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  چكيده

در رنگ . دنياي بدون رنگ، دنياي مرده و خاكستري است. توان چيزي را تصور كرد  يعني بدون رنگ نميگوييم همه چيز، رنگ همه چيز است، وقتي مي
وان مظهري از پيوند بين انسان و محيط، كارگيري مناسب رنگ به عن هامروزه در بسياري از شهرهاي جهان ب. اي دارد معماري و شهرسازي جايگاه ويژه

ها، مبلمان شهري، فضاي  سازي ها، كف  شهر را در نماي ساختمانرنگِ. ترين و مؤثرترين عامل در جهت سرزندگي مورد استفاده قرار گرفته است ساده
ساس ماست، بيان احساس شهر نگ عالوه بر اينكه بيان احر. توانيم ببينيم  روز در شهر رفت و آمد دارند، ميسبز، وسايل نقليه و حتي افرادي كه در طول

هاي مناسب باعث برجسته كردن  كارگيري رنگ ههمچنين ب. توانند زندگي شهري را سرزنده و شاد يا غمگين و سرد نشان دهند ها مي هم هست، رنگ
تاريخچه و خواص ين مقاله سعي قصد داريم تا ضمن بيان با اين توصيف، در ا. شود سازي عيوب طراحي مي هاي شهر يا در جايي باعث پنهان زيبايي
 با توجه به اقليم و "طرح جامع رنگ در شهر"ها به بحث روانشناسي رنگ و كاربرد آن در شهر بپردازيم و در نهايت شهر را به سمت و سوي راهكار  رنگ

  .فرهنگ، سوق دهيم
  

   كليديهاي واژه

 .رنگ، روانشناسي رنگ، شهر
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  مقدمه - 1

ثيرات فضاي آن بر ساكنان أ در شهرهاي امروز توجه به مقوله رنگ و تاصوالً
توانيم بر اساس يك تفكر  ما مي گيرد، شهري كمتر مورد توجه قرار مي

دكوراسيون داخلي و (از مقياس خرد  سازمان يافته در ساختار شهرهاي امروز،
در ايجاد تمركز  هرهاي فعلي،ش در حد مقياس كالن، تا )نماهاي بيروني

در اين  .ثرتر عمل نماييمؤذهني و افزايش احساس آرامش در قالب محيط م
ها به صورت كاربردي در يك   رواني رنگعواملمقاله به بررسي اصول و 

با مفاهيم ضن آشنايي   و سعي شدهچهارچوب فضايي نگريسته شده است
 .ز پرداخته شودنيبه ارتباط آن با انسان و شهر ، اوليه رنگ

  

  تاريخچه رنگ -2

توان در  ها را مي يكي از نخستين آثار ثبت شده از نيروي جادويي رنگ
هاي  نقاشي نقاشان اين تصاوير، .مشاهده كرد 2او آلتي مار 1غارهاي السكاس

هاي طبيعي  ترين رنگ استفاده از ساده با دست ترسيم نموده و خود را با
كه در كف غارها در  و گل سياه منگنز زرد، و همچون سنگ آهن قرمز

 .بگيرندكار  هنر خود به ها را در اي از رنگ تنوع قابل مالحظه دسترس بود،
هاي طبيعت خيلي زود به  قبل تاريخ با مشاهده دگرگوني رنگ هاي ما انسان

اي  در ميان جوامع قبيله كشيدن تصاوير در غارها، .ها پي بردند اهميت رنگ
تمامي اعضا سطح  اعضاي هر قبيله .رايي بر سطح بدن دادجايش را به خود آ

كردند تا موقعيت خاص  بدنشان را مطابق با طرح بخصوصي رنگ آميزي مي
رنگ بدن و شيوه خود آرايي نشانگر هويت و  .خود را در جامعه نشان دهند

اي خاص بود و درعين حال موقعيت او را در ميان ساير  تعلق هر فرد به جامعه
هاي  لباس( هاي خاص لباس درست به مثابه مدل و كرد عيين مياعضا ت
 .]1[ كردند عمل مي) غيره و الشكل افراد پليس و پزشكانمتحد

  

