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 للواجهات المعمارية يالتذوق الجمال يأثر أستخدام اللون ف
 مدينة السليمانية حالة الدراسية يالشوارع التجارية ف

(ك محمود نموذجا  شارع مل)    

 
ئاالن فريدون أمين                           .د: المشرف                                                          حسن     نيازحسين: الباحثة 

niaz.architect@yahoo.com  

 المسـتخلص
 

في الواجهات المعمارية لألبنية التجارية في مدينة السليمانية جاء هذا  يل الى آلية التذوق الجمالللتوص
 .لبحثا

في الواجهات المعمارية على الشوارع التجارية  ييتناول البحث أثر مفهوم إستخدام اللون في التذوق الجمال
الشكل  يف يلتذوق الجمالا يية لأللوان واثرها فل دراسة المفاهيم الرمزية والفكر في المدينة من خال

األخرى شوارع اليربط كافة  يوالت يرئيسالشريان ال( يشارع الستين)وبأعتبار شارع ملك محمود  ,يالمعمار 
لية ألالشارع كحالة دراسية وتم تحليل نماذج منها من األبنية التجارية والتوصل الى آ إخذتلذا ,المدينة يف
التوصل الى النتائج  يوبالتال, الواجهات المعمارية يف يالتذوق الجمال يال يمن شأنها أن يؤد يالت

 .البحث  يوالتوصيات ف
عناصر ,مفهوم الشكل, دالالت الرمزية لأللوانال, مفهوم اللون , يالتذوق الجمال: ت المفتاحيةالكلما

 .تكوين الشكل
 

Impact of the use of color in the aesthetic taste of the architectural facades 

Commercial streets in the city of Sulaymaniyah case study 

(Malik Mahmoud Street model) 

 

Abstract: This research is to investigate the aesthetic taste mechanism in 

architectural facades of commercial buildings in the city of Sulaymaniyah. 

. 

The research addresses  the effect of the concept of using color in aesthetic taste 

in the architectural facades on commercial streets in the city through the study 

of symbolic and intellectual concepts of colors and their impact on aesthetic 

taste in architectural form. By considering that Malik Mahmud street (Street 

sixtieth) the main artery which connects all other streets in the city, it has been 

taken as a case study. Samples of commercial buildings have been analyzed and 

a mechanism that would lead to the aesthetic taste of architectural facades has 

been achieved. Conclusions and recommendations have been given for this 

research.. 

Keywords: aesthetic taste, the concept of color, symbolic connotations of 

colors, the concept of shape, configuration items form 
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 :مقدمة
 التعبير يمكننا إذ. واجهاته تعكسها والشعور األحاسيس من وكتلة ، بنيته في حي كائن المبنى
 هذا وكل الخ ...،واستخدامه لونه ، شكله بوصف فنقوم أولية نظرة إلقاء خالل من شيء عن

يمكننا  فهل واجهاته المبنى وعنوان (عنوانه من يقرأ المكتوب بأن )تقول مقولة أولي وهناك بشكل
 .؟الواجهات هذه خالل من الداخلية مكنوناته عن التعبير قراءة
 

 بمختلف اإلنسانية الحياة تحوي وهي باإلنسان احتكاكا وأكثرها وأعرقها الفنون هما هي العمارة
 في معينة فنية ومتعة انتفاعا تحقق فراغات خلق بهدف والكتل األسطح تشكيل فن من صورها
 جانب من والتقييم للنقد فن اي مثل مثلها العمارة وتخضع مطلق، كوني طبيعي نظام إطار

 غيرالمتخصصين من ومتلقيها مستعمليها جانب ومن لعلومها، والدارسين مجاالتها في المتخصصين
 مزعجة،إن أو محايدة أو مبدعة كعمارة بها التأثر أو عليها الحكم يتم والمشاهدة المعايشة وبعد
 البعض بعضها مع المتراصة المكونات تلك هي الفن مستوى إلى هاويرفع العمارة يميز الذي
 وانتهاء ولون ملمس من بمكوناته السطح من ابتداء المادية، وبنيته المعماري النسق تشكل والتي

 المادية البنية على للتعرف محاولة حديثنا سيكون هنا ومن وفراغ، كتلة من بمكوناته بالشكل
 كامنة قوة من للون لما وذلك اللون وهو آال البنية هذه عناصر دأح خالل من المعماري للعمل
 . والسلوك المزاج على نفسية تأثيرات من له ولما واألشكال التكوينات ظاهر تغيير على وقدرة
ذا اإلنسان، حياة من جزء فاللون  تتغير لوني محيط في نعيش أننا نجد حولنا للعالم نظرنا وا 
 جسمه لتلوين واستخدامها باأللوان، لوجوده األولى اللحظة منذ اإلنسان تعلق وقد .باستمرار ألوانه
 في اللون ويؤثر عمارته، إلى وأخيرا مسكنه، وجدران مصنوعاته إلى ذلك بعد ونقلها وتزينه
 .عضوي تأثير واللون الضوء من ولكل واإلحساس، العقل في الضوء يؤثر مثلما الجسم وظائف
 والمرح بالبهجة اإلحساس تثير األلوان فبعض العضوية االستجابة على ينعكس نفسي تأثير للون
 .والحزن الكآبة يثير بعضها بينما
 في وخاصة الداخلية فراغاتها في الفرعونية الحضارة منذ العمارة في األلوان استخدمت وقد

 لجرانيتا الستخدام نتيجة اإلغريقية العمارة في اللونية المعالجات ظهرت كما .واألسقف الجدران
 الداخلية، فراغاتها على جوهري تأثير له كان الملون الزجاج فإن القوطية العمارة في أما والرخام،
 من وغيرهما وتركيا بمصر العمارة وخوارج دواخل في متميزا دورا الملون الرخام لعب وبالمثل
 .اإلسالمية البالد
 وباعثاا  التصميمية الفكرة على مؤكداا  يأتي يثح ووظيفته، المعاصر التصميمي الفضاء من جزءاا  اللون يعد

 جميع تحقيق عند عنها بالتعبير اللون يقوم التي النواحي اهم من الجمالية فالناحية لجماليات عناصرها،

وقد أدت التغيُّرات ,اللوني واالنسجام والتناغم التوافق طريق عن اللونية وتحقق الجمالية الجمالية، العوامل
ياة عامةا واختفاء بعض االساليب القديمة في الهيكل االجتماعي والفكر االنساني الى الحاصلة في الح

العمارة وما يظهر منها ألرتباطها  الوثيق  يحصول تغييرات في مجال العمران واألنشاء وخصوصا ف
ت وبدت آثار هذه العملية تظهر جلية في الواجها. بأشكال الحياة االجتماعية واالقتصادية والفكرية

واجهات  يفكيفية إستخدام اللون  يعدم وجود توجه واضح ف مدينة السليمانية وخصوصا يالمعمارية ف
حافات  يف ر دراستنا مما أدى الى  خلق تلوث بصريمحو  يه ياألبنية على الشوارع الرئيسية الت
 .وأثر على شكل العمارة الحديثة  الشوارع المتمثلة باألبنية التجارية
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 لبحثمشكلة ا
 حدىأك مدينة السليمانية  يهات المعمارية فلواجل يجمالالتذوق ال يأثر إستخدام اللون فيتناول البحث 

شارع )األبنية التجارية على المحاور التجارية الرئيسية ي ف يشكل المعمار التؤثر في  يمشاكل التال أهم 
 .في المدينة  شوارع التجاريةلكنموذج ل(   ك محمودمل
 

 :بحثفرضية ال
 :يفترض البحث بأن

في   يالشكل المعمار  يآلية إستخدام اللون في الواجهات المعمارية لألبنية التجارية قد أثرت سلباا ف
 .الشوارع التجارية في مدينة السليمانية

 
 :هدف البحث

 :دراسة الىالتهدف 
 من خالل دراسة مانية مدينة السلي ياألبنية التجارية ف يالواجهات المعمارية ف يدراسة أثر اللون ف

ونظريات تكوينها والعوامل  يلأللوان والعوامل المؤثرة فيها مع دراسة الشكل المعمار  يمفهوم الفكر ال
 .المؤثرة فيها 

  بنية التجارية مفردات لتقييم وتحليل النماذج المعمارية من األالإستخالص. 
  من خالل  ير اللون في شكلها المعمار منتخبة في منطقة الدراسة والتوصل الى مدى تأثيتحليل نماذج

