك اللون ويتم توزيع هذه الألوان الثانوية داخل اخلطط املحتملة على باقى عنا�سر البيئة ال�سكنية 

.)Khaled,2005(

التف�سيالت اللونية لأطراف العمل املعمارى:
وهى من اأهم العوامل واملوؤثرات، حيث تعك�ض هذه التف�سيالت جمموعة من العوامل الإن�سانية املوؤثرة كالعوامل الثقافية والإجتماعية 
اأطراف العمل املعمارى )املتمثلني فى املعمارى واملالك وامل�ستخدم  والإقت�سادية وال�سيا�سية والتنظيمية والعادات والتقاليد التى توؤثر على 

واجلهات التنظيمية( وتختلط هذه العوامل جميعها لتنتج وتوؤثر فى التف�سيالت اللونية لهوؤلء الأطراف.

قوانني اخلطط اللونية مع مثال لتكوين اخلطة اللونية "اأربعة األوان متوازنة" �سكل 7 : 
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الت�سبع "Saturation”الإ�ساءة "Lightness”املاهية  "Hue”اخلا�سية
جميع درجات الت�سبعالألوان املتو�سطة والفاحتة جميع املاهياتخ�سائ�ض املدى اللونى

 مقايي�ض اخل�سائ�ض
)من �سفر حتى 360(

 
) من 33% حتى%�00(

 
) من 0 حتى %�00(

املدى اللونى فى بالتة اللون 
املختارة )املج�سم اللونى 

)PCM

املدى اللونى املالئم للبيئة ال�سكنية: جدول 2: 

اأمثلة من اأحد الأحياء ال�سكنية بال�ساحل ال�سماىل مب�سر يظهر فيها اإمكانية اإ�ستخدام مدى لونى وا�سع من الألوان �سكل8: 

املناخ
اخل�سائ�س اللونية

”Hue"  املاهية”Lightness" الإ�ساءة”Saturation" الت�سبع
املناخ احلار

يتطلب األوان تقلل من 
المت�سا�ض احلرارى وحتقق 

اإيحاء بالربودة.

جميع درجات الت�سبعالفاحتة واملتو�سطةاملاهيات الباردة

 
)من �80 اىل 360(

 
)من 33% اىل %�00(

 
)من 0 % اىل %�00(

املناخ البارد
يتطلب األوان تزيد من 

المت�سا�ض احلرارى وحتقق 
اإيحاء بال�سخونة

جميع درجات الت�سبع جميع درجات الإ�ساءةاملاهيات ال�ساخنة

 
)من 0 اىل �80(

 
)من 0 % اىل %�00(

 
)من 0 % اىل %�00(

املدى اللونى املنا�سب للظروف املناخية املختلفة: جدول 3: 
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مبادىء توزيع اللون على مكونات احلى   3-3
ال�سكنى:

احلى  األوان  اإختيار  عند  مراعاتها  ميكن  التى  املبادىء  تتمثل 
ال�سكنى فى النقاط التالية5:

يخ�س�ض اللون الرئي�سى فى اخلطة اللونية للعن�سر الرئي�سى 
فى البيئة ال�سكنية اخلارجية وهى واجهات املبانى ال�سكنية.

اإ�ستخدام الألوان الأخرى فى اخلطة اللونية الواحدة يكون فى 
هذه  كانت  اإذا  تلوينها  �سيتم  التى  امل�سطحات  من   %  25 حدود 

الألوان ل تنتمى اإىل املدى اللونى املالئم للبيئة ال�سكنية.
تنا�سب  الواحدة  اللونية  التباين داخل اخلطة  العالية  الألوان 
ال�سكنية  البيئة  فى  اخلطية  والعنا�سر  ال�سغرية  الأ�سطح 

اخلارجية.
الألوان امل�سبعة والألوان ال�ساخنة والألوان الفاحتة تو�سع على الأ�سطح الأمامية والعك�ض بالعك�ض.

العنا�سر الهامة بالبيئة ال�سكنية اخلارجية وبهدف تاأكيدها ميكن اأن تقبل اأكرث الألوان تباينا داخل اخلطة اللونية )من دون اللون 
الرئي�سى(.

البعد عن التباينات العالية على م�ستوى الواجهات املتجاورة بالبيئة ال�سكنية اخلارجية اأو اإ�ستخدام اأكرث من خطة لونية على م�ستوى 
البيئة ال�سكنية الواحدة. 

