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حامد الخطیب

عن بعض األفكار التي ال مكان لھا.

☰ القائمة

كیف تختار ألوان المساحات المنزلیة؟

Minute 1  hamedkhateeb  مقاالتي  أكتوبر 5, 2022أكتوبر 5, 2022 
يحتل اللون أھمیة بین عناصر التصمیم الداخلي والدیكور، فاللون الجمیل والمناسب والمتناسق أول ما یؤثر في اإلدارك الحسي للناظر، ویبعث فیھ

على الراحة النفسیة، وسھولة االستمتاع بالمكان ویجنبھ الشعور بالضیق.

واللون یتجاوز كونھ ظاھرة حسیة فقط، بل لعلك درست في المدرسة أو تالحظ في حیاتك الیومیة، أن ارتدائك للون األبیض في الصیف یعكس الحرارة،
وفي الشتاء یفضل ارتداء األسود ألنھ یمتص الضوء.

هذه الصورة مولدة بالذكاء االصطناعي
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وھذه ظاھرة تأخذ حیًزا كبیًرا في أسالیب التصمیم والبناء، والرؤیة كما نعلم جمیعًا تتأثر بالضوء، بما في ذلك األلوان، فھي انعكاس لألضواء الساقطة،
والضوء نفسھ یتكون من سبعة ألوان، وھدف التصمیم الداخلي ومھندسي الدیكور إن فكرت في تكلیفھم ھو مساعدتك في اختیار الدیكورات الماسبة،

والجمع بین العین بصفتھا متلقي الجمال األول والضوء واأللوان باعتبارھا ظاھرة طبیعیة، وعلى ضوء ھذه المعرفة، جمع اللون ثالثة سمات رئیسیة:

صفنة اللون

األلوان الرئیسیة كما نعلم ثالثة ألوان ھي: (األحمر واألصفر واألزرق) وخلط ھذه األلوان ینتج األلوان الفرعیة األخرى، فصفة اللون ھي اسمھ
المتعارف علیھ.

قیمة اللون

القیمة الضوئیة في اللون، ونعني بھا أن یكون اللون فاتًحا أو غامقًا، ویتحدد ذلك من مقدار الضوء الساقط علیھ، كأن نقول أخضر فاتح مثًال.

كثافة اللون

درجة نقاوة وتركیز الصفة اللونیة، من الرمادي المحاید حتى األبیص النقي وتتغیر ھذه الكثافة بالصبغات، أي أنھ یشیر إلى مدى تشبع اللون من صفتھ
نفسھا وقد یطلق علیھا حدة اللون، یصل اللون إلى أعلى كثافتھ في حال كان من ألوان الطیف السبعة، ومثال على ذلك: األحمر القاني وھو أعلى درجات

اللون األحمر.
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فوائد اللون على الراحة النفسیة

تأخذ األلوان دوًرا في تحقیق غایات معینة عند من یرید أن یصمم بیتھ، فمثًال: یمیل اللونان األخضر واالزرق إلى خفض ضغط الدم قلیًال، وتحفیز
الھدوء، في حین یمیل األحمر إلى زیادة تدفق الدم والتركیز، وفي الجدول في األسفل سنزید عدد خصائص األلوان، ونوضح كیفیة استخدامھا.

وتلعب الثقافات المختلفة دوًرا في ذلك، ویروي أحد كبار العلماء الھنود، أن كاھنًا محلیًا أقنعھ أن اللون األصفر لون شریر، فیقول ھذا العالم أن ھناك
بقایا ضئیلة فیھا ال تزال تعترف بشر اللون األصفر، رغم أنھ وصل ألعلى درجات العلم الطبیعي.

واللون األبیض یساعد على التركیز، ویسمح للعقل باالسترخاء لقلة التفاصیل التي تركز علیھا العین، ھذا كان حدیثًا موجًزا عن األلوان، ولك یا عزیزي
القاريء أن تعرف أن معاییز اختیار األلوان (الطالء) ھي:

1. المصمم نفسھ أو العمیل: ال یجب بالضرورة أن تخضع معاییر اختیار األلوان ألسس التصمیم الداخلي، فیمكنك دائًما أن تخرج الفنان الذي في
داخلك وتختار أنت التصمیم الذي تراه مناسبًا، وسنكون سعداء بخدمتك.
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2. مالئم: ھل ترید طالء غرفة مكتبك؟ ألنك تدرس فیھا؟ یمكن أن یساعدك اختیار اللون األبیض على التركیز كما أسلفنا في الحدیث. 

3. أن یكون التنظیم (المنظومة اللونیة) مناسبة، وتعلم أنھا مناسبة عن طریق المعاییر اآلتیة: القیمة الضوئیة والتباین، والفواصل بین األلوان، وتتأثر
ھذه العوامل باإلضاءة (إشارة للمقال األول) فاللون الفاتح یتأثر باإلیجاب مع اإلضاءة ویساعد على الرؤیة بشكل جید جدًا، عكس األلوان القاتمة

التي ال تعكس الضوء.  
4. التناسق: یجب أن تحمل األلوان إحساًسا بالتكامل مع جمیع عناصر الغرفة من األثاث، وتعطي إحساًسا بالتنظیم مع الفضاء المعماري نفسھ، لیس

بالضرورة أن تكون من نفس اللون، أو حتى نفس التدرج اللوني، ولكن تعطي نتیجة مثالیة من التنظیم كأن یكون لون األرضیة نفس لون الجدران. 
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الغرف الداخلیة

لا یجب أن تقلق كثیًرا قبل تصمیم غرف المنزل، الھدف األساسي ھو جعلك تشعر بالراحة في مكان قمت أنت بتصمیمھ، وساعدناك في رحلتك
للحصول على منزل األحالم، لذلك، وفي البدایة:

يجب أن تحدد غایتك من اختیار لون بعینھ، وھنا تفصیل للفوائد النفسیة أللوان الغرف، حسب نظریة األلوان:

التأثیراللون م

العاطفة والطاقة والعملاألحمر1

الھدوء والذكاء والراحةاألزرق2

الطاقة والسعادة والتفاؤلاألصفر والبرتقالي3

جمال الطبیعة والھدوءاألخضر4

النقاء والوضوحاألبیض5
جدول يوضح تأثیر األلوان
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لا یُكتفي فقط بھذا الجدول، بل تتكامل عملیة تصمیم الغرف الداخلیة مع أكثر من عامل، تحدثنا عن عامل منھا في حدیث سابق عن اإلضاءة (رابط
داخلي) أقترح اإلطالع علیھ، وقد یمزج المصمم الداخلي بین ھذه األلوان لخلق تأثیرات فریدة، مثل: التباین كخلط اللون األرجواني مع األسود مثًال،

ولكن ھذا االتجاه في التصمیم قد ال یتناسب مع البیئة المحافظة في الكویت، حیث تمیل األلوان لنمط من الھدوء والراحة یبعث على االسترخاء،
كاستخدام اللون األبیض. ومنھ نمیل لتوضیح األلوان األكثر وضوًحا في تصمیم الغرف الداخلیة.

األرضیات (بشكل عام)

تعطي األلوان الداكنة في اختیار أثاث األرضیات إحساًسا باإلمان، الفاتحة تأكیدًا على نعومة األرضیة، في حین أن األلوان الداكنة كاألزرق الداكن
تعطي إحساس بالعمق.

الجدران

تعكس األلوان الفاتحة األضواء، وتعطي إحساًسا بالدفيء، وتخلق األلوان الفاتحة الباردة إحساًسا زائفًا باتساع الغرفة.

السقف
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تعطي األلوان الداكنة إحساًسا بقلة ارتفاع السقف، واأللوان الباردة تزید من االرتفاع، ویجب مراعاة طبیعة السقف أو الغرفة بشكل عام قبل إستخدام
األلوان في الغرفة سواء كانت غرفة نوم أو غرفة معیشة مثًال، فیمكن استخدام اللون األبیض للتقلیل من إجھاد العین.

أفضل ألوان غرف األطفال

وضحنا في عدة نقاط سابقة التأثیر النفسي الذي تحملھ األلوان على اإلنسان، ولذلك قبل اختیار ألوان غرف األطفال یجب مراعاة عدم استخدام ألوان
داكنة، بل ألوان فاتحة متوھجة تبعث على البھجة، وقد ثبتت فعالیتھا في حث األطفال على النوم مبكًرا (ألیست تلك میزة ال تقدر بثمن؟)

ومع ذلك ال یجب أن تكون األلوان مبھجة أكثر من الالزم، حتى ال تولد لدى األطفال شعوًرا مفرًطا بالنشاط، وھو ما یتعارض مع “النوم” وھو الھدف
األساسي ھا ھنا، إذًا كیف تختار/ي األلوان المناسبة؟

off-white -1 أو ظالل األبیض أو األبیض غیر النقي أو األوف وایت

حسب نظریة األلون فالظل ھو لون نقي ممزوج مع اللون األسود، وفي حالة األوف وایت ھنا، فھي مجموعة من األلوان المقتبسة من درجات األبیض،
باختالف التشبع والكثافة اللونیة، ومن درجاتھ: (الكریمة، واألبیض العاجي، والفانیلیا،،إلخ) 

يقدم ھذا اللون حًال جیدًا جدًا عن طریق مزج الظالل الداكنة بالفاتحة، محققًا توازن بین النشاط الذي لن یكون مفرًطا، وبین تھیئة البیئة المثالیة لنوم
األطفال، كما أن درجاتھ المختلفة كاألبیض العاجي قد تضیف بعض الدفء إلى الغرفة (تذكر الطیور تولد من البیض، وتحتاج بیئة دافئة، ومنھ

استلھمت التصامیم المعتمدة على األوف وایت ودرجاتھ) وال بأس من إضافة األخضر الباھت أو الوردي لتغییر رتابة األلوان في الغرفة.
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2- االخضر الفاتح

اختیار األخضر الفاتح في طالء الغرفة، یبعث تأثیر مھدأ جدًا على األطفال، ویصاعد على زیادة التركیز وتعزیز الصحة، اللون األخضر نفسھ یعطي
إحساس بالنشاط، لذلك یتم تقلیل درجات النشاط ھذه تدریجیًا بتقلیل درجات اللون األخضر، حتى نصل ألقصى تخفیف للون في األخضر الفاتح.
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باختصار: تمیل ألوان غرف األطفال إلى درجات اللون المخففة دائًما، أو األلوان الحیادیة كاللون الرمادي، واألخیرة تبعث في نفس الطفل حالة من
الھدوء والرضا كما أنھا مناسبة للجنسین.

أفضل ألوان غرف النوم

على عكس غرف نوم األطفال، قد تظھر أنماط لونیة أكثر جرأة بعض الشيء إذا كانت غرفة نوم متزوجین، كاستخدام درجات فاتحة من اللون األحمر،
وال مانع أن تتخذ النمط الھاديء المتوازن مثل درجات األزرق أو الخزامي والطیني (درجة من درجات اللون البني)، وھنا قد جمعنا لكم 10 من أحدث

األلوان المختارة بعنایة تصمیم غرف النوم.
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1. الخزامي: یوفر درجة عالیة من الصفاء وراحة البال مع درجة منخفضة بعض الشيء من االنتعاش والحیاة: 

Terraco�a .2 أو الطیني: یحمل درجة من االرتباط مع الطبیعة، ویمتزج مع اللون األخضر بشكل جید، ویبعث على االسترخاء. 
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3. األزرق الفاتح (باختالف درجاتھ): یبعث في النفس شعوًرا یذكره بالسماء الشمسھ، ویثیر في نفسھ الصفاء والسعادة. 

4. األرجواني: یعطي درجة عالیة من اإلحساس الفني العالي، واألناقة والرقي للغرفة
5. رمادي غامق: لون عصري مناسب مع العصر الحالي من التقدم، ویعبر عن النمط الحدیث في التصمیم إلى حد ما.
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6. األخضر الفاتح: یقلل التأثیر اللوني على العین، على مساحة التفكیر فیمنح قدر من الھدوء، الذي یعطیھ شعوًرا بالرجوع في أحضان الطبیعة. 
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7. أصفر: األصفر من األلوان التي تجذب العین مباشرةً، واستخدام درجاتھ الھادئة المتوازنة، یضفي على غرفة النوم جًوا نابًضا بالحیاة قلیًال. 



7 /10 /2022 11:00 ص كیف تختار ألوان المساحات المنزلیة؟ – حامد الخطیب

https://hamedalkhataeb.wordpress.com/2022/10/05/كیف-تختار-ألوان-المساحات-المنزلیة؟/?preview_id=1015&preview_nonce=2e8736f93e&preview=true&_th… 14/22

8. الوردي الغامق: یتناسب ھذا اللون جیدًا مع الذھبي الفاتح أو النحاسي الخفیف، ویعطي درجة خفیفة من الدینامیكیة في الغرفة 

9. األبیض المشرق: من السمات الممیزة في األبیض القدرة على خلق أوھام بصریة: یجعل الغرفة تبدو أكبر مما ھي علیھ في الواقع، ویناسب تماًما
غرف النوم في درجتھ العادیة. 
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10. الذھبي یعطي إحساًسا بالمعادن والثبات، ویمكنھ أن یتناسب بشكل جید مع األثاث المنزلي المحیط بھ

أفضل األلوان لغرفة المعیشة

تختلف غرفة المعیشة عن سابقاتھا في كونھا ظاھرة للضیوف، لذلك تحتاج ألوان أكثر خصوصیة وتحفًظًا عند طالء أو تصمیم ھذه الغرفة بالذات،
ومن األلوان المثالیة ھنا:

1. األخضر: یعطي األخضر ھنا إحساس بالطبیعة واألھم، أنھ یتمازج بشكل جید مع األثاث الرمادي والبني، ویجب التركیز على نقطة التكامل ھنا،
ألن طبیعة غرفة المعیشة تحكم علیھا أن تكون ملیئةً باألثاث. 
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2. رمادي: الرمادي لون متعدد االستخدامات وفضفاض الخصائص، ولھ تكامل رائع مع الظل (العناصر سوداء اللون) ویضفي على المكان لمسة من
الدفء 
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3. األحمر الدافيء: من دفء الرمادي إلى دفيء األحمر، یعبر األحمر الدافيء عن درامیة في االختیار بعض الشيء، ویشي من بعید بسلوك صاحبھ
الراقي، كما أنھ مناسب تماًما لألجواء الباردة شتاًء. 
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4. البحري: األزرق الكحلي، ھذه الدرجة العمیقة جدًا من األزرق أكثر ما یبعث على الھدوء واالستغراق في التفكیر، مع لمسة خفیفة من الحیویة. 

5. األزرق المخضر: یجمع ھذا اللون بین خصائص اللونین األزرق في ھدوئھ واألخضر في جمالھ الطبیعي، ویعد خیاًرا ممتاًزا عند تزیین األثاث
الخشبي، ولیس فقط في حالة طالء الجدران. 
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6. األسود: ھذا الخیار الممیز جدًا ال یجرؤ على استخدامھ أي أحد، یعطي إحساس بتفرد األسلوب واألناقة الشدیدة. 

لماذا تحتاج األلوان “المناسبة” في منزلك؟

لعلك یا عزیزي القاريء قد وعیت الحاجة الملحة الستخدام األلوان المناسبة كما قرأنا في حالة غرفة األطفال مثًال، أو التناسق بین األلوان المختلفة في
غرفة المعیشة،، أو ربما إعادة طالء البیت بأكملھ أو العملیة المرھقة في تغییر األثاث، كثیر من األشیاء المتعبة ولكن بكل تاكید تستحق االستثمار فیھا.
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