 .دراسة واجهاتها المعمارية
 

 :عينة الدراسة
 و, تجارية ووجود أبنية سكنية الى جانب أبنية  يوالتجار  ين السكننظراا ألستعماالت األرض المختلطة بي

تغليف العبارة عن   (ك محمودمل)ية لألبنية التجارية على شارع واجهات المعمار النظراا لكون أغلبية 
للواجهات  يفإن العدد الفعل(. فاتح يلون الزجاج أو رماد)وبدون اللون  (  Curtain Wall)بمادة الزجاج 

 :بناية(  01)األبنية التجارية ال تتعدى 
 

  شكلهم  يلتحليل أثر اللون فيصلح  يمن مجمل األبنية الت%( 22)عينة كحالة دراسية أى   11تم أخذ

 .يالمعمار
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 :يلجانب النظر ا
 : اللغة يالجمال ف 1-1

 .فهو َجميل  , َحُسَن َخلُقهُ , جماالا  -(َجُملَ : )التعريف اللغوي
 :الفلسفة يالجمال ف

بااب وعلام الجماال ( النفس سرورا ورضاا صفة تلحظ في االشياء وتبعث في: ) الجمال عند الفالسفة
ان اول من فرق بين (. 137ص, 0ط, معجم الوسيطال.)من ابواب الفلسفة يبحث في الجمال ومقاييسه ونظرياته

علاام الجمااال وبقيااة المعااارف االنسااانية هااو المفكاار بومبغااارتن خااالل القاارن الثااامن عشاار واطلااق علااى علاام 
وعااين لااه موضااعا داخاال مجموعااة العلااوم الفلساافية، واالسااتطيقا هااو فاارع خاااص ( االسااتطيقا)الجمااال لفااظ 

وكاان يقصاد باه العلاوم المتعلقاة  ٬لفاظ يعاود تأريخاه الاى عهاد اليونااناال ان هاذا ال. بدراسة الحاس والوجادان
اماااا فاااي الوقااات ( ان علااام الجماااال هاااو علااام الحساساااية) قاااال ( باااول مااااليري)اماااا الفيلساااوف  ٬باالحساساااات

 (.14ص, 1447, الصراف.)( كل تفكير فلسفي بالفن) الحاضر فقد عرف بأنه 
فاي العصار الحاديث بعيادا عان الغائياة والخاوارق  لقد تغيار مفهاوم الجماال عبار العصاور حتاى صاار

اختلااف علماااء الجمااال فااي . والمثاليااات ومرتبطااا بتحااوالت المجتمااع واالكتشااافات العلميااة والتقنيااات الحديثااة
حقيقة حالة تذوقنا لجمال الطبيعة عن تذوقنا لجمال عمل فني بسبب الشعور بصلة قربى بيننا كبشر وبين 

 . (04، ص 1991الصيرفي، .)لفني والى شخصيته المؤثرة في العمل الفنيالبشري الذي صنع العمل ا
ويعتبار تعرياف الفيلساوف ( المعرفاة المساتمدة مان الحاواس)يعرف قاموس اكسفورد الجمالياات بأنهاا 

ان علاام الجمااال هااو العلاام المتعلااق بالشااروط الخاصااة )االلماااني كااانط قريبااا ماان هااذا التعريااف بحيااث قااال 
او ادراك  ٬فلسااافة او نظرياااة التاااذوق) كاااذلك عرفاااه قااااموس االنكليااازي الجدياااد علاااى اناااه  (بااااالدراك الحساااي

 (.11ص , 1441, شاكر عبدالحميد.)( الجميل في الطبيعة والفن
  :في اللغة Tasteالذوق  ومفهوم 

، وذاق الطعااام ذوقااا، وذوقانااا ومااذاقا يعنااي اختباار طعمااه، وهااي الحاسااة (ذاق)هااو مشااتق ماان كلمااة  
الجاازء االول، -المعجاام الوساايط .)ز بهااا خااواص االجسااام الطبيعيااة بوساااطة الجهاااز الحسااي فااي الفاامالتااي تمياا

حاسة معنوية يصادر عنهاا انبسااط الانفس أو انقباضاها لادى النظار فهي  :انما في االدب والفن. (311ص
الجازء -لفلسافيالمعجام ا.)خبيار بنقاده ،فهاماة لاه ،في أثار مان آثاار العاطفاة أو الفكار ويقاال هاو حسان الاذوق

 (.496االول، ص
فااي داللتااه الفنيااة ظهاار فااي انكلتاارا خااالل القاارن الثااامن عشاار وعرفااه  :  Tasteالتااذوق  بمعنااى أن 
ملكااة الااروح التااي تنتبااه الااى مظاااهر الجمااال وتسااتجيب لهااا بالشااعور بالساارور وتنتبااه الااى ) اديسااون بانااه 

سااون ايضاااا ان الااذوق علااى الاارغم ماان انااه اعتقااد ادي(. عالمااات الاانقص وتسااتجيب لهااا ماان خااالل النفااور
قاوة الانفس ) وعرف العالم االلماني فاغنر التذوق بأناه . فطري في جانب منه فانه قابل للتثقيف والتهذيب

واكاد ايضاا أن التربياة والتعلايم ياؤثران فاي عملياة ( التي تجعلهاا تحاب او تكاره ماا يواجاه المارء مان اشاياء 
وان التاااذوق فااي رأياااه يقاااوم علاااى اسااااس اساااتعدادات بيولوجياااة . ء الجميلاااةالتااذوق وتفضااايل االفاااراد لالشااايا

مسبقة، كما ان الشعور بالمتعة الجمالية، التي يقوم التفضيل الجمالي على اساسها، لايس مجارد اساتجابة 
( personal taste)فسااااايولوجية بسااااايطة، بااااال شاااااعور خااااااص يتاااااأثر ايضااااااا بالاااااذوق الشخصاااااي للفااااارد 

 (31-34، ص 1441عبدالحميد.)
 
و حساب رأي مجموعاة مان الفالسافة ينادرج التاذوق الفناي تحات المكاون  :الفلسافة يالتاذوق فاومعنى  

التعبيااري للساالوك، ويمكاان القااول بااأن كاال فعاال يصاادر عاان االنسااان أراديااا يحماال فااي ثناياااه وجهااة تعبيريااة 
يار اخار بغاض النظار تلقائيا تتضمن تذوقا وتفضيال ودرجة معينة من االستمتاع أو ميل لمثير ما عن مث

-Ross, 1994, pp.350.)حاال مشااكلة معينااة علااى مسااتوى الااوعي والشااعور يعاان قاادرة هااذه المثياارات علاا

354.) 
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    :يجمالعملية التذوق ال 1-2
تبااادأ عملياااة التاااذوق الفناااي بااااإلدراك وهاااو اكتسااااب المااارء للمعلوماااات مااان محيطاااه وفيماااا يتعلاااق بهاااذا  

فاعال ونشيطا وذا قصاد وهادف، وبأناه يتحقاق حينماا تلتقاي المعرفاة ماع  Neisser Ulrichالمحيط، ويعتبره 
فالعملية تبدأ بإحاطة المدرك البصري وتحليله الى مكوناته االساسية، ثم اعادة تركيباه فاي مكاون . الحقيقة

ود فيبدأ االدراك البصري باإلدراك الكلي للمثيار، أو العمال المادرك ثام يتجاه الاى االجازاء ثام يعا. كلي جديد
بعد ذلك الى الكل الذي يكون كال جديادا، ولايس هاو الكال الاذي بادأت باه هاذه العملياة، وهناا تتاداخل معاه 

والحكام  Sensitivity Aestheticكذلك مجموعة من العمليات المحددة لألداء، منها الحساسية الجمالياة 
ص  1443بدالحمياد، ع.) Aesthetic preferenceوالتفضيل الجماالي  Aesthetic judgmentالجمالي 

31.) 
 :اإلدراك الجمالي و التذوق الفني 1-3
 

ال يستطيع أي فرد أن يتذوق الفن و يحس به قبل أن يدرك القيم الجمالية التي تنبع من الموقف الفني 
    نفسه الحتواءه عناصر فنية تشكل في مجموعها ما يعرف بالتكوين اإلنشائي لكل عمل فني

composition ) .) 

ما هو إال مرحلة من أهم مراحل الوعي بالقيم الجمالية مثلها مثل  ( Perception ) دراك الجماليإن اإل
مراحل اإلحساس و الخبرة و المعيار و السلوك التربوي الجمالي الذي يقود إلى أهم المراحل بعدها و هي 

 مرحلة التذوق الجمالي

. 

 .قل فيها بتفسير ما تستقبله الحواس جمالياا فاإلدراك هي عملية عقلية معرفية، تنظيمية يقدم الع

إدراك الفنون البصرية ليست بالمشكلة الكبيرة، و باستطاعة كل الناس إن تدركها، و لكن على نحو نسبي 
جداا و يتفاوت الناس في عملية اإلدراك بين بعضهم البعض من اإلدراك المحدود إلى اإلدراك شبه التام أو 

إن كان القليل أو النخبة فقط، فكل فرد يرى حسب طريقته الخاصة بحسب التام في بعض األحيان و 
 .تجربته الماضية، و ثقافته، و سالمة حواسه

  

و محاولة استخالص قيم جمالية جديدة، فيعكس نوعاا من االنسجام والرضى أو العكس للعناصر و 
لها مع رؤية العمل الفني، و العالقات و النسب و هنا تنكشف أهمية دور الخبرات المتراكمة، و تفاع

ي لوحة كانت أم نمو مستوى هذا التذوق للعمل الفن يتحقق اإلدراك ومستوياته للقيم الفنية و الجمالية حسب
 .تمثاالا أو غيره

مسألة اإلدراك الجمالي و القدرة اإلبداعية داخل العقل الباطني الذي اختزنه اإلنسان المتلقي مما اكتسبه 
من معلومات و تستدعى عند الحاجة  ( Hard Disc) ية سابقة مثل ما يخزنه الحاسوبمن خبرات الجمال

لحظة تأمل العمل الفني وتسمى هذه العملية بالقدرة اإلبداعية التي تمكن صاحبها من اإلحساس بالجمال 
 .الباطن بتقليب الصور و المعاني و استخدام أعماق الشعور و الالشعور أي العقل الواعي و العقل

 

انه ليس من الممكن وضع قاعدة بموجبها  :حكم الذوق الجمالي  الى  يف  Immanuel Kant ويشير
على الجمال حكم ذاتي وهو يتغير من  يستطيع المرء ان يتعرف على جمال شيء ما، ولهذا فان الحكم
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ما شخص إلى آخر لهذا يرى كانط ان حكم الذوق ليس حكما معرفيا ومن ثم فهو بالضرورة ليس حك
فهو ال يتم من خالل المعرفة بل من  ٬منطقيا بل انه حكم جمالي يتحدد في المقام االول على نحو ذاتي

 خالل الخيال والوجدان ويرتبط بشكل جوهري بالشعور بالمتعة وااللم ولهذا فانه يختلف عن الحكم المنطقي

المتعلق بالذوق ال يمكن ان يدعي  كملهذا فهو ثابت ال يتغير ومن هنا فالح, القائم على التصورات العقلية
 الذاتية لملكة الحكم واحدة عند كل الموضوعية وال الكلية ورغم ذلك لما كانت الشروط

قانون بدون )بصفة الكلية لهذا عرف كانط الجمال با الناس فمن الممكن بعد ذلك ان تتصف أحكام الذوق 
 ( Kant, 2007, p28-35(.) قانون

وط الحكم بالجميل بأربعة شروط من حيث الكيف والكم والجهة والعالقة، فمن شر  Kantوقد حدد كانت 
جهة الكيف حدد الجميل بأنه ما يسر دون منفعة، ومن جهة الكم فيعرف الجميل بأنه ما يسر بطريقة كلية 

بغير استخدام أي تصورات عقلية، ومن حيث الجهة فيتصف الجميل بأنه حكم ضروري، ومن حيث 
 (.8ص 1993اسماعيل .)الجميل بأنه يوحي بالغائية دون ان يتعلق بغاية محددة العالقة يتصف

و يؤكد في الدراسة بان الجميل هو ما يمتع بشكل عام ومشترك دون الحاجة الى وجود مفهوم عقلي محدد 
. في نماذج الخيال والذهن( مثال الجميل)خاص حوله ويؤكد على احتمال انتاج النموذج االصلي للذوق 

(Kant, 2007, p137-139) 
 

 (:Color)اللون مفهوم  -2

اللون من أهم الخصائص التي تلعب دورا هاما فاي اإلدراك البصاري لماا يصااحبها مان ماؤثرات  ديع
  يالواجهاات المعمارياة فا فاأللوان الدافئة لألسطح تساعد على تنشيط وتقوية الفضاء الحضاري او. مختلفة

ن . يااا، كمااا ان لهاااا القاادرة علاااى الحركااة اكثاار مااان األلااوان البااااردةالمشااهد الحضااري، حتاااى لااو كاااان ثانو  وا 
اساااتخدام بعاااض األلاااوان المثيااارة للنظااار، يمكااان ان يشاااد االنتبااااه ويؤكاااد اتجاهاااات معيناااة داخااال الفضااااء او 
المشاهد الحضااري وهنااك بعااض االنطباعاات التااي تصاااحب األلاوان فالواجهااات ذات األلاوان الدافئااة تظهاار 

 .بينما تظهر الواجهات ذات األلوان الباردة ابعد من الواقع اقرب من الواقع
 

ــاجلوان المتجانســة تع ــي إحساســا  ــوان المتجــاورتج ف ــين اجل ــاين ب ــة التجــانب والتب وتظهــر أهمي
 لــبع بالوحــدت والتماســك وردود فعــل مبــاحبة بــاجمن والراحــةج أمــا اجلــوان المتباينــة فت كــد بعضــها ا

الدافئة إلى الباردت يع يه حركة نحو الداخلج بينما انتقاله مـن اجلـوان البـاردت وانتقال النظر من اجلوان 
 . إلى الدافئة يع يه حركة نحو الخارجج وكذلك تسلسل الدرجات اللونية تع ي إحساسا بالحركة واالنتقال

بــان علــى المعمــار أن يعــرف اللــون الم لــوب للســ لج جننــا نــر  اللــون أوال ( Graves)ويــر  
 .مفردت يست يع بها الباحثة تقييم الواجهات المعمارية ييع  يوالت ر عن الشكلكتعبي

 ,Porter)ويجب على المصمم ان يعرف اللون المطلوب للسطح ، الننا نرى اللون اوالا كتعبير عن الشكل 

1997,p62) . 
اوالا  الرمااازي، ويقاااول نحااان نااارى اللاااون: يساااتخدم باساااتخدامين االول "Porter"فااااللون وكماااا يشاااير 

 ,Porter, 1997)يتعلاق بالتكامال الجياد لبنااء الشاكل: والثااني. ليعطيناا انطباعااا عان الشاكل ، او تعبياراا عناه

p58) .وبذلك يظهر تأثير اللون في المشهد الحضري من خالل طرائق استخدامه وأماكنها . 
  

: ومصادرها الرئيسة هي. ظاهرة فيزيائية عامة في الطبيعة: اللون في العمارة اإلسالميةومفهوم 
فالضوء أو النور هو المؤثر ، أما التحسس باللون فهو األثر ، . العين-الضوء والطبيعة وواسطة الرؤية
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واللون . أي هو المسبب باللون ويمكن قياسه بأجهزة خاصة بينما يكون قياس التحسس باللون نفسياا 
 .أو نغمة موسيقية ويشبه كل لون نوتة. (Vibratory)كالصوت ظاهرة إهتزازية 

لقد إستخدم المعمار أو الفنان المسلم األلوان ببراعة لكي تؤدي وظيفة جمالية أساسية ، وتعطي 
( الشكل)ضوئية متفاوتة في تكوين وصياغة الهيئة  ُتشِعرنا بالمتعة الحسية والذهنية ، كما ُتضفي قيماا أسلوباا فلسفياا وجمالياا عن طريق التنظيم الرفيع الذي إتبعه في اإليماء ، ماحِدثةا حاالت إبداعية جميلة 

 .التي يكونها من األشكال والمنظور ومن العالقات ضمن الوحدة اإلنشائية   أو التركيبية
أستعمل المعمار المسلم ألوان الخامات الطبيعية والمواد اإلنشائية إستعماالا جمالياا ، نتيجة إبراز 

وجة بينها ذات األلوان المختلفة ، فقد ُحِفر الخشب وُطّعم بالعاج وُصِفح جمال لون الخامة أو المادة والمزا
وُخِرم الحجر وُطعم بالرخام أو الجص وُنقش الجص وُلون الخزف ورسم  بالقرميد والطين . بالمعادن الثمينة

ناا ومنّزالا ، لتغطية األرضيات واالجدران ، كما ُلِجئ إلى الفس يفساء في األماكن الملون وُأستعمل الرخام ملوا
 .  نفسها

لقد إستطاع المعمار المسلم أن يحرك اللون على هيئة تعبير رمزي أو موسيقي أو تكوين جمالي 
لمختلف األغراض الحياتية أو الفنية ذات الرؤيا المختلفة بحيث أصبحت وسيلة للتعبير عن العاطفة 

غاية في العمق الروحي والجمالي الذي له  اإلنسانية للفرد المسلم ، من خالل القيام بواجبات تعبيرية
 (1444,طيب.).عالقة بعواطف اإلنسان المسلم من إيمان ومحبة وعطف وطموح وتفّكر بالخلق الكون

 (:Color Resources)مصادر اللون أما 
عن أشعاع شمسي أو ضوء صناعي كهربائي أو نتيجة أنعكاس أو  اا قد يكون اللون ضوئياا، أو طيفياا ناتج

أي أسود أو أبيض أو قد يكون نتيجة ( رمادياا )أو لوناا حيادياا . صاص أو أنكسارخالل الزجاج أو الماءأمت
أو لوناا كيميائياا أو فيزيائياا أو لون نار بركاني متفجر أو قمر أو . لرؤية جسم صلب ملوناا كان أم شفافاا 

 .نجوم
 : خصائص اللـون أما 

 (:Hue)صبغة اللون   .1
ذات الداللة الصريحة التي تعطي لون الجسم من خالل الضوء المنبعث عن  هو تسمية اللون

طتها أن نميز اللون األحمر، و ساوالصفة المميزة التي نستطيع بو  (114ص,1911,عبود)المصدر اللوني 
فالضوء المنبعث عن مصدر لوني له مدلول واضح بحيث يكون ضوء . (14ص,1919,حمد)الخ..األصفر

و احمر بمعنى الصبغة اللونية ذات الداللة الصريحة التي يتفق عليها أكثر من ذلك الجسم اخضر ا
و يمكن تغيير صبغة اللون من خالل خلطها بصبغة أخرى، و تتولد الصبغات المتجانسة من . شخص  
صبغتين متجاورتين في دائرة األلوان، بينما نحصل على الصبغات المتتامة من خالل  عمالخالل أست

 .(ching,1987,p,188)وان ارة األلااصبغات المتقابلة في دائال عمالأست
 (:Value of Color)القيمة اللونية   .2

، في (Darkness)أو العتمة اللونية ( Brightness)و تعرف بأنها مقدار التألق و الجالء اللوني 
هو أيضا قيمة بمعنى آخر هي مقدار تدرج اللون من البياض الى السواد و  عالقة مع األبيض و األسود،

التشبع اللوني بالنور أو النور الساطع و الظل أو القيمة بين لون نقي و لون نقي آخر مجاور له في دائرة 
و يمكن رفع قيمة اللون باضافة اللون األبيض و تخفيضها بأضافة اللون (14ص,1911,عبود) األلوان

 :عادالت و هي كاآلتيالقيم اللونية و بهيئة م( اماالعك)األسود، و يستخلص الباحث 
 (Tint)اللون الخفيف ( = Color)اللون ( + White)األبيض 
 (Gray)الرمادي ( = Black)األسود ( + White)األبيض 
 (Shade)الظل اللوني ( = Color)اللون (  + Black)األسود 

الدرجة ( = Shade)الظل اللوني ( + Gray)الرمادي ( + Tint)اللون الخفيف 
 .(111ص,1989,العكام(( Tone)اللونية 
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 : (Chroma) (الكثافة)الشدة  .3
و تشير الى درجة تشبع اللون بالصبغة و نقائها , (Intensity) تعني مقدار صفاء أو شدة اللون

فاللون يكون اشد صفاء عندما يكون نقياا خالياا من أي . من المكونات اللونية األخرى لألبيض و األسود
و قلما تستعمل األلوان الجاهزة بكثافتها , وان جاهزة بدرجات متعددة الكثافةمزيج لوني و يندر و جود أل

لذلك يضاف األبيض او األسود أو الرمادي بدرجاته المختلفة إلى ، العظمى مباشرة من أنبوب التلوين
 . (9-8: ، ص2116,النعيمى)األلوان ليحصل لون اقل كثافة 

 (:Saturation)التشبع اللوني   .0
بمعنى قوة اللون أو خفوته، و المقصود هو ج بأنه؛ أمتالء أو نقاء اللون من الضوء يعرف التشبع

فاللون . رؤية لونين متجاورين من عائلة واحدة و لكنهما مخلوطين بلون حيادي كاألبيض أو األسود
و بهذا يعرف اللون نتيجة ألضاءته أن كان فاتحاا أو ( 1)هو أغمق من اللون رقم ( 1)األحمر رقم 

 .(jones,1972, P:100-102)امقاا غ
 :الدرجات اللونية  .2

في تركيب لوني ثنائي أو ثالثي أعتماداا على  عملاأللوان المختارة و درجاتها الملونة التي تست
الذوق الفني و الخبرة في التعبير عن الفكرة و الرؤيا الموضوعية تستعمل بدرجات ضوئية متباينة و 

 (.Gradiation)ج متفاوتة التسلسل تسمى بالتدر 
 Warm and Cold)األلوان الدافئة و األلوان الباردة  : يوأيضًا هنا تصنيف آخر لأللوان وه

Colours:) 
األصطالح منذ عهود سحيقة و يعود الى عهد الفراعنة و الى اآلن يستعمله المعماريون و  ذكر
و هذه الصفة . مي؛ األلوان الدافئةو يطلق على األلوان األحمر و البرتقالي و األصفر الكرو . الفنانون

 .الخ..أشتقت من مظاهر الطبيعة الحارة كألوان الشمس و النار و البراكين و الشفق
األلوان الباردة هي اللون األخضر واألزرق و درجاتهما كاألصفر الليموني المخضر و األزرق الذي 

ة ألنها مشتقة من مظاهر الطبيعة الملونة في عداد األلوان البارد دكل هذه األلوان تع. يميل الى النيلي
 .منها كالسماء الزرقاء و الماء و الثلج و األشجار و الحقول

، و هذه (Monochromatic Colours)و يوجد لكل لون درجات ضوئية بين الفاتح و الغامق 
، 1982,عبود)الدرجات فاتحة جداا و باردة جداا و حيث تغمق تكون حارة و لو أنها من نفس درجات اللون 

ويميل الضوء الدافيء ألعطاء نغمة لأللوان الدافئة فيما يجعل الصبغات الباردة تبدو .(117-112: ص
جماليات  1-2.محايدة، بينما يميل الضوء البارد الصبغة لتكثيف األلوان و أضعاف قوة الصبغات الدافئة 

 :الدرجات الضوئية للون
هي  العامل األساس في أعطاء المسحة الجمالية و  باللون المشبعة( Tone)الدرجة الضوئية 

أذ أن األلوان المختارة هي التي تعطي . تعتمد أساساا على الخبرة و التجربة في تناسق و بناء األلوان
و في كل العالقات اللونية هناك نوعان من العالقات أما . المعنى و المضمون الجمالي الذوقي للعمل

و ذلك عن طريق وضع ( Relation of Harmony)و الوان منسجمة أ( Contrast)ألوان مضادة 
و عليه تكون العالقات متوازية بين اللون و الدرجة الضوئية لأللوان ( Hue)الدرجة الضوئية للون 

و تعتمد الموازنة على التقبل النفسي لها، و على القوة التي تجعلنا نتقبل أسلوب التوزيع اللوني . ونوعيتها
لفني، و هو يعتمد أساساا على حسن توزيع السيطرة اللونية التي تجذب النظر و تعطي في العمل ا

األهمية لكل لون في العمل و الذي يحمل رسالة في المضمون و الرؤيا و التكوين األنشائي و الجمالي 
 . .(121: ، ص1982,عبود)
 :الداللة الرمزية لأللوان 2-2

رمزي لمختلف األغراض الحياتية أو الفنية المختلفة يمكن للون أن يتحرك على هيئة تعبير  
المرتبطة بعواطف األنسان من حب و كراهية و طموح و آمال و حياة و موت و غيرها من النوازع 

فاأللوان تسد حاجة عاطفية عند األنسان أذ تعطي أنطباعاا يبقى عالقاا في الذهن مدة . الغريزية و العقلية
أذ يؤدي تنظيم . .(132: ، ص1982,عبود)لموسيقى و الفنون السمعية األخرى طويلة، مثلما تبقى آثار ا
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األلوان دوراا مهماا في حياة األنسان، فمظهر األلوان يعطي تأثيراا عاطفياا واضحاا عند األطفال يختلف عنه 
ل يفرح و يبتهج باأللوان األساسية األولية يتجّلى هذا بصورة خاصة في المناسبات فالطف. عند الشباب