   فيزيولوژي رنگ-3

ي كه در آن افراد را وادار به تفكر درباره جنبه رواني رنگ قرمز يها آزمايش
ست كه اين اند، نشان داده ا ي با طول مدت متفاوت كردهيها سير در زمان

برد و  كند، يعني فشار خون را باال مي رنگ سيستم عصبي را تحريك مي
ثيري كه بر الذا رنگ قرمز از لحاظ ت. كند تر مي تنفس ضربان قلب را سريع

سيستم عصبي و خصوصاً شاخه سمپاتيك سيستم خودكار عصبي دارد، يك 
ي كه در مورد هاي مشابه از سوي ديگر، آزمايش .آيد شمار مي هعامل محرك ب

دست داده است، يعني  هرنگ آبي سير صورت گرفته است، نتايج معكوسي را ب
. فشار خون پائين آمده و از سرعت تنفس و ضربان قلب كاسته شده است

 در شاخه بخش دارد و اصوالً ثيري آرامأت) اي سرمه( رنگ آبي مايل به تيره
هاي پيچيده  شبكه .]2[ ندك پاراسمپاتيك سيستم عصبي خودكار عمل مي

هاي آن  هاي عصبي را كه توسط آنها بدن انسان و تمام اندام اعصاب و رشته
توان تحت دو عنوان اصلي گنجانيد كه عبارتند از سيستم  شود، مي كنترل مي

توان،  سيستم اعصاب مركزي را مي. اعصاب مركزي و سيستم اعصاب خودكار
ي و حسي را در آستانه آگاهي با دقت كافي، اندامي دانست كه وظايف فيزيك
                                                           

1
 Lascaux 

2
 Altimara 

از سوي ديگر، اصوالً وظايف سيستم اعصاب . عهده دارد هو يا در باالي آن ب
 و گيرد، مي خودكار محدود به وظايفي است كه در زير آستانه آگاهي صورت

. نمايد عمل خودكار و مستقل مبناي يك بر بايد كه است دليل همين به
ها، هضم غذا، همگي آنها در واقع اعمال  ه رفتن ريپايين و باال قلب، ضربان

پيچيده و غير ارادي بدن ما هستند كه در شمار وظايف سيستم عصبي 
سيستم اعصاب خودكار از دو شاخه مكمل يكديگر  .]3[ خودكار قرار دارند

تشكيل شده  يعني سيستم اعصاب سمپاتيك و سيستم اعصاب پاراسمپاتيك
هاي عصبي هر دو  كنند، رشته مياست كه در مخالفت با يكديگر عمل 

روند كه جنبه خودكار  هاي بدن ما مي سيستم مزبور به هر يك از دستگاه
مثالً تعداد ضربان قلب بستگي به تعادل اين دو شاخه از سيستم . دارند

يا ) تالش و نظير كار( ثيرات فيزيكيامعذالك بر اثر ت. اعصاب خودكار دارد
سيستم اعصاب سمپاتيك ) م و دلواپسينظير ترس، خش( احساسي و عاطفي

 طور به. دهد مي افزايش را قلب ضربان تعداد و كند مي بر پاراسمپاتيك غلبه
 اعصاب سيستم محض، ضرورت يا شديد فعاليت اضطراب، شرايط در كلي

البته به محض اين . گيرد  تحت الشعاع اعصاب سمپاتيك قرار ميپاراسمپاتيك
طرف شد، سيستم اعصاب مزبور در شرايط بر) فشار روحي (تنشكه حالت 

حتي  .آيد شمار مي هآرامش خاطر، شاخه مهمي از سيستم اعصاب خودكار ب
ديده «  كامالً شناخته نشده است كه چرا رنگ واقعاًسازوكارامروزه نيز اين 

وقتي اين پرسش ساده عنوان . گردد و به عنوان رنگ شناخته مي» شود مي
ي با عقايد مختلف بيان يها پاسخ» بينيم؟  را ميچگونه ما رنگ« كه شود مي
دهد كه  شوند، و حتي مواردي نيز وجود دارد كه اين ترديد به ما دست مي مي

با . پرسش مزبور خطاست و يا اين كه بر فرض منطقي نادرستي استوار است
 الًكام 3)فيزيولوژيست(هرينگ » نظريه تضاد«رسد كه  اين وصف، به نظر مي

شود، انطباق دارد   ميهراستي در استفاده از آزمايش رنگ مشاهد ه ببا آنچه كه
]4[.  
  

