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 مقدمة 
 

 فى تظهر التى والعشوائٌة الحاد البصرى التلوث من بمصر  العمران ٌعانى

 "المٌتة بالعمارة" رأفت ٌسمٌها ، األلوان و االشكال من عجٌب خلٌط

 الكرنفال حد عن الٌقف و .(1992 على رأفت،) أوحٌاة بالروح

  بالجمال التمتع حرٌة من ٌحرمنا معمارى قبح إلى ٌتعداه بل ، المعمارى

 الجمال عناصر أهم أحد  اللون أن فٌه الشك ومما  .(1995 حنا)

 الصفات، كل ٌتقدم فإنه لذلك البنائى، والجمال ، هللا خلقها التى الطبٌعى

 قبل اإلنسان ٌتذكره ما أول وهو ...االحمر والمٌدان االبٌض البٌت فٌقال

 أول هم  القدماء المصرٌٌن  أن والمحزن . المعمارى التشكٌل تفاصٌل

 المعابد وبعض المقابر أن حتى وكثافة، ببراعة تارٌخٌا اللون إستخدم من

  االبصار لخطف الذهب رقائق إستخدام مع ، بالكامل لونٌا مغطاه كانت

  .(1990 رأفت،أحمد)



  :لآلتى نتيجة الحديثة، للواجهات المنفرة اللونية الخطط

 

 للجمالٌات، تتعرض لم بمصر للمبانى المنظمة اللوائح و القوانٌن أن : أوال

  .(1999 حمودة) العمرانى الطابع مكونات تحدٌد أو

 للتصمٌم للوصول  جهدهم ٌبذلون فالطلبة ، المعمارى التعلٌم نقص : ثانيا

 ، لونٌا ضعاف المعمارٌٌن معظم فإن لهذا . ألوان دون "تبٌضه" ثم

 الدراسة خالل لتدربهم نظرا الداخلٌٌن المصممٌن بعكس

(Catsimatides 1999) .  

 األلوان أدبٌات معظم لتناول بالواجهات الخاصة األبحاث ندرة : ثالثا

  .الداخلى التصمٌم تطبٌقات
 و والمقاولٌن للمالك الشخصى الذوق على اللونٌة الخطط إعتماد : رابعا

  .(!) كمتخصصٌن براٌهم ٌإخذ الذٌن النقاشٌن



 : والهدف المشكلة 2-
  

 الطرق و الواجهات بعض أن حتى ، تناسق دونما لأللوان المكثف اإلستخدام

 الشبابٌك بدهان السكان ٌقوم كما . االلوان معظم تضم المصرٌة بالمدن الرئٌسٌة

 عشوائٌة لونٌة بكارثة ٌنتهى مما ، ٌرى حسبما البلكونات وحوائط والدراوى

 .والنفس العٌن ٌإذى بصرٌا وتلوثا

   .تنظٌمى تشرٌعى وثانٌهما ، تعلٌمىوثقافى أولهما شقٌن، ذات فالمشكلة 

 

  :مستوٌٌن على المشكلة لمعالجة تصور طرح إلى البحث ٌهدف

أولهما معرفى بكٌفٌة تحقٌق التناسق اللونى للواجهات، وثانٌهما تنظٌمى بإقتراح 

   .تشرٌع لونى للمحلٌات

وظيفة اللون معماريا  



 معماريا اللون وظيفة -3
  

 .لؤلسطح حيوية إعطاء -

 .المختلفة الكتل إخفاء أو تأكيد -

 .التضخيم أو بالتدقيق النسب تحسين -

  .للمبنى الشخصية وإعطاء العام المظهر توحيد -

 .المحيطة وعناصرالبيئة العمرانى بالنسيج المبنى دمج -

 .المقبولة التراثية االلوان بإستخدام المحلى الطابع مالمح إبراز -

 .الثالث للبعد البصرى الخداع ومعالجة المنظورية التأثيرات تصحيح -

 .الكثيف أوالغيوم الحاد الشمس المناخيةكسطوع العوامل بعض معادلة -

، حٌث تبٌن  دراسة خفض إستخدام الطاقة ،  وهو من اإلستخدامات الحديثة  -

  إنعكاس االسطح ، بزٌادة% 23امرٌكٌة ، أنه ٌمكن خفض تكلفة التبرٌد ب 

(HIG 2000).. 