و مركباتها و ذلك للزينة و البهرجة و تضمين حالة نفسية غير أعتيادية ( األزرق ، األصفر ، و األحمر)
 .و خصوصاا في األعياد

أما اللون األحمر فيعطي دالالت رمزية للحب عند الشباب و مثله يرمز البنفسجي المزرق الى 
كهول أذ تخفت العواطف فيكون األهتمام باأللوان المكونة من الدرجات الضوئية الثالثية و عند ال. األمل

 (.الرمادية البيضاء و السوداء و مشتقاتها)
أن األلوان الحارة كاألحمر و البرتقالي و األصفر تمثل النار و األنفعال و القوة و الخطر و تدل 

 .حدا بهم أستعمالها في األحتفاالت الرسميةهذه األلوان على السيطرة عند بعض الشعوب مما 
 Achromatic and)و مشتقاتها األحادية ( السوداء و البيضاء)وتدل األلوان الحيادية 

Monochromatic Colours ) على الحزن و النكبات و األسى عند األفراد و الشعوب، أضافة الى
 .داللتها الرمزية على الوقار و الرزانة

باردة على الخير و الخصب و السعادة و الغنى و األمل و السالم و المحبة، و تدل األلوان ال
 النفس البشرية و لذلك نرى  فيفالنظر الى السماء و الماء و الحقول يبين مدى تأثير الطبيعة و ألوانها 

لألنسان  الناس يخرجون للتمتع بجمال و هدوء الطبيعة األخاذ أيام العطل، فأن األلوان الباردة أكثر سحراا 
 .و أبعد عمقاا في تقبلها و تأثيرها

 مفهوم الشكل  -3
للشكل مفااهيم عديادة تنوعات واختلفات حساب الدراساات والتخصصاات التاي تناولتاه، فقاد جااءت          

او ( Structure )، او البنيااة   Shape بمعاااني مختلفااة ، فاسااتعملت لتعباار عاان الهيئااة ( Form)كلمااة
ويمكن ان ( .System of relations)ا استعملت لتعبر عن نظام العالقات كم Organizationالنسق 
 :يعرف با

اذ تتجمااع الصاافات . علااى مااا هااو عليااه( object)هااو مجمااوع الخااواص التااي تجعاال الشاايء        
 .الحسية وتعطي كلها معاا شكل الشيء

ل هاو االسام الاذي يطلاق مركباا من اجزاء متعددة فالشاك( object)او الشيء ( body)فاذا كان الجسم 
داخلها اوحولها ( Spaces)على مجموع االجزاء وعالقاتها مع بعضها البعض ، وبينها وبين الفراغات 

 (11،ص1961الزغبي ، ). التي تحدد كلها طابعاا مميزاا لذلك الشيء او الجسم
فيمااا بينهااا فراغاااا  ، تحاادد( surfaces)الشااكل هااو مجموعااة سااطوح     بااأن  :ياااا تعريفااه المعمار أمااا يمكاان  

مكونة مان ماادة او اكثار مشاكلة الساطح او االساطح ( Mass)او حيزاا داخلياا او كتلة ( Internal)داخلياا 
او صاااناعي يخضاااع لمعالجاااات تتفاااق ماااع خواصاااه الطبيعياااة وتظهااار حيويتاااه ( Natural)بلاااون طبيعاااي 

 (.11ص ،  1961حمودة ، .) بالضوء
 

ج والم لفـة مـن نظـام مـن الع  ـات  لهيئـة الحسـية الخارجيـة للمـوادهـو ا"  الشـكليتبين مما سـبق بـ ن 
 ".الحسية للعنابر الشكلية والخبائص الشكلية التي تتبف بها تلك الهيئة

 
فيرى بأنه المظهر الخارجي الذي يميز الشيء وغالباا ما يستخدم في الفن والعمارة ليدل  Chingاما 

 ,Ching.)العناصااار واسااالوب ربطهاااا وعالقتهاااا فيماااا بينهاااا، ويشاااير الاااى  علاااى التركياااب الشاااكلي للعمااال

1996,P34) 
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 :عنابر الشكل 3-1 
 -:ان العناصر االساسية المكونة لالشكال هي          

ولهاااا عااادة اناااواع منهاااا المساااتقيمة ، والمنكسااارة والمنحنياااة الدائرياااة ، او تبعااااا  : Linesالخ ـــو    -1 
 .(13-14،ص1961حمودة، .)ةلقوانين خاصة ، والمموجة ، والمركب

 : Planesالمستويات   -2
وتحدد المستقيمات والنقاط والخطوط والمستويات او االسطح المستوية والمنكسرة والمنحنياة االساطوانية 

 .والمخروطية والمموجة والكروية والدورانية واالنتقالية والزائدية
 (: Bodies)االجسام  -3

فراغااااا داخليااااا او كتلاااة مكوناااة االجساااام ذات ( بعضاااها او كلهاااا)نهاااا وتحااادد هاااذه االساااطح فيماااا بي      
 .الهيكل المتماثل في التكوين او شبه المنتظمة او غير المنتظمة

 :Spaces))الحيزات  -4
 .ان ما يحده الجسم داخل غالفه هو الفراغ او الحيز

 (:  Masses)الكتل  -5
مارية وتكون خواصه الهندسية نفس خصائص ما يحده الجسم داخل اسطحه هو الكتلة المع      

 .الجسم الذي يغلفه
مـا يظهـر مـن شـكل الكتلـة الخارجيـة  يتكـون  يهـ ييتبن مما سبق أن الواجهات المعمارية والت

 .من نفب عنابر الشكل على مقياب مختلف
 

 :العوامل الم ثرت في الشكل 3-2
التاي يعيشاها االنساان وتخلاق ( تغيرهاا بطايء) يعياة ينتج الشكل من كل من البيئة الثقافية والبيئة الطب    

. كلتااا البيئتااين محااددات ومااؤثرات اساسااية للوصااول الااى شااكل متااوائم مااع حاجااات االنساااان وفاااكره وثقافتاااه
 .( 83، ص1978الزغبي،): والعوامال المؤثارة في الشاكل هي اربعاة عاوامل

 .يئة الحضرية والعوامل المناخيةوتشمل البيئة الطبيعية والب -:العوامل الطبيعية  -أ
 .وتشمل مواد البناء والنظريات االنشائية والتكنولوجيا المتاحة -:العوامل التكنولوجية  -ب
 .وتشمل الدين والسياسية والمجتمع -:العوامل االنسانية  -ج
 .وتشمل االقتصاد والقيم واالتجاهات المعمارية -:عوامل روح العصر  -د

االخيرتان تمثالن الجانب الروحي او الفكري للشكل ، فالشكل هو حصيلة التفاعل بين  وهاتان المجموعتان
 (.83المصدر السابق، ص.)عاوامل مادياة وظيفياة وعاوامل روحياة سايكولوجياة انساانياة

 
فالشـكل اذن هـو حبـيلة تفاعـل واج لمجموعـة مــن هـذل العوامـل المختلفـة المحـددت للشـكل مــن 

ر يـة المبـمم والتـي تع يهـا  ابعــاا مميـزاا تحـت هـذل الظـروف فكـان الشـكل وليــد  خـ ل بـياهتها داخـل
الوا ــع ومتــ ثراا بــه ج وان االنســان و بيعــة العبــر ســواح كانــت مــن الناحيــة الماديــة التكنولوجيــة او مــن 

عوامـل رو  ويعتبر اللـون مـن ناحية القيم السائدت لها ت ثير في تحديد م مل التشـكيل فـي هـذا العبـرج
 .العبر يبعد ت مين الحاجات النفعية والوظيفة ف ي تت يالعبر والت
 

فقد صنف القوى المؤثرة في الشكل الى قوى فيزياوياة واخارى ثقافياة ، واّي مان هاذه القاوى : Rapoportاما
ال تمثل بمفردها سبباا رئيساا في انتااج الشاكل فهنااك دومااا حضاور شاامل لكال القاوى الماؤثرة، لكان بتفاضال 

 .(Rapoport,1964,P14).ن استنتاجه من الترجمة الفيزياوية للشكليمك
 

 يالشــكل ويعتبــر إلمــام المجتمــع بــالنواح ييتبــين ممــا ســبق أن ثقافــة المجتمــع  مــن القــو  المــ ثرت فــ
يملكونهــا مــن  ياجبنيــة التجاريــة التــ يالجماليــة و أختيــار اجلــوان ومعرفــة دالالتهــا الرمزيــة وت ثيرهــا فــ

 . دالالت جمالية للمدينة ويعكب ثقافاتهم ييع  يقافية للمجتمع التالث يالنواح
 خبائص الشكل  3-3
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تتباااين الطروحااات والدراسااات المعماريااة فااي تصاانيفها للخصااائص الشااكلية فهناااك ماان يصاانفها الااى        
 -:مستويين
 .الخصائص الشكلية على مستوى الجزء: االول
 (. 61-28،ص1998الجلبي،(.)التنظيم الفضائي)كل الخصائص الشكلية على مستوى ال: الثاني

 حيث يشتمل
 المستوى االول على خصائص التوجيه، اللون، الملمس، المقياس االنساني والوزن البصري. 

