
 1 

   la Couleur  عٍُ األٌٛاْ
                        

 

                
                                                                                                                                            األٌٛاْ اٌظجغ١خ                                                  اٌؼٛئ١خ ْاألٌٛا                      

 

 ُ ١ٌٔٛخـِفب١٘
 

 : ِفَٙٛ اٌٍْٛ - 1  

 ويقصدون بيا ظاىرة فيزيائية ناتجة عن تحميل الضوء األبيض ، ويستعمميا الفنانون  كممة لون يستعمميا عمماء الطبيعة
التي  ( pigments )ويقصد بو المواد الصابغة التشكيميون والمشتغمون بالصباغة وعمال المطابع كممة ألوان
التأثير الفسيولوجية الخاص بوظائف أعضاء الجسم الناتج  يستعممونيا إلنتاج التموين .أن المون بمعنى الكممة ىو ذلك

 ناتجا عن المادة الصباغية الممونة أو عن الضوء الممون ، فالمون إذا ىو إحساس وليس عمى شبكية العين ، سواء كان
 . لو أي وجود خارج الجياز العصبي لمكائنات الحية

المون ىو  وسيمة  لمتمييز بين األشياء و التعبير عنيا و ىو ظاىرة فيزيائية تدركو العين عند انتشار الضوء و  و -
مون ظيوره و السقوط عمى جسم ما فيمتص ىذا الجسم جميع األلوان و يعكس المون الموجود فيو و بالتالي ترى العين ال

 المنعكس فالبرتقالة مثال تمتص جميع األلوان و تعكس المون البرتقالي..
 

 :أٚ وٕخ اٌٍْٛ طفخ اٌٍْٛ   - 2

بنفسجي ، وىذا لون أحمر ،  الصفة التي تميز أي لون ونتعرف عمى مسماه ومظيره بالنسبة لغيرة ، فنقول ىذا لون  ىو
أي أن المون األصفر ىو مدلول لونيا وقد يمكننا تغيير  أصفر الخ ، فإذا قمنا ىذه الميمونة لونيا…وىذا لون أزرق 

ذا مزجنا مثال مادة لونية حمراء بأخرى صفراء كان التركيب الموني الناتج برتقاليا . مدلول أي لون بمزجو بمون أخر  وا 

 . وىذا يعني تغيير في مدلول المون أو مظيره
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  : شذح اٌٍْٛ  أٚ ؽذح اٌٍْٛ - 3  

ومن أحد ىذه  ىذا المون فاتح أو غامق دل ذلك عمى درجة المون أي مقدار قربو من األبيض أو األسود ، إذا قمنا أن
لمعين واضحا جميا ، أما إذا كان بعيدا عنو فإنو يبدو  العناصر المونية األساسية المكونة لو . فإذا كان المون قريبا يبدو

قوتو الطبيعية يطمق عمية لون نقي وطبيعي وكممة )لون(تشمل آخر . والمون في كامل  لمعين باىتا متداخال مع لون 
 . عام األلوان النقية بوجو

 

  ل١ّخ اٌٍْٛ: أٚ دسعخ اٌٍْٛ - 4   

ونقاوتو ، واأللوان بعضيا نقي واضح وبعضيا ضعيف ممزوج ، ودرجة المون ىي  ىو الصفة التي تميز مدى شدتو
القاتم كأن تقول ىذا  رة عن تدرج المون نفسو فيناك المون الفاتح والمون الضوء عمى المون وباألحرى ىي عبا نتيجة تأثير

  .الخ…أحمر قاتم وىذا أحمر فاتح 

 

 : إدسان األٌٛاْ - 5

ما ينطبق عمى حقيقة األلوان ، فالمون  في الميل كل البقرات سوداء ( ىذا ما قالو الفيمسوف األلماني )ىيجل ( ، وىذا)
لو أي حقيقة إال بارتباطو بأعيننا التي تسمح بإدراكو وحسو  صفات األجسام وليس من ىذا المنطمق ليس صفة من

 . الضوءو  الجياز العصبي لمكائنات الحية : ظاىرة مرتبطة بعاممين أساسين ىما بشرط وجود الضوء . فيو

 

 (ٚؽ١ذ اٌٍْٛ )اٌّٛٔٛوشَٚ  - 6

 . لون واحد يعني تموين الشئ باالعتماد عمى درجات 

 

 : ض٠ظ اٌؼٛئٟاٌّ - 7

 . معا عمى الورقة مزجيما نبدال ماألخرى أو وضع لون بجوار اآلخر  ىو المون الناتج من وضع طبقة لونية فوق 

 
 :اٌٍٟٛٔ اٌزٕبغُ - 8 

 . ىو مقدار درجة الضوء المنعكس عمى سطح معين

 

 : ٔغُ اٌٍْٛ - 9 

 .الواحد والفاتح لمون  ىوالعالقة بين الغامق والفاتح أو الدرجات المتفاوتة بين الغامق

 

 :وضبفخ اٌٍْٛ - 10 

 .لون بحسب مزجة مع لون اخر ىي درجة نقاء أو شدة المون وتتغير كثافة أي

 

الضوء ىو أصل المون فقد أثبت أن الضوء األبيض يمكن تحميمو بمعنى تشتيتو  لقد أثبت العالم اإلنجميزي ) نيوتن ( أن
إلى أعيننا . و  ع إدراك أي لون إال بواسطة الضوء الواقع عميو ثم المنعكساألصمية ، من ىنا فال نستطي إلى ألوانو