اإذا كان هناك األوان م�سيطرة فى البيئة ال�سكنية فاأنها تاأخذ حكم اللون الرئي�سى فى اخلطة اللونية ويتم تكوين بدائل اخلطط اللونية 
املحتملة لذلك اللون ويتم توزيع هذه الألوان الثانوية داخل اخلطط املحتملة على باقى عنا�سر البيئة ال�سكنية مع مراعاة املبادىء 

ال�سابق ذكرها.

5   قام الباحث باأ�ستخال�ض هذه املبادىء من خالل جمموعة من الدرا�سات التى اأجراها فى جمال الألوان فى العمارة.














تاأثري العامل املناخى ودرجة �سدة الإ�سعاع ال�سم�سى على  �سكل9: 
اخليارات اللونية للمناطق ال�سكنية باملناطق �سديدة 

احلرارة مب�سر )اأ�سوان( 

الإ�سعاع ال�سم�سى
اخل�سائ�س اللونية

”Hue"  املاهية”Lightness" الإ�ساءة”Saturation" الت�سبع
اأ�سعة �سم�ض قوية

يتطلب األوان غري م�سبعة حيث 
ت�سمحل الألوان امل�سبعة بتاأثري 

الإ�سعاع ال�سم�سى

جميع درجات الت�سبعالفاحتة واملتو�سطةجميع املاهيات

 
)من 0 اىل 360(

 
)من 33% اىل %�00(

 
)من 0 % اىل %�00(

اأ�سعة �سم�ض �سعيفة
تتطلب األوان قوية بكامل ت�سبعها 

اأو األوان فاحتة ذات اإ�ساءة عالية 
نظراً لغياب ال�سوء

جميع درجات الت�سبع جميع درجات الإ�ساءةجميع املاهيات

 
)من 0 اىل 360(

 
)من 0 % اىل %�00(

 
)من 0 % اىل %�00(

املدى اللونى املنا�سب للحالت املختلفة لالإ�سعاع ال�سم�سى جدول 4: 
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منهج اإختيار األوان احلى ال�سكنى:  -4

فى حالة عدم وجود فكرة ت�سميمية لونية اأو اإ�ستخدام موجه للون على م�ستوى احلى اأو على م�ستوى املدينة ككل، فاأنه هناك بع�ض 
اخلطوات املنهجية التى ميكن اأن ت�ساعد املعمارى فى احل�سول على لون منا�سب وخطة لونية منا�سبة وتوزيع لونى جيد لها على مكونات 

البيئة ال�سكنية.  

خطوات املنهج املقرتح:  1-4

املعمارى عند  بها  يقوم  التى  الذهنية  املنطقى لالأن�سطة  الت�سل�سل  ال�سكنية على حماكاة  الأحياء  األوان  املقرتح لإختيار  املنهج  يقوم 
اإختيار الألوان، بجانب تقدمي املتطلبات املختلفة لعملية الإختيار �سمن املنهج. تتمثل الأن�سطة الذهنية فى اإ�ستدعاء املعمارى للمعرفة اللونية 
وحتليل مكونات احلى ال�سكنى مو�سوع التلوين والظروف واملحددات التى توؤثر عليه، ثم يقوم بعملية اإ�سرتجاع للقواعد املرتبطة باملوؤثرات 
املختلفة ي�ستتبعها حتديد خ�سائ�ض املدى اللونى املالئم لكل قاعدة من القواعد. ثم يقوم املعمارى بعد ذلك بعملية حتديد للخ�سائ�ض اللونية 
للمدى اللونى امل�سرتك فى املجموعات اللونية املقابلة لكل قاعدة من القواعد، وبعد ذلك بقوم املعمارى بتحديد هذا املدى اللونى امل�سرتك فى 
بالتة اأو اأطل�ض اللون امل�ستخدم ليح�سل بذلك على جمموعة اأو مدى لونى ت�سلح كل لون من األوانه لأن يكون لونا رئي�سيا فى البيئة املبنية. 
يقوم املعمارى بعد ذلك باأختيار بع�ض اأو كل الألوان املندرجة فى هذا املدى اللونى ليقوم بتطبيق قواعد اخلطط اللونية املختلفة حتى يح�سل 
على جمموعة من اخلطط اللونية لكل لون ينتمى اىل املدى اللونى املنا�سب ليتبقى فى النهاية عملية توزيع األوانكل خطة من اخلطط على 
مكونات وعنا�سر البيئة ال�سكنية اخلارجية وتدار�ض بدائل التوزيع للخطة الواحدة وهو ما ميثل »�سجرة الإحتمالت اللونية6. وهذه العملية 

حتتاج اإىل املتطلبات واملحددات واملبادىء ال�سابق ذكرها، والتى ت�سهم فى احل�سول على نتيجة لونية جيدة )�سكل �0(. 
وبناء على هذا فاأنه ميكن القول اأن منهجية اإختيار األوان املناطق ال�سكنية ميكن اأن ت�ستمل على 7 خطوات تت�سمن الأن�سطة ال�سابق 

ذكرها والأدوات امل�ستخدمة بها كما ب�سكل ��.

مناق�سة املنهج:  2-4

اإن عملية اإختيار الألوان فى العمارة والعمران ميكن اأن تخ�سع لبع�ض القواعد واملحددات التى ت�ستطيع توجيه الناجت اللونى اىل 
اأح�سن النتائج والذى ل يكون بديال واحدا اأبدا فالناجت فى جميع الأحيان هو جمموعة من البدائل التى رمبا نظريا تالئم جميع املوؤثرات 
املختلفة مبا فيها تف�سيالت املعمارى اللونية هو وم�ستخدمى البيئة، وبيقى فى النهاية اإختيار البديل الذى �سيتم تنفيذه والذى تقع م�سوؤليته 
على عاتق املعمارى. ولكن عملية اإعداد جمموعة من البدائل اللونية )اخلطوة ال�ساد�سة وال�سابعة فى املنهج املقدم( تتطلب جهدا ووقتاً كبرياً 
مما قد يدفع املعمارى اىل العزوف عن اإ�ستعمال املنهج باأكمله اأو اإخت�سار بع�ض خطواته واإعداد بديل واحد اأو اإثنني. ولهذا قد يتطلب الأمر 
حو�سبة املنهج املقدم واإمداده بالأدوات والإحتياجات املختلفة فى �سورة رقمية ي�ستطيع فهمها احلا�سب، ومثل هذه العملية )احلو�سبة( ممكنة 
وخا�سة اأنه هناك جتارب لإنتاج برجميات ت�ستطيع تقدمي بدائل لونية فى العمارة اأحدها قدمه الباحث فى درا�سات بحثية �سابقة باأ�سم النظام 
اخلبري »PCAF«. وعلى غرارها ميكن فى درا�سات م�ستقبلية اأن تتم حو�سبة املنهج املقدم فى البحث مبا ي�سمح اأن تتم عملية اإختيار األوان 

الأحياء واملناطق ال�سكنية ومكوناتها املختلفة ب�سهولة وي�سر.

6   يوؤكد الباحث هنا على اأن عملية اإختيار األوان احلى ال�سكنى لن تنتهى ببديل واحد بل من الطبيعى اأن تنتهى بكم كبري من البدائل التى قد يكون من ال�سعوبة مبكان اأن يقوم 
املعمارى باإعدادها لأحد الأحياء ال�سكنية، وهنا ميكن الإ�سارة مبا ميكن اأن يقوم به احلا�سب الآىل من م�ساعدات يف اإجناز هذه العملية ب�سكل تكرارى يوفر اجلهد والوقت.
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اخلال�سة والإ�سهامات والتو�سيات:  -5

اخلال�سة:  1-5

ي�ستطيع الإ�ستخدام املدرو�ض للون اأن يلعب جمموعة من الأدوار الهامة على م�ستوى احلى ال�سكنى ومناطقه ال�سكنية بع�سها مو�سوعى 
كتاأكيد واإبراز هوية الأحياء واملناطق ال�سكنية، حت�سني وجتميل املناطق ال�سكنية القائمة، حتقيق جتان�ض ب�سرى بني املناطق ال�سكنية 
القدمية واجلديدة. البع�ض الآخر من هذه الأدوار �سيكولوجى كتنمية الإح�سا�ض بالإنتماء للبيئة ال�سكنية التى يعي�ض فيها، تنمية 

الإح�سا�ض اجلماىل والذوق الفنى وتهذيب �سلوكيات الأفراد املتعاي�سني مع احلى ال�سكنى.
واملناخى  الوظيفى  العامل  اأهمها  املوؤثرات  العديد من  تت�سابك فيها  التى  العمليات  ال�سكنية من  املناطق  األوان  اإختيار  تعترب عملية 
بخ�سائ�ض  كالإملام  املتطلبات  من  جمموعة  ولها  املعمارى،   العمل  لأطراف  اللونية  والتف�سيالت  املحيطة  البيئة  والوان  وال�سم�ض 

الألوان و�سفاتها، ومعرفة نظم ترتيب اللون املختلفة واخلطط اللونية وطرق اإعدادها.
لتنتهى اأى منهجية لإختيار الألوان اإىل بديل واحد بل تقدم جمموعة كبرية من البدائل التى حتقق نظريا توافقا مع جميع العوامل 

املوؤثرة ويقع على عاتق املعمارى تبنى حد هذه البدائل للتنفيذ. 







�سكل 10:  طبيعة عملية اإختيار األوان املناطق ال�سكنية
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�سكل 11: منهجية »SCRQ« لإختيار األوان املناطق ال�سكنية
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البيئات  األوان  اإختيار  لعملية   »SCRQ« تقدمي منهجية  البحث من خالل  اأ�سئلة  على  اإجابة  تقدم  التى  البحث  اإثبات فر�سية  مت 
ال�سكنية وهو ما ميثل حتقيقا لهدف البحث.

الإ�سهامات:  2-5

قدم البحث منهجية مقرتحة لإختيار األوان احلى ال�سكنى ومتطلباتها واأدواتها املختلفة مثل بالتة الألوان )املج�سم اللونى احلا�سوبى 
PCM( ، وقواعد وقوانني اخلطط اللونية املختلفة فى �سورة ر�سومية.

قدم البحث املبادىء العامة لتوزيع اللون على مكونات البيئات ال�سكنية.
قدم البحث الأدوار التى ي�ستطيع اللون القيام بها على م�ستوى احلى ال�سكنى اإذا مت اإختياره ب�سكل منهجى.

التو�سيات:  -6

يو�سى البحث ب�سرورة الإهتمام املتجدد باألوان البيئات ال�سكنية ملا لها من اأهمية كربى ونظرا لالأدوار الهامة التى ميكن اأن يوؤديها 
اللون فى هذه البيئات.

�سرورة و�سع ال�سوابط التى ت�سهم فى تنظيم اإختيار اللون فى البيئة ال�سكنية بحيث ل ين�ساأ عنها توحيد لألوان البيئة ال�سكنية ولكن 
تنظيمها فى قالب ت�سكيلى كبري على م�ستوى احلى اأو املجاورة ال�سكنية.

�سرورة و�سع خطط ت�سكيلية لونية للبيئات ال�سكنية على م�ستوى احلى واملجاورة ال�سكنية وال�سارع اإنتهاءاً بامل�ساكن مما يوفر خطة 
عمل لونية ت�سهم فى حتقيق العديد من الأهداف.
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ملحق رقم 1:امل�سطلحات والتعاريف املرتبطة بعلم الألوان  -

اخل�سائ�س املحددة للون:
ماهية اللون »Color Hue”: تعرب ماهية اللون عن ال�سبغة الأ�سلية املكونة لأى لون وهى ميكن اأن تكون ماهيات اأولية اأو ثانوية 

اأو ثالثية ح�سب درجات اخللط اللونى البينى لهذه املاهيات.
اإ�ساءة اللون » Lightness, value«: هى اإحدى اخل�سائ�ض التى ميتلكها التاأثري اللونى عامة، وهى تتدرج من الأبي�ض اىل الأ�سود 

مرورا ببع�ض الدرجات الرمادية امل�ستخدمة لقيا�ض اإ�ساءة اللون. 
اأو بعده عن  اللون  اللون وهى تعنى مدى قرب  الأ�سلية فى  ال�سبغة  بها كثافة  Saturation, Intensity«: ويق�سد   « اللون  كثافة 
ماهيته، فاللون النقى »ماهية اأ�سلية« تكون درجة ت�سبعها �00% واللون الرمادى تكون درجة ت�سبعه 0% مرورا بالعديد من الدرجات 

.»tones« اللونية

ال�سفات املحددة للون:
اأ- ال�سفات املطلقة: الألوان ال�ساخنة والباردة: تقع الألوان ال�ساخنة من الأ�سفر مروراً بالربتقاىل اإىل الأحمر )وهى ما ت�سمى باملنطقة 
الدافئة للتحليل الطيفى(، اأما الألوان الباردة فهى تقع ما بني الأخ�سر  والأزرق اإىل الأرجوانى )وهى ت�سمى باملنطقة الباردة للتحليل 

الطيفى(. وهذا الإح�سا�ض باحلرارة واللون موجوداً ولكنه لي�ض له تاأثري حرارى حقيقى ولكن  تاأثريات نف�سية فقط.
 Complementary « ب- ال�سفات املكت�سبة:هى �سفات يكت�سبها اللون لت�سف عالقته ببع�ض الألوان املتواجدة معه فى التكوين كالألوان املتتامة

 Simultaneous Colors« والألوان املتزامنة« Colors

الألوان املتتامة« Complementary Colors »: وهى تنق�سم اىل نوعني من املتتامات طبقا مل�سدر اللون، فهناك املتتامات الأ�سا�سية، 
املتتامات املولدة.

اأوليني  �سباغيني  لونني  خلط  فعند  ال�سباغية  بالألوان  متعلقة  هى   :»Fundamental Complementary« الأ�سا�سية  املتتامات 
كالأحمر والأ�سفر  فاأن اللون الثانوى الناجت )الربتقاىل( ي�سمى متمماً للون الأوىل الثالث)الأزرق(، ويطلق على الربتقاىل والأزرق 

معاً لونني متتامني، وينتج عن خلطهما لون متعادل. 
املتتامات املولدة »Generative Complementary«:وهى مرتبطة بالأ�سواء امللونة التى عند خلطها بكثافة مت�ساوية تنتج اإحدى 

درجات الرمادى، كالأحمر مع األأخ�سر املزرق على �سبيل املثال.
الألوان املتزامنة »Simultaneous Colors«: هى الألوان التى تتولد فى جمال الروؤية عند روؤية العني لأحد الألوان -  �سواء اللون 
ال�سباغى اأو ال�سوئى- فى غياب متممه بعد اإمعان النظر فى اللون، مكونة ما ي�سمى بالهالة اللونية، وهى مكافئة متاماً للمتتامات 

املولدة، فاللون الربتقاىل مثاًل يتكون له لون متزامن اأزرق خم�سر.

عملية خلط اللون:
اأ- الألوان الأولية: هى املاهيات الأولية التى لميكن احل�سول عليها من خالل عمليات اخللط اللونى، والتى من خالل خلطها معاً تنتج جميع 
الألوان والدرجات اللونية املختلفة، وهى فى حالة ا�ستخدام الوان �سباغية  الأحمر والأ�سفر والأزرق ، اأما فى حالة ال�سوء امللون فهى 

الأحمر والأخ�سر والأزرق.
مع  الأ�سفر  خلط  عن  ناجت  ثانوى  لون  هو  مثال  فالربتقاىل  اأوليتني،  ماهيتني  خلط  عن  تنتج  التى  املاهيات  هى  الثانوية:  الألوان  ب- 

الأحمر.
بالإ�سافة ل  امللونة، وعملية اخللط  ال�سوئية  الأ�سعة  اأو جمموع  Additive Mixing«: والذى يق�سد به حم�سلة   « بالإ�سافة:  ج- اخللط 
تقت�سر على الأ�سعة ال�سوئية امللونة فقط، بل ميكن احل�سول على خلط بالإ�سافة من �سطح ملون عند اإدارة قر�ض مكون من لونني 

اأو ثالثة حول حموره ب�سرعة، وهو ما ي�سمى باخللط الب�سرى للون.
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د- اخللط بالطرح: »Subtractive Mixing »: ويق�سد به املتبقى من الأ�سعة ال�سوئية امللونة بعد امت�سا�ض ال�سطح املتلقى لبع�ض اأو كل من 
تلك الأ�سعة، ويعترب اخللط ال�سباغى للون هو خلط بالطرح.

هـ- اخللط مع الأبي�ض والأ�سود: عند خلط اللون مع الأبي�ض فاأننا نح�سل على لون خفيف اأو فاحت »tint«، اأما عند خلطه بالأ�سود فاأننا 
.»tone« وعند خلط اللون مع الرمادى فاأنه ي�سمى درجة لونية ،»shade« نح�سل على لون مظلل اأو قامت
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Roles of Color in Residential Environments - 
A Methodology for Selecting Colors of Residential 
Quarters 

Khaled Salah Said Abdelmagid

-	 Abstract:
Color can play many roles in the residential quarters, such as emphasizing the identity of 

the residential quarters, realizing a visual harmony between the old and new architecture in the 
residential environment and prettying up the existed environments. Also, color can realize some 
psychological roles – as indirect result, if color decision is success – like improving behavior of 
residents, increasing the aesthetical taste of residents, increasing the belonging of the residents to 
their environment.

The main aim of this research paper presenting methodology that assists the architect in 
selecting color of residential quarters and environments. Beside that aim, the paper aims at presenting 
the different roles that color can play in the residential quarters.

For realizing these aims, the paper analyzes the different roles that color can play in the 
residential environment (objective and subjective roles), then it studies the nature of color selecting 
process, its needs, principles, influencing factors.  After that step, the paper presents a suggested 
Methodology for Selecting Colors of Residential Quarters »SCRQ«, which includes 7 steps that 
leads to good color alternatives for the residential quarters and environments. Then it presents a 
discussion for the suggested methodology. 

At the end of the paper, it presents conclusion and results of the study, some recommendations 
for the architects, municipality, and other decision makers.