علـى  ريـ ث يالخبـائص الشـكلية علـى مسـتو  الجـزح والتـ أهـم  مـن يومن هنا يتبين لنا أن اللـون هـ
 .ببورت مباشرت يشكل المعمار التعبيرية 

 
  الاخ مان العالقاات ...اما المستوى الثاني فخصائصه االيقاع، التجاانس، التضااد، الهيمناة والوحادة

 .( 61-28، صالمصدر السابق). الشكلية
الهيئاااة، الحجااام، اللاااون والملماااس : واشاااارت الطروحاااات الاااى اماااتالك االشاااكال خصاااائص تتمثااال باااا      

 (Pattern and composition)تكاوين للعناصار وخصاائص رابطاة او العالقاة التاي تحكام االنماوذج وال
 ( Ching, 1996, P34).الموضع ، التوجيه والتصور البصري: وتشمل

 
 
 

  Sources Of Architectural Formمبادر الشكل     3-4      
تسااتند دراسااات مصااادر الشااكل المعماااري علااى نظريااات التصااميم، تلااك النظريااات التااي تقااوم           
لمااااؤثرات االوليااااة فااااي انتاااااج الشااااكل، والتااااي قساااامت بموجبهااااا علااااى خمااااس نظريااااات وهااااي علااااى دراسااااة ا

Gelerenter, 1995,P3)) . 
 

 :النظرية االولى . 1
ُيخلااق الشااكل المعماااري اعتماااداا علااى وظيفتااه ، فالشااكل المعماااري طبقاااا لهااذه النظريااة يكماان فااي     

 .االخرى المحددة بالوظيفةالعوامل الخاصة للمستخدم والظروف البيئية والمتطلبات 
"An Architectural form is shaped by its intended function" 

 
 : النظرية الثانية. 2
يخلاق الشااكل المعمااري بخيااال المصامم ، حيااث طبقااا لهااذه النظرياة يصاانع المصامم الشااكل منطلقااا ماان     

. صااااياغتها بطريقااااة جدياااادةمشاااااعر مساااابقة خاصااااة او ماااان وضااااع افكااااار قديمااااة بصااااورة مجتمعااااة ويقااااوم ب
(Gelerenter, 1995,P7) 

"Architectural form is generated within the creative Imagination" 
 

 :النظرية الثالثة. 3
يخلاق الشاكل المعمااري اعتماااداا علاى الحالاة الظرفيااة الراهناة الممثلاة لاروح العصاار، وبهاذا يناتج الشااكل    

عصاار، حيااث يطاارح الشااكل ماان متطلبااات العصاار وحيويتااه التااي هااي حالااة تبعاااا لروحيااة وطااابع  وثقافااة ال
 (.(Gelerenter, 1995,P8 .ظرفية تتعلق بواقعها ولعصر معين

"Architectural Form is shaped by The prevailing spirit of the age"  
 
 
 

 :النظرية الرابعة. 4
ة واالجتماعياااة، حياااث تااارجح هاااذه النظرياااة يخلاااق الشاااكل المعمااااري اعتمااااداا علاااى الظاااروف االقتصاااادي   

مصدر الشكل الى ما تتيحه الظروف االقتصادية وما تتطلبه الظروف االجتماعية الساائدة فاي مجتماع ماا 
 ((Gelerenter, 1995,P11 .ولوقت ما
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"Architectural form is determined by the prevailing social and economic conditions" 
 

 :الخامسةالنظرية . 5
كالثقافاة والمناام متجااوزة المصامم (  Timeless)يخلق الشكل المعماري من مبااديء الشاكل الالزمنياة     

المباديء االساسية ال الشكل الكلاي اي تجرياد الشاكل بأخاذ المالماح االكثار عمومياة  يمن خالل النظر ال
 ,Gelerenter ( .Abstracts visual forms)البتاااداع اشاااكال مرئياااة مجاااردة( Types)مااان االنمااااط 

1995,P14).) 
 " Architectural form derives from timeless principles of form that transcend particular 
designers, cultures and climates."                
              

يرتب  برو  العبر ذكرت  يأن كل نظرية من النظريات الت يتبين من دراسة نظريات تكوين الشكل
واإلجتماعية للمجتمع  ويمكن إظهارها  من خ ل  ريقة   للمالك والمبمم والناحية أإل تبادية 

 اجعمال ,اللون ,الضوح ,المادت) يالمعماري للواجهات ه التشكيل وسائلو ....( اللبب ,اجكل ,البناح)
ن (  الخ....الس و ,الفنية  عن والتعبير الظاهرية يالمبن حالة تعكب يالت المرآت هي المعمارية الواجهةوا 

 .الواجهات بدراسة والتعابير اإليحاحات هذل معين وتتعدد بإيحاح الداخلية وظيفته
 :ومن خ ل دراسة هذل النظريات يتبين لنا أن  

 :مفهوم الواجهة 

 َواِجَهة   - واجهة :  
  [.و ج ها . ] اات : جمع  

 (الغني :المعجم) الِعَماَرِة  َواِجَهةُ  " َيْستَْقِبُلَك ِمَن الشَّْيِء  ُه اْلَخاِرِجيُّ ، َأْي َماَظاِهرُ " : اْلَمْتَجِر  َواِجَهةُ  "
 والتي تتداخل فيما ( الشكلج الفضاحج القيمة الضوئيةج اللون ج الملمبج الخ ) تشترك العنابر

 .من العمل الكليبينها لتعمل مجتمعة ضمن التشكيل المعماري الكلي والتعمل ك جزاح مستقلة ض
  تمثل الواجهة القشرت الخارجية للشكل المعماري للمبنىج وهي الجدار الفابـل بـين الـداخل والخـارجج

فهــي مــن أهــم المفابــل المعماريــة وتحتــوي الواجهــة علــى مجموعــة مــن المفــردات والعنابــر التــي 
 . تنتظم فيما بينها مكونة البيغة النهائية المميزت للواجهة

حيث  األمور الصعبه عد مني الواجهات المعمارية ان تصميم: تصميم الواجهات المعماريةل سسأ ويمكن وضع 
  : مايلي يجب مراعاة 

  االيقاع: اوال 
 الوجهات المعماريه يالوحده ف: ثانيا 
  اإلتزان: ثالثاا 
 الواجهات المعماريه يالشكل والوظيفه ف: رابعا 
 :االيقاع: اوالا 

  
تمثل العمل  يموعة منتظمه من الخطواط والمستويات والكتل والزخارف وااللوان التمج يتعريف االيقاع ه

 : وهناك ثالث اشكال للمنظومه االيقاعيه يالمعمار 
  .ايقاعات الخطوط
 .ايقاع المستويات

 .ايقاع الكتل
 .ايقاع المنحني 

 .ايقاع الخطوط المائله
 ايقاعات الخطوط

 
 ةيالوجهات المعمار  يالوحده ف: ثانيا 

الى الشكل موحد مستمر متكامل مهما بلغ تعقيد وتركيب هذا  يالوصول بالعمل المعمار  يه: مفهوم الوحده
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(  يالغير معمار  ياالنسان العاد)لدى المتلقى او المشاهد  يوذهن يالشكل وتكوينه بحيث يترك انطباع بصر 
 :وهناك اربعة اشكال للوحده يخلو من التفكك او التشتت وعدم التجانس

 .وحدة الشكل
 . وحدة الكتل والملمس

 .وحدة الماده
 .الوحده باستخدام االلوان

 
ًا  ًا   اإلتزان:  ثالثاا

  
ويمكن تقسيم االتزان اواالستقرار  حركتها يمن اروع االمثله لالتزان واالستقرار هو استقرار االجرام السماويه ف

 : الى نوعين اساسين
 ياالستقرار االنشائ 
  استقرار الشكل 

 
 ةالواجهات المعماري يف ةالشكل والوظيف: رابعا 

 : ويمكن ان يقسم الى اربعة اشكال
 .شكل يتبعه وظيفه من الناحيه االنشائيه

 .شكل يتبعه وظيفه من الناحيه تميز المبنى 
 .شكل يتبعه وظيفه من الناحيه الظل واالضاءه والتهويه 
 .شكل يتبعه وظيفه من الناحيه الخصوصيه 
 

 
 

 
صلية والمحايدةالتدرجات اللونية فى األلوان اال  
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 الم شرات الثانوية والقيم الممكنة ةيالم شرات الرئيس ت
االبعاد السايكولوجية   .1

 للون
 الببغة
Hue 

 رئيسية    ابفرج احمر ج ازرق االنواج
 وس ية    اخضر ج بنفسجيج برتقالي 

 ثانوية        استخدام الوان ثانوية
 القيمة

Value 

 عالية       اسود ج  هوائي االنواج
 متوس ة     وردي ج بيجي 

 وا ئة       ربابي ج ابي 
 الشدت

Intersitie 

 عالية        اسودج   هوائي   
 متوس ة     ربابي 

 وا ئة      ابي  ج وردي ج بيجي 
 بيجي ج وردي       Chromatic Colorااللوان اللونية  ابناف االلوان  .2

 ربابي ج ابي  ج  هوائي ج اسود       Achromatic Colorااللوان ال لونية 

 وردي ج بيجي        Warm Colorالعائلة اللونية الحارت   العوائل اللونية   .3

  هوائي ج اسود ج ربابي         Cold Colorالعائلة اللونية الباردت 

 المشاريع اللونية  .4
Color Scheme 

 

 المشروج االحادي الببغة        

        المشروج المتجانب الببغات     

  المشروج المتجانب الببغات مع حركة متممة       
  المشروج التتام الببغات           
     مشروج الببغات الث ثية        

 الداللة الرمزية لأللوان  .5
 

 

 اللون اجحمر فيع ي دالالت رمزية للحب عند الشباب
الحارت كاجحمر و البرتقالي و اجبفر تمثل النار و اجنفعال و القوت و الخ ر و تدل  أن اجلوان

 هذل اجلوان على السي رت عند بع  الشعوب
على الحزن و النكبات  تدل  و مشتقاتها اجحادية( السوداح و البيضاح)اجلوان الحيادية 

 ر و الرزانةالى داللتها الرمزية على الو ا و و اجسى عند اجفراد
 اجلوان الباردت على الخير و الخبب و السعادت و الغنى و اجمل و الس م و المحبةج

 يرمز البنفسجي المزرق الى اجمل
عنابر الشكل التي   .6

 يت ثر باللون
 مستقيمة:  خ و  .1

 مستويات مس حة: مستويات .2

 منتظم يشكل هندس: اججسام .3

 الواجهة يأستخدم فراهات ف: الحيزات .4

 نفب خواص اجس ل يخواص الكتلة ه: الكتلة .5

 :المفردات مستخرجة من الدراسة النظرية
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 :يالجانب العمل  

 :مدينة السليمانية
٬ وتحد كل من المحافظات  إقليم كوردستانتقع محافظة السليمانية في القسم الشمالي الشرقي من 

 .والحدود الدولية مع إيران ( ىلتأميم٬صالح الدين وديالاربيل٬ا)
 

 :مراحل ت ور مدينة السليمانية: أوالا 
 

ن أقدم مخطط للسليمانية يرجع إلى  ،1610تأسست مدينة السليمانية سنة     ولم يكون له مخطط، وا 
ع في الجنوب وبحسب هذا المخطط إن مركز المدينة والتي أنشئت منه السليمانية كانت تق. 1914سنة 

 .الشرقي للمخطط الحالي للسليمانية
كانت أقرب إلى المستطيل، وكانت تقع على منطقة هضبة نسبياا، والنسيج  للمدينة الشكل األولي

كانت  1914أما مساحة المدينة في سنة . الحضري كانت تتصف بشكل متراص وذات كثافة عالية
سنوياا وبشكل %( 144)المدينة تطورت بالنسبة  سنة من هذا التأريخ،( 44)هكتار، وبعد ( 10449)

توسع المدينة كانت بإتجاه الشرق والغرب ( 1963)حتى ( 1914)وفي هذه السنوات أي من . منتظم
وأصبحت . والشمال ولكن التطور إلى الجنوب كان أقل، وهذا التوسع كانت تقريباا بشكل حلقي في المدينة

 .هكتار(31441)مساحة المضاف 
هكتار، وكان أيضاا ( 10144)سنوات أصبحت مساحة المضاف للمدينة ( 6)أي بعد ( 1914)في سنة 

 .التوسع أقرب إلى شكل حلقي
يمكن أن نحدد توسع آخر للسليمانية، وأصبح مساحة ( 1994)وبعد عشر سنوات وتحديداا في عام 

هكتار من مجموع  (46414)، ومنها (1914)أكثر من ( 144)أي بالنسبة ( 1416349)المضاف إليها 
 .مساحتها المضافة كانت تقع خارج الحدود السليمانية

كانت مختلفةا عن قبل من حيث النمط والشكل، التطور كان ( 1443)إن نمط التطور للمدينة في سنة 
هكتار، ( 3419141)بإتجاه الغرب أكثر من اإلتجاهات األخرى ، وأصبحت مساحة المضاف للمدينة 

 .خارج الحدود الرسمية للسليمانية هكتار( 04141)منها 
، والتوسع كانت بإتجاه الغرب أكثر مع وجود توسع بإتجاه (1446)وآخر توسع مسجل للمدينة كانت سنة 

( 44141)الشمال والجنوب الغربي والجنوب الشرقي، وبلغت توسع الجزء المضاف للمدينة إلى حوالي 
ومن المتوقع أن يستمر المدينة في تطور وذلك . ةمنها تقع خارج حدود المدين( 14314404)هكتار، و

 (رئاسة البلدية السليمانية). .بحسب مؤشراتها السكانية واإلقتصادية

 
 
 

 يالعوامل المؤثرة ف  .7

 الشكل

 

  .وتشمل البيئة ال بيعية والبيئة الحضرية والعوامل المناخية -:العوامل ال بيعية  -أ

  .وتشمل مواد البناح والنظريات االنشائية والتكنولوجيا المتاحة -:العوامل التكنولوجية  -ب

  .وتشمل الدين والسياسية والمجتمع -:العوامل االنسانية  -ج

 .وتشمل اال تباد والقيم واالتجاهات المعمارية -:عوامل رو  العبر  -د
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 :المدينة يالشواج التجارية ف:ثانياا 

بالمحاور  ىم شوارع التجارية أو مايسم 14وتزيد عرضها عن  يتساو  يأصبحت أكثرية الشوارع الت
المناطق السكنية  من قبل بلدية السليمانية بقرار خاص وتمت المصادقة  يها فيقع معظم يالتجاريةوالت

وبهذا أصبحت  يمبنى التجار  ييسمح للمواطن بتحويل مسكنه ال يوالت, عليها من قبل وزارة البلدية مؤخراا 
 .التجارية بصورة واسعة  مؤخراا  يتصمم وتنفذ المبان

 يالمدينة ه يما من الناحية الحركة الرئيسية وأكثرها تأثيراا فومن أبرز الشوارع التجارية وأكثرها  إزدحا
 . جميع قطاعات المدينةتعتبر مفتاح المدينة وصوالا الى  يأو مه ليك محمود الت يشارع الستين

التجارية  يللواجهات المعمارية للمبان يالتذوق الجمال ياللون فِلذا قامت الباحثة بدراسة أثر اإلستخدام 
 .يالى الشارع التجار  لالسكنية وتحو  ةكان باألصل منطق يوالت ا الشارع ى هذالواقعة عل

 :حدود البحث
القوانين  ينظراا ألفتقار المدينة الى مخطط شامل ومدروس من قبل البلدية ولوجود ثغرات قانونية ف

مابين السكن  ذات إستعمال مختلط يالمتعلقة بمنح إجازة البناء والتراخيص المسموحة فإن هذه الشوارع ه
ورغم كون هذه المحاور تجاريا إال إنه ال يوجد هناك قانون يمنع المواطن من إنشاء مسكن على , والتجارة

