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 اللون في العمارة االسالمية واثره علي التصميم الداخلي 

 هــــالة صـــــالح حــــامدد/  
 اكتوبر 6بكلية الفنون التطبيقية  جامعة دكتور 

 : ملخص البحث 
زها الفن اإلسالمي، فن يعبر عن الروح اإلسالمية، الروح التي استكملت مقومات صفاتها فجاءت رمو  يعد    

ي تعدى حدود الحواس والعقل ليعقد صلة وثيقة مع المطلق . وتفرد الفنان المسلم عن فنانمشحونة بخطاب ي
ميق الحضارات األخرى، ال في اختزاالته وقدرته المتميزة في التصحيف والتجريد فحسب، بل في استبطانه الع

المي وح ، والفن اإلسلر تخاطب اللروح والعمل على سحبها إلى عالم مقدس . فجاءت نتاجاته عبارة عن تجليات 
فن هادف، هدفه سحب المتلقي نحو المطلق، إن تلك  فهوفن قد انتزع من عالمه، الفوضى والعبث واللعب، 

على  تنطوي انماالروحية  االنفائس الفنية التي خلفها لنا الفنان المسلم، ذات داللة إسالمية بحته تؤكد جماليته
ذوق ر الطو انًا هي امتداد لما شوهد سابقًا ولكن بصيغة متطورة بفعل تفكر إسالمي، فاتخذت أشكالها عالقات والو 

 . بحيث تتالءم مع العقيدة 
عين وبناءًا على هذا فأن للون دالالت تتخطى عالم الحواس والعقل لتصبح الحواس والروح عالم موحد فال   

 األول، عليها الخناق لتطلب عالمها)الرؤية( ترى والروح )الرؤيا( تتذوق، وحين تتذوق الروح فان الوجد يضيق 
زيته ون ورمفيصبح اللون هنا هو براق الروح في رحلتها الالنهائية للجمال المطلق ، لذلك فمن االهمية دراسة الل

ي ففي الحضارة االسالمية للوقوف علي اهم االسس والدالالت للون في الحضارة االسالمية ومن ثم تطبيقها 
يم تتنوع عناصر التصمد صيغة معاصرة تصلح لتطبيقها في الحياة المعاصرة ، حيث التصميم الداخلي ، اليجا

ئمة الداخلي ما بين عناصر اساسية ومؤثرة ومكملة لتتكامل منظومة الفراغ الداخلي وبما يهيء الظروف المال
ة لنتيجبمثابة ا والتي من شأنها تحقيق الراحة ، ويعد اللون من العناصر المكملة للتصميم الداخلي والذي يعد

وينات النهائية والتي من شأنها نجاح التصميم بأكمله لما له  من دور اساسي في ابراز الخطوط والكتل والتك
لذلك فأنه  ،المختلفة ، كما يتأكد هذا الدور في رد االفعال الطبيعية لمستخدمي الفراغ الداخلي  وتحسين ادائهم 

وبما يتناغم مع وظيفة الفراغ الداخلي وبما يحقق التأثيرات  من الضروري تحقيق التوظيف االمثل للون
ية لهم الفكر  الفسيولوجية والسيكولوجية االيجايبة لمستخدمي هذا الفراغ ، مع مراعاة الخلفية الثقافية والتوجهات

 . فضال عن رغباتهم الفنية والجمالية
 اهمية البحث

ي فبيقها د صيغة مستقبلية الثر اللون تقوم علي التحديث لتطإبراز اهمية اللون في العمارة االسالمية اليجا  
 فراغاتمجال التصميم الداخلي لتتواكب مع متطلبات العصر ، مما يحقق التوازن الفسيولوجي والسيكولوجي في ال

 الداخلية .
 اهداف البحث 

 تعريف اللون وخصائصه واهم نظرياته . -
 توضيح اثر اللون في العمارة االسالمية . -
لوجية اول هذا التأثير في التصميم الداخلي في صياغة معاصرة تحقق الراحة الفسولوجية والسيكو تن -

 في الفراغ الداخلي وبما يوفر الراحة لمستخدمي هذا الفراغ .  
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 مصطلحات البحث 
 Physiologicalاالعتبارات الفسيولوجية  –  Psychological considerationsاالعتبارات النفسية 

considerations–  االنسجام اللونيColor Harmony –  فلسفة اللونPhilosophy of color  -  التوازن
 Color Balanceاللوني 

 منهج البحث 
 للوصول الي اهداف البحث يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي 

 االطار النظري للبحث: 
  اثر اللون في العمارة االسالمية.دراسة  -
ثيرات العمارة االسالمية علي التصميم الداخلي المعاصر مع بما يحقق التأ دراسة تأثير اللون في -

 الفسيولوجية والسيكولوجية والتي من شأنها تحقيق راحة االنسان .
 اجراءات البحث :

  سالمية فرع الدقي ( كنموذج للفكر المعاصر المستلهم من الحضارة اال –زيارة ميدانية ) بنك فيصل االسالمي   
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