وظيفة اللون معماريا  



 أسس التناسق اللونى للواجهات -4 
 

 اللونى التوافق مجرد من وأشمل أعم اللونى التناسق أن الدراسة تعتبر

 كوسائط البصرٌة وإتحاداتها االلوان بٌن التقارب خواص نتٌجة المعروف

  إلى اللون ٌتعدى الذى الزهور تنسٌق فن ٌماثل وهو .(Pfeiffer) توفٌقٌة

 العام التوافق تتناول األلوان أدبٌات إن وٌالحظ .التصمٌم أسس تطبٌق

 الراحة لتحقٌق عاله، جل هللا أوردها التى الطبٌعٌة التكوٌنات على إعتمادا

 الطبٌعة ذات الواجهات على التركز أنها إال ، لألنسان والنفسٌة البصرٌة

 :كاآلتى اللونى التناسق أسس إستنباط ٌمكن ومنها .الخاصة

 



 :للواجهات اللونى التناسق أسس
  
 .المبنى وروح  وظٌفة مع التناسب-
 .وتشبعه وقيمته المستخدم اللون طبيعة-
 .اللونى المسطح ملمس -

 .الواجهة على المنعكس الضوء نسبة -

 .المحٌطة البٌئة مراعاة -

 . العمرانً  التوافق -



 :المبنى وروح وظٌفة مع التناسب 3-1 
 

للداللة الزمانٌة  Code of Life إن اللون  ٌمثل لغة محكومة بقواعد إلهٌه

لونٌا ٌتناسب مع " كودا"وقٌاسا ٌمكن وجود  ،(Ali 1988 ) والمكانٌة

ٌستنبط من التؤثٌر الفٌزٌقى والنفسى والثقافى . وظٌفة وروح المبنى

 & Tone  إللوان الطٌف المعروفة ، ثم تحدٌد الجو والشدة المناسبٌن

Ambience.  

إن األثر الفٌزٌقى و النفسى اللونى  ٌإكدهما قول هللا تعالى فى سورة   

للداللة على "  بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرٌن( : "69)البقرة 

وٌنقسم التؤثٌر السٌكولوجى إلى تؤثٌرات مباشرة . السرور باللون

موضوعٌة كاإلحساس بالبرودة أو المرح ، وتؤثٌرات  عاطفٌة تبعا 

  .(1990حمودة، ٌحً ) للتجارب الشخصٌة



  الساكنه والمبانى الباردة االلوان يناسبها الهادئه الطبيعة ذات فالمبانى وعموما

 الدافئة االلوان يناسبها الديناميكية المبانى بينما ، المشبعة غير االلوان تناسبها

 المعروفة والنفسية الحسية اللونية اإليحاءات علي وبناءا .المشبعة الباردة وربما

(Cathrine 1991) ، اآلتى إقتراح يمكن: 

 

 .الرياضية والديسكو اآلنشطة  الحرارة والدفء فالصخب ، يناسب: االحمر -  

البرتقالى حيوية وغرور فكبرياء ، يصلح لؤلنشطة التعليمية والرياضية  -  

  .كالمدارس، فالمطاعم

األصفر سعادة ومرح فذكاء ، يناسب األنشطة التعليمية العليا و الترفيهية  -  

واإلجتماعية عامة ، كالمسارح وصاالت األفراح والمجمعات الترفيهية التجارية، 

 .وبعض المساكن الخاصة

 االبيض يرمز للنقاء والرقة والنظافة ، يناسب المجمعات السكنية والمستشفيات -  

  والمكتبيةو التجارية السكنية األنشطه األخضر طبيعة و حياة ، يصلح للعديد من -



 

 السكنٌة للمبانى ٌصلح األلم، فتخفٌف الراحة (الموف) لألزرق المائل البنفسجى -

 .الزجاجٌة المسطحات فى للمكتبات باإلضافة  والمستشفٌات

 .كالبنوك والمالٌة اإلقتصادٌة االنشطة ٌناسب قد فوقار،  وغموض حزن األسود -  

 .المنتخبة الدولة  وأجهزة الحكومٌة للمبانى ٌصلح بما ، فتحفظ  حٌاد الرمادى -  

 .السلطة ومراكز كالمحاكم والقضائٌة التشرٌعٌة األنشطة ٌناسب ، جدٌةوكآبه البنى -  

 