الواقع عمييا . فكل سطح يمتص بعض  (أسطح األجسام عموما ليا قوة تحميل لمضوء ) الطبيعي أو الصناعي
ن لون  مثال إذا اإلشعاعات التي انعكست من ىذا السطح تمثل لونو ، ف اإلشعاعات األخرى في جميع االتجاىات ، وا 

 ألنو حمل الضوء الساقط عميو فامتص كل اإلشعاعات ما عدا اإلشعاعات الحمراء التي سطحا أحمر المون فذلك
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 . عكسيا إلى أعيننا

 

وبدون أي امتصاص كل اإلشعاعات التي يستقبميا كما يقال  عمى ىذا األساس يقال لسطح ما انو أبيض ، إذا ما نشر
 تماما كل اإلشعاعات التي يستقبميا أما األسطح الرمادية فيي التي تعكس من جميع لسطح ما أنو أسود إذا ما امتص

كاممة السواد أو رمادية يقال  اإلشعاعات الممونة وتمتص نسبا منيا ، أما كل األسطح التي ليست كاممة البياض أو
 . عنيا أسطحا ممونو

 

   Cercle Chromatique اٌذائشح ا١ٌٍٔٛخ

 
   Couleurs Primaires ع١خعبٛاْ األــاألٌ

 . اٌزٟ عشفٙب اإلٔغبْ األخشٜ ْ اوً األٌٛ ٔغزخشط ِٕٙب  أْٚاٌزٟ ِّىٓ  أٌٛاْٟ٘ صالصخ 
                     

  ألؽّشا     ٚ   . األطفش   ٚ   األصسق          

                  
 
   Couleurs Secondaires  اٌضب٠ٛٔخاألٌٛاْ  

 . ثم١ُّ ِزغب٠ٚخأعبع١ٓ ِخزٍف١ٓ ط ١ٌٔٛٓ ِضؾظً ع١ٍٙب عٕذ ٟٔٚ٘ أٌٛاْ ِشوجخ اٌزٟ 
  .اٌجٕفغغٟ       األخؼش       اٌجشرمبٌٟ              
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 لبعذح

 بصب٠ٛٔ ٌٛٔب ٠ٕزظ آخشٌْٛ أعبعٟ  +  ٌْٛ أعبعٟ           
 . ٚٔؾظً ع١ٍٗ ثّضط األطفش ٚاألؽّش اٌجشرمبٌٟ 
 . األصسق ٚٔؾظً ع١ٍٗ ثّضط األطفش ِع األخؼش 
 . اٌجٕفغغٟ ٚٔؾظً ع١ٍٗ ثّضط األؽّش ٚاألصسق 

 ثشرمبٌٟ =       أطفش +ـ أؽّش 1
  أخؼش=      أصسق  +ـ أطفش 2
 ثٕفغغٟ =       ـ أصسق + أؽّش 3
 

  :ٌّزغبٚسحأٚ ا األٌٛاْ اٌزّبص١ٍخ

عٍٝ عغٍخ اٌٍْٛ األعبع١خ )أعٍٝ( . رعزجش ٘زٖ األٌٛاْ ِزٕبعمخ  األٌٛاْ اٌزٟ رظطف ثغبٔت ثعؼٙب

 !ارا أسدد اعزخذاَ أٌٛاْ ِزٛاصٔخ ؛ اعزعًّ أٌٛأبً ِزّبصٍخ ..ثشىً ع١ذ ّٚٔٛرع١خ
  !..ٚاألصسق ٠عزجشاْ ٌٛٔبْ ِزّبصالْ اٌجٕفغغٟ   مثال:               

 

  Couleurs Tertiaire:ض١ٍخاٌّاألٌٛاْ 

  ..عغٍخ األٌٛاْ األعبع١خ ) أعٍٝ( ثؾ١ش رشىً ِضٍضب اخزش صالس أٌٛاْ عٍٝ                   
أٞ صالصخ أٌٛاْ رظٍؼ ألْ رىْٛ أٌٛاْ ِضٍض١خ  ِضٍض١ٗ٘زٖ رعزجش أٌٛاْ  ٚاألطفش  ِضال: األؽّش ٚ األصسق

ثغجت ٌىُٛٔٙ ال ٠عشفْٛ  ٚرٌهِضٍض١ٗ ًّ أٌٛاْ إٌبط ٠غزعداِٙب رشّىً ِضٍضب فٟ اٌعغٍخ.. اٌم١ًٍ عذا ِٓ  ِب

  !..اعزعّبٌٙب ثشىً طؾ١ؼ
 3سعّخ.. رغعٍٙب رجذٚ ٍِٛٔخ أوضش.. ؽ٠ٛ١خ أوضش.. ثبٌشغُ ِٓ اعزعّبي  األٌٛاْ اٌّضٍض١خ فٟ رظ١ُّ أٚ

 !..اٌطش٠مخ عبدح، اٌششوبد اٌزٟ رش٠ذ ِٕؼ شعبسارٙب ش١ئب ِٓ )اٌّشػ(.. رٍْٛ اٌشعبس ثٙزٖ !..أٌٛاْ فمؾ

  Couleurs chaudes "اٌذافئخ اٌؾبسح " األٌٛاْ 
ٚ األٌٛاْ إٌبرغخ عٓ ِضعٙب ف١ّب ث١ٕٙب " اٌجشرمبٌٟ اٌّؾّش ،  االطفش ٚ اٌجشرمبٌٟ،  االؽّش  :ٟ٘ٚ

 اٌجشرمبٌٟ اٌّظفش ٚ اٌجٕفغغٟ اٌّؾّش...
 . اٌزٟ ٔشا٘ب عبدحً فٟ إٌبس ٚ األٌٛاْ اٌذافئخ ٟ٘ األٌٛاْ-
  اٚرغزعًّ ٌزٛط١ً اٌغؼت ، اٌىشٖ ، اٌؾمذ عبدحً إلظٙبس اإلثزٙبط رغزعًّ وّب-
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   couleurs Froides اٌجبسدح األٌٛاْ
ا١ٌٍٕٟ ٚ  ٚ ٟ٘  ٚ وً األٌٛاْ إٌبرغخ عٓ ِضعٙب ف١ّب ث١ٕٙب  اٌجٕفغغٟ ٚ   األصسق ٚ  األخؼش ٟٚ٘

 اٌفبرؾخ.ٚ األخؼش اٌفبرؼ ٚ وً األٌٛاْ  اٌضِشدٞ  األخؼش اٌّضسق
 .د ٚ اٌغّبءإٌجبرب ٚ ٌجؾبسا "اٌطج١عخ  ٚ األٌٛاْ اٌجبسدح ٟ٘ األٌٛاْ اٌزٟ ٔشا٘ب عبدحً فٟ-

 . ٚ اٌزعج١ش عٓ اٌجشٚدح إٌشبؽبد اٌٙبدئخ اٌٙذٚء ،اٌشاؽخ ٚ األٌٛاْ اٌجبسدح رغزعًّ عبدحً إلظٙبس 
 .اٌّغزشف١بد اٌٍْٛ االصسق فٟ  رغزعًّ

 

 
 
 

 ّزىبٍِخأٚ اٌ  اٌّزمبثٍخ ألٌٛاْا
  ال ٠ذخً فٟ رشو١جزٗ بصب٠ٛٔ ٠مبثً ٌٛٔب ٌْٛ أعبعٟ  ؽ١ش أْ وً فٟ اٌذائشح ا١ٌٍٔٛخ  األٌٛاْ اٌّزمبثٍخ ٟ٘ ٚ 

  . اٌجٕفغغٟ ٠ىًّ ٚاألطفش،  األخؼش ٠ىًّ األؽّشاٌجشرمبٌٟ ،  ٠ىًّ األصسقفإْ 
 ب٠غعً اٌزظ١ُّ ؽغبعِب   عبدح ١ٌٔٛب ْ رشاوجبً ٠شىال  اٌذائشح اٌٍٛٔجخ وً ٌْٛ ٚاٌٍْٛ اٌّمبثً ٌٗ فٟ

ٌألخؼش   ِمبثً  األؽّش    ٘زٖ رطبثك ربَ ١ٌظ ثبٌؼشٚسح ٌىٓ اٌجعغ ٠ظٓ أْ اٌزىبِالد  عذا ٚع١ّال

 !..ال رشٜ رٕبعمب ١ٌٔٛب ٌىٓ
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 les Gris الرماديات
  :األٌٛاْ اٌؾ١بد٠خ ٟ٘ -1

 اٌظالي. ّٚ٘ب ٌٛٔبْ ِزؼبداْ  فبألث١غ ٌْٛ اٌؼٛءس ٚ األعٛد ٌْٛ ٚاألعٛد  ٟ٘  األث١غ

ٔذسط ػّٓ  فٟٙ ال   ٟ٘ اٌشِبد٠بد اٌؾ١بد٠خ األث١غ ٚاألعٛد ِضطاٌعذ٠ذح اٌزٟ رٕزظ عٓ  األٌٛاْٚ

  ال ٌْٛ ٌٙب ٗعبع١خ ألٔاألٌٛاْ األ
 . اٌىبًِ ٌألٌٛاْ أٞ أعذاِٙب , ٚاألث١غ ٘ٛ االٔعىبط اٌىبًِ ٌألٌٛاْ االِزظبص ٘ٛ فبألعٛد

 ٌْٛ ، اٌؾذاد ...عٓ اٌؾ١بد ٚ اٌال رعجش األٌٛاْ اٌؾ١بد٠خ-
 

 ِزفبٚرخ. ٕغتاألث١غ ٚاألعٛد ث اٌؾ١بد١٠ٓ إٌبرغخ عٓ ِضط ا١ٌٍٔٛٓ:  ٟ٘ اٌؾ١بد٠خ   اٌشِبد٠بد -أ       
 ...ٚ اإلؽغبط ثعذَ اٌٍْٛ ٚ اٌعضٌخ ٚاإلٔفشاد اٌؾغُ ظٙـــــبسإ  اٌخظبئض اٌزعج١ش٠خ: -ة   

ٙش ٚ اٌعفخ ٚاٌظفبء ٚ ٠عجش عٓ اٌغالَ اٌط اٌٛػٛػ،  ٘ٛ ٌْٛ إٌٛس ٠عجش عٓ   األث١غ-          
 ٚاألِٓ ٚاٌفشػ ٚ األث١غ ٌْٛ ٠عىظ اٌؼٛء....

اٌٍْٛ األث١غ ٠ٕزظ عٓ عّع األٌٛاْ األعبع١خ   اٌضالصخ   األؽّش،  األصسق ٚ األخؼش ٚ ٟ٘ األٌٛاْ 

 اٌؼٛئ١خ.

                           
                       

٠عجش عٓ  ا١ٌؤط ٚاٌؾذاد،، اٌؾضْ اٌظً ٚاٌظٍّبد ٠عجش عٓ اٌغّٛع ،اٌىآثخ ، األعٛد ٘ٛ ٌْٛ  -         

 اٌّٛد ٚ اٌؾمذ ٚ٘ٛ ٌْٛ ٠ّزض اٌؼٛء..اٌظالي  ، 

اٌٍْٛ األعٛد ٠ٕزظ عٓ عّع األٌٛاْ األعبع١خ اٌضالصخ األؽّش ، األصسق ٚ األطفش ٚ ٟ٘ األٌٛاْ 

 اٌظجغ١خ.
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  : الرماديات الملونة -2         
 بد ِزفبٚرخ.ٟ٘ أٌٛاْ ٔبرغخ عٓ ِضط أوضش ِٓ ١ٌٔٛٓ ِخزٍف١ٓ. ٚ ثى١ّ 

 ٠ٕزظ اٌٍْٛ اٌشِبدٞ وّب ٠ٍٟ:

 ِضط األٌٛاْ األعبع١خ اٌضالصخ ثغ١بدح أؽذ٘ب -1

 ِضً:  ٔظف أؽّش  +  سثع أصسق  +  سثع أطفش                      سِبدٞ ٍِْٛ ثبألؽّش    

 ِضط األٌٛاْ اٌضب٠ٛٔخ اٌضالصخ ثغ١بدح أؽذ٘ب -2    

 سِبدٞ ٍِْٛ ثبٌجشرمبٌٟ                   سثع ثٕفغغِٟضً:  ٔظف ثشرمبٌٟ  +  سثع أخؼش  +     

 ِضط ٌٛٔبْ ِزىبِالْ ثٕغت ِزفبٚرخ ث١ّٕٙب:  -3    

 ِضً :  ثشرمبٌٟ  +  أصسق                          سِبدٞ ٍِْٛ    

 ِضط اٌشِبدٞ اٌؾ١بدٞ ِع أٞ ٌْٛ أعبعٟ أٚ صبٔٛٞ:  -4     

 سِبدٞ ٍِْٛ ثبألصسق.               )  أث١غ + أعٛد( +  أصسق   ِضً :     

  ثٕغت ِزضا٠ذح ٚ رزذسط اٌشِبد٠بد اٌٍّٛٔخ ثض٠بدح اٌٍْٛ األث١غ 
 ِضً : سِبدٞ ٍِْٛ داوٓ + أث١غ                       سِبدٞ ٍِْٛ فبرؼ   

 .أٞ رعز١ُ اٌٍْٛ رض٠ذ لٛح اٌٍْٛ ٚ عزّزٗ عٕذ إػبفخ اٌٍْٛ األعٛد -
 سِبدٞ ٍِْٛ عبرُ                        ِضً :سِبدٞ ٍِْٛ + أعٛد     

 رٕمض ؽذرٗ عٕذ ص٠بدح اٌٍْٛ األث١غ أٞ رفز١ؼ اٌٍْٛ. -

 .اٌزؼبد اٌٍٟٛٔ ٌٍشِبد٠بد اٌٍّٛٔخ ٘ٛ اٌؾبطً ث١ٓ األٌٛاْ اٌذاوٕخ ٚاٌفبرؾخ فٟ اٌٍٛؽخ 
  رعجش اٌشِبد٠بد اٌٍّٛٔخ عٓ اٌظالي ٚ إظٙبس األؽغبَ ٚ رغزعًّ فٟ وض١ش ِٓ األعّبي اٌف١ٕخ

وّب اعزعٍّذ  ،ٚاعزعٍّٙب االٔطجبع١ْٛ اٌمٛارُ فٟ اٌظً ٚاٌزعج١ش٠خ اٌزىع١ج١خ بٌٛالع١خ ، ٌؾذ٠ضخ وا

 ؽذ٠ضخ .ف١ٕخ فٟ رعبث١ش 

 ّٔبرط ِزٕٛعخ

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Synthese-.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Synthese-.svg
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Expression  األلوان و تعابيرها 
   le Rouge اللون األحمر

موعة البرتقالي فاألصفر البرتقالي حتى األصفر بين مج يعتبر المون األحمر من األلوان الدافئة ، ويقع في الدائرة المونية
 فالبنفسجي فاألزرق البحري حتى األزرق . وينتج من تراكيب المرشحين البنفسجي الماجنتا ، وبين مجموعة األرجواني

  . واألصفر أمام الضوء األبيض

 

ويظير دافئا مطفيا ، بينما بيضاء فإن ىذا اإلشعاع يبدو معتما  ويتميز بإشعاع غزير ، وعندما يوضع تجاه خمفية
  . حينما يوضع تجاه خمفية سوداء يبدي كل قوتو النارية

 

بال مقاومة والمون األحمر حسب موقعو ، يرمز اإلنسان بمعان مختمفة :  والمون األحمر بصفة عامة يجتذب العين إليو
الخوف ولغثيان ،  ل بقعة من الدم يثيرالمون األحمر في إشارة المرور فإنو يحذر من الخطر . وعندما يمث فعندما يقع

  . وفي وسط النيران يثير الرعب واليمع

 

  . يدعو إلى الفتنة ، وفي لون تفاحة حمراء أو قطعة من البطيخ يثير الشيية وىو عمى شفاه حسناء

 . ألوان الزىور فيثير اإلحساس بالبيجة والجمال أما في

   le Jaune اللون األصفر

بين مجموعة األصفر البرتقالي والبرتقالي حتى األحمر ،  فر من األلوان الدافئة ، يقع في دائرة األلوانيعتبر المون األص
فاألخضر المزرق ، وينتج من تراكب الضوء األحمر عمى الضوء األخضر ، وىو  وبين مجموعة األخضر المصفر

  . قيقا وعميقاإلى األبيض ، وعند وضعو تجاه خمفية بيضاء يبدو دافئا ر  المون األقرب

 

أو في لون ورقة ساقطة في الخريف  واألصفر الصارخ يدل عمى الجمال والتألق والحيوية والمون األصفر في لون بشرة
الشاسعة يثير اإلحساس بالجدب ) القحط ( ، وفي لون الغالف الجوي  يثير إحساسا بالموت والفناء ، في لون الرمال

 جاء وىو في لون الفاكية يثير إحساسا بالنضج والطراوة ، وفي لون صفرةبقرب عاصفة ىو  المحيط يثير الشعور

  . اإلحساس بالفخامة واألبية الشمس الساقط عمى بقاع األرض يثير إحساسا بالدفء والحيوية ، وفي بريق الذىب يثير

   le Bleu اللون األزرق 
 

نية مواجيا لمجموعة األلوان الحمراء والبرتقالية التي يتكامل يعتبر المون األزرق من األلوان الباردة ، ويقع في الدائرة المو 
معيا وبين مجموعة األزرق السباتية ، فاألخضران المائمة لمزرقة ، فاألخضران المائمة لمصفرة حتى األصفر ، وبين 
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 مجموعة األزرق البحري فالبنفسجي فاألرجواني حتى األحمر . 
 

مزرق واآلخر بنفسجي ماجنتا متراكبين أمام أشعة الضوء األبيض ، ونحصل عميو بوضع مرشحين أحدىما أخضر 
 وىو يزداد عمقا وشفافية حينما يحيط بو مساحة سوداء مستوية أو عندما يعرض بمساحات واسعة . 

 
 وعندما ينتقل األزرق من أمام خمفية بيضاء إلى خمفية سوداء فإنو يتحول من القتامة المظممة إلى العمق المضيء . 

و المون الوحيد الذي يغمر سطح األرض ، وىو يحدد اإلبعاد ، ويعطي الشعور بالعمق ، وىو لون قابل لمتأثر سمبي وى
 بارد ، يمتاز بتخفيف التوتر والعصبية عند اإلنسان . 

 
 واألزرق في السماء سمو وعمق ، وفي المياه برودة وارتواء ، وفي الغيوم خير وأمل . 

يبعث عمى اليدوء والتفاؤل حيث كانت الفتيات المقبالت عمى الزواج في اليونان يتفاءلن بو ويحرصن عمى ارتداء  وىو
 شريط أزرق أو خاتم من ىذا المون في حفالت الزفاف منعا لمحسد .

   l’Orange اللون البرتقال

وىو مركب من األصفر واألحمر ،  المونية الدائرة تقع مجموعتو مواجية لمجموعة األزرقان واألخضران المكممة لو في
  . األحمر ويشتمل عمى تألق األصفر مع دفء

لذلك يمعب دورا حيويا في إيجاد التوافقات المونية  والبرتقالي ىو ىمزة الوصل بين األلوان الباردة واأللوان الساخنة ،
 . اليامة

  . وسط األلوان الحمراء الممتيبةيقع وسط األلوان الباردة ، ويقل سطوعو  وتزداد سخونتو عندما

 

يستعمل األسود في تدرجو  يفقد خصائصو ويصير لونا باىتا عندما يضعف تركيزه كما يتحول إلى بني ميت عندما وىو
يبعث عمى الدفء ، وفي النيران المشتعمة والحرائق يثير  ، فالمون البرتقالي يثير اإلحساسات المتعددة ، ففي الشمس

 . إلى النضج ويثير الشيية ، وفي إشارة المرور يشير إلى االستعداد والتأىب الفواكو فيرمز الفزع ، أما في

   le vert اللون األخضر

يقع المون األخضر مواجيا لمجموعات البرتقالية في الدائرة المونية بين األخضر المائل لالصفرار حتى المون األصفر ، 
لمرزقة حتى األزرق وينتج من مزج المونين األساسيين األصفر واألزرق ومن جية أخرى بين مجموعة األخضر المائل 

 . 
 

ويفقد المون األخضر قوتو بالتخفيف ويصير أكثر برودة ، وعندما يخمط مع المون األسود أو الرمادي بغرض تدرجو 
 فإنو ينتج أخضر رمادي كالح أو زيتوني . 
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عمى كل األلوان األخرى فإن اإلنسان ال يحس بأي ضيق أو ممل . والمون األخضر ىو المون الوحيد الذي إذا ما طغى 

 لذلك لم يكن أحب إلى نفوس العرب البدو من المون األخضر وسط ألوان الصحراء الجدباء الخاوية . 
 

أللوان ولقد أثبتت أبحاث الدكتور فريمنينج النفسية ببافاريا الشمالية والذي يعتبر أشير طبيب نفساني في العالم يستخدم ا
في العالج إن المون األصغر واألخضر ييدئ ضربات القمب ، ويساعد عمى تحسين الدورة الدموية ، وقد قام في أحد 

تجاربو بطالء جدران بعض المصانع التي تستخدم آالت شديدة الضجيج فتبين إن العمال كفوا عن الشكوى من 
 الضجيج بسبب تأثير المون األخضر المحيط بيم .

    le violet    بنفسجياللون ال
يقع في الدائرة المونية في المجموعة المضادة الصفراء البرتقالية والصفراء المخضرة تبعا لميمو نحو اإلرجوانية أو الزرقة 

 جواني حتى األحمر من جية أخرى . ويقع بين مجموعة األزرق البحري حتى األزرق من جية وبين األر 
 مون األزرق ، ويعتبر أقل األلوان سطوعا عمى اإلطالق . وينتج بمزج المون األحمر مع ال

ومن الصعب يوضع المون البنفسجي عمى حدة أن تحدد عما إذا كان يميل إلى البنفسجي المائل لمحمرة أو البنفسجي 
 المائل لمزرقة . 

 
مزا ليم ، فيو يثير خياالتيم وىذا المون دليل عمى الغموض والميوعة والتردد في اتخاذ القرارات ، ولقد اتخذه العشاق ر 

 ويدعو إلى العاطفة اليادئة الرقيقة .

    le Blanc  اللون األبيض
  . الجسم برد إشعاعات ىذا الضوء جميعيا ينتج المون األبيض إذا سقط الضوء األبيض عمى جسم ما وقام ىذا

 

فض قوة تألق أي لون إلى جانبو ، الخصائص األبيض وضوحا قدرتو عمى خ ويعتبر أكثر األلوان سطوعا ، ومن أىم
  . األبيض النقي في نفس الوقت بأي لون آخر ميما كان متألقا وكذلك ال يتأثر

 

 ضبابية معتمة األبيض مع األلوان المتألقة فإنو يميل إلى سمب تألقيا وتحويميا إلى ألوان ذات سطوع وعند خمط المون 

.  

  . يجب تقميل استعمالو إلى أدنى حد ف األلوان إال أنووبالرغم من ضرورة مزج المون األبيض مع مختم

 

ن اإلضافة الغير محسوبة من المون  األبيض إلى األلوان األخرى بقصد التخفيف من تألقاتيا ويجعميا طباشرية  وا 
الرغم والمحبة ب وغير زاىية مما يجب تجنبو ، ولقد اتخذت الحمامة البيضاء وليست السوداء رمزا لمسالم المظير قاحمة

  . من أن كل منيما أليف وديع
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  . والوضوح ، ويستعمل في الظير والقبول والبياض ىو قمة الصفاء والنقاء

بالصفاء والسكينة ، ويبعث عمى التفاؤل والسرور والحب كذلك تزدان بو  كما يوحي بمعنى تطمئن لو النفس وتحس
بتجربة أليمة مع  ن يكرىون ىذا المون ، وىم غالبا من مرواحفالت الزفاف رمزا لمعذرية والطيارة وىناك م العرائس في

 . المرض اضطرتيم إلى قضاء فترات طويمة في المستشفيات

    le Noir اللون األسود

ينتج المون األسود عندما يختفي الضوء عن سطح أو مكان ، ويختمف تأثير المون األسود وعندما يحيط بمون أو يقع 
 عديم المون .  خمفو أو أمامو ، واألسود

 
ن  ن االستعمال الحكيم لمون األسود بين يدي فنان موىوب يمكنو من تحويل الشكل المصور إلى عمل بالغ الصفاء وا  وا 

اإلسراف في استعمال أي نوع من أنواع األسودان يمكنو أن يشوه الشكل ، وبالخبرة وحدىا يمكن السيطرة عمى ىذا 
 المون العتيق . 

 
لكسوف والخزي ، ويرتبط ىذا المون في أذىاننا بالمناسبات الحزينة لذلك فإنو يبعث عمى التشاؤم في والسواد يدل عمى ا

نفوس الكثيرين ، كما يعتبر في عالم األزياء ممك السيرات حتى أن بعض بيوت األزياء بدأت في تصميم أثواب الزفاف 
 وىي تتألأل في صفحة السماء المظممة .من المون األسود ، أيضا إعجابنا جميعا بمشيد النجوم واألقمار 

    le Gris اللون الرمادي
لى البرودة   . عندما يزداد امتزاجو باأللوان الباردة يميل إلى السخونة عندما يمتزج باأللوان الساخنة وا 

 نفسو الحيويةيحول تباينات المون الصارخة إلى ألوان منسجمة وليذه الوسيمة يدعى ل ويمكن لمرمادي بقوتو الحيادية أن

ىذا الرمادي إلى المون  ووضع الرمادي بجوار لون ما يزيد من شدة المون ، كما أنو في الوقت نفسو يؤدي إلى ميل ,
  . المكمل لمون المجاور

 المتوسط ىو أكثر األلوان جميعيا حيادا ، وىو لون خال تماما من التعبير ، وىو لون  إن الرمادي خصوصا الرمادي

 . ، متغمب ، سيل االنقياد ، عديم الشخصية ، منافق طفيمي ، مداىن ، ومتمون غامض ، سمبي 
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 اٌعاللبد ا١ٌٍٔٛخ

 
 

فكذلك لأللوان عالقات مع بعضيا  ثل ما لإلنسان عالقة باإلنسان اآلخر بغض النظر عن اختالف الصفة والطبقة بم 
 فيناك لون يحب لونًا ما ويكره لونًا آخ ر وىناك لونان صديقان وآخران عدوَّان 

عالقات لونية ، عالقات  كما أن تحرير الفكرة في الموحة يعتمد عمى > البحث في تكوين متكامل من خالل ....... )
خطية عالقات حركية .....الخ ( إذا فيناك إيماٌن حسي بوجود عالقات بين األلوان عالقات األلوان تسمى بشكل عام 

  وىذا التناسق تندرج منو عدة عالقات سواًء العالقات الضدية أو المعية فمن ضمن العالقات ىناك عالقة  * التناسق *
 

 
 

    le Contraste "التضاد" يــالتباين اللون 

                    
 من أين أتت كممة التباين ؟ وماذا تعني ؟ 

 لو كانت عندنا سبورة بيضاء ما ىو أفضل لون يبين فييا ؟ 
التباين وتعني أننا لو وضعنا ىذين المونين قرب بعضيما فإن كاًل منيما يكون  منو أتت لفظة "الفعل يبين  "األسود 

 واضحًا عمى حساب اآلخر فالكتابة السوداء واضحٌة ألنيا مكتوبٌة عمى سبورٍة بيضاء والعكس صحيح تمامًا 
 فو بيذا الشكل فالسبورُة واضحة ألن ما كتب عمييا بموٍن أسود إذا لو أتينا الى التباين بشكل عام نستطيع ص
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فاتح غامق فاتح غامق وىكذا بغض النظر عن نوعية الغامق أو الفاتح وىذا ما يحاكي اإليقاع الموني فاأللوان ليا 
إيقاع تستقبمو وتتقبمو العين مثمما لمموسيقى ايقاع صوتي تستقبمو األذن وىناك ايقاع صوتي ال يقبل ألنو غير منظم 

شجرٌة من نوٍع آخر فأييما أفضُل إيقاعًا لمعين من خالل التنظيمين  0شجرة و  1أن وكذلك اإليقاع الخطي فمو فرضنا 
ام اليس الثاني ألن العين فيو تقبمت شيئًا يسمى باإليقاع الخطي كذلك األلوان لو وضعنا أسود قرب أزرق  التاليين

 غامق قرب بني ىل سيكون ىناك إيقاع لوني ؟ ال 
ب أزرق غامق قرب ابيض قرب بني ستالحظ وجود إيقاع لوني يحرك حسية لكن لو وضعنا اسود قرب اصفر قر 

 .الموحة 

  Harmonie L’  اللونيام ـاإلنسج  

 
أصفر وأحمر وأزرق ولم تسمى باأللوان األساسية ألنيا تخرج بقية األلوان كما ىي فمعروف أن األلوان األساسية ثالثة 

 ننا ال نستطيع استخراجيا ىي من ألوان أخرى بل تأخذ من العمب مباشرة وكمما مزجنا لونين يفيم البعض .. ال بل أل
 نتج لون ثالث ىذا المون الثالث منسجم مع ىذين المونين وعدٌو لمون اآلخر 

و ؟؟ ىذا األخضر ينسجم تمامًا مع األصفر واألزرق ألن bاألزرق حين يمزج مع األصفر ينتج لون أخضر . .  فمثاًل 
نتج عنيما لكنيا بعيٌد تماما عن األحمر بل وقد تتوصل العالقة بينيما الى عداوة ان لم يعقد الصمح وتحول العالقة 

الى تباين بحيث يتوجب عمى األخضر التنازل عن خاصية انو غامق ان كان غامقًا وىناك عالقة انسجاٍم أخرى تتركب 
 و ىي:في عالقتين 

   on de Couleurla Dégradati  ـيدرج اللونالت

               

فنحن نعمم ان التدرج الموني ىو الذي يخمق لنا اإلحساس بالتجسيم فمو رسمنا جباًل مثاًل ولوناه بموٍن بني بدرجة واحدة 
ولذلك سيظير والمنخفضة فسيظير وكأنو كتمة لونية الجباًل أما إذا استخدمنا درجات البني فستظير الكتل المرتفعة 

 كيف ؟  دمج عالقتين مع بعضيما  أمكانيوًا وما يميز عالقة التدرج الموني ىو التجسيم فور 
 .وكذلك ىما متباينان ألنيما غامق وفاتح  bاألخضر الغامق قرب الفاتح > منسجم ألنو خرج منو < 
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 أسلوب ألوان الجمع
 ٔظش٠خ ١ٌٔٛخ  ِغزٕذح عٍٝ خظبئض اٌؼٛء                            
 ة: تقول النظري 

ٔخ ِٓ                     ّٛ  أٌٛاْ أعبع١خ : 3أْ وً األٌٛاْ فٟ اٌط١ف اٌّشئٟ ِى
  ..RGB اٌّعشٚفخ اخزظبسا ثـ .. Blue، أصسقGreenأخؼش ،Red أؽّش 

 
 ..األعبع١خ ِع ثعؼٙب فٟ و١ّبد ِخزٍفخ.. رؾظً عٍٝ ثم١خ األٌٛاْ عٕذ خٍؾ ٘زٖ األٌٛاْ

 
 !..٠ىٓ ٕ٘بن ػٛءٌُ  ٠ٛعذ ِب اٌٍْٛ ال :   فيزيائيا

 
٠ّزض ٘زا اٌغغُ وً األٌٛاْ، ِب عذا ٌٛٔٙب اٌؾم١مٟ..  : ؽ١ّٕب ٠ظطذَ اٌؼٛء ثغغُ ِب،شرح مبسط

  مثال:
 ِب عذا األؽّش اٌزٞ ٠ٕعىظ.. ! اٌزفبؽخ رّزض وً األٌٛاْــ             

  ..ٚ٘ىزااٌزٞ ٠ٕعىظ..!  اٌجشرمبي ٠ّزض وً األٌٛاْ ِب عذا اٌٍْٛ اٌجشرمبٌٟــ             
 

صبٔٛٞ: لشِضٞ)فٛشٟ( ، أطفش ، أصسق رشوٛاص  خٍؾ ١ٌٔٛٓ ِٓ أٌٛاْ اٌغّع األعبع١خ ٠ٕزظ ٌْٛ عّع

 ..فبرؼ
 

 !..األعبع١خ ٠ىْٛ األث١غ اٌظبفٟ خٍؾ أٌٛاْ اٌغّع وٍٙبــ             
 

ِالؽظخ ؽش٠مخ أٌٛاْ اٌغّع فٟ عشع األٌٛاْ.. ثإِىبٔه  رغزعًّ أعٙضح اٌزٍفبص، ٚشبشبد اٌىِٛج١ٛرش

 !..رمزشة ثع١ٕ١ه عذا ِٓ شبشخ اٌزٍفبص أٌٛاْ اٌغّع األعبع١خ عٕذِب
 

ْ  RGB ؽش٠ك اخز١بس ل١ُ ٌألؽّش ٚاألخؼش ٚاألصسق فٟ اٌفٛرٛشٛة.. أٔذ رظٕع األٌٛاْ عٓ ّٛ رى

ً  ..اٌٍْٛ اٌّطٍٛة.. الؽع رٌه ْ ٌٛٔبً ِزمٕب ّٛ  !..ٚعزى
 

 !..أسلوب ألوان الطرح

اٌزٟ رظٙش ٌذ٠ُٙ عٍٝ  RGB ٠غزغشثْٛ ِٓ وْٛ األٌٛاْ ..ٓ اٌّجزذئ١ٓاٌىض١ش ِٓ إٌبط خبطخ اٌّظ١ّّ

  !..ِزغ١ّشح عٕذ ؽجبعزٙب اٌشبشخ ثشىً ع١ًّ.. رجذٚ وئ١جخ
 ..عذا ٠عزّذ عٍٝ خٍؾ اٌظجغبد اٌفع١ٍخ.. ٚاسرجطذ ثؤؽجبس اٌطبثعبد ثشىً شبئع أعٍٛة أٌٛاْ اٌطشػ

 ! ..ع٠جذٚ أٔه الؽظذ أْ أٌٛاْ اٌطشػ ٔم١غ ربَ ألٌٛاْ اٌغّ
 

  :األٌٛاْ اٌضالصخ األعبع١خ فٟ أٌٛاْ اٌطشػ ٟ٘
  CMYK اخزظبسا .. Yellow ، أطفش Magenta (، لشِضٞ )فٛشٟ Cyan أصسق رشوٛاص فبرؼ

 ! ..أعبع١ٓ ٠ىْٛ األٌٛاْ األعبع١خ اٌزب١ٌخ : أؽّش ، أخؼش ، أصسق خٍؾ ١ٌٔٛٓ
  K :األعبع١خ اٌضالصخ.. ٠ىْٛ األعٛد اٌظبفٟ خٍؾ األٌٛاْ

 



 15 

  ..، اخزظبس أٌٛاْ اٌطشػ CMYK ً ع١ٍّبد اٌطجع، رغٕذ عٍٝو
فٟ اٌؾم١مخ.. ثذال ِٓ رٌه.. رطجع ٔمبؽ طغ١شح  ؽجعب فٟ اٌؾم١مخ.. أوضش ع١ٍّبد اٌطجبعخ ال رخٍؾ األٌٛاْ

ِمشثخ ِٓ ثعؼٙب رّبِب، ٚأؽ١بٔب فٛق ثعؼٙب.. ٚٔز١غخ ٌزٌه  عذا عذا ٌىً ٌْٛ أعبعٟ عٍٝ ؽذح.. ٚعٍٝ

  !..رّبِب خٍٛؽخرجذٚ األٌٛاْ ِ
 ....اٌظٛس ثإِىبٔه ِالؽظخ رٌه فٟ ؽجعبد اٌظؾف.. خز عذعخ ِىجّشح.. ٚالؽع

 ..ا١ٌىزش١ٔٚب ؽجعب اٌفىشح ٕ٘ب رغبعذ فٟ خٍؾ أٌٛاْ اٌطالء، أٚ ؽزٝ خٍؾ األٌٛاْ
 

 
 

و  جمع المعموماتىذا الموضوع منقول من جيات مختمفة و قد اجتيدت بمعرفتي المتواضعة في  مالحظة هامة:
 يحتاج حتما إلى كثير من التعديالت و اإلضافات و إني أتحفظ عن بعض األخطاء إن وجدت...وشكرا

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


