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 البعد النفسى لأللوان فى تصميم الفراغات الداخليةدراسة 

 أ.د/ عبد المنعم معوض السيد
 الثقافى لمصر فى إيطاليا سابقاأستاذ بقسم الزخرفة و المستشار 

 أ.د/ سلوى أبو العال محمود
 الزخرفةأستاذ و رئيس قسم 

 مقدمة من الدارسة 
 حنان مرسى جابر القاصد 

 :ملخص البحث
يلقى البحث الضوووووو  للى الدراسوووووة التحليلية للون و اثراا للى الحالة النقسوووووية للمتلقى ن فاليمارال اى فن تشووووو ي  ا سوووووط  و ال ت  
بهدف ايجاد فراغات و تصوووميمات جدارية تحقل الوةيقة النقيية و الجمالية فى تناسووول و تناغم ما بيضوووها البيتن حيث ارتبطت 

تصووووميم القراغات  دراسووووة البيد النقسووووى ل لوان فىب يهتمالبحث فهور الحضووووارات ا نسووووانية المختلقة ن  ا لوان باليمارال منذ بداية ة
الوصوووووووو  ال   الداخلية من خال  التيرف للى الخلقية التاريخية ل لوان و أثراا لبر الحضوووووووارات المختلقة ن  ما يهدف البحث الى

 لتوازن اللونى  وةيقة وشوو   جمالىبقا لطبيية ووةيقة الم ان وذلك لتحقيل اخطط لونية ذات منهجية للمية للميالجات الجدارية ط
ولذلك جا ت مشووووو لة البحث للحد من اسوووووتخدام ادلوان بال حدود وبال ضووووووابط بدون الولى ال ام  غسوووووتخداماتها وال رت من اذا 

 صميم القراغات الميمارية.اغستخدام الذى له مرجيية سي ولوجية محددال وذلك من خال  وضا حلو  منهجية ف  ت
 للبحث :االفتتاحيية الكلمات  

 الجداريات –القراغات الميمارية  –البيد النقسى للون 

 المقدمة:
حساسًا ينفرد به   .........إن للون بهاء وجمال وجاذبية وا 

اللون منذ القدم حاضووووورا بيننا دائما فهو موجود ف  ت وينات ال يوم والزاور والسوووووما  والقوس قزو والصوووووخور وف  الشووووورول وال رو  
سووووا   ان …وف     شوووت يتذوقه ويتناوله ا نسوووان ن فاللون او ذلك التلثير البصووورم الناتث من التلثير القسووويولوج  لشوووب ية اليين 

 ية الملونة أو من الضو  الملون ن فهو إحساس وليس له وجود خارج الجهاز اليصب  لل ائنات الحية. ناتجًا لن المادال الصباغ
ان للما  القيزيا  يقصودون ب لمة لون أنه نتيجة تحلي  الضوو  ادبيت لالطيف الشومسو  ط  وطو  الموجة ن وفى الحقيقة ان اللون 

 يوجد فى حالتين :
 .الحالة المادية و الحالة الضوئية 

 اى الحالة التى ي ون فيها اللون للى ايئة مادال ملونة أى المادال الصب ية.الحالة المادية: 
 اى الحالة التى ي ون فيها اللون للى ايئة شياع ملون أى الضو  الملون.  الحالة الضوئية:

التلثيراليديد من ادحاسيس ن منها ما والحقيقة أن ادلوان لها تلثير سي ولوج  للى اغنسان حيث تؤثر للى النقس و ينتث لن اذا 
يتسوووم  بالراحة وا طمئنان ن ومنها ما يتسوووم باغراال وا ضوووطرا  و بالتال  يؤدم ال  الشووويور بالقرو أو ال نبة ن لذا  ان من المهم 

 .قسية اغنساندراسة سي ولوجية اللون وتلثيره للى ا نسان ن حيث أن ادثر السي ولوج  للون يرتبط بالميرفة الدقيقة لن
سوووووتخدمت قوال تلثيراا الرمزم ف  القيم الروحية لن طريل اليادات و  ولقد اختلقت ميان  ادلوان ورمزيتها لند مختلف الشووووويو  ن وام
التقاليد ن  لن يقرن اللون ادحمر با حتقا ت ن واللون ادزرل بالتقول و اللون ادخضوووووووووور بالطبيية واللون ادسووووووووووود بالموت واللون 
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فيلى سووووووووووووبي  المثا  : تسيد القطط السووووووووووووودا  فل  خير ف  ميةم الدو  ادوربية ن بينما توح  ف  الو يات المتحدال ادمير ية بالحة 
السوووويت وسووووو  الطالا ن وف  بيت الدو  ادسوووويوية وخاصووووة الصووووين  يمث  اللون ادحمر الخصوووووبة ن واو لون فسوووواتين اليرس ف  

دخضووراو الذم يجسوود لون الخصوووبة والوفرال و ان ادمر  ذلك لدى المصووريين القدما . فنجد أن ل   الهند ن أما ف  أوروبا فاللون ا
لون خصوووووائز تميزه لن غيره من ادلوان ن  ما أن له صوووووقات تؤثر ف  نقسوووووية المتلق  ن ول لوان جذور تاريخية ورمزية ن يختلف 

 قاليد. أحداا لن ادخر وفقًا لحضارال    بلد وثقافته ولاداته والت
ان اللون يلي  دورًا  بيرًا فى التلثير للى إحسووواس و مشوووالراغنسوووان و حتى للى أسووولو  حياته داخ  القرا  الميمارى ن وحيث أن 
اليمارال اى أم القنون وألرقها وأ ثراا احت ا ا باغنسوووووان دنها تحوى الحياال اغنسوووووانية بمختلف صووووووراا ن فهى فن تشووووو ي  ادسوووووط  

فراغات تحقل وةائف ميينة إلى جان  المتية القنية ذات اللمسوووووووووووووة ا بدالية المدروسوووووووووووووة ن والذى يميز اليمارال  وال ت  بهدف خلل
ويرفيها إلى مسوووووووتوى القن او لدال م ونات مندمجة فى تناسووووووول وتناغم ما بيضوووووووها البيت والت  تشووووووو   النسووووووول الميمارم وبنيته 

 المادية  من  ت  وفراغات بمالمس و ألوان متناغمة.
حيث أن انطبالنا لن ادسوووووووط  الميمارية الخارجية والداخلية للمبنى يت ير ت يرا جواريا تحت تلثير اغضوووووووا ال وادلوان ن  ان من و 

 المهم دراسة اللون وتلثيره للى القراغات الميمارية المختلقة.
بدأت تؤدم ف  اليمارال المياصوووورال دورًا أام من  وقد اسووووتخدمت تلك التلثيرات اللونية ف  اليمارال منذ القدم ن إ  أن اغضووووا ال وادلوان

 الدور الذم قد أدته ف  لمارال اليصور القديمة. 
حيث إرتبطت ادلوان ف  اليمارال ما ةهور اغنسووووان ن فمنذ الحضووووارال القرلونية ةهرت ادلوان ف  القراغات الداخلية و ف  الحوائط 

ونية ف  اليمارال اغغريقية متمثلة ف  خامات مث  الجرانيت والرخام ن و وادسوووووووووووقف.... فى تناسووووووووووول فريدن  ما ةهرت الميالجات الل
أيضووووووووووووًا ةهرت ف  اليمارال القوطية من خال  الزجاج الملون حيث  ان له تلثيرًا جواريا للى فراغاتها الداخلية ن  ما  ان للون دورًا 

يبية ف  اليالم  قرى النوبة وقرى وسط وجنو  أفريقيا ن حيث متميزًا ف  اليمارال اغسالمية ن وأيضًا إستخدمت ادلوان ف  اليمارال الش
 ييتبر اللون من اليناصر الهامة ف  البنا .

 مشكلة البحث :
الحد من الحرية فى اسوتخدام ادلوان بال حدود وبال ضووابط بدون الولى ال ام  غسوتخداماتها وال رت من  فىت من مشو لة البحث 

ك من سووي ولوجية محددال وذلك من خال  وضووا حلو  منهجية ف  تصووميم القراغات الميمارية. و ذلاذا اغسووتخدام الذى له مرجيية 
دراسوووووة الد  ت اللونية والقيم اللونية لند تصوووووميم الحوائط سووووووا  الخارجية او الداخلية وفهم توزيا اليناصووووورن  ما تحتاج إلى خال  

  الذى يحتاج إلى قدرات و قا ات ثقافية وفنية وتخصووصووية   تتوفر متخصووصووين ف  دراسووة سووي ولوجية فن توزيا اللون ن اذا اليم
إ  ما القادرين للى فهم ل ة التيبير من خال  اللون ن مما يؤدم ال  إدراك القيم الجمالية والتشوووووووووووووو يلية للون الت  يتم بنا اا لل  

 م ان.مقهوم فلسق  قائم لل  تحلي  نقس  دنواع مختلقة للمتلق  حس  طبيية ووةيقة ال
 أهمية البحث :

 يهتم البحث بوما يل  :
 التيرف للى ا امية الوةيقية للون و مدى ارتباطها سي ولوجيا بالقراغات الميمارية الداخلية. -
 بيت الييو  الميمارية الداخلية.إستخدام اللون فى ميالجة  -

  هداف البحث :أ
 يهدف البحث الى :

للميالجات الجدارية طبقا لطبيية ووةيقة الم ان وذلك لتحقيل التوازن اللونى الوصووووووووووووووو  ال  خطط لونية ذات منهجية للمية  -
  وةيقة وش   جمالى .
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 فروض البحث :

يقترت البحث أن دراسوووووة سوووووي ولوجية اللون فى تصوووووميم القراغات الميمارية الداخلية تيم  للى تحقيل بيئة جمالية ذات تاثير  -
 ايجابى للى المتلقى.

 منهجية البحث : 

البحث المنهث الوصوووق  والتحليل  لبيت النةريات اللونية وتوضوووي  الخطط اللونية فى اليمارال الداخلية ن  ما يتبا البحث  يتبا -
 المنهث التجريبى غجرا  التطبيقات لوضا خطط ومنهجيات لونية لميالجة القراغات الميمارية .

 حدود البحث :
 يس لها نهاية.ادلوان  درجات ليس لها حدود زمنية أو م انية ول

 .نبذال تاريخية لن ا لوان 
 .دراسة ادثر السي ولوجى للون للى المتلقى 
 .البيد النقسى ل لوان فى اليمارال الداخلية 

 نبذة تاريخية عن االلوان
ارتبط ما سوووووخر اا سوووووبحانه وتيالى ادلوان لمنسوووووان لتخدمه فى جوان  لديدال فى حياته فهو يدر ها فى الطبيية ن حيث أن اللون 

بداية التيبير القنى للبشووووووورية  فقد شووووووو لت ادلوان الق ر اغنسوووووووانى للى مر الزمان ن وبدأ ا نسوووووووان يبحث لن مصوووووووادر ادلوان فى 
 الطبيية ن ولن مااية اللون و  يقية إدرا ه و فهم صقاته و خصائصه و تلثيراته المتنولة.

إن اليالم فى القرن الماضوووووووووووى  ان يخلو من ادلوان و إقتصووووووووووور للى ادلوان الموجودال فى الطبيية ن و انت ادلوان البراقة المتللقة 
تقتصرفقط للى طبقة ميينة واى الطبقة ادرستقراطية من اليالم و التى تتمث  فى ادباطرال و الملوك و ذوى المناص  الرفيية ن أما 

يرتدون المالبس المنسووووووووجًة من صووووووووف ادغنام و المالز بللوانها البيث و البنى أى باللون الطبييى لصووووووووف  لامة الشوووووووي  ف انوا
 ادغنام و المالزو  تحتوى للى أية صب ات ملونة. 

سووووتخراجه من الخامات التى فى متناو  يديه ن وترت  للى  وة  ا نسووووان من قديم ا ز  وللى مراليصووووور دائم البحث لن اللون وام
 فى أنحا  مختلقة من ال رال ادرضية للى مر اليصور. ذلك حدوث ا تشافات بش   مستق 

 وسيتم إلقا  الضو  للى بيت اذه اغ تشافات القريدال والتى  ان لها أثرًا  بيرًا فى تطور صنالة اللون.  
هر رسووووووووووووماتهم للى جدران ال هوف وليلنا نجد فى ال هوف التى ترجا الى لصووووووووووور ما قب  التاريا لصووووووووووور القن البدائى والتى تة

مستخدمين فى تلوينها ادحجار و الصخور الملونة التى  انت فى متناو  أيديهم آنذاك ليدونوا حياتهم ويثبتوا تواجدام بإستخدام ل ة 
 لالمية يقهمها الناس للى مر اليصور و اى ل ة القن.

القديم  ان يسصِنا ادلوان من المواد الطبييية الموجودال حوله فى البيئة وتطور إستخدام القنان ل لوان للى مر اليصور ن فقى اليالم 
 الزاور و أورال ادشجار وسيقانها وبيت القشورالخارجية ل شجارن ثم يقوم ب ليها ويستخدم الصب ات الناتجة منها ن ولذلك  انت 

 .بالتته اللونية من درجات البيث و البنى و أ اسيد الرصاز ادصقرو ادسود
 صناعة األلوان من المواد الطبيعية

 اللون األحمر :
ستخدامه ن فقب  أن يوجد اللون ادصقر أو ادزرل أو ادخضرن وسِجد اللون ادحمر.   إن اللون ا حمر او او  لون تم إ تشافه وام
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قب  القرن الخامس لشر الميالدى إ تشف القنانون فى آسيا أن اللون ادحمر يم ن الحصو  لليه من سحل حجر ال ريستا  

Vermilion  .واو أ سيد الزئبل  
 

 اللون ادحمر المستخرج من حجر القرمليون فى مخطوطاتهم مما ألطى تلثيرا فنيا بدييًا.  وقد إلتاد الصينيون القدامى إستخدام
 
 
 
 

بمدينة بومباى ن و الشووووو   التالى يوضووووو  لوحة جدارية   Fresco  ثم بيد ذلك إسوووووتخدم اللون ادحمر لرسوووووم الجداريات اغفريسوووووك
ا  واحدال من اللوحات المحبوبة واد ثر و  Sapphoغمرأال ما أقراز الشوووما والقلم و يطلل لليها إسوووم سوووافو  دائرية من اغفريسوووك

 .شهرال
 
 
 
 
 

لونه البرال المتللل إ  أنه  ان غالى الثمن و نةرًا لطبيية ت وينه ف ان لونه يتحو  الى اللون ادسووود لند تيرضووه لقترال وبالرغم من 
للضوووووو ن حتى إذا وجد القنانون صووووويوبة فى الحصوووووو  للى درجة إحمرار ميينة يرغبون فيها ن  انوا يلونون بادحمر ثم ييرضوووووونه 

ون تلوينه مرارا لديدال حتى يحصوووووووووولون للى الدرجة اللونية المرغوبة ن وبالرغم من ذلك فقد دشووووووووووية الشوووووووووومس الى أن يجف ثم يييد
 إستمرالقنانون يستخدمونه د ثر من ألف لام ن دنه  ان او اللون ادحمر المتللل الوحيد فى ذلك الحين.

 رمزًا للقوال وأصوووبحت المالبس الحمرا  وا ذا  ان الحصوووو  للى صوووبن اللون ادحمرصوووي  المنا  و بااة الثمن ولذلك  ان يسمن  
ن ف ان ملك اغمبراطورية القارسية ف  جنو  غر  آسيا يرتدى الثو   اللون م افلال مل ية ل ثريا  ولذوى ادصو  وادنسا  الرفيية

 للى  ونه ادقوى ن  ما يسيد إرتدا  ادحمرفى حضووووووارال روما القديمة دليالً  ادحمر و ذلك  بار القسوووووواوسووووووة ف  ال نيسووووووة ال اثولي ية
 أى مرتدي  اللون ا حمر. Coccinatiوادللى شلنا و انوا يطلقون لليهم إسم سينسينات  

ن حيث إقتصووووورالم سوووووي يون  يروى التاريا أن اللون ادحمر القرمزى  ان ييد صوووووب ة أسوووووطورية فقد  ان أثمن سووووولية للى ا طالل
أى ادحمر القرمزى ن حيث  ان يسباع فى   Cochinealالقدامى اللون ادحمر القرمزى لليهم و انوايطلقون للىه إسوووووووووم  وتشوووووووووني  

م ولندما رآه القاتحون ادسبان إنبهروا به و ببريقه و تللقه حيث 1519ن وفى لام  )Aztecs )3أ بر ادسوال فى إمبراطورية آزيتك 
نه  ان أقوى لون أحمر فى اليالم القديم للى ا طالل. فشووووووووحنوه الى أوروبا و فى وقت قصووووووووير أصووووووووب  ادسووووووووبان ام المحت رون أ

 للصبن ويقدروه  ثروال لةيمة. 
وبذ  اغنجليز و القرنسووويون و الهولنديون و ميةم أوروبا قصوووارى جهدام للحصوووو  للى مصوووادر الصوووبن ا حمر و لم ينجحوا فى 

 !!ا اللون ا حمرفك ل ز اذ
  فه  او يلتى من دودال أو من فا هة القراولة أو من بذرال ؟ لم ييرفوا سر صنيته حتى إندثر اللون ادحمر القرمزى آنذاك.
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 اللون األزرق:
ن و انوا يقدرون بلضوووووووياف وزنهم من  ليدال قرون  ان اللونان ادزرل و البنقسوووووووجى ييدان أام صوووووووب ات ادقمشوووووووة فى اليالم القديم

الذا  لذلك  ان قلي  من الناس فقط ام الذين لرفوا أسوووووووووووورار ت وين اذان اللونان ول نهم إحتقةوا بها ووضوووووووووووويوا قوانينا صووووووووووووارمة 
وتداولها ن ل ن اذه الصنالة المربحة اتت للنهاية ن لندما فت  الير  بالد الشام فى حوالى  غستخدام اذه ادلوان والسماو بإنتاجها

ى  انت صوووووونالة الصووووووباغة من المحار قد إختقت دغرات ونوايا خاصووووووة حتى تالشووووووت تمامًا بيد سووووووقوط القرن السووووووادس الميالد
 ط1لم ن  ما تراجا أيضا التطور اليةيم فى القن والذى ةهرت أاميتة الالمحدودال آنذاك. 1453القسطنطينية سنة 

ة للى ساح  أسبانيا ن لندما وقف لاِلم فى للم    تلك ا سرار ةلت مخقاه لن اليالم لمدال ألف لام ن حتى حدثت مصادفة غريب
للى قاربه فى البحر ادبيت المتوسوووط ونةر بقضوووو  بالن الى ما يقيله صوووياد السووومك الذى  ان  الحيوان يسدلى انرم دم   ازى

يتبااى ن  يف أنه فت  و سووور القوقية بسوووهولة مما أدى إلى تلطا فانلته ببقا صوووقرا  اللون من م ونات المحار ال رويةن ول ن  ما 
ادخضر و مما أثار داشته أن اذا اللون ادخضر بدأ يتحو  بالتدريث  حة الياِلم أن اذا اللون ادصقر قد تحو  ببط  الى اللون 

الى لون بنقسوووجى جمي  ومتالل ن اذا اللون البنقسوووجى الذى لم ترى منذ اليصوووور القديمة ن فقرر أن يبحر او و الصوووياد إلى جزر 
سووووتمر بحثه ن و  انت النتيجة أنه إ تشووووف لدراسووووة الحياال البحرية فى البحر ادبيت المتوسووووط وام  1858البليار فى أسووووبانيا ف  لام 

ثالثة أنواع من الرخويات تنتمى الى لائلة واحدال فى سووواح  البحر ادبيت المتوسوووط تحتوى للى تلك الصوووب ة فى غدال صووو يرال فى 
قات الصووووبن الذى إسووووتخدم من قب  صووووب ة المحار الموجودال فى ألما   جهازاا الهضوووومى ن ومن خال  دراسوووواته  حة أن لون وصووووِ
أرسووطو او نقس نوع اذا المحار الذى  سووره وفتحه الصووياد. وا ذا أدرك أنهم  انوا يسووتخدمونها فى صوونالة ادصووبا  فى اليصوور 

  الموف.القديم و انوا يطلقون لليها إسم 
هم بيدال مرات وا ذا وليدال قرون  انت صووووب تا المالبس الزرقا  والبنقسووووجية اما الصووووب تان المرغوبتان واللتان تتطلبان أ ثر من وزن

 ذابا.
فى مختلف أنحا  ال رال ادرضوووية لبر مختلف اليصوووورن وقد إمتد تلثير اذه ا  تشوووافات     اذه اغ تشوووافات حدثت بشووو   مسوووتق 

لمختلف جوان  الحياال تار ين لنا اذه البصمات لنيرف من خاللها حياتهم اغجتمالية و السياسية و الدينية واغقتصادية والق رية و 
 ية.اليلم

فإزدارت أما ن  ولندما تطورت صنالة الصب ات اللونية الطبييية ن بسِذلت موارد  بيرال وجهودا مضنية ف  إتقان تقنيات الصباغة ن
تصنيا ادصبا  ووجدت البضائا الثمينة ل الصب ات اللونيةط طريقها فى    م ان لتجنى ثروات اائلة من خال  سلسلة اغنتاج و 

نت القوانين لتنةيم الشوور ات المصوونية ل صووبا  وتنةيم التوزيا ن ومن انا د ارت الصوورالات للسوويطرال للى صوونالة ادصووبا  ن وسووس
إسوووتخدام ا صوووبا  ن اؤ   الذين تح موا و إحت روا سووور صووونالة ادصوووبا  بمراحله القاسوووية التى تتطل  البرالة بد ًا من إصوووطياد 

 ثير من مراح  التصنيا وجما النتائث من خال  طرل ميقدال للوصو  الى نتيجة القواقا و إستخراج الحيوان الرخو منها إلى لم  ال
 فيالة لصبن ادقمشة ن اذه المراح  و أما ن التصنيا  انت تحت الحراسة ن  ما  انت  مقصورال للى فئة ميينة لتصنييها فقط.

 أول لون صناعى فى التاريخ :
 اللون البنفسجى 

 : Sir William Perkin Seldomاكتشفه وليام بيركن
الذى  ان نجارًا ماارًا ن وفى لمر  بير ن شرل لندن و ان ادخ ادص ر ضمن سبية أخوات ل   جورج فى بير ن وليام ولد اليالم

بير ن بمدرسة لندن بمدينة لندن حيث ةهرت موابته فى اليلوم وشجيه أساتذته للى اغستمرار فى  الرابية لشر إلتحل اليالم وليام
سوووووووووتمر فيها ثالث سووووووووونوات ن وفى ذلك 1853ال يميا  ن و بالقي  إلتحل فى ال لية المل ية لل يميا  فى لندن فى لام دراسوووووووووة  م  وام

م ن أجرى اليالم 1856الوقت  انت ال يميا  بدائية جدًا ن ونةرًا لمهارته أصوووب  مسوووالدًا لميلمه ن وفى خال  اليطلة الدراسوووية سووونة 
افية فى ميمله فى الطابل اليلوى من منزله للى مادال تسووووومى أنيلين وبيدما فشووووولت التجربة و ان بير ن بيت التجار  اغضووووو وليام

للى وشووك أن يرميها ن لم يقي  ن دن المحلو  الذى نتث ذو اللون البنقسووجى الجمي  وال ري  جيله يق ر فى احتمالية اسووتخدامه و 
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التى اسوووت رقت بيت الوقت لتحسوووين ودراسوووة المادال الصوووب ية الناتجة  ا نتقاع به   صوووب ة صووونالية ن ثم أجرى اليديد من التجار 
 . الموفوتجربة استخدامها للى ا قمشة و قياس مدى ثبات اللون وبيدما نجحت نأطلل لليه إسم 

 مادال ذات ال حو  جزئيا إلى مزيث خام ييط  بإسوووووتخالصوووووه ف  Anilineمادال حوي  إ تشوووووافًا لةيمًا حيث تم ن من ت و ان اذا  
  ثيف واو أو  لون صنالى فى التاريا. بنقسجى لون

 وا ذا فإن بير ن او الذى فت  البا  لتصنيا جميا ادلوان الصنالية وأصبحت أرخز من ادلوان الطبييية مما أتاو القرصة لدى
 الجميا بإستخدام ادلوان و اغستمتاع بها.

للى  بير ن وليام حص  اليالم 1856ثم قام بإنتاج  مية  بيرال من اللون الموف و أصب  أنقى و أ ثر تر يزا لما سبل. و فى لام 
 .برا ال إختراع من الملك واو لم يبلن إحدى ولشرون لاماً 

حريرو القطن و ال تان ن ل نه لم يصووب  موضووة لالمية إ  لندما إرتدته المل ة ل ف  البداية أسووتخدم اذا اللون ل الموف ط لصووبن ال
م ن وقد أثار اذا ا ختراع نقلة  بيرال فى مجا  الصوووووونالة و ادبحاث مما أدى إلى تطور مجا ت لديدال مث   1858في تورياط لام 

 :  اليطور و القوتوغر فيا و الط  الحديث و صنالة البالستيك حاليا. 
  ما و متللل  و  يبهت ما ال سي  أو ما طو  مدال التيرت للضو . و ان اذا اللون البنقسجى

ستخدامها بش    بير  ومن انا  انت نقطة اغنطالقة لصنالة ادلوان الصنالية و التى يم ننا الحصو  لليها ب   سهولة و يسروام
فقط ن ب  تجاوز   اللون للى داان الحوائط الداخلية و الخارجية فى القرا  الميمارى داخليا و خارجيا بحيث   يقتصوووووووور اسووووووووتخدام

وبإم اننا  ذلك الى ان اصوووب  يسوووتخدم للى جميا ا سوووط  بخاماتها المختلقة من خشووو  و ميادن و قماا و خزف و زجاج .....
 .لييبرلن نمط ال رفة ل فات ن دا نن مبهثن رسمىن بسيطن صاخ ناادئط استخدام اللون
 السيكولوجى للون على المتلقى. دراسة األثر

 القيلسوف اليونانى الميروف وواحدًا من لةما  المق رين و القالسقة أن: ⁽¹⁾لام مضت  ت  أرسطو 2300منذ أ ثر من 
 " الهدف النهائى لكل فعل إنسانى هو السعادة."

يوفل اغنسان فى ذلك أحيانا ن وقد   يوفل فى وتوص  إلى أن أى شى  ٌيقِدم لليه المر  ي ون بهدف تحقيل سيادال من نوع ما. قد 
أحيان أخرى ن ل ن تة  السيادال للى الدوام اى غاية    شخز. وتوص  إلى أن أى لم  يقوم به ا نسان ما او إ  خطوال مؤقتة 

من الما . لماذا؟  بإتجاه السيادال. فيلى سبي  المثا  إن القرد يرغ  فى الحصو  للى وةيقة جيدال. لماذا؟ حتى يجنى قدرًا حسنا
ل ى يحص  للى منز  مزود ب   وسائ  الراحة. لماذا؟ ل ى يتمتا بحياال طيبة وأسرال  ريمة. لماذا؟.... ت ون اغجابة ادخيرال و 

 .⁽²⁾الهدف ادقصىن ل ى يحةى بالسيادال
يمارية ن سوا   انت فى اليم  ن إذا ف   ما نقوم به يستهدف السيادال ن وحيث أن اغنسان يم ث ميةم أوقاته داخ  القراغات الم

الجامية ن المطيم ن المسرو ن المصنا ن دور اليبادال ن المنز  الذى غالبًا ما يتواجد به المر  ميةم أوقاته ن اذا المنز  او الذى 
ستشقاؤهن و ف ره ن و إلهامه... تلك المشالر و ادحا سيس التى يشهد لحةات سيادته ن وحزنه ن وصحته ن ومرضه ن وراحته ن وام

يمر بها المر  إيجابية  انت أو سلبية ن سوا   ان مصدراا المر  نقسه ن أو المحيطين به ن أو أى شى  آخرن فدائما ي ون المنز  
 او المالذ واغحتوا  دحاسيس المر  ن و الم ان الذى يحنو لليه ن  ى يشير بالراحة. 

 يواصفوال ن فلم ييد المنز  م انا للحماية و الملوى من ادخطار الجوية  الرياو ن اذا المنز  له أامية بال ة فى حياال اغنسان و تقدمه
لمدن الحديثة. ال اية  انت ن والحرن والبردن ومن اجوم الحيوانات ف  القرى وال ابات أو حتى من اجوم المجرمين واللصوز ف  ا

فقد  ان اغنسان ادو   .للملوى دومًا من المنز  اى طل  ادمان سوا  من ادخطار البيئية أو الحيوية. لذا فهو مثا  أساس 
 ن اليوام  الجوية القاسية ن ومن الحيوانات المقترسة. ال هوف ويستخدمها ملجًل يقيه م يس ن

ثم أجرى تحسينات للى تلك ال هوف فقام  بنحتها ف  الصخرن ثم تطور ليبنى لنقسه أ واخًا من جذوع ادشجار ولةام الحيوانات ن 
نقردال وأحيانًا  انت للى ش   س ن وغّطااا بادغصان وادورال وجلود الحيوانات ن وما إنتقاله إلى مرحلة الزرالة ن ةهرت بيوتا م

جمال  مبنية من ألمدال خشبية وجذوع أشجار وأغصان ن وم طاال بالطين. ومنذ بزو  لصر ا  تشافات ن والثورال اليلمية والصنالية 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mauveine
https://en.wikipedia.org/wiki/Mauveine
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%88%D9%89
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ة والمزارع ف  أوائ  القرن الخامس لشر الميالدم ن تقدمت مةاار اليمران وأش ا  الس ن ن فةهرت القصور والمبان  اليامة والديني
والمصانا. وتطور المس ن نحو الش   ادمث  الذم يحقل حاجات اغنسان. حيث تمّيزت فترال الثورال الصنالية بالنُّمو الصنال  
السريا وا خترالات الجديدال ن وبدأت ف  أوروبا خال  القرن الثامن لشر الميالدم. وأسهمت اذه القترال ف  ت وين  ثير من مواد 

الجديدال إضافة إلى اّتباع أسالي  جديدال ف  البنا . فبدأ الناس ف  بنا  إنشا ات لالية ن ايا لها من القو ذ أو الحديدن وأصبحت البنا  
وأدت الثورال الصنالية إلى بنا  أنواع جديدال من المنوم. فقد  ان تر يز البنائين من َقب  ولقرون لديدال  .الخرسانة ماّدال بنا  شائية

والمنشنت الياّمة مث  ال نائس والقصور. أّما بيد الّثورال الّصنالّية فةهرت منشنت جديدال مث  المصانا وقالات  للى المناز 
بإنجلترا ف  بنا   لندن من واو ميرت صنال  لسقد ف  جنو 1851الميارت. فيلى سبي  المثا ن تمت إقامة الميرت ال بير لام 

من الحديد الزار والزُّجاج أسطلل لليه اسم القصر البلُّورم ل ريستا  با سط ن و ان اذا المبنى الذم يسشبه أحد البيوت المحمية 
 بقة التجهيز  ما فى الش   التالىالضخمة ن ومن المنشنت المهمة الت  تحتوم للى أجزا  سا

ن ونماذج  ن ومواد البنا  رال الصنالية ن يستطيا البناؤون المياصرون ا ختيار من مجا   بير من أسالي  البنا ونتيجة للثو 
منذ سبيينيات القرن اليشرين  فةهرت اليمارال ذات الت نولوجيا القائقة المنشنتن حتى أصب  المنز  حاليا يضم أحدث التقنيات

القائقة الحديثة ف  مجا  تصميم المبان . وتبا    اذه التطوراتن تطورات فى مواد والذم تتضمن لناصر الصنالة والت نولوجيا 
وما    اذه التطورات التى طرأت للى اليمارال الحديثةن تطورميها المنز  بش     يسصدلن فتيددت وخامات التصميم الداخلى. 

ا التى يذا  إليها المر  ليحةى بالسيادال و المتيةن واو وةائقه فلصب  المطيمن و الحضانةن القندلن والم ت ن و الم تبةن والسينم
أيضا النادى الصحى الذى يمارس فيه رياضاته المقضلةن والذى يجدد فيها نشاطه وحيويته. اذا المنز  الذى نييا فيه  بد أن 

 يحقل لنا الحمايةن و الراحةن و السالمن و الدف ن و اغلهام لشاغليه ول   مرتاديه
الحصو  للى أ بر فائدال مرجوال من المنز  بش   خاز ن ومن االقرا  الميمارى الداخلى بش   لامن ليشير باغرتياو  يود اغنسان

و الرضووووووووا والسوووووووويادال المنشووووووووودالن فالتصووووووووميم الميمارم يت ون من لدد  بير من اليناصوووووووورالمتداخلة والمتناغمة المتمثلة فى ال ت  و 
يل وةائف نقيية وجمالية ميينة ف  إطار تصووميم مت ام  ومتناغم اليناصوور والذى يشوو   القراغات واغضووا ال و ادلوان. بهدف تحق

رم ناج  ن و ما أشار فابر النسل الميمارم المت ام . حيث ييتبر اللون أحد لناصر اليمارال واو جز  أساس  ف  أى تصميم ميما
 م حيث قا : 1950الرسام ادمري   البارز ف  لامبيران 

والحقيقة أن اللون او أو  لنصوووووور  ط2لرا واضووووووحًا واامًا ف  جميا أشوووووو ا  الحياال بحيث   يم ن إن اره أو تجااله." "يلي  اللون دو 
نحدده لند تقييم أم لم  تصووووووووووووميمىن وبالتال  فهو أداال اتصووووووووووووا  قوية. ولذلك يم ننا القو  إن اللون اولنصوووووووووووور اام جدًا فى أى 

 تصميم. 
 ما أن اللون يلي  دورًا اامًا فى إةهار جما  اليمارال الخارجية والداخلية ن ومن تلك ادامية  ان من الضوووورورم إدراك تلثير اللون 
للى نقسية اغنسان و دراسة الطبيية النقسية لشاغلى القراغات الداخلية وميولهم ونوع النشاطات الذم يودون ممارستها فيهن فضال 

 افية وتوجهاتهم الق رية ورغباتهم القنية والجمالية. لن ميرفتهم الثق
   ذلك يتحدد بشوو   رئيسوو  من خال  فلسووقة ادلوان وميانيها وتلثيراتها للى النقس البشوورية وللى مسووتوى نشوواط القرد ن للوصووو  

 لشاغل  القرا . ط 3لإلى أفض  مستوى من الصحة النقسية والقسيولوجية 
ن و التى تهتم بتلثير اللون للى نقسووووووووية  ا  اليديد من الدراسووووووووات وادبحاث و التجار  الخاصووووووووة باللونوقد إاتم للما  النقس بإجر 

ن ودراسوووووة ردود أفيا  القرد تجاه اللون. وما تطبيل تلك المقاايم فى اليمارال الداخلية ن يتم تحقيل أللى مسوووووتوى للصوووووحة  اغنسوووووان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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دثر ال بير للى صحتهم القسيولوجية و نشاطاتهم من خال  ما يسمى بيلم النقس النقسية لشاغلى القرا  الميمارى ن مما ي ون له ا
 اللونى. 

 مفهوم اللون فى علم النفس 
او دراسة اللون و تلثيره للى السلوك اغنسانى ن ما مرالاال أن تلثير اللون يختلف من شخز إلى شخز آخر حس  اليمر والجنس 

  والثقافة.
اغنسان ن فإن اليين تت يف ميه  ما أنها تت يف أيضا ما اللون ن اذا الت يف يحدث بش   مستمرن  فيندما يسقط الضو  للى لين

وحيث أن ادلوان ذات أطوا  موجات مختلقة ن فإن اليين تة  تت يف للى    أطوا  اذه الموجات اللونية المختلقة ما اليلم أن 
 ييقا أ بر من اليين وا ذا ف لما زادت طو  موجة اللون تتطل  ت يقًا أ بر ادلوان ذات الموجات الطويلة مث  اللون ادحمرتتطل  ت

موجة اللون ن اذه  من اليين. وف  شب ية اليين يتم تحوي  اذه الموجات اللونية إلى نبضات  هربائية تختلف شدتها بإختالف طو 
اليديد من الهرمونات الضرورية للجسم التى تسيطر النبضات تمر ف  منطقة تسمى المهاد واو جز  من الدما  و المسئو  لن إنتاج 

للى الوةائف القسيولوجية مث  تنةيم درجة حرارال الجسم والشيورباليطان والجوعن والنومن والحالة المزاجيةن واليمليات الضرورية 
والنمو.  ما يقرز المواد ال يماوية  للجسم بما ف  ذلك السلوك الالإرادم أو الالول ن ووةائف ال دد الصما  مث  لملية التمثي  ال ذائ 

 التى تسالد فى التح م للى الخاليا و ألضا  الجسم. 
ا ذا فإن اللون يسنِتث ردود أفيا  فسيولوجية ميقدال داخ  أجسامنا ن والت  بدوراا تثير ا ستجابة النقسية فنستجي  إلى الرسائ  

 الضمنية التى يرسلها الضو  واللون إلينا. 
هم أن ندرك أن رمزية اللون و إرتباطه بالطبيية بالنسبة لنا يحدث للى مستوى اليق  الوالى واليق  الالوالى لدينا ن إنه لمن الم

أما للم النقس اللونى أى تلثير اللون للينا يحدث للى مستوى اليق  الالول  و من الضرورم أن نلخذ ف  ا لتبار الت يف 
 الثقاف  للقرد.

لونى اامة حيث أنها تهتم بتلثير اللون للى نقسووووية اغنسووووان مما ينتث ردود افيا    إرادية تؤثر للى حالته إن دراسووووة للم النقس ال
 النقسية ن وقد تمت ا ستقادال من اذه الدراسة فى لدال مجا ت: 

 فى المسالدال فى لالج حا ت مرضى نقسيين و اغستقادال من فهم تلثير اللون للى ا نسان  -
 للنقس ليشير ا نسان بالسيادال التى اى المطل  ا ساسى فى الحياال خلل بيئة مريحة  -
 ذلك بميرفة للم النقس اللونى يتم إسووووووووووتخدام ادلوان فى التصووووووووووميم الداخلى للمبانى السوووووووووو ينة لتوفير قدر  بير من الراحة و   -

 السيادال ووةائف لملية ميينة
 إلى تحقيل غرت ميين من الرب  وتقديم خدمة ميينة لليمال .  و ايضا فى التصميم الداخلى للمبانى التجارية التى تهدف  -

 
وفيما يلى سوووووووونتطرل بشوووووووو   ا بر لميرفة تلثير اللون للى الحالة النقسووووووووية لالنسووووووووان و الذى يرى الدارس أنه من المهم ميرفته لند 

 يلما  فى السابل وحتى اآلن.توةيف اللون فى تصميم القراغات الميمارية ن من خال  التجار  و ادبحاث التى قام بها ال

 اإلنطباع الشخصى للون
ن وذلك لحقيقة الصقات المتناقضة ل لوان والتى تيتمد للى وجهة    أحد يسجزم بلن اغنطبالات الشخصية للون واحدال لند    الناس

 نةر ميينة من ِقَب  المسالِحة.
 المثا  التالى يوض   يف يختلف اغنطباع الشخصى بالنسبة للون واحد : 

  : أنه لون باردن ومنيان و صافىن وممتان و مري  ل لصا . ن فنحن نراه بموضولية اللون ادخضر او مثا  جيد فى اذه الحالة

للون ادخضر المشرقة لندما تسقط للى جلد فابر بيرن أن اغنطباع الشخصى له بالنسبة غضا ال ا الرسام ا مري ىل ن فى رأى 
 اغنسان تيطى إنيا اسًا لونيًا غير مرغو  فيه. 
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ولذلك فالتوجد قائمة بادحاسيس اللونية ت ون جيدال بش    اٍفن إ  إذا أسِخَذ بيين اغلتبار الجان  الشخصىن باغضافة إلى الجان  
وان تختلف تماما  ما يختلف شيور القرد نقسه و إحساسه باللون و ما تختلف الموضولى للونن حيث أن ردود أفيا  القرد تجاه ادل

 الثقافات واليالم المحيط بنا.
 

 وللى ذلك فإن الحالة المزاجية للقرد اى التى تتح م فى مدى تلثره باللون. ولقد تم تصنيف ادلوان بالنسبة ليدال نقاط  ما يلى :

 للمةهر اليام للون 
  باللوناغرتباط اليقلى 
 تلثير اللون للى اغنسان 
  إنطباع اغنسان باللون 

 فابر بيرن لو  ما يلى فى الجدو  التالى الذى يوض  تلثيرات ادلوان للى ا نسان
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  فابر بيرن /للرسام جدول  تأثيرات األلوان على االنسان 
 البعد النفسى لأللوان فى العمارة الداخلية

ن ب   بد أن يحقل اذا الم ان أيضًا وةيقة أو  أ ثر من  ونه مجرد خلل م ان جمي  فحس التصميم الداخل  او مجا   بير 
 وةائف ميينة.....

 ترى الدارسة أنه يم ننا تيريف التصميم الداخلى بلنه : 
يينة فى إطار " التصميم الداخلى او فن تطبيقى فى القرا  الميمارى حيث يتم المزج بين ال ت  و القراغات بتوازن لتؤدى وةائف م

 فنى جمي  وجذا  ومري  للنقس."
إن التصووميم الداخلى الناج  للى الصووييد النقيى و الصووييد الجمالى ي ون له القدرال للى التلثير للى  يقية اسووتجابة شوواغلى القرا  

فبيت المصووممون ير زون للى خلل مسوواحات للمييشووة الشووخصووية  الميمارى ن وللى تصوورفاتهم ن وللى اسووتخدامهم لذلك القرا .
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. بينما ير ز البيت اآلخر للى تصميم ادما ن Residential designers المناز  و القل  و القصور ويشار إلىهم المصممون  
 .Commercial designersاليامة مث  ادما ن التجاريةن والمهنيةن والصنالية ويطلل لليهم 

ن من  تاج إلى دراسة سي ولوجية اللون حيث أن اللون يلي  دورا أساسيا وفياً  للى إحداث ردود أفيا   إرادية لمنسان ليهما يح
خال  التلثير للى مشالره و أحاسيسه مما يترت  لليه التلثير للى تصرفاته و أفياله  ما أثبت اليلما  من خال  التجار  و 

ث أن إستخدام اذه المقاايم يحقل ال رت المنشود من التصميم الداخلى سوا   ان س نى أو الدراسات التى طسِرحت سابقًا ن حي
 تجارى. 