إن تعدد الوان الواجهات نتٌجة إستخدام عدة مواد، ٌبرر صالحٌة أكثر من 

" الموف"لون لبعض المبانى، فمثال األبٌض واألزرق واألصفر و

واألخضر ٌصلحون بنسبا مختلفة للمبانى السكنٌة والمستشفٌات والمكتبات 

بٌنما األسود والرمادى والبنى ٌصلحون للمبانى الحكومٌة . العامة

والشركات، مع   تخفٌف القتامة باألبٌض أو بعض األلوان المكملة 

   .لإلحٌاء، طبقا لخطط التوافق اللونى الالحقة



 :وتشبعه وقيمته المستخدم اللون طبيعة 3-2 
 

 طريق عن باللون المتكامل التأثير على أساسا تعتمد الملونة األسطح بين العالقات إن

 تحليل ويمكن . (1996 رأفت،على) عديدة، بإحتماالت اللونى والالهارمونى الهارمونى

 :(1995 حمودة) كاألتى  لونية خطط عدة الى التكوينات هذه

 

 . والسماوى كاألزرق ، Value قيم مختلفة، بدرجات الواحد اللون خطة -

 .الرمادى بإضافة ، Monochromatic مختلف بتشبع الواحد اللون خطة -

  .(الالهارمونى) األلوان دائرة على متقابلين متكاملين، لونين خطة -

 . (توافقى تكوين) الدائرة على متجاورة الوان خطة -

 ، اللون قوة من للتخفيف الدائرة، على المتكاملة لؤللوان المتجاورة األلوان خطة -

 .(بالتباين تكوين) للبرتقالى المجاورة األلون مع  األزرق كإستخدام

 . األلوان بدائرة متساوية أبعاد على األلوان متعددة خطة -

 خطة األلوان المحايدة بإستخدام الرماديات المشتقة من اللون األصلى -



 :وترتيبها اللون مسطحات بين اإلتزان  3-3 
 

 قواعد من العامة التصمٌم إلسس إخضاعها ٌجب  اللونٌة المسطحات إن

 أحد تحكم فلبٌان .المعروفة والمقٌاس والسٌطرة والنسب واإلٌقاع اإلتزان

 رٌاضٌة نسب فى اللونٌة المسطحات إختالف ٌجب آنفا، المختارة األلون

 و المساجد بعض بواجهات لونٌن من االفقٌة الخطوط تكرار إن .مقبولة

 ٌشعر كما ، الواجهة مالمح لضٌاع ٌإدى ، بالسٌرامٌك المكسوة  المبانى

 .التكرار من بالملل

  

 لدائرة طبقا الترتٌب تفتقد ولكنها مسطحاتها، وتتباٌن االلوان تتوافق قد كما 

 أو اإلعجاب تثٌر قد والترتٌب المسطح نقصان أو زٌادة فإن لهذا ، االلون

 مع اللون مساحة صغر فمثال ، المقٌاس مراعاة لوجوب باإلضافة .النفور

   .التصمٌم ٌفسد  مما ، الٌظهره قد إرتفاعه



 : Texture  اللونى المسطح ملمس 3-4 
 

 مما ، الضوء إنعكاس على ٌإثر أنه إال لونٌة غٌر خاصٌة الملمس إن رغم

 فالملمس .المادة بحجم اإلحساس وتغٌر ، البصرى الخداع فى ٌساهم

 بعكس ، حجما أصغر وظهوره ٌفسرعتامته مما الضوء ٌمتص الخشن

 .(1994  خورى) وأكبر أفتح ٌظهر الذى الناعم الملمس

 

 غٌر ملمس فوجود والتباٌن، اإلتزان لقواعد أٌضا ٌخضع الملمس وإختٌار  

 ٌفضل لذلك .(1996 رأفت،ع) اللونٌة المجموعة ٌضعف ، متالئم

 بٌن ما متدرجا المختلفة، لإللوان مختلف مادى نسٌج أو ملمس إستخدام

 فمتوسط ، والرخام كالسٌرامٌك فالناعم ، كالزجاج المصقول الالمع

 الصناعى أو الطبٌعى كالحجر والخشن ، الحبة ذات كالدهانات الخشونة

  .الطرطشة أوبٌاض

 



 :الواجهة على المنعكس الضوء 3-5 
 

 .المبنى لتوجيه طبقا الواجهة علي الساقط الضوء بشدة يتأثر اللون إن

 (فاتحا) قيمته من أقل اللون بها يظهر ، الجنوبية الساطعة فالواجهات

 عامة، والمظللة الشمالية الواجهات بينما ، حجمه من أكبر وبالتالى

 إلن نظرا ولكن .حجما أصغر وبالتالى (غامقا) قيمة أعلى اللون تظهر

 يفضل فإنه ،  التتغير وبالتالى الضوء، التمتص الناعمة الفاتحة االلوان

 القيمة منخفضة ألوان من  -بمصر والحارة- الجنوبية الواجهات تكون أن

  القيمة عالية ألوان من الشمالية الواجهات بينما ، الضوء لعكس (فاتحة)

  .(1990 حمودة،ى) الظل رغم بوضوح لتظهر

 

 على قدرتها لعدم المعة  تكون أن والمظللة الشمالية للواجهات ويمكن هذا 

 الشرقية الواجهات أما  .  المحيطة للبيئة العاكس الزجاج مثل ، اإلشعاع

 والتشبع القيمة متوسطة إللوان فتحتاج والظالل الضوء ذات والغربية

 . اإلمتصاص نسبة ومعادلة اللونى للربط



 : المحيطة البيئة مراعاة 3-6 
 

 سطوع كدرجة ، البيئة عناصر جميع مع اللونية الخطة تتوافق أن يجب

  الحقا األلوان تطفئ قد التى االمطار غزارة ومدى ، والغيام ، Glare الشمس

Washing out . الغبار وإكتساب التلوث نسبة إلى باإلضافة Dust pickup 

 الكربون بأكاسيد الواجهة لسواد إما يؤدى مما بمصر، جدا عالية تعتبر التى ،

 ال ولهذا  .وتشبعة اللون قيمة يغيران اللذان ، التراب بذرات باإلصفرار أو ،

 لرياح مواجهه أو رئيسية طرق على لواجهات  الخشن الملمس إستخدام يفضل

   .باألتربة المحملة الخماسين

 السابقة اللونية الخطط تطبيق فيمكن المحيطة، الطبيعة مع للتوافق بالنسبة أما

 األخضر درجات كإستعمال باإلخفاء كان سواء ، التصميمى المفهوم حسب

 مع (سيمون)  كالبرتقالى الطبيعة مع بالتكامل أو  . الحدائق وسط للمبانى

 .الخضراء المسطحات



 :العمراني التوافق 3-7 
 

 ٌتعدى حٌث المحٌطة، العمرانٌة البٌئه مع السابق المفهوم نفس ٌنطبق

 نفسٌا مرٌحا نسٌجا لتعطى ككل، الطرٌق إلى الواحدة الواجهة التوافق

 فراغات، دون تتالصق المبانى غالبٌة وأن خاصة .تصمٌمٌا ومتزنا

 شوارع إن .الطرق ببعض برجٌة حوائط ٌنتج مما المبانى، قانون حسب

 التصمٌمى بالتوافق تتمٌز كانت واألسكندرٌة، بالقاهرة المدٌنة وسط

 القٌمة، المتدرجة مصطنعة الغٌر األلوان أو الواحد الكنه ذو واللونى

 مراعاة دون  المصرٌة المدن بمعظم الحدٌثة الحركة محاور عكس على

 العمرانى المخطط على تقع والمسئولٌة .اللونى التناسق درجات أدنى

 محاور على السابقة المعروفة اللونٌة الخطط بتطبٌق المحلٌة واإلدارات

 المدن بعض و االمرٌكٌة و اآلوروبٌة المدن كبعض وأحٌائها المدٌنة

  . بالصٌن شنغهاى  و كسنغافورة النامٌة اآلسٌوٌة



 : اللونية للالئحة العمرانى التطبيق -5
 

 الجهات أعطى قد 1982 لسنة 3 رقم العمرانى التخطٌط قانون أن من بالرغم

 األغلبٌة فإن ، خاصة إشتراطات ذات مواقع إلى المدٌنة تقسٌم فى الحق المحلٌة

 1976 لسنة 106 رقم الموحد البناء قانون بتطبٌق إكتفت قد الساحقة

  .(1999 على،عصام)

 المحلٌة إإلدارات  بعض دفع قد الواجهات الوان بؤهمٌة اإلحساس أن إال

 المحافظ قرار صدر حٌث االسماعٌلٌة بمدٌنة حدث مثلما ، الحق هذا إلستغالل

 والفتحات  االبٌض باللون الحوائط دهان بضرورة 1988 لسنة 240 رقم

 نفس وطبقت .الشهداء بحى مطبقا مازال وهو ، درجاته و االزرق باللون

  تحررا أكثر شرطا العرٌش مدٌنة إتبعت ثم . الشٌخ شرم بمدٌنة االلوان

 واالبٌض األساسٌة االلوان من قطاعات إلى الساحل بتقسٌم ، الكورنٌش بطرٌق

  .وهكذا واالبٌض فاألخضر واالبٌض كاألحمر ،



 بالمحليات العمرانية الشروط خالل من اللونى التحكم إمكانية يثبت ما وهو

 حى لكل مشتقة خططا ذات ، مدينة لكل لونية خطة بتحديد ، المختلفة

 وليس .بالحركة الشعور لتأكيد  المترو كمحطات .وتميزا شخصية يعطية مما

 قد شموليا فكرا يعكس الذى و مؤخرا، باألسكنرية حدث مثلما الكلى اللونى اإلمتداد

  .الثقافى والتمايز التطور اليناسب

 