   رنگ4تئوري اكسپرسيون -4
هاي مغناطيسي شيميائي را در  العمل مشاهده و فعل و انفعاالت بصري، عكس

آورد كه همراه با آنها جرياناتي در قلمرو رواني انسان به وقوع  چشم بوجود مي
افتد در  ي كه بعد از مشاهده رنگ اتفاق مييها چنين واكنش. پيوندد مي

بنابراين علت . گذارد قسمت دروني انسان و در روي مناطق رواني تاثير مي
شناسي و  يي در باب زيبا5گوته. است» مشاهده «ثيرات عصبي و ذهنياعمده ت

نها براي  مطالبي گفته كه تجزيه و تحليل دقيق آ،فعل و انفعاالت رنگي
ها  كيست كه به اثر عميق رنگ. س بسيار با ارزش استشنا هنرمندان رنگ

بدون شك  .خبر برروي انسان ترديد داشته باشد، خواه آگاهانه و خواه بي
رنگ . ها اثرات بسيار عميقي در روي سلسله اعصاب و حاالت رواني دارد رنگ

اي دور قرار دارند ما را فريفته  ي كه در فاصلهيها رياها و كوهستانآبي تيره د
آورد، ولي اگر با همان رنگ آبي اطاق را رنگ  سازند و به وجد مي خود مي

انعكاس رنگ آبي بر روي . انگيز خواهد بود روح و هراس كنيم، مرموز و بي
                                                           

3 Precy Theodore Herring (1967- 1872) 
4
 Experession 

5
 Goethe 
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در تاريكي شب . آورد پوست، آن را رنگ پريده و همچون رنگ مرده در مي
گي به علت اين فريبند. هاي آبي رنگ، بسيار جالب و فريبنده است رنگ نئون

هاي قرمز و زرد دست به  زمينه سياه و تاريك آنها است و زماني كه با رنگ
رنگ آبي آسمان آفتابي اثري فعال و . يابند مي جلوه و روح دهند همدست 

جان بخش دارد، در حالي كه رنگ آبي مهتابي با اثري آرام، مقاومت را از بين 
 چهره قرمزي. گذارد مي جاي رب آرام حالتيبرد و دلتنگي و ركود را با  مي

 سبز آبي، هاي رنگ چه اگر. دارد تب و هيجان طغيان، غضب،، خشم بر داللت
 در ها رنگ همين اما ندارند، بيماري از نشاني خالص صورت هب زرد يا و

قرمزي  .دهد صورت انسان بتابد، به آن حالتي بيمارگونه مي هب صورتيكه
الطم، و آسمان آبي، سبز و زرد آسمان عالمت طغيان و هجوم هواي مت
روي همين پايه و اساس و . دهد روشن، نويد آرامش و هواي باز را مي
هاي ساده در مورد معاني و محتوي  تجربيات حاصله از طبيعت، ارائه فرمول

هاي زرد رنگ، نورهاي بنفش، آتشي برنگ آبي  سايه. ها غير ممكن است رنگ
كند كه با  ها براي ما ايجاد مي ني از رنگ نارنجي، اكسپرسيو- قرمزيخ سبز، -

ها  كساني كه نسبت به رنگ. دهد و عالمي ديگر دارد تجربيات ما وفق نمي
ها را به  تر و نكته بين هستند، قادرند هر يك از درجات رنگ مايه حساس

هاي هم پايه را در تصويري رنگارنگ  تنهايي و به دقت ببينند و رنگ
چنانكه درك موسيقي براي  هم. ( توجهي كننديئيشبشناسند، بدون آنكه به 

پس هر فردي از  ).يقي ندارد چندان قابل فهم نيستكسي كه شم موس
بيند و نسبت به ميزان آشنايي و حساسيت خود آنها  نظرگاه خود رنگ را مي

ار سنجش و صحت و عالوه، اين صحيح نيست كه معي هب. كند را ارزيابي مي
بودن و ناخوشايندي از آن قرار بدهيم و آن را معيار آيند  سقم رنگي را خوش