 ما يج  أن تؤخذ سي ولوجية اللون مح  الدراسة لند لم  تصميم داخلى لم ان تجارى يهدف إلى الرب  ن حيث أن إختيار اللون 
سلو يات محددال لليمال  لهو اام فى تحقيل الوةيقة المطلوبةن  اغسهام فى المناس  الذى ييطى تلثيرات محددال و الذى يؤدى الى 

زيادال  ميد  المبييات ن أو زيادال إنتاجية اليما  ن أو التر يز للى سلية ميينة بهدف زيادال مبيياتها ن أو التحقيز للى التر يز و 
تطلبات ادما ن اليامة و التجارية.  وتلتى انا ادامية البال ة اغبداع فى الحقو  اليلميةن أو الحد من الينف..... وما إلى ذلك من م

 لقهم سي ولوجية اللون و يقية إستخدامها واغستقادال منها فى أما ن تجارية ولامة محددال.
 أمثلة إلستخدام التأثيرات السيكولوجية لأللوان من الناحية الوظيفية و الجمالية لبعض األماكن

 ستشفيات و األماكن العالجيةسيكوبلوجية اللون فى الم 

تقسير غرتدا  ادطبا  الجراحين اللباس ادخضراللون ن و ذلك طال  غرفة اليمليات باللون ادخضرن ول ى يتض  ال رت فى 
 إختيار اللون ادخضر بيينه  بد أن نتيرف للى ةاارال تسمى ةاارال بيد الصورال. 

 لتوازن اللونى.اأامية ش   التالى يوض  و الإن من أام ا حتياجات البشرية اى التوازن 
 أى مربا أحمر ي ون أ ثر راحة لند النةر إليه؟ س.
ادخضوووووووووووووور او أ ثر راحووة لنوود  النةر إليووه  المربا المحوواط بوواللون ج.

بالرغم من  ون ادحمر و البنقسووووووووووووووجى لونان متجاوران بدائرال ادلوان و 
                                 بينهما لونا مشوووتر ًا واو اللون ادحمر

 ط يوض  مثا  للتوازن اللونى الذى يشير بالراحة 39*الش   ل
لي  أفض  مثا   ستيادال التوازن اللونى للطبييية او ما يحدث ف  ةاارال 

د توجيه نةرنا إلى شى  بيد الصورال ن فيندما تر ز اليين لمدال ثالثين ثانية أو نحو ذلك للى لون ميين ن ومن ثم ن لل اليين أو نيي
 آخرن فإن الصورال ستستمر ف  اليين لبضا لحةات ل ن باللون الم م . 

 بعد الصورةتجربة لتوضيح ظاهرة 
 اى ةاارال تسَيد نولًا من أنواع الخداع البصرم حيث   تزا  الصورال تةهر لقترال وجيزال بيد اغنتها  من النةر إلى الصورال الحقيقية.

 30ذا إستمرينا فى التحديل ف  الدائرال الحمرا  لمدال فى الش   التالى إ
ثانيةن ثم ر زنا النةرللى الخطين المتقاطيين فى المستطي  اديمن. سوف 

 .نرى اللون الم م  للون ل حمرن واذه اى ةاارال  بيد الصورال

  ط يوض  ةاارال بيد الصورال40الش   ل
 

و لذلك فان القيمة اليملية لهذه الةاارال تتجلى ف  ا سووووووووووتخدام التقليدم للون ادخضوووووووووور ف  غرف اليمليات الذى يؤ د للى تحقيل 
ومن ثم التوازن البصووووورى لقريل اليم  ن فيندما يشوووووي  فريل الجراحين وجههم لن التر يز الذى   مقر منه ف  الدم ادحمر اللون ن 

قر  منهم ن فإنهم يرون نقاطا خضووووووووورا . اذه النقاط تسحدث نولًا من اغراال لليينن ولذلك فإن الزى ينةرون إلى سوووووووووط  أبيت بال
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الذى يري  ألينهم للى القور ن و الذى او اللون الم م  للون ادحمر للى دائرال ادلوان ل  ادخضور ييم  للى تحييد اذا التناقت
 ادو ط.   ما سبل ذ ره فى ةاارال التباين المتتابا فى القص 

   ط1ل أن اللون ادخضر لون يبيث للى الهدو  ن لذلك فإنه لادال ما يستخدم ف  المستشقيات لهذا ال رت.
وللى ذلك فإن ادلوان المقضوووووولة للمسووووووتشووووووقيات اى ادلوان الباردال مث  اللون ادخضوووووور و اللون ادزرل ما محاولة إدخا  الضووووووو  

 مستشقى وذلك لخلل بيئة التشافى للمرضى.الطبيي  بش    بير فى القرا  الداخلى لل
 خطوات إختيار المجموعة لونية لديكور المستشفى و المصحات العالجية :

 ن أ  واو التشافى و الهدو  و الراحة النقسية و الجسدية  دراسة ال رت المطلو  تحقيقه من المستشقى و المصحات اليالجية
 للمرضى. 

  التالية ل ادخضوووووووووووووور أو ادزرلط  أو  الاما ميا ن بما لهما من الهدو  و الصووووووووووووووقا  والتوازنن يقضوووووووووووووو  إختيار إحدى ادلوان
 واغنتياان والراحةن والطملنينةن و الس ينة.

 .البد  بإختيار الخطة اللونية للى أن ي ون أحد ادلوان المذ ورال او اللون السائد وبقية ادلوان مسالدال له 
 ل سط  لتثرى التصميم.مرالاال إستخدام مالمس متنولة 

 

 و فيما يلى أمثلة لتصميمات المستشقيات التى إستخدمت اذه القلسقة اللونية.
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غستخدام اللون ادخضر فى غرفة اليمليات مما يحقل التوازن اللونى للجراحين و لقريل اليم ن ما مرالاال لدم  الش   السابل مثا 
 إستخدام أ ثر من درجة لونية للون ادخضر حتى   يحدث أى تشتت للنةرن فاللون مستخدم انا ل رت محدد 

 
يوض  اغختيار اللونى ل رفة مزدوجة بمستشقى ن تم إختيار اللونين ادخضر و ادزرل بدرجات اادئة مما ييزز من  السابلالش   

 الشيور بالراحة و الهدو .
غرفة لطق  بمستشقى توض  اغستخدام اللونى المتميز للون ادخضر بدرجاته ليحقل الراحة و الس ينة و يوض  السابل الش    

 اغنتياا للطق .
مستشقى توض  اغستخدام اللونى المتميز للون ادزرل و الرمادى المزرل ما ادخضر المصقر بنس  مدروسة لمدخ   السابلالش   

 تبيا لخطة ادلوان المتجاورال.