 يؤذى  كبيرة بمسطحات المتكاملة المشبعة االلوان إستخدام أن من تبين وكما

 ، تحديدها على اللونية الالئحة فى  النص يجب فإنه الذهن ويشتت العين،

 اللون فمثال .بالواجهة مساحته مع عكسيا اللون تشبع يتناسب كأن

 سوى إستخدامه اليمكن  %100—90 من  تشبعة بكامل األحمر

 على غريبا ليس شرطا وهو .والعكس ، الواجهة مساحة من %10فى

  بالواجهات اإلضاءة فتحات لنسب مماثلة شروطا تضم التى البناء قوانين



 :قواعد عامة إلستخدام األلوان معماريا -6
 

كما ٌإذى الصوت العالى  -تجاور االلوان المتكاملة بقٌم عالٌة تإذى العٌن  -
 .، لهذا ٌنصح برفض تجمٌعات االلوان الحادة التباٌن -اآلذن 

 للتؤكٌد باالمام الدافئة أو والفاتحة ، بالخلف الباردة أو الغامقة األلوان توضع -

   .المتؤخر وتظلٌل المتقدم بإضاءة الثالث، البعد على

  السٌطرة لتحقٌق والملمس والشدة المسطح فى تتباٌن المتكاملة االلوان -

 . السطح وإستواء بقوة تشعر للكتلة الواحد اللون ذات المواد -

 . بالثراء تشعر كالجرانٌت ، مختلفة Tones اللون المختلطة المواد -

  الصناعٌة االلوان من أصدق ، الخشب و كالحجر للمادة الطبٌعٌة االلوان -

 .تشبعا األصغرأكثر فالمسطح المسطحات، أقل فى االلوان أقوى تستخدم -

 بالواجهات والٌستعمل ،الجمالٌة قٌمته لتحقٌق الظل فى الالمع اللون ٌستعمل -

 .(HIG 2000) الحقا الصداع ٌسبب ما  الشدٌدة اإلضاءة ذات

 .(1990  حمودة) اإلفراط فى توحٌد كنه اللون ٌشعر بالملل لعدم التغٌر -



 الخالصة
 

 ، للواجهات اللونى التناسق أسس فهم وعدم العمرانى التنظٌمى النقص إن

 ٌنتهى مما الصارخ المكثف للتلوٌن إدى قد ، الجاهزة األلوان لتوفر باإلضافة

 معالجة ٌجب لذلك .والنفس العٌن ٌإذى بصرٌا وتلوثا عشوائٌة لونٌة بكارثة

 بتضمٌن مبدئٌا اللونٌة الثقافة نشر فٌجب .تنظٌمى و ثقافى مستوٌٌن على المشكلة

 للعاملٌن وبالنسبة .األلوان و الجمالٌات عن عاما مقررا الجامعٌة الدراسة

 بالنسبة أما .للترقى الزمة  دورات عبر المهنى مستواهم رفع ٌجب ، بالمحلٌات

 أسس ، خاصة العمارة وطلبة - عامة الهندسة طلبة تعلٌم فٌجب  للمتخصصٌن

 كما  .أساسٌة عناصر سبعة على تعتمد أنها تبٌن التى للواجهات، اللونى التناسق

 حٌث ، ملونة التنفٌذٌة بالتصمٌمات والواجهات  التصمٌم مشارٌع  تقدٌم ٌجب

 لوح فى تحدٌده ٌجب  لهذا و .بالمبنى إهمالها ٌستحٌل فٌزٌائٌة صفة اللون

 عند أو التصمٌم بنهاٌة الحقا ولٌس المشروع ببداٌة مسبقا إختٌاره و الرخصة

  .التنفٌذ



 ٌعطٌة مما لألحٌاء مشتقة خططا ذو ، مدٌنة لكل لونٌة كودا تطبٌق ٌمكن كما•

 بناء قوانٌن مع هذا وٌتوافق .الحضري الطابع تحدٌد فى وٌساهم شخصٌة

 وٌقترح .البٌئٌة و المناخٌة الفروق ٌراعى بما مصر، لكل موحدة لٌست إقلٌمٌة

 : العٌن المإذٌة المتكاملة المشبعة االلوان مساحة تحدٌد على النص

 .بالواجهة مساحته مع عكسٌا اللون تشبع تناسب كإشتراط •

 وهللا من وراء القصد
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