  اگر پايه و اساس قضاوت را روي تناسبات و روابط،معتبر و نافذي بدانيم

 هر رنگ را با در نظر گرفتن رنگ مجاور و تهاي رنگي بگذاريم و مقام نسبت
  .]5[ ايم ها قرار دهيم، راه سودمندي پيش گرفته يا مجموعه رنگ

  

 آبي رنگ - 1- 4

 سمبل آبي رنگ. دارد جاي طيف سرد انتهاي در و است غالب ، رنگآبي
 و مراقبه تعمق، براي مطلوب بسيار رنگي. است آرامش و صلح ايثار، الهام،
رنگ آبي خالص پررنگ نشانه احساسات ناب مذهبي، . شفاست هاي مكان

آبي رنگ پريده اثيري نشانه ايثار نسبت به آرماني اصيل و آبي روشن 
زيادي پرتو آبي داللت بر وجود . باشد نه وفاداري و صداقت مينشا

توان به  اين رنگ را مي. طبيعتي هنرمندانه و موزون و ادراكات روحي دارد
براي اين منظور مجسم كنيد كه شنل آبي . كار برد هعنوان يك حفاظ ب

ده پوشاند به تن كرده، كاله آن را بر سر نها بلندي را كه تا پاهايتان را مي
با پوشيدن اين شنل خود را در برابر هر نوع . اند و زيپش را سرتاسر بسته
هاي منفي حفاظت كرده و فقط به آن دسته  اثرات خارجي و انرژي

  .]6[ ايد دهيد كه خود انتخاب كرده ها اجازه ورود مي انرژي
 رنگ از اثري نه دارد زرد از نشاني نه كه است رنگي خالص، آبي رنگ
 نقطه از. ناشكيبا است رنگي و تحرك بي همواره قرمز مقابل در آبي. قرمز
 و بردبار نظر همان از قرمز و آيد مي نظر به فعال آبي، معنويت نظر
آبي . رود به سردي و قرمز رو به گرمي مي ه روهميش آبي. است اراده بي

به همان اندازه كه رنگ قرمز با خون الفت . همواره متوجه درون است

اشخاصي كه رنگ آبي را ترجيح . آبي با اعصاب پيوسته استدارد رنگ 
دهند، اغلب داري پوستي رنگ باخته و گردش خون آنها ضعيف است  مي

آبي، رنگي است پرقدرت در . و داراي اعصابي قوي و محكم هستند
زماني كه رشد و نمو . طبيعت و دوران خودنمايي آن فصل زمستان است

اند، رنگ آبي زندگي  ا در ظلمت و خوابيدهه طبيعت خاموش و تمام جوانه
دار و  رنگ آبي هميشه سايه. يابد كند و جلوه و شكوه مي خود را آغاز مي

هميشه نامحسوس است و . همواره ميل دارد در تاريكي خود نمايي كند
  .نماياند  ميدر عين حال اتمسفر شفافي را

  

 قرمز رنگ - 2- 4

 طيف انتهاي حرارت داشتن با كه موج طول ترين كوتاه با است قرمز رنگي
. رنگ قرمز سمبل زندگي، قدرت و نشاط است. باشد مي آتش نماينده

وجود رنگ قرمز روشن نشانه سخاوت، بلند پروازي، عاطفه و دلبستگي 
قرمز تيره . ات مادي قوي استزيادي رنگ قرمز به معني گرايش. است
.  و غيره استدهنده هيجانات قوي، عشق، پشتكار، نفرت، خشم نشان
اي متمايل به  قهوه. هاي ابري تيره از يك رنگ همواره منفي هستند سايه

قرمز وجود شهوت و هوسراني و قرمز كدر وجود حرص، ولع و قساوت را 
هاي پست و سرخ  ارغواني نشانه اميال و دلبستگي. دهند در فرد نشان مي

 است رنگي يرهدا رنگ دوازده از يكي قرمز. ]6[نماينده لذت جنسي است 
درخشد  به شدت مي.  است و نه از زردي نشاني داردمتمايل آبي به نه كه

قرمز رنگي است بسيار . گردد و به آساني تاريك و خاموش نمي
توان آن را با  به راحتي مي. آيد پذير و به حاالت مختلفي در مي انعطاