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  الملخص 
ــــد مــــن الدراســــات       ــــت العدي ــــر مدروســــةتناول ــــي الواجهــــات الحــــضرية مــــن   الغي ــــاغم  ف ــــصري وعــــدم التن ــــشوه الب مــــشكلة الت

 والطـــــابع الجمـــــالي الحـــــضريالـــــخ، الـــــذي انعكـــــس ســـــلبا علـــــى الـــــشكل ... حيـــــث الطـــــرز والتـــــشكيالت والتكوينـــــات والمـــــواد 
ـــــة، وكن ـــــي تـــــصميم عناصـــــرهاللمدين ـــــشاز الواضـــــح ف ـــــوان والن ـــــر مدروســـــة لألل ـــــاول  .تيجـــــة لالقحامـــــات الغي البحـــــث هـــــذا يتن

ــــاغم فــــي العمــــارة بــــصورة عامــــة وال ــــصورة خاصــــة الحــــضريبيئــــةدراســــة مفهــــوم التن ــــي محــــوره العــــام  ة ب  أهــــمواســــتخالص ف
البحــــــث لتــــــنص علــــــى جــــــاءت مــــــشكلة ف فــــــي محــــــوره الخــــــاص، الحــــــضرية صــــــيغ تحقيــــــق التنــــــاغم اللــــــوني فــــــي الواجهــــــات

 فــــي البحــــث فرضــــيةو, " عــــدم وجــــود تــــصور واضــــح عــــن صــــيغ تحقيــــق التنــــاغم اللــــوني فــــي الواجهــــات الحــــضرية" 
ــــة"  ــــاغمإمكاني ــــن خــــالل صــــيغ التن ــــي الواجهــــات الحــــضرية م ــــاغم ف ــــق التن ــــوني   تحقي ــــدة الل تــــم اختبــــار فرضــــية  ."المعتم

 إجــــــراءتــــــه بعــــــد ا فــــــي تــــــصميم واجهاألساســــــيةلعناصــــــر  اكأحــــــد األلــــــوان حــــــضري اعتمــــــدت إســــــكانالبحــــــث فــــــي مــــــشروع 
  :األتياستنتج البحث وقد ، )Adobe Photoshop CS5( بعض التعديالت الضرورية للتطبيق في برنامج الـ

تتحقق قيم التناغم بصورة مختلفة على وفق مستوى صيغ التناغم اللوني المعتمدة في التصميم مما يؤشر وجود عالقة  -1
 . ت التناغم وصيغ التناغم اللونيتكاملية بين عالقا

. في قيمة التناغم الشكلياألثر صيغ تناغم اللون له  تغييرإن  -2
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Abstract  
Many studies have addressed the problem of visual distortion a and disharmony in urban 
facades in terms of styles , formations , compositions and materials ... Etc., which reflected 
negatively on the urban form and aesthetic character of the city, and as a result of imposing  
of colors and clear dissonant in its design harmony .  
This research deals with the concept of harmony in architecture in general and urban design in 
particular, draw the most important formulas to achieve Color harmony in the urban facades, 
the research problem states that "there is no clear perception of the formulas to achieve 
color harmony in urban facade ", The research hypothesis in " color harmony may be 
achieved in urban facade through selected harmony formulas." Research hypothesis was 
tested in an urban housing project adopted, the color as a key element in the design  of   its 
facades, after some necessary adjustments to the application in the program (Adobe 
Photoshop CS5), research has concluded the following:  
1 - the values of harmony achieved in different form according to the level of Color Harmony 
formula approved in the design, which indicates the integration between the relations of 
harmony and the formula of the Color Harmony.  
2 – the change of the color harmony formula effects the value of formal harmony.  
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     ــةـــــالمقدم. 1
فــان انــواع اخــرى مــن , بــرغم الــشكوى المتــصاعده للــسكان مــن ازديــاد التلــوث البيئــى او تلــوث األرض أو تلــوث الميــاه      

,  واألجتمــاعىوالثقــافيمثــل التلــوث البــصرى , كمــا نــشاهد فــى دالالتهــا الــسلبية, التلــوث قــد انتــشرت وتفــشت وتكــاثرت وعمــت
ت التلــوث البــصرى مــن األعالنــات واأللــوان واألشــكال واللوحــات لقــد انتــشرت عالمــات ودالال.  التلــوث الــصوتىإلــى إضــافة

 تمثــل أنــواع التلــوث هــذه أحــد مظــاهر.  واألجهــزة الميكانيكيــة وغيرهــااالتــصاالتأبــراج  مــن المبــانيلــوث أســطح المــضيئه وت

الجمـالى والـصورة ينعكس سلبا على الشكل الحـضرى والهويـة الحـضارية والطـابع الذي , تدهور الحضارى والتحدى العمرانىال
 بالوحـدة وبـالقيم اإلحـساس فقـدان إلـىيـؤدي ممـا البصرية للمدينة ؛ وبالتالي غياب الطابع العمراني والمعماري المميز للمدينة 

   .المشتركة بين المباني
عـدم وجـود تــصور "ـ بــفتمثلـت ة البحـث ـــأمــا مـشكل, ةــــــة الحـضريــــــالتنــاغم فـي البيئ ةـــــــة البحـث العامـــــــ مـشكلتنـاولت     

  :ه تحدد هدف البحث الرئيس بمحورينـــــ وعلي ."ةـــــات الحضريــــــم اللوني في الواجهــــــواضح عن صيغ تحقيق التناغ
  .التعريف بمفهوم التناغم في العمارة بصورة عامة والتصميم الحضري بصورة خاصة :االول
  .ي في الواجهات الحضرية وتحديد أهم مؤشراته الرئيسة والثانويةالتعريف بمفهوم التناغم اللون: الثاني

  
  :األتي تم اعتماد ولتحقيق هدف البحث الرئيس    

  .لتناغم في العمارة والتصميم الحضريعريف ات. 1
  .طرح مفهوم التناغم اللوني في التصميم الحضري. 2
   . اللوني في الواجهات الحضرية-بناء اطار نظري للتناغم. 3
  .عينة منتخبةتطبيق االطار النظري على . 4
  
   التناغــمتعريف. 2

والتـــــــصميم العمـــــــارة فـــــــي  واالصـــــــطالحي, أوال التعريـــــــف اللغـــــــوي اســـــــتعراض خـــــــالل يتنـــــــاول البحـــــــث تعريـــــــف التنـــــــاغم مـــــــن     
  .ًثانياالحضري 

  
   ًالتناغم لغويا. 1.2
  : من معانيهذيوال) Webster,2010( جاء في معجموكما , باللغة االنكليزية) Harmony( تحت مصطلح يرد التناغم    

- A pleasing or congruent arrangement of parts ( a painting exhibiting  of color & line ).  
  ).خط , لون(  لالجزاء) متطابق , متوافق( الئم  ترتيب مسر أو م-
 Correspondence, accord ( lives in   with her neighbors ) - .ينسجم مع مجاوراته,  يتوافق-
  .Internal calm : tranquility -                                                             .سكون,  هدوء داخلي-

  : )Harmonious(وتحت مصطلح 
Having the parts agreeably related: congruous ( blended into a  whole ).  

  ).اندمج مع الكل ( متقارن : عالقة مقبولة لالجزاء
  :والذي يعرف على انه  )Harmonics(كما ورد مفهوم التناغم كـ      
 PHYSICS multiple of fundamental frequency: a single oscillation having a frequency that is 

an integral multiple of a fundamental frequency, e.g. 220 Hz and 330 Hz are both harmonics 
of 110 Hz.  
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                  .لتكرار اساسي) متممة ( الذي يكون ذو صفة تعددية متكاملة و فردي يتضمن تكرار تردد

 Harmonious, orderly interaction ()Microsoft  ( متفاعل بنسق, متناغم :بأنهالمتناغم ويعرف النظام      

Encarta/ 2007 premium.(   
  والتــي ال عالقــة لهــا بــالمعنىًالنغمــةم تتطــرق الــى مفهــوم التنــاغم وانمــا وردت مفــردةً أمــا المعــاجم والقــواميس العربيــة فلــ     

  .ثالمقصود في هذا البح

 

    اصطالحاالتناغــم. 2.2
  : جهاتها النظرية يمكن تلخيصها باالتي باختالف تو التناغمالتعاريف لمفهوم من مجموعة إلى األدبيات تطرقت     

 )whole  (artisticللعناصـــر أو األجـــزاء فـــي الكـــل المنجـــز ببراعـــة) مالئـــم(أو متوافـــق , مـــسر, ترتيـــب مـــنظم:  التنـــاغم  -
)Ching, 1996, P.380  .(  
ن والنظـام فـي  داخلي من التوازإحساس ويخلق viewer)( يشغل المشاهد ،في التجارب البصرية الشيء الذي يسر العين  -

 ).Art design web: color harmony  (  البصريةتجربته

علـى الجانـب االخـر يؤدي التعقيـد المتطـرف و, معتدل نسبياالى تنبيه فيه  تؤدي الوحدة المتطرفة الذي التوازن الديناميكي  -
  ).  Art design web: color harmony(الى تحفيز شديد 

  ).Stewart, 2006, P.381( األخرىوعناصر التصميم , األشكالو, بين األلوان )لطيفة ( عالقة مسرة أو مرضية  -

التناغم بالمعنى العام هو أن تنتظم أجزاء الشئ وتأتلف وظائفه المختلفة فال تتعارض وال تتنافر بل تتفق وتتجـه الـى غايـة  -
           عـــن ) 16ص,  المعجـــم الفلـــسفي,صـــلبيا ( وحـــدة فـــي كثـــرة أو تـــأليف موافـــق وتركيـــب جميـــل وترتيـــب متناســـق، فهـــو واحـــدة

  ).80ص, 2002, المالكي (

وقــد , فيكــون تناغمــا وظيفيــا كالقنينــة وســدادها, بــين أشــياء غيــر متــشابهة عنــد جمعهــافقــد يحــصل ,  مختلفــةللتنــاغم أشــكال -
فـأن التنـاغم , لحـالتينوفـي كلتـا ا. تكون الصحبة معنوية مكونة للتناغم الرمزي كحالة الحمامة وغـصن الزيتـون كرمـز للـسالم

بينما يكون التناغم الحاصل في الشكل واللـون والنـسيج وغيرهـا تناغمـا طبيعيـا يحـس بـه , هو نتيجة الوعي العقلي واالستنتاج
 ). 37ص , 1985, شيرزاد( مباشرة 

 

  :كما يأتي بصورة عامة للتناغم  المعرفةية واصطالحية يمكن تحديد أهم الجوانبمن تعريفات لغومما تقدم      
   بـتتمثل أشكال التناغم : 

  .ويحصل بين أشياء غير متشابهة كالتناغم الوظيفي والرمزي:  التناغم االستنتاجي العقلي .1
  .ويحصل بين أشياء متشابهة كما في الشكل واللون والملمس): حسي مباشر(التناغم الطبيعي  .2
  يرتبط التناغم بجانبين محددين هما: 

 ,منـسجم, مالئـم أو متوافـق, مقبـول,مرضـي ,مـسر للعـين, ترتيـب مـنظم: دات حسية عاطفية كــجانب يتمثل بمفر .1
 .سكون,  هدوء داخلي,جميل

, الوحــدة, كالنظــام, جانــب يــرتبط بعالقــات تقــارن شــكلية بــين األجــزاء مــن جهــة وبــين الجــزء والكــل مــن جهــة اخــرى .2
 .التوازن والتكرار
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  حضريالعمارة والتصميم الالتناغــم في . 3.2
تحليل وتفحص التكوين الحضري أو المعماري وفـق مفـردات مبـادئ بهدف , مفهوم التناغم الطروحات والدراسات ناولتت     

 هـــذه أهـــم وحـــسب توجهاتهـــا النظريـــة والفكريـــة، يمكـــن تلخـــيص أخـــرىالتـــصميم االساســـية مـــن جهـــة وعالقتـــه بهـــا مـــن جهـــة 
  :الدراسات 

 

  العربيةطروحات ال. .3.21
   )1985, شيرزاد (طروحات  .3.2.1.1
  “مبادئ في الفن والعمارة”     
  ان أشـرت إذ ،تناولت الطروحات حاالت التناغم في الخط واالتجاه والشكل والجالء وفي شدة اللون وصفائه في عنصر     
تعتمد درجة . ا معوقد يجمع خصائصهما) Discord(والتنافر ) Monoton(الرتابة من  بين الطرفين االقصيين  يقعالتناغم

, شـيرزاد( اقتراب التصميم الحد الطرفين االقصيين على مزاج الفنان وعلى األفكار المطلـوب طرحهـا وعلـى وظيفـة التـصميم 
  ).36ص , 1985

 

   )1999, القره غولــي( دراسة 2.1.3.2. 
  “االوحدة الشكلية في العمارة كنظام”     

الــذي وصــف مــن خــالل مفهــومي , معتمــد لتحقيــق الوحــدة الــشكلية فــي العمــارة     تناولــت الدراســة التنــاغم كمبــدأ تــصميمي 
التناسـب وااليقــاع الــذين يحكمــان العالقـة مــا بــين العناصــر المختلفـة وترتيبهــا ضــمن الكــل وبمـا يــتالئم مــع الوظــائف والغايــات 

  . ى التناغمالمعتمدة في التصميم المعماري اضافة الى الخصائص التصميمية المرتبطة بهما للوصول ال
, ناقــشت الدراســة التناســب مــن خــالل االســاس التناســبي؛ وأنمــاط المنظومــات التناســبية التــي تــشمل التناســب الحــسابي      

التــدرج أو التعاقــب  ,الهندســي والتنــاغمي، أمــا اإليقــاع فقــد نــوقش مــن خــالل االيقــاع المنــتظم أوال والــذي يــشمل التكــرار التــام
التـدرج أو التعاقـب الغيـر , نتظمة؛ وااليقاع الغير منتظم أو الغامض ثانيا الذي يشمل التكرار المتغيرالمنتظم واالستمرارية الم

   ).94-90ص , 1999, القره غولي( منتظم واالستمرارية الغير منتظمة 
  

   )2002, المالكــي( طروحات  3.1.3.2.
  “ات والمنظومات التناسبيةتناسب والمنظمال دراسة في: الهندسة والرياضيات في العمارة”     

إذ أشـارت إلـى , الـخ... , تـوازن وتنـاغم,      ركزت المالكي على مفردات التعامل مـع الجمـال الـشكلي فـي العمـارة مـن ايقـاع
في ان االنسجام الهارموني الذي يشدنا الى الجمال هو ما تدركه العـين االنـسانية بموجـب مفهـوم  ) Le Corbusier( رؤية 

؛ قــــدمت الطروحــــات مقارنــــة بــــين  )77ص , 2002, المــــالكي( تناســــب يقودنــــا الــــى التنــــاغم ومنــــه الــــى الجمــــال فال, انــــساني
والعمـــارة فـــي ايقاعاتهـــا , ًباعتبـــار امـــتالك الموســـيقى إيقاعـــا ووزنـــا معينـــا لتكـــون متناغمـــة مريحـــة للـــسامع, الموســـيقى والعمـــارة

   ).81ص, المصدر السابق( ها وتناسباتها إنما اصبحت كالموسيقى المتناغمة لدى مشاهدي
فالمعرفـة بعلـوم الرياضـيات تقـف فـي مقـدمتها ولكنهـا صـححت ,      تناولت الطروحات مصدر التناغم والتناسب فـي العمـارة

في اغلب االحيان عـن طريـق التـأثير البـصري المـراد استحـصاله الـذي يتوافـق واألذواق الجماليـة ومـن ثـم العامـل الثالـث وهـو 
, ص ص, المــصدر الــسابق( م والتنفيــذ للعمــارة إضــافة الــى عامــل اخــر وهــو أثــر المعــارف والتقاليــد المتوارثــة طرائــق التــصمي

136-137.(  
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   )2009، فالح جبـــر( طروحات  4.1.3.2.
  “مدخل الى العمارة”     

ط فيها شيئان أو أشياء متباينة      تناولت الطروحات التناغم كأحد مبادئ واسس التكوين المعماري وعرفه بالحالة التي يرتب
بطريقة متدرجة، فالتناسب يتحكم ويثبت العالقة بين الكل واألجزاء وبين األجزاء نفسها ومنها تعم الوحدة في التنوع 

يظهر الشكل أكثر تناغما في تناسبه مع الكل، إذ يتحقق التناغم في النسب مع . واالختالف وهو الذي يعني هنا بالتناغم
، ليصل عندها إلى أفق تأملي موحد، تكون هيمنة العمل من اجل تعبير ليس فقط على تناغم ساكن )جموعالم(وحدة 

)statique ( لألشكال الهندسية، بل أيضا تناغم متحرك)dynamique.(  
 ، والعناصـــر المختلفـــة، فهـــو تنـــسيق متـــشابه، داخـــل وحـــدة العمـــل الفنـــي)Contrast(     فالتنـــاغم يرتـــب وينـــسق التعـــارض 

واإليقــاع فــي اختالفــه . المــستقل، فمبــدأ التنــاغم ذو طبيعــة ســاكنة، وفــي اتجاهــات مختلفــة لإليقــاع التــي فــي طبيعتهــا متحركــة
ٕيقودنـا إلــى الكميـة، إلــى الـشدة، إلــى التنــاغم الكلـي، ويقــود إلـى الكثافــة، والـى الطــراز، والــى المـشاعر الجميلــة التـي تطبــع هــذا  ٕ

   ).  318-315ص ,  2009, فالح جبر. ( النظام
  

  يةجنبالطروحات األ. 2.3.2
  )Leupen & et al , 1997  ( طروحات  1.2.3.2.

     ” Design and Analysis “ 

النــسب المطلقــة ف" موســيقى مجمــدة "الــذي يعتبــر كـــاســب المــستخدم مــن قبــل اليونــانيون      أشــارت الطروحــات الــى نظــام التن
للتنـاغم )  Alberti 1404-1472 ( وصـف إلـى الطروحـات تسـتندا .ت موسـيقية مشتقة في الحقيقة مـن تناغمـاهالتي تؤلف

ـــه ـــسيغه (consonanon)التوافـــق  ذلـــك بأن ـــذي تست ـــين األصـــوات ال ـــة أو واطئـــةب,  اآلذانب  تظهـــر التناغمـــات إذ ,درجـــة عالي
 للعالقـات )corresponding( ة متطابقـإعـداد مجموعـةالتـي صـنفها القـدماء الـى ومن التباينات بين هذه االصوات المختلفة 

  .) Leupen & et al, 1997, P.27 (بين األوتار المتوافقة 
 

  )Moughtin, 2003  ( طروحات 2.2.3.2. 
      ” Urban Design: Street and Square “        
, Order   بعض األفكار لتحليل التكوين المعماري والخاصيات الجمالية للشكل الحضري ؛ فالنظامMoughtin تناول     

 واإليقاع, Proportionالتناسب و, Scale المقياس و, Symmetryالتناظرو, Balanceالتوازن و, Unity الوحدة و
Rhythm ,التناقض وContrast والتناغم Harmonyتتوافق  ، من االدوات المهمة التي تستعمل لتعريف العمارة الجيدة

 ,Moughtin  ,2003(دل بعضها االخر؛ والتعمل بصورة فردية  وتعزز بشكل متبا)(overlapداخل تتو األفكارهذه 

P.59(  

خـالل اسـتعمال التناسـب مـن ) unity(عتمـد علـى انجـاز الوحـدة المالتكوين المتنـاغم بـالتكوين الجيـد  Moughtinعرف      
)(proportion . يتــضمن التــصميم المتنــاغم االهتمــام بالتنــاقض)contrast( ,لتنــاغم فــي التكــوين  لأساســي مكــون باعتبــاره

ـــــــاغمف. المعمـــــــاري ـــــــيس, التن ـــــــسجام آخـــــــر  مـــــــصطلحل ـــــــل انجـــــــاز؛conformity)( )التطـــــــابق( لالن ـــــــات(لتماســـــــك ل  ب ) الثب
)consistency(بــدون عناصــر التنــاقض والبهجــة المدهــشة ســوف يــضعف ، خــالل تكــرار المــواد، التفاصــيل وحتــى االرتفــاع 

 . )Ibid,P.58( )اللطيف(التكرار المثير
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  ) Carmona & et al, 2007 (طروحات 3.2.3.2. 
“ Public Places – Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design ”     

منهـا ,  مكونـات متميـزة تتجـاوز الوقـت والتـأريخأربـعالتـي تمتلـك رة الحدسية لالدراك الجمـالي على المقدركزت الطروحات      
يهـــتم التنـــاغم بالعالقـــات بـــين مختلـــف االجـــزاء وكيفيـــة تـــوافقهم بـــسهولة لتـــشكيل الكـــل  اذ ,الحـــساسية الـــى العالقـــات التناغميـــة

  ).   Carmona & et al , 2007, P.131 ( بعض العالقات تساهم في خاصية التناغم. المتماسك
لـــسفة كــل واحـــدة منهـــا تمثـــل ف, واشــارت الطروحـــات الـــى ثـــالث طــرق رئيـــسة متـــصلة لخلـــق التنــاغم مـــع الـــسياق الموجـــود     

, والـذي يـستخدم محاكـاة الـسمات المعماريـة المحليـة؛ الثانيـة) uniformity(الطراز الرسمي الموحـد , االولى: تصميم مختلفة
) continuity(االســتمرارية , ويتــضمن التــصاميم الجديــدة؛ والثالثــة )juxtaposition or contrast(المقارنــة أو التنــاقض 

   ).Ibid, P.154(  السمات البصرية المحلية -ة بدال من المحاكاة البسيط–ويتضمن 

    
بكـل والتصميم الحضري على وجـه الخـصوص ت التناغم في العمارة عموما  ما تقدم يمكن تحديد أهم مفردا     بناء على

  )1(الحظ الجدول رقم :من
 الملمس. اللون, الشكل, االتجاه, تكون في الخط:  الشكلي حاالت التناغم. 

 ديناميكيمن حيث ساكن أو :  أنواع التناغم. 

 واخيـرا والمعـارف طرائق التصميم والتنفيـذ فـي العمـارة, األذواق الجمالية واالدراك البصري, الرياضيات:  مصادر التناغم 
 ).العرف(والتقاليد المتوارثة 

  وما بين الرتابة والتنافر ثانيا, البهجة المدهشة أوالوتشمل : عناصر التناغم. 

 مـن جهـة التـوازن والتماسـك, النظـام, )فـي التنـوع واالخـتالف(بالوحـدة و  بالجمـال مـن جهـةالمتمثلـة:  مظاهر التنـاغم 
 .اخرى

 ــاغم ــر :  أدوات التن ــرار المثي ــوان(التك ــدرج , ... )فاصــيل الت, المــواد. فــي االل ــين عنــصرين(الت ــر-ب ــة- أو أكث , )متباين
 .والتنسيق المتشابه بين العناصر المختلفة والمتعارضة

  والتـي تكـون ذات وتؤشـر بعالقـات علـى مـستوى االجـزاء وعلـى مـستوى عالقـة الكـل بـالجزء:  التنـاغمتوى عالقاتمس 
, التناسـب الحــسابي( اط المنظومـات التناســبية مـ؛ وتتحــدد بالتناسـب أوال مـن حيــث االسـاس التناســبي وانطبيعـة تكامليـة

تــام أو ( وأدواتــه التــي تــشمل التكــرار , )م أو غيــر منــتظممنــتظ( ؛ وااليقــاع ثانيــا مــن حيــث نوعــه )والتنــاغمي , الهندســي
 ).منتظمة أو غير منتظمة (  واالستمرارية) منتظم أو غير منتظم ( التدرج أو التعاقب , )متغير 

 الطـــــراز الموحـــــد : وتتحـــــدد بــــــ:  وأخيـــــرا طـــــرق التنـــــاغم مـــــع الـــــسياق)uniformity( , المقارنـــــة أو التنـــــاقض
)juxtaposition or contrast (االستمرارية  وأخيرا)continuity.(    

  
سيـصار الـى اعتمـاد ,  نطـاق البحـثوبهـدف تقلـيص, وتظهر هذه المفردات العديـد مـن الجوانـب الواسـعة والمتـشعبة     

  .)1(الحظ الجدول رقم  . الشكلية بوصفه محورا خاصا للبحثوبأبعادهتحديدا  في البيئة الحضرية تناغم اللون
  
 ينـــالتناغــم اللو .3

ًحيـث يـأتي مؤكـدا علـى الفكـرة التـصميمية وباعثـا لجمال ،المعاصرة ووظيفته الفضاء التصميمي ً اللون جزءا منيعد      يـات ً
 مــن اهــم النــواحي التــي يقــوم اللــون بــالتعبير عنهــا عنــد تحقيــق جميــع العوامــل الجماليــة، وتحقــق  فالناحيــة الجماليــةا،عناصــره

 . )2010, المقدادي( توافق والتناغم واالنسجام اللونيالجمالية اللونية عن طريق ال
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 ,Stewart, 2006(لتعزيـز وحـدة التكـوين ) الالئـق , المناسـب(  علـى انـه اسـتعمال األلـوان المالئـم اللـون تنـاغم  يعرف    

P.378(  ,وتقـدم مخطـط لـوني , فاأللوان المتناغمة هي األلوان التي تعمل بـصورة جيـدة سـوية )color scheme ( جـذاب .
نجز تناغم اللون مـن خـالل ترتيـب ألـوان معينـة وي. اة لتقييم األلوان المتناغمةكأد ) color wheel(  وتستعمل عجلة األلوان

األربعـة ) المعتـرف بهـا ( فالصيغ المميزة ,   وبالرغم من ان هنالك العديد من النظريات والصيغ للتناغم,)أو قانون(كـ صيغة 
  :)Art design web: color harmony(  هيً وعلمياًفنيا
 .لون اساسي واحد بإضافة االسود واالبيض: (Monochrome) أحادي اللون  .1

أجـزاء وتـسود  ) 12( تميز بدمج ثالثة ألوان التي تكون جنبا الى جنـب علـى عجلـة لـون ذات : (Analogous) المتماثلة .2
 .أحد األلوان الثالثة

 .  قابلين مباشرة على عجلة األلوانلونين مت: )(Complementary المكملة  .3

  .ة الطبيعيةـاستعمال أي مجموعة ألوان تحدث في البيئ: (Natural) الطبيعية .4

  المتزامنــةcontrast)() التبــاين (مقارنــة الفهــم علــى يــةنالمبالبيئــة  َأو  الفنــانلوحــة فــي اللــون تنــاغم اســتعمالؤســس يو      
  .) Moughtin, 1999,P.135 ( البصرية نالواأل مزج ةهراوظ ةمتعاقبالو
  

  : مما تقدم يمكن تعريف التناغم اللوني بانه
يخلـق التجـانس بـين المتجـاورات مـن خـالل عالقـة مقبولـة تحقـق سـكون داخلـي فـي تجربـة , ترتيب مسر ومـنظم لأللـوان

  .المشاهد البصرية
  

  نظرية اللون في البيئة الحضرية. 1.3
 الواحــدة المعتمــدة مــن قبــل اللــونم ـــــــــــــتناغ مبــادئ بــالرغم مــن  ,الرســام عــن ةـــــــــــالبيئفــي  للــون مــصمم الســتعمالا ختلــف     ي
ـــنوعي تتفــاوت مجــال فــي يعمــل الحــضري لمــصممفا ,االثنــين ـــمدين إلــى مدينــة مــن ِالــضوء ةــــــــ  ومــن  إلــى أخــر،فــصل مــنو ة،ــ
 حيـثم الـسيطرة فيهـا علـى اإلضـاءة فـي مراحـل العمـل والعـرض مقارنـة باألعمـال الفنيـة التـي يـت. المـساء نهايـة حتى الصباح
 بينمـا . النهايـةفـي هفكـارالتنفيـذ أل متابعـة وامكانيـة األلـوان لوحـة على سيطرةال يمتلك امـالرسف . األفضلضاءة ظروف اإلتسود
رة ـــــــــالمـستم اتعمليـوال رـــــــــكبيال المقيـاسو ، الفرديـة)intentions(ا ــــــــــــــــ النواي،منها  بعوامل أخرىةــــــــــــــالحضري مشاريع التتأثر

 the environment of the) ناـــــــــــــــالمك ةـــبيئ هـي ريـــــــــــــــالحـض ِللمـصمم ةــــــــالبداي نقطـةف .واالنـدثار النمـو مـن )ةـالثابتـ(

place) لتنــــاغممــــن خــــالل خلــــق ا األعظــــم ِالــــسياق هــــذا فــــي رىتــــ َأن يجــــب  لمدينــــة الــــون نظريــــةف لــــذا ،فيهــــا عمــــلي التــــي 
)harmony (بين المتجاورات )Moughtin & et al,1999,P.134 (.  
   

  تناغم األلوان في البيئة الحضرية. 2.3
   "ةـــــمــشاريع لوني"وان مــرة وكــ ـــــم اللــون ضـمن تنظــيم وترتيـب االلــــــــقـدمت العديــد مـن الطروحــات والدراســات نظريـات تناغ     

)Color schemes( يعتمـــد البحـــث تناغمـــات اللـــون فـــي البيئـــة الحـــضرية مـــن خـــالل صـــيغ التنـــاغم االتيـــة ,  أخـــرىمـــرة         
 )O.hales,1978,PP. 14-17(  , )96-86ص ص ,1992, كبـة( , )Moughtin & et al, 1999,PP.137-142 ( ,
 )Stewart, 2006, PP.62-64( :  
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 The Harmony of Adjacentالتجاور تناغم1.2.3. 

ــ ,closely relatedمتــصلة بتجــاور  َأو analogous ة ماثلــتاأللــوان متكــون  عنــدما يتحقــق تنــاغم التجــاور      األلوان ف
 َأو حــارال  الجانــبمــن اريــختاإل عنــد أفــضل بوضــوح ذلــك ظهــر ي،اللــون عجلــة فــي ا بعــضهواربجــ تكــون  التــية هــيماثلــتمال

 ,األصــفر(لــون رئيــسي أو ثــانوي  مركزيــةال الــصبغةتكــون  أفــضل عنــدماتماثلــة الم نالــواأل أثيرتــكــون ي .الطيــف البــارد مــن
  بنفــسجي محمــرمــع أحمركــ متجــاورة مــع لــون مجــاور أو ثالثــة ألــوان) ي بنفــسجال خــضر َأواأل ،يبرتقــال األحمــر، ,األزرق
فـي فـي الطبيعـة و حـدثت  التياللون حظة تأثيراتيمكن مال. صفرمال يوالبرتقال حمرم يبالبرتقال يبرتقال  أو,حمرم يوبرتقال
  .)1( شكل ،التقليدية المستوطنات بعض

  
  :The Harmony of Opposites )ِالنظراء( المتقابالت تناغم2.2.3. 

  تجـدي المتكاملة التلواناأل (ّمكملةال لواناأل  تظهرعندماف, اللون البارد ّضد حارال اللونب عادة  المتقابالت تناغمفعري      
 ، َأويوبرتقــال أزرق المثــال، ســبيل علــى الكثيــر، إلــى مقبولــة النتيجــةتكــون قــوي  بتبــاين)  اللــون دائــرة علــى المقابــل أو النظيــر

وجـد هـذا النظـام  ،تبـاين المتـزامنال قانون بسببّمكملة ال األلوان أزواج من كلاألخرى  intensity قوي شدةت. وأحمر أخضر
 ّضـــد حمـــراءال ذات الـــدرفاتالمتوســط  األبـــيض البحـــر أكـــواخو, الــخ... , الزهـــور ,ر، الفراشـــاتالطيـــو فــي األحيـــان أغلـــب فــي
ًأيــضا   المتقــابالتتنــاغم يتــضمن. الوســطى  كاثــدرائيات القــروني فــي أقبيــةوالــذهب ِاألزرق اللــون ٕاســتعمالو, خــضراأل طــاراإل

  .بريطانيا في ًخصوصا وأوروبا شمال لبيضاء فيوا السوداء ةالطويل يةلبنايات التقليدكا, األبيض ضد داسوال َمجموعة
  

      :The Harmony of Split-Complements المنقسمة مالتا التكتناغم3.2.3. 

 دائـرة علـى متقابـلال  اللـونبجانـب كونـان تhues صـبغتين مـع نـدمج يرئيـسي لـونمـن  المنقـسمة مالتاالتكـ تنـاغم ونيتك     
 باألخــضر يبرتقـالالو ِواألزرق؛ باألخــضر حمـرمال يالبرتقــالاو ؛ األخــضر المـزرقو صفرمـال باألخــضر حمـركــدمج األ، اللـون

 أخـــضر أزرق، برتقـــالي، حمـــر،أ ,صـــفرأ(الثانويـــات و األساســـيات  تجـــاورمـــع الحـــال هـــو كمـــا. ِزرقمـــال يزرق والبنفـــسجمـــال
 تنـاغممن ال ةيمباشر وأقل ًاعقيدت أكثر  تكونالنتيجةف ،الثالثية األلوان من المنقسمة مالتاالتك  تكونالمحتمل من ,)يوبنفسج
  . مالتاللتك البسيط

  
   :The Harmony of Triads  الثالثي التناغم4.2.3. 
 ألــوان ثالثــة إختيــارإذ يــستند علــى  .خــاص بــشكل الحــضري ِللمــصمم امفيــد ويكــونة ســعاو إمكانيــة تنــاغمال هــذا يــوفر      

 حمــر،  األ،ة األساســي:احتمــاالت لهــذا النظــام أربعــة هنــاك. تــوازن الجيــدال ينــتج الــذي  الــضوئيالطيــف  فــيمتباعــدة بالتــساوي
ـــة زرق؛األ صــفر،األ ـــةي؛ بنفــسجال البرتقــالي، ,، األخــضرالثانوي  يبنفــسجالو صفر، المــخــضراأل حمــر،مال ي، البرتقــالالثالثي
 النـوع عابـد الـصينيون هـذاتعـرض مو .حمرم يوبنفسج أخضر مزرق ,صفرم يبرتقال ،الثالثيـة األخرى المجموعةزرق؛ والم

  .)2(، شكل من انظمة اللون
  

  :The Harmony of The Dominant ting ِةـالمهيمن ِةـالصبغ تناغم5.2.3. 

 تـضمن، ) transparent tint( ّشـفافة بدرجـة لونيـةبـشكل واسـع  لـواناأل تنغمـر  عنـدما لاللوانطبيعيةال سلسلةالتناغم ت     
بالنـــسبة أكثـــر  همـــةم ِظـــاهرةال ههـــذتعتبـــر .  الداخليـــةاأللـــوان خـــام كـــم عـــن النظـــر بغـــضالنتـــاج وانـــسجام وافـــق ت الطريقـــةهـــذه 

 فـصول المختلفــة لكــيالو األوقــات فــيمحلـي ال لمنــاخة لالدقيقــ tinting تلـوينالتــأثيرات  معرفــة المهـم مــنف ،الحــضري ِمـصمملل
  .والمواد األلوان من متناسقة خلفية إي استعمال الصبغات  تلكتعزز
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       :The Harmony of Modified  Colours ِالمعدلة األلوان تناغم6.2.3. 

 موضـوع بـيضاأل  المثلث، فيما ٍنقطة في وضعت اللون، دائرة  منةمأخوذ ،)pure hue (نقية صبغة َاللون مثلث يشمل    
 كـل الـصبغات متسلـسل بـشكل رتيـبلتا محتمـلال مـن مثلـث الهـذا ضـمن. للمثلـث الثالثة النقطة في واألسود الثانية النقطة في
  .ةُالمختار hueصبغة لل  tints, tones and shades ظاللالو نغماتالو
ـــة مـــع تناســـقّالمعد الـــصبغات ب المتحقـــقلتنـــاغماان    ـــصبغة ل ـــسبة للمـــصمم الحـــضريأهميـــةذا  المهيمنـــة ال علـــى وجـــه   بالن

ًتكون البيئة عموما تإذ ،الخصوص  رتبطالتـي تـ الجـوي   الغـالفصـبغات والمعدلـة لـواناأل  قنـاعخـاص مـن بـشكل  المدينـة وّ
 فـي عـادة تكـون األلـوان هـذه مثـل تظهـر وعنـدما المدينـة فـي النقـي اللـون مـناأللـوان رب تـتقما ًنادرا  ،)والفصل اليوم( وقتالب

بـصورة و  معدلـة)hues( صـبغات  والرمـلطـابوقالو الحجارة مثل  ،ةاإلنشائية الطبيعي  الموادكونت و،الصغيرة المهمةاألجزاء 
  .   )3( شكل . معدلة عادة التي تكونالتقليدية المدن في ةستعملالم الموادو لوانكاأل، َملحوظة غير
  

وكانـت , اللـوني فـي البيئـة الحـضرية بـصورة تفـصيلية ضـمن تـصنيفاتها المتعـددة     وضحت المعرفة السابقة صيغ التناغم 
 اللــون والمقارنــة مــع  تنــاغمالبيئــة الحــضرية بــصورة مختــصرة ضــمن نظريــةاالشــارة الــى خــصوصية التعامــل مــع اللــون فــي 

فــي   اللــونىية التعامــلصالطروحــات والدراســات التــي ركــزت علــى خــصواســتعراض  ممــا يتطلــب, التعامــل اللــوني فــي العمــارة
   .البيئة والتصميم الحضري تحديدا
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  Watson Fothergill’s office, Nottingham,  البرتقالي واألصفر–صيغة تناغم التجاور ): 1(شكل 

  )Moughtin & et al, 1999, P.185: ( المصدر
  

            
                   Tango Housing, Malmo, sweden                          apartment building in Hong Kong      
  )Moughtin & et al, 1999, P.185: (المصدر              )              Zhou, 2005, P.174: (المصدر                         

   األحمر واألصفر واألزرق–صيغة التناغم الثالثي ): 2(شكل 
  

            
       Camp dei Miracoli, Pis                                        Grand Canal, Venice   

  صيغة تناغم األلوان المعدلة): 3(شكل 
  )Moughtin & et al, 1999, P.185, 186: (المصدر
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  الطروحات والدراسات السابقة .3.3
  .حسب طبيعة ومستوى تعاملها مع اللون بصورة عامة والتناغم اللوني بصورة خاصةالدراسات  صنفت     

  
  الدراسات العامة. 1.3.3

 فـــي  التـــشكيل اللـــونيخـــصوصية التعامـــل مـــعالبيئـــة الحـــضرية فـــي ســـياق       تتـــضمن الدراســـات التـــي تناولـــت اللـــون فـــي 
  .التصميم والبيئة الحضرية

  
   )2000, الغــازي( دراسة  1.1.3.3.

 أوال باألنـساق الطبيعيـة التـي الـذي يـرتبطلخارجيـة العراقيـة      اختصت الدراسة في خصوصية التشكيل اللوني في العمارة ا
, الغيــوم, الــضوء المباشــر مــن الــشمس والــضوء المــنعكس مــن الــسماء واالرض:  الطبيعيــةاإلنــارة( تتــضمن العوامــل المناخيــة

مــن حيــث ظــواهر عــدة منهــا مــستوى التبــاين بــين ) تت الــضوء ونوعيــة االكــساء االرض لونــا وملمــساوقابليــة تــش, صــفاء الجــو
والعوامــــل , وخــــصوصية ســــطوع الــــسماء) Glare(االنعكاســــات المــــسببة لالنبهــــار, مــــستوى اظهــــار االلــــوان, الظــــل والــــضوء

ط ثانيــا باالنــساق الثقافيــة والتــي تــشمل الجغرافيــة مــن حيــث طبيعــة تــضاريس الموقــع ومــواد البنــاء الطبيعيــة المتــوفرة؛ وتــرتب
العـادات والتقاليـد االجتماعيـة , القـوانين والتـشريعات, الحالة االقتـصادية والـسياسية, الخلفية التأريخية والتراث المعماري, الدين

   ).103-91 ص , الغازي( والتكنولوجيا المتاحة 
  

   )2006, ألنعيمي( دراسة 2.1.3.3. 
 موضوع اللون في العمارة وخصوصا المشاهد الحضرية للشوارع التجاريـة إذ تـؤدي العالقـات اللونيـة دورا ت الدراسةتناول     

مهمـــا فـــي عمليـــة اإلظهـــار الخـــارجي للواجهـــة مـــن خـــالل التوزيـــع المكـــافئ لاللـــوان الداخلـــة ضـــمن التـــصميم او يمكـــن لهـــذه 
حيث يعد اللـون  ، نية المختارة ضمن نظام لوني معينوالعالقات إن تضفي على التصميم مسحة جمالية من خالل القيمة الل

-المتتامـــة-المتجانـــسة( تـــهحيـــث مـــن خـــالل عالقـــات اللـــون وأنظم ودرجاتـــه العامـــل األســـاس فـــي المظهـــر الجـــذاب للتـــصميم
  . للمشهد الحضرية يمكن إن يحقق المصمم التناسق والتشويق البصري على الواجهة الحضري.)األساسية

؛ اثــارة االهتمــام وشدالــ :الجــذب( فــي تحقيقهــا للــشعور االيجـابي ة الــى تبــاين األنظمــة والخـصائص اللونيــة     توصـلت الدراســ
 بالمــشهد اإليجــابييــزداد الــشعور  حيــث)  العــاطفيواإلرضــاء األلفــة: مكــوث وحــب الاالســتمتاع؛ , الــسعادة,الــسرور: التــشويق

 ويليه النظام المـتمم األساسية األلواننظام  يليه /األولالقسم /سة  المتجاناأللوان عند استخدام نظام الحضري للشارع التجاري
 علـى العجلـة اللونيـة والنظـام اللـوني )Y(  المتجانسة مع حركة متممة والـذي يماثـل الحـرفاأللوانومن ثم النظام الرابع نظام 

 المتجانـسة التـي األلـوان مـع إلنـساناهـذا تجـاوب  يؤكـد . مـع الرمـادياألساسـية األلـوان نظـام وأخيـرا X)(الذي يماثل الحـرف 
ًتخلــق لــه مــشهدا مريحــا وهــي فــي نفــس الوقــت ممتعــة وجذابــة مثيــرة لالهتمــام تــساعد هــذه   علــى البقــاء داخــل المــشهد األلــوانً

 الحركـة مـع ٕواثـارة تخلـق جـذب االنتبـاه )Y( المتجانسة مع حركة متممـة األلوان أما.. والتجول فيه مما يزيد الحركة التسويقية
  ٕواثـارة توليـد تـشويق األساسـية األلـوانتخلق التنوع وحب المـشاهدة وتـسبب  X)(الحرف ل على شك األلوانخلق الراحة ونظام 

ً المتممة فقد تخلق تضادا كبيرا يولد انتباها وتحفيزا وتسبب األلوانم أما نظا ً ً  مـع الرمـادي خلـق فـضاء هـادئ األساسية األلوانً
 .مع وجود السكون والحركة إثارةر ال يوفجدا 

األخـضر -األخـضر/ األول(المتكـون مـن االقـسام االتيـة و المتجانسة األلوان عند استخدام نظام اإليجابييزداد الشعور و     
-اخــضر / الرابــعو, برتقــالي-برتقــالي محمــر-األحمــر/ الثالــث, بنفــسجي-بنفــسجي مــزرق-األزرق/  الثــاني,األصــفر-المــصفر

ان هـذه وًالوانـه أعطـت انطباعـا بالحيويـة والنـشاط والتناسـق  وهـذا مـا أكـده اإلطـار النظـري والـسبب ان  )ازرق–ازرق مخـضر
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 يكــون فيهــا اللــون بقيمــة فاتحــة وشــدة واطئــة أعلــى والتــي  الحالــةالمجموعــة تحقــق الراحــة والبــساطة وفــي نفــس الوقــت ســجلت
حيـث تعمـل القيمـة  )اي الـشعور بالجـذب والتـشويق وحـب البقـاء داخـل الـشارع(درجة لمعدل صفات الـشعور اإليجـابي نحوهـا 

حقــق الفاتحــة لأللــوان الموجــودة علــى التعبيــر عــن األلفــة واإلرضــاء والــشدة واطئــة تجعــل المــشهد للــشارع اكثــر لطفــا وراحــة وت
 غيــر النقيــة تظهــر اكثــر قــوةال وكــذلك الــشدات المتوســطة والواطئــة  للــون القــيم المتوســطة والفاتحــة إن اضــافة الــى انالمتعــة

 الــشدة العاليــة للــون تــستخدم فــي مــساحات صــغيرةلواجهــات الــشارع بينمــا  فــي المــساحات الكبيــرة )المتالكهــا تــأثيرات مريحــة(
  ).106-108, 64 ص هـ ,2006,النعيمي( )صرية عالية تجلب االنتباهالمتالكها قوة ب(النها تتعب العين 

  
  الدراسات الخاصة .2.4.3

 التــي تناولــت مفهــوم التنــاغم اللــوني بــصورة خاصــة مــن خــالل ارتباطــه طروحــات      تتــضمن هــذه المجموعــة عــددا مــن ال
  .بجوانب محددة

  
  Porter, 1997 ) (طروحات 1.2.4.3. 

      ”The Architect’s Eye: visualization and depiction of space in architecture“ 

  تتمثــلوالتــي,  حــد مــا علــى القواعــد التقليديــةإلــىفــي وقتنــا الحاضــر المعتمــد   اللــونالســتخدام تحليــل ت الطروحــاتتناولـ      
العـــرف التقليـــدي ) مظهـــر( الـــذي يمثـــل ســـمة )(Symbolic-functional use  الرمـــزي للـــون- الـــوظيفي باالســـتخدام:اوال

 الــى وجــود يعتمــد حيــت  الــى التكامــل مــع المحــيطشير فتــامــا القاعــدة الثانيــة, لتــأريخ البنــاء فــي الفــضاءات الخارجيــة المعمــاري
  .)Porter,1997,PP.61-62( البيئة مع متباينةال والثانية ,المحيطة البيئة مع تناغمةلما هي األولى ,األسلوب هذا في طريقتين

 

  )Moughtin & et al , 1999( روحات ط2.2.4.3. 

     “Urban Design: Ornament and Decoration”  
. التزيينـي مدينـةال تـأثير وصـف فـي الرئيـسة العوامـل أحـدوهـو  ,حيـاة المدينـةمظـاهر  أهم أحد     تناولت الطروحات اللون ك

.  بــالمحيط البيئــيبقــوة ةرثطويــل والمتــأال يخالتــأر ىمــد علــى األحيــان أغلــب فــي اللــون نظــر مــن وجهــة المدينــة  صــورةوتــشكل
 َمهمـةال )paths( طـرق اللـون نظـام  المهمـة،)landmarks( والمعـالم البنايـات لتأكيد لونال يستعمل أن يمكن المدينة، اءلبقو

  .meeting places )( التجمع وأماكن المهمة اتساحلل )overall patter( العام ضمن النمط فردية اءوأعط
عنــد تأســيس مــشروع لــوني (harmonic colour composition)  غمالمتنــا اللــون قــوانين تركيــبت الطروحــات      أكــد

 اإلسـتراتيجية قتهـاعال فـي ىان تـر ًأوالفعنـد تطـوير مـشروع لـوني لألبنيـة يجـب , الـشارع ضـمن للـون النهـائي  التوزيعفييؤثر 
 a  مـا، مـشهدكتمثيل البناية لمعلم مهـم أو احتـواء  المنطقة َأو ينةالمد بصرية ضمنال وظيفة البناية ،مباشرة المحيطة بالبيئة

closure to a vista)(  البناية تقع على طريق مهم مع تشفير لوني معين إنأو )Color Coding( ... تحديـدبعـدو. الخ  
 أي, articulated)( فــسوف تكــون واضــحة مفــصليا الزينــة  فــييــةغن يهــ إذا : البنايــة يــتم تفحــصاإلســتراتيجية  المتطلبــات

   ).  Moughtin & et al, 1999, P.137-142 (النهائي  هي عناصر االنشاءالتي التفاصيلاألخذ بنظر االعتبار 
  -: والتي تشملالمدينة ون فيللا رى فيهي َأن يمكن يتال ةمختلفال المقاييس إلى الطروحات أشارت     
  the scale of the city or of the districtَأو المنطقة  المدينة مقياس:   أوال
  أمزجـةَأو سـمات يخلـق َأن للـون يمكـن حيـث: the scale of the street or squareساحات الـ َأو ِالـشارع  مقيـاس: ثانيـا

  .ًتماما مقابلةال الواجهات على َأو  الشارع)زوايا(على أركان و المجاورة، البنايات على امختلفة إعتماد
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   the scale of the individual buildings الفردية اتالبناي  مقياس: ثالثا
 يمكـن ,ذلـك علـى عـالوة .شـارع ، أثـاثironworkة حديديـ أعمـال  نوافـذ،the scale of details  التفاصـيل مقيـاسوأخيرا 

ْمن وفوق؛ من ؛ماماأل منو الجانب من: مختلفة ِطرق أربعة في رىي َأن والبنايات الشوارع في ونلل  ).Ibid, P.142( تحت ِ

  
 

   ) Ilgin, 2005(دراسة  3.2.4.3.

     ” Creating Color(har) monious City:Kaleidoscopic Colors of Istanbul“ 

     تناولت الدراسة تفهم تأثير التغيير اللذي يحصل على النسيج الحضري لمدينة اسطنبول وتحليل القوى الدافعية وراء هـذا 
 saturated“” الواجهـات المـشبعة “, لمستويات الجديدة التـي تـضاف إلـى الهويـة الحـضرية للمدينـةا التأثير من خالل دراسة

facades”,  فالطبيعة اللونية)(achromatic والرتيبة من واجهـات الـشارع الـسابقة تتحـول إلـى حالـة ديناميـة بـشكل تـدريجي 
نايــة والتـشكيالت الوظيفيــة، فتطبيـق األلــوان الجريئــة بغـض النظــر عــن طـراز الب. ِخـالل تطبيــق األلـوان الجريئــة بـشكل مفــاجئ

  .كان بإتجاه الهياكل التأريخية والمعاصرة
النــصف , formulatedّالمعــدة : re-colorizationsٕاختــصت الدراســة بتحليــل ثالثــة تطبيقــات لتلــوين واعــادة التلــوين      

ّمعــدة والغيــر معــدة لمــشاريع المنــاطق المعنيــة  ّ,Beyoğlu Cihangr و Ortaköy فمجــال التطبيــق االول لــم . علــى التــوالي
ٕالعناوين واعادة تنظـيم / لوحات حاملة االسم, الفتات, يكن محدد بتطبيقات اللون مباشرة وانما تضمن اعادة تشكيل لإلشارات

فيعـالج النـسيج أمـا مجـال التطبيـق الثـاني .  لمدينة اسطنبول  لونيناغمفالهدف ليس ملئ ألوان ولكن خلق ت, لوحة اإلعالنات
  ).Ilgin, 2005, www.uia2005istanbul.org( باالبنية والطرز المجاورة تناغمالحضري للمدينة من ناحية التوافق وال

  
 فــي اللــونيلتنــاغم ل     ومــن خــالل مــا اشــارت اليــه المفــاهيم العامــة واالدبيــات المعماريــة يمكــن اســتخالص االطــار النظــري 

  .  المفردات الرئيسة مع مفرداتها الثانوية وقيمها الممكنة)2 (جدولالحظ , البيئة الحضرية 
  
 اإلجراءات التطبيقية .4

ً المتبعــة وصــوال ألهــداف البحــث، بــدءا بوصــف المــنهج المعتمــد،      ســيجري فــي هــذه الفقــرة مناقــشة اإلجــراءات والخطــوات ً
 . النتائجتحليلً المسحية، وأخيرا والعينة المستبينة، والبحثية، وأداة المسح، والوحدة التحليلية، واألوجه

  
  منهج البحث. 1.4

  هـدففـي تحقيـق  )Descriptive Analytical study Method(أسـلوب الدراسـة التحليليـة الوصـفية      اعتمـد البحـث 
   .شبه التجريبي البحث

  
  العينة المستبينة. 2.4

عليــــا الدراســــات الطلبــــة )  %30(وريــــسي،  تدمــــنهم) %70(ًشخــــصا يمثــــل ) 20(مثلــــت العينــــة شــــريحة متقدمــــة مــــن      
، وقـــد بلغـــت نـــسبة اإلنـــاث 2010-2011  الدراســـيعـــاملالجامعـــة التكنولوجيـــة، ل -فـــي قـــسم الهندســـة المعماريـــة ) ماجـــستير(
  ). %35(والذكور ) 65%(
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  العينة البحثية. 3.4
القـــة بموضـــوع البحـــث، وتـــم انتقـــاء عينـــة اســتند مجتمـــع البحـــث علـــى الـــشبكة الدوليـــة للمعلومـــات لتـــوفير العينـــة ذات الع     

   :، وروعيت األسس اآلتية في انتقائها)نمط االبنية السكنية تحديدا ( اساسية تمثلت بنمط واجهة حضرية واطئة االرتفاع 
 مشروع مصمم لتطبيق صيغ التناغم اللوني تحديدا   . 

  4(وحدات بنمط متكرر، شكل.( 

 ةـــــة أو زيادة عدد الوحدات حسب ماتقتظيه الحاجــــ مضاعفةــعلى أسس إمكانيع واختيار المشرإذ جرى : حجم المشروع . 

 بساطة التصميم، وتوفير مساحات مستوية إلمكانية تطبيق صيغ لونية مختلفة . 

 الطــــار النظــــري المــــستخلص، كمــــا تــــم طرحهــــا فــــي ا( رات المــــؤثرة فــــي التــــشكيل اللــــوني  إمكانيــــة تحييــــد أي مــــن المتغيــــ
 ).)2(جدول

 

  أداة المسح. 4.4
   ).1ُيالحظ الملحق ( كونها وسيلة لالختبار  )  Observation List(  استند البحث إلى استمارة المالحظة 

  
  الوحدة التحليلية. 5.4

تــم اعتمــاد مــستوى الواجهــات كوحــدة تحليليــة، وقــد جــرى تفــضيل الواجهــات الثنائيــة البعــد بــسبب ســهولة عمليــة تحديــد       
مقارنـة فـي حالـة كـون الوحـدة التحليليـة اللقطـات المنظوريـة، اضـافة كـون ) مـن تكـرار تـام ومتغيـر ( قات الـشكلية وتقييم العال

هدف البحث الضمني هو عملية الوصول إلـى طبيعـة العالقـات الـشكلية التـي يعتمـدها المتلقـي فـي عمليـة االنتقـاء ومـا يتبعـه 
ًالمخططات الثنائية البعد لها األفضلية في جعل التصميم مقروءا من خـالل ذلك من استجابات وعملية تقييم، لذا فان اختيار 

  . سطوحه الخارجية كونها تعرض تمثيالت بصرية واضحة المعالم
  

  األوجه المسحية     . 6.4
  :تضمنت العملية المسحية أربعة أوجه إجرائية، وشملت ما يأتي     
ـــالوج  اللــوني وقيمهــا –والــسايكولوجية للتنــاغم ) االيقــاع(العالقــات الــشكلية شــرات  هدفــه التحقــق مــن مــصداقية مؤ:ه األولـــــ

هدفها التحقق مـن المتغيـرات  ) Pilot Study( تم أجراء تجربة استطالعية أولية . ٕ، وامكانية تقليص عدد المتغيراتالممكنة
 المتقـابالت واآلخـر صـيغة التجـاورة وتشخيص الفاعلة منها، شملت التجربـة إنمـوذجين لـصيغة التنـاغم اللـوني أحـدهما صـيغ

  ).5(ًنتج عنها تقليص أو دمج بعض المتغيرات اعتمادا على مبدأ تكرار فاعلية المتغير، شكل 
  

 -layers(وخاصة نظـام )  Adobe PhotoShop CS5 (ه بناء نماذج االختبار، إذ اعتمد برنامج ــــــ هدف:ه الثانيـــــــالوج

select pixels  (طوح الواجهات في الصورة والحصول على نفس الخصائص االصـلية عنـد تغييـر االبعـاد اللونيـة لتحديد س
للواجهــات، بعــد إجــراء بعــض التعــديالت بمــا يــتالئم وهــدف البحــث الحــالي، اعتمــدت الدراســة المقيــاس البــصري بأخــذ مقيــاس 

ون بالحرف االول مـن اسـمه باللغـة االنكليزيـة، امـا وفيه تم تحديد قياس داللة اللون إذ يرمز الى الل) 6(العجلة اللونية، شكل 
، امــا قيــاس )95-65:العاليــة(و ) 65-35:المتوســطة(،)35-5:الواطئــة(قيــاس قيمــة اللــون فيــستخدم المقيــاس االســمي حيــث 

 الـشدة، القيمـة،(تـم اعتمـاد صـيغة ). 65-35:العاليـة(و) 65-35:المتوسـطة(، )35-5:الواطئـة: (شدة اللون فتكون كمـا يلـي
  ). 10(وشدة واطئة ) 40(تعني الصبغة الحمراء بقيمة متوسطة ) R,40,10(بحيث ) الصبغة
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وتم انتخاب الصيغ اللونية  استنادا إلـى  الدراسـات الـسابقة التـي أشـرت إن مجـاميع األلـوان التـي تزيـد الـشعور اإليجـابي      
  :هو نظام األلوان المتجاورة والمتكون من االنقسام اآلتية

  ) األخضر المصفر-األخضر( األول  -    
  ) برتقالي محمر-األحمر(  الثاني -    

اما األلوان المتقابلة فقد تم اعتماد اللون األصفر باعتباره المفضل في المناخ الحار الجاف يقابله اللون البنفسجي في      
  .حضريةعجلة األلوان وهو من األلوان ذات الطول ألموجي العالي والمفضل في البيئة ال

  ):7(شكل، وكما يأتي،)األحمر واألخضر(وأخيرا تم اختيار التضاد في اللونين المفضلين على مستوى البيئة الحضرية      
  :صيغة تناغم التجاور .1

  ).Y-G,15,10(مع األصفر المخضر )   G,15,20(اللون األخضر المتوسط ): 1(نموذج  -
  ).O -R,30,20(مع البرتقالي المحمر ) R,40,10(اللون األحمر المتوسط ): 2(نموذج  -

  :صيغة تناغم المتقابالت .2
  ).R,30,10(مع األحمر المتوسط )   G,40,10(اللون األخضر المتوسط ): 3(نموذج  -
  ).Y,45,20(مع األصفر المتوسط ) M,45,10(اللون البنفسجي المتوسط ): 4(نموذج  -

  
 األوجه المسحية السابقة لتعزيز نجاح االختبار الرئيس والتحقق من ازالة  وهدفه حل المشاكل التي واجهت:ه الثالثــــــــالوج

  .العقبات، واخيرا تحسين درجة دقة التعاريف اإلجرائية لبعض المفاهيم ومحددات التطبيق والقياس
  

نة علــى شاشــة حاســوب  هدفـه إجــراء االختبــار للعينــة المنتخبـة، إذ جــرى عــرض النمـاذج أمــام العينــة المـستبي:ه الرابــعــــــــــالوج
/ ما بين الحاسـوب والمـستجيب فـي مختبـر الحاسـبة) Cm 75(وبمسافة ال تزيد على ) Intel Core 2Duo 2.53(محمول 

إذ تعـرض النمـاذج علـى برنـامج . الجامعـة التكنولوجيـة، بعـد توضـيح هـدف االختبـار وشـرح مؤشـراته/ قسم الهندسة المعمارية
وبـالحجم الكامـل حـسب حجـم الـشاشة لكـي يـسهل علـى ) Slides(لـى شـكل ع) ACDSee Photo Manger 12(عـرض 

ًوقد روعيت في االختبار سياسة الجلسات المفتوحة زمنيا. المستجيب استيعابها ُ.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العدد ٢٢ - ٢٣ - ٢٤  تشرین االول ٢٠١١ المجلة العراقیة للھندسة المعماریة



 

 

  الباحثان: المصدر /مفردات االطار النظري للتناغم): 1(جدول 
  ممكنةالمفردات الثانوية وقيمها ال     الرئيسةاتالمفرد      

التناغم االستنتاجي   التناغم الرمزي
  )الغير مباشر(العقلي 

عناصر غير 
  التناغم الوظيفي  متشابهة

  اللون  الشكل
  الملمس  االتجاه

  حاالت التناغم
  التناغم الطبيعي  الشكلي

  )المباشر ( 
  عناصر متشابهة

  الخ...   الخط
  أنواع التناغم   ساكن 

  ديناميكي
  الرياضيات

  األذواق الجمالية واالدراك البصري
  طرائق التصميم والتنفيذ في العمارة

  مصادر التناغم
  )العرف ( المعارف والتقاليد المتوارثة 

   التناغمالقاتع  البهجة/ التناقض
   الرتابة -ما بين التنافر

        مظاهر جمالية
  النظام

  )في التنوع واالختالف ( الوحدة 
  التوازن
  التماسك

  مظاهر التناغم
 مظاهر شكلية

  التكامل
  مواد
  التكرار المثير  الوان

  تفاصيل
  بين عنصرين متباينة

  التدرج
  بين أكثر من عنصرين متباينة

  بين العناصر المختلفة

  أدوات التناغم
  

  التنسيق المتشابه
  تعارضةن العناصر المبي

  مستوى العالقات   الكل-عالقة الجزء 
   الجزء-عالقة الجزء 

  االساس التناسبي 
  التناسب الحسابي
  التناسب الهندسي

أنماط   التناسب
المنظومات 
  التناسب التناغمي  التناسبية

  منتظم
  نوع اإليقاع

  غير منتظم
  تام

  التكرار
  متغير
التدرج أو   منتظم

  غير منتظم  التعاقب
  منتظمة

  العالقات الشكلية

  اإليقاع
 أدوات اإليقاع

  استمرارية
  غير منتظمة

    مسر للعين
  مقبول  مرضي 
  متوافق أو مالئم  منسجم
    جميل
    جذاب
    مثير

التناغم  
) 

 
H

arm
on

y
 (  

  عالقات التناغم
  أنواع العالقات  

العالقات 
  السايكولوجية

  )األبعاد العاطفية(

  سكون  هدوء داخلي
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الباحثان: المصدر / اللوني في الواجهات الحضرية- مفردات االطار النظري للتناغم): 2(جدول 

  
  

  الضوء المباشر من الشمس
  األنارة الطبيعية  الضوء المنعكس من السماء
  الضوء المنعكس من االرض

  صفاء الجو  الغيوم
  العوامل المناخية

  قابلية تشتت الضوء
ظواهر العوامل    اظهار االلوانمستوى  مستوى التباين بين الظل والضوء

  خصوصية سطوع السماء   )Glare( مستوى االنبهار   المناخية
  طبيعة تظاريس الموقع

  األنساق الطبيعية

  العوامل الجغرافية
  مواد البناء الطبيعية المتوفرة

  الخلفية التاريخية والتراث المعماري  الدين
  الحالة االقتصادية والسياسية  القوانين والتشريعات

العوامل المؤثرة على 
  التشكيل 

 اللوني ) ناغم الت( 

  

  األنساق الثقافية
  )العرف ( العادات والتقاليد االجتماعية   التكنولوجيا

   رمزي-استخدام وظيفي 
  )تزيني ( استخدام جمالي 

   )uniformityالطراز الموحد ( االنسجام 
  التكامل مع السياق  )juxtaposition or contrast(المقارنة أو التناقض 

  )continuity(ة االستمراري
  )تأكيد(البنايات والمعالم المهمة 

  المهمة ) Path( نظام لون الطرق 

  استخدامــات
  التناغـم اللوني

  اعطاء هوية حضرية
  )اعطاء فردية(الساحات وأماكن التجمع المهمة 

  العالقة االستراتيجية بالبيئة المحيطة
  تمثيل معلم مهمم

  احتواء مشهد
ية وظيفة البنا  المتطلبات االستراتيجية

  البصرية
  الوقوع على طريق مهم

  مقياس المدينة أو المنطقة
  البنايات المجاورة

  أركان الشارع
  مقياس الشارع 

  أو الساحات
  الواجهات المقابلة

  مقياس البنايات الفردية
  الخ... , أعمال حديدية, درفات, نوافذ: ةتفاصيل البناي
  أثاث الشارع

  مقياس اللون

  مقياس التفاصيل
  لوحات االعالنات وحاملة االسم, الفتات, اشارات

  من االمام  من الجانب

  قوانين تركيب 
  اللون المتناغم

  طرق رؤية اللون
  من تحت  من فوق

  ة على دائرة اللونلون مجاور أو ثالثة ألوان متجاور+ لون رئيسي أو ثانوي   تناغم التجاور
  )من مجموعة لونية باردة ( ضد لون ) من مجموعة لونية حارة ( لون 

  تناغم المتقابالت
  لون أسود ضد لون أبيض

تناغم التكامالت 
  المنقسمة

  صبغتين بجانب اللون المقابل للون الرئيسي على دائرة اللون+ لون رئيسي 

  ألوان أساسية
  التناغم الثالثي  ألوان ثانوية

عــدة بالتــساوي مــن الطيــف ثالثــة ألــوان متبا
  الضوئي

  ألوان ثالثية
  اإلنغمار بدرجة لونية شفافة  تناغم الصبغة المهيمنة

التناغم اللوني  
) 

 
H
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y
 

C
olor 

 
 (

في الواجهلت الحضرية
  

  صيـــغ
  التناغــم
  اللونــي

  اللون االسود+ اللون ابيض + لون رئيسي   االلوان المعدلة
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  )Great Western Road, Glasgow(النموذج المنتخب لتطبيق صيغ التناغم ): 4(شكل 

  / )http://personal.strath.ac.uk/s.c.chase: ( المصدر
  

                  
 ير                           تكرار تام                                                                تكرار متغ

         
                                                        استمرارية غير منتظمة                          تعلقب منتظم

  نموذج صيغة تناغم التجاور): 1-5(شكل 

        
                  تكرار متغير                           تكرار تام                                                

          
                                                        استمرارية غير منتظمة                          تعلقب منتظم

  نموذج صيغة تناغم المتقابالت): 2-5(شكل 
  الباحثان: المصدر/ نماذج صيغ التناغــم اللونيــة األولية): 5(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العدد ٢٢ - ٢٣ - ٢٤  تشرین االول ٢٠١١ المجلة العراقیة للھندسة المعماریة



 

 

  

          
  صيغة تناغم التجاور): 2(     نموذج            صيغة تناغم التجاور               ): 1(نموذج                     

  
  

          
  صيغة تناغم المتقابالت): 4(   نموذج       صيغة تناغم المتقابالت                   ): 3(نموذج                       

  
  العجلة اللونية مع صيغ التناغــم اللونيــة المنتخبة): 6(شكل 

  الباحثان: المصدر
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 )2- 1(    تكرار متغير                            )                     1-1(تكرار تام 

 صيغة تناغم التجاور): 1(نموذج 

  

          
 )2- 2(                   تكرار متغير                  )               1-2(تكرار تام 

 صيغة تناغم التجاور): 2(نموذج 

  

          
 )2- 3(                 تكرار متغير        )                           1-3(تكرار تام 

  صيغة تناغم المتقابالت): 3(نموذج 

  

        
 )2-4(                            تكرار متغير    )                  1-4(تام تكرار 

  صيغة تناغم المتقابالت): 4(نموذج 
  

  نماذج صيغ التناغــم اللونيــة المختبرة): 7(شكل 
  لباحثانا: المصدر

  
   تحليل النتائج.7.4
  ):3( تحليل النتائج على مستوى صيغة تناغم التجاور، جدول:ًأوال
للتكـــرار ) المتوســـطة والعاليـــة ( ان مجمـــوع نــسبة قيمـــة التنـــاغم الفاعلـــة ) 8(، شـــكل)2(و) 1(بينــت النتـــائج  فـــي النمـــوذج   .1

) 2-1(الــشكل للتكــرار المتغيــر، )  المتوســطة والعاليــة (أعلــى مــن مجمــوع نــسبة قيمــة التنــاغم ) 1-2(و) 1-1(التــام، الــشكل 
  : حيث ان) 2-2(و
  )تكرار تام% (100حقق قيمة مقدارها ) 1-1(شكل  -
  )تكرار تام% (80حقق قيمة مقدارها ) 1-2(شكل  -
  )تكرار متغير% (75حقق قيمة مقدارها ) 2-1(شكل  -
  )تكرار متغير% (60حقق قيمة مقدارها ) 2-2(شكل  -
مرضــي، مقبــول؛ منـــسجم، متوافــق أو مـــتالئم؛ ســكون، هـــدوء (بينــت النتــائج ان مفـــردات التنــاغم الـــسايكولوجية مــن حيـــث  .2

والتــي تتــراوح ) جميـل، جــذاب، مثيـر(وهـي أعلــى مــن مفـردات التنــاغم %) 50-20(حققــت نـسب معــدالت تتـراوح مــن ) داخلـي
  %).20-10(من 
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  ):3(اغم المتقابالت، جدول تحليل النتائج على مستوى صيغة تن:ًثانيا
للتكرار التـام، ) المتوسطة والعالية ( ان مجموع نسبة قيمة التناغم الفاعلة ) 9(، شكل) 4(و) 3(بينت النتائج في النموذج  .1

) 2-4(و) 2-3(للتكـرار المتغيـر، الـشكل ) المتوسـطة والعاليـة ( أقل من مجمـوع نـسبة قيمـة التنـاغم ) 1-4(و) 1-3(الشكل 
 : حيث ان

  )تكرار تام% (40حقق قيمة مقدارها ) 1-3(شكل  -
  )تكرار تام%  (80حقق قيمة مقدارها ) 1-4(شكل  -
  )تكرار متغير%  (65حقق قيمة مقدارها ) 2-3(شكل  -
  )تكرار متغير%  (60حقق قيمة مقدارها ) 2-4(شكل  -
ول؛ منـــسجم، متوافــق أو مـــتالئم؛ ســكون، هـــدوء مرضــي، مقبــ(بينــت النتــائج ان مفـــردات التنــاغم الـــسايكولوجية مــن حيـــث  .2

والتـي تتـراوح مـن ) جميـل، جـذاب، مثيـر(وهي أقل من مفردات التناغم %) 30-10(حققت نسب معدالت تتراوح من ) داخلي
)10-40.(%  

  
  الصيغ اللونية ومعدالت قيم وعالقات التناغم): 3(جدول 

  صيغة التناغم  قيمة التناغم
  اللونية

العالقات 
  لسايكولوجيةالعالقات ا  الشكلية

1  
1-50  

2  
51 -75  

3  
76 -100  

منسجم،      مرضي،مقبول
  متوافق أو مالئم

هدوء ,  سكون  مثير  جذاب  جميل
  داخلي

تكرار تام
  

شكل 
)1(

  

40%  20%  10%      30%  
  60%  40%  

منسجم،      مرضي،مقبول
   أو مالئممتوافق

هدوء ,  سكون  مثير  جذاب  جميل
  داخلي

نموذج 
)1(

  

تكرار متغير
  

شكل 
)2(

  

20%  30%  10%    10%  30%  
25%  45%  30%  

منسجم،      مرضي،مقبول
  متوافق أو مالئم

   
  جميل

هدوء ,  سكون  مثير  جذاب
  داخلي

تكرار تام
  

شكل 
)3(

  

40%  40%    10%  10%    
20%  30%  50%  

منسجم،      ولمرضي،مقب
  متوافق أو مالئم

هدوء ,  سكون  مثير  جذاب  جميل
  داخلي

صيغة تناغم التجاور
  

نموذج 
)2

(  

تكرار متغير
  

شكل 
)4(

  

15%  %15    20%    50%  
40%  50%  10%  

منسجم،      مرضي،مقبول
  متوافق أو مالئم

هدوء ,  سكون  مثير  جذاب  جميل
  داخلي

تكرار تام
  

شكل 
)5(

  

20%  20%  10%  10%  40%    
60%  30%  10%  

منسجم،      مرضي،مقبول
  متوافق أو مالئم

هدوء ,  سكون  مثير  جذاب  جميل
  داخلي

نموذج 
)3

(  

تكرار متغير
  

شكل 
)6(

  

30%  10%  25%  10%  25%    
20%  50%  30%  

منسجم،      مرضي،مقبول
  متوافق أو مالئم

هدوء ,  سكون  مثير  جذاب  جميل
  داخلي

تكرار تام
  

شكل 
)7(

  

20%  25%  15%  15%  15%  %10  
45%  35%  20%  

منسجم،      مرضي،مقبول
  متوافق أو مالئم

هدوء ,  سكون  مثير  جذاب  جميل
  داخلي

صيغة تناغم المتقابالت
  

نموذج 
)4

(  

تكرار متغير
  

شكل 
)8(

  

%10  25%  15%  20%    30%  
20%  40%  40%  
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  عالقة نوع التكرار بقيمة التناغم): 9(شكل       التكرار بقيمة التناغم               عالقة نوع ): 8(شكل         

  

  االستنتاجــاتو النتائـج .5
  النتائـــــــــــج 1.5
مــن حيــث مؤشــراته ) منــتظمالغيــر المنــتظم و(يمــا يخــص نــوع الإليقــاع أظهــرت نتــائج التحليــل فاعليــة العالقــات الــشكلية ف     

مرضــي، مقبــول؛ منــسجم، متوافــق أو مــتالئم؛ جميــل؛ (الــسايكولوجية مــن حيــث  ؛ والعالقــات)لتــام والمتغيــرالتكــرار ا(الثانويــة 
  :وعلى مستوين) جذاب؛ مثير؛ سكون، هدوء داخلي

  :         أثبتت النتائج  مستوى صيغة تناغم التجاور إذ":أوال
 لأللوانأن التكرار التام لأللوان حقق قيمة تناغم أعلى من التكرار المتغير .  
 حققــت قيمــة ) مرضــي، مقبــول؛ منــسجم، متوافــق أو مــتالئم؛ ســكون، هــدوء داخلــي(ن المفــردات الــسايكولوجية مــن حيــث وأ

  ).جميل، جذاب، مثير(أعلى من المفردات 
  :             أثبتت النتائج  مستوى صيغة تناغم المتقابالت إذ": ثانيا
 قل من التكرار المتغير لأللوانأن التكرار التام لأللوان حقق قيمة تناغم أ.  
 حققت قيمة أقـل ) مرضي، مقبول؛ منسجم، متوافق أو متالئم؛ سكون، هدوء داخلي(ن المفردات السايكولوجية من حيث وأ

 ).جميل، جذاب، مثير(من المفردات 

 

   االستنتاجات2.5
للـــوني بــصورة عامــة، حيــث تنـــاول وفــرت الطروحــات قاعــدة أساســـية اســتثمرت لبنــاء إطــار نظـــري يوضــح مفهــوم التنــاغم ا  -

 .يكولوجية بصورة خاصةااإلطار النظري أهم مؤشرات التناغم والتناغم اللوني وقيمه الشكلية والس

  . التناغم اللوني احد صيغ تحقيق نتاج معماري مقبول ومنسجم باختالف صيغ التناغم اللوني المعتمديعد  -
 .ية باعتماد الصيغ المستخلصة في اإلطار النظرييمكن تحقيق التناغم اللوني في الواجهات الحضر  -

ًتختلـــف صـــيغ تحقيـــق التنـــاغم اللـــوني فـــي الفـــضاءات المعماريـــة عـــن الواجهـــات الحـــضرية نظـــرا للمـــؤثرات البيئيـــة خاصـــة  -
 . اإلشعاع الشمسي الذي يؤثر في استقبال المشاهد لدرجة وشدة الصبغة اللونية

من حيـث مؤشـراته الثانويـة ) المنتظم والغير منتظم (اإليقاعلشكلية فيما يخص نوع أظهرت نتائج التحليل فاعلية العالقات ا  -
  ).التكرار التام والمتغير(
ــــائج التحليــــل فاعليــــة العالقــــات  - ــــسيكولوجية أظهــــرت نت  ؛جميــــل منــــسجم،متوافق أو مــــتالئم؛ مرضــــي،مقبول؛( مــــن حيــــث ال

 .)سكون،هدوء داخلي ؛مثير؛جذاب
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مختلفــة علــى وفــق مــستوى صــيغ التنــاغم اللــوني المعتمــدة فــي التــصميم ممــا يؤشــر وجــود عالقــة تتحقــق قــيم التنــاغم بــصورة   -
  . وصيغ التناغم اللوني التناغمعالقاتلية بين تكام

فــأن لكــل نظــام لــون  ,ومراعــاة تــأثيره فــي المــشاهد ,مــشروع الحــضري الإليــه اختيــار نظــام لــوني يتناســب مــع مــا يهــدف أهميــة  -
 و زواياهـا الرابطـة بينهـا أعـدادها المساهمة فـي النظـام اللـوني و األلوان نوع ٕانو ,األخرىتختلف عن جمالية خاصة و رمزية 

 )القيمـةالـشدة و ( فـي المـشهد الحـضري و يمكـن اختيـار إحـساسهتؤثر بشكل كبير في مشاعر المشاهد و راحتـه و نفـسيته و 
   .في تحديد فاعلية اختيار النظام اللوني

         ةـــــــــبي العرالمصــــادر
رسـالة ، “خصوصية التشكيل اللوني في العمارة العراقيـة الخارجيـة: بناء اللون في العمارة الخارجية”, احمد جودي شـعالن,  الغازي-

 . 2000, جامعة بغداد/ غير منشورة مقدمة الى كلية الهندسة ماجستير

, رســالة ماجــستير غيــر منــشورة مقدمــة الــى الجامعــة التكنولوجيــة ،“كنظــامالوحــدة الــشكلية فــي العمــارة ا” ,أنــوار صــبحي,  القــره غــولي-
   . 1999, بغداد

، دار صــفاء “دراســة فــي التناســب والمنظمــات والمنظومــات التناســبية: الهندســة والرياضــيات فــي العمــارة”, قبيلــة فــارس,  المــالكي-
 .  2002, الطبعة االولى, االردن/عمان, للنشر والتوزيع

، “التجـاري للـشارع الحـضري المـشهد نحـو  االيجـابي الـشعور تحفيـز فـي اللـون خـصائص أثـر”, غادة غالب عبد الوهـاب ,ألنعيمي -
  .2006, بغداد,  غير منشورة مقدمة الى الجامعة التكنولوجيةرسالة ماجستير

  .1985, العراق, بغداد, الدار العربية, “مبادئ في الفن والعمارة”, شيرين احسان,  شيرزاد-
  .2009الجزائر،  .، جامعة العلوم والتكنولوجيا“مدخل الى العمارة”,  فالح جبر -

  .1992، بغداد “دراسات في الفن والعمارة: اللون النظرية والتطبيق”شامل عبد األمير، .  كبة، د-
   .4/ 201/10 ,3144 العدد,الحوار المتمدن,“تناغمات اللون مع العمارة والتصميم”, فنن حمودي,المقدادي -
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ملحق 
)1

 : (
استمارة اإلستبيان

  
بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
استمارة اإلستبيان

  
  

عزيزي المختبر
:  

ص 
      بين يديك استمارة اإلسـتبيان الخاصـة بإعـداد دراسـة وبخـصو

 "
التنـاغ

م اللـوني فـي 
الواجهات الحضرية 
"

، وتهدف الدراسة الى الكشف عن أهم مؤشرات التناغم اللوني الرئيسة 
والثانوية 

....
  

  
التعريف االجرائي للتناغم اللوني 
:       ترتيب مسر ومنظم لأللوان  
 ,

س بين المتجاورات مـن خـالل عالقـة مقبولـة 
يخلق التجان

تحقق سكون داخلي في تجربة المشاهد 
البصرية
.  

  
هوية المختبر
:       االسم   

                             :
س 

الجن
:  

      العمر 
                             :

المهنة والتحصيل الدراسي 
:  

  
آلية االستبيان
:   

ص مفــردات التنــاغم اســتنادا
      تتــضمن عمليــة تأشــير قــيم تخــ

 "
الــى األشــكال المعروضــة 

على جهاز الحاسوب، اض
افة الى قيمة التناغم
.  

      مع مالحظة ان القيم تتراوح من 
)1

 (
الى 
)3(

، إذ يمثل الرقم 
)1

 (
قيمة ضعيف
ــ

ة تتراوح 
)1

-
50
(

، والرقم 
)2

 (
قيمـة متوسـطة تتـراوح مـن 
)

51
-

75
(

قم  ، والـر
)3

 (
قيمـة عاليـة تتـراوح 

من 
)

76
-

100
(.  

وشكرا
 "

لتعاونكم
   

  

  

 هل تعتقد ان صيــغ التناغم اللونيــة 
...
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