ور المذكور فقد حوإلن البحث يدرس الواجهات المعمارية لألبنية التجارية الواقعة على الم, شارع ا هذ
 :يتلة   على المحور كاآلتتعمدت البحث بأخذ النماذج من البانوراما التجارية المتك

 
 

 النماذج المختارت من شارج مه ليك محمود
 

 
 
 

سليمانيةمخطط مدينة ال  
   يوضح فيه شارع ملك محمود
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  المخطط االساسي لمدينة السليمانية
 

 :المخطط األساس لمدينة السليمانية( Master Plan)مقترح ل: ثانيا  
للتوسع المستقبلي٬ وتم مقترحات ( 0)٬ حيث أعطت (1446)في سنة ( IGCO)للمدينة السليمانية كانت من إقتراح شركة ألمانية  إن المقترحات للتوسع المستقبلي  

 . عاماً ( 34)٬ ومن المتوفع أن يأخذ تنفيذها (1411)قبول إثنين منهم ودمجهما معا٬ً والقبول كانت في بداية 
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 :ستنتاجاتاإل
 و  يأدت الى حدوث تلوث البصر  الواجهات المعمارية  لألبنية التجارية  يآلية إستخدام األلوان ف

 .المدينة يف يهد الحضر على مقياس المش يللمتلق    يالتذوق الجمال يتدن يأثرت ف
 ألية استخدام  ينتيجة التغيير ف, اآلونة األخيرة  يالتوجه الى أستخدام األلوان الحيادية ف

على شارع مليك محمود بإستخدام األلوان  يمبنى التجار  ييتأثر كل من يبنو التكنولوجيا وانفتاحية 
 .تخدماللون المس (Mode)واللون الشائع  على طول المحور حسب الزمن و

  والفسيولوجي النفسي المجال في العلمية والدراسات النظرياتلم يستفد الواجهات المعمارية من 
لم يتفرد  حيث الفراغ في التشكيل لعناصر الجمالي والتذوق البصري اإلدراك مجال وفي لإلنسان،

 .المعماري المكون في األلوان ستخدامإ ومعايير سسالواجهات أل
 تداخل األلوان وتناسقها يضفيان على المكان أجواء و نسيق األلوان مهارات المصمم في ت

يغلب عليها الطابع الجمالي والفني، ويترك تأثيرات لم نكن نألفها أبداا لكنها تجعل المكان بهيجاا، 
ذا ما عرفنا تأثير األلوان وانعكاساتها علمنا المنهج الذي يسير عليه  وأكثر إثارة وجذبا لألنظار، وا 

 .والطراز الذي يود بناؤه في المكان واألجواء التي ستخلفها هذه التوليفة المصمم
 

 
 :ان المظاهر الجمالية على النحو الثقافي تختفي لألسباب التالية

  الجمالية البنى االجتماعية في مجاالت التربيةضعف. 

 والبصيرة غياب التنظيم الجمالي للحيز والمحيط كعوامل مغذية للبصر. 

 بعيدا عن نسيجه االجتماعي أحيانا  نان عن تاريخه البصري ومجاراة الغرب وتحوالته الفنيةانقطاع الف. 

 بصريا انحسار المظاهر الجمالية في المحيط المعاش. 
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 :التوصيات
 وتجدر .والوظيفية ةوتأثيراته الجمالي دالالته له أن كما والتطبيقية، العلمية نظرياته له بذاته، قائم علم اللون إن

 أن باعتبار المعاصرة الدراسات من كثير في البعد الجمالي قبل تأتي الوظيفي البعد أهمية أن إلى اإلشارة

 ...بالضرورة الجمال تحقيق إلى يؤدي الوظيفة تحقيق الحديثة اعتبرت االتجاهات من كثيراا

 بهدف ،الواجهات المعمارية في لأللوان األمثل االستخدام من نتمكن ولكي تقدم، ما خالل ومن هنا ومن

 إلى المدينة يف التجارية يواجهة معمارية للمبان تصميم يستند أن يجب والجمالية الوظيفية متطلباتها تحقيق

 :اآلتية االعتبارات

 األلوان ونظرياتها، بعلم دقيقة معرفة على بناءا  ،للمشهد الحضرى  اللونية الدراسة تبنى أن يجب 

 وفي ،هاوعناصر  الشوارع التجارية من كل في المختلفة والنفسية الوظيفية وتأثيراتها أللوانا وبدالالت

 والفكري والثقافي االجتماعي المستوى تأخذ بالحسبان تصميمية رؤية وفق ،الفضاء هذا شاغلي

 .التغليف الواجهات ووظيفة المبنى يمع أخذ بنظر اإلعتبار المواد المستخدمة ف,  للمجتمع

 تكمن بالدرجة األولى بفقدان اإلحساس بالجمال وانهيار   يالتذوق الجمال يطورة مشكلة تدنأن خ
االعتبارات الجمالية والرضا والقبول بالصور القبيحة وانتشارها بين فئات المجتمع لتصبح هي القاعدة 

المواطنين  لذا البد من وجود حمالت لتوعية, المستقرة، التي ال تجد من يرفضها أو يسعى لتغييرها
وتثقيفهم بيئياا عن طريق وسائل اإلعالم، وتحفيزهم على المنافسة في مجال االرتقاء بمظاهر الجمال 

والذوق والتناسق البيئي، وتنظيم مسابقات وجوائز للشارع المثالي ، أو المدينة المثالية، التي تغيب فيها 
 .مظاهر التلوث  البصري 

  إلى اإلهمال، وسوء االستخدام ، وغياب التخطيط السليم، وترجع أسباب التلوث البصري عادة
وانخفاض المستوى الفني للتصميم ، فضالا عن السلوكيات االجتماعية الخاطئة، وتردي مستوى الذوق 

ويرتبط التلوث البصري كذلك بانخفاض المستوى االقتصادي واالجتماعي، ولذلك نالحظ . العام والثقافة
مكانيات أن معظم المدن التي تعان ي من التلوث البصري تقع في بلدان فقيرة ذات اقتصاد ضعيف وا 

 .مادية متواضعة
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 لع  مل  لم ث   فى  لشكل

 لمعل ما 

B1 مبنى:  س   لمبنى

    :سنة  النجا  شا   مل  محم    لسليمانية: م قع  لمش    

مبنى  لتجا  :  ل  يفة 

اا     ااتخ     ألل  س
 لمتعا ضة

ب تقالى
 ما  

     غام 

 ألل     لمستخ مة
 ل    باهتة

اتخ     ا  س
اكال  ا  الش
ااة   لمعما ي
ا      لمعاص
للتعبي  ع  
ااة     لح  ث

 لعالمية 

ع    هتما  بن ا   لشكلى بشكل  لعا  للمبنى م  حي  •
 ستخ  مه للعناص   لمعما ية    ألل     لمستخ مة فى 

. ل  جها   
 ستخ  مه ألل     لمستخ مة لل  جها  خالى م   •

 لتعبي ية   الال  ل نية باألضافة  لى تعا    ألل    
.مع بعضها 

ل  يساع   ألل     لمستخ مة فى  إلب     لشكل •
. لمعما   للكتلة

ي ل على  إلنفعال   لنا :  لب تقالى 
ي ل على  لشع   بالسعا    يسح   لمتلقى:  أل   
م  مشتقا   ألبي    ألس   ي ل على :  ل ما  

 لكآبة   لح  

 B1التحليل الهندسي للم ر         شكل •

(محاي ) ما   + ل     فى  + ل    لبا   :  ستخ    
ب     ستخ     لت     لل نى 

 
مستقيمة:  خ   •
مست يا  مس حة: مست يا •
شكل هن سى منت  :  ألجسا •
 ستخ   ف  غا  فى  ل  جهة:  لحي   •
خ     لكتلة هى نف  خ     ألس ح:  لكتلة•

اة   -: لع  مل  ل بيعية  -   تشمل  لبيئ
ال    ا ية   لع  م  ل بيعية   لبيئة  لحض

. لمناخية
 تشمل م     -: لع  مل  لتكن ل جية  - 

 لبنا    لن  يا   النشائية   لتكن ل جيا 
. لمتاحة

ا ي    -: لع  مل  النسانية  -   تشمل  ل
.  لسياسية   لمجتمع

ا     -  ال      لعص اامل  -:ع  م  تش
. القتصا    لقي    التجاها   لمعما ية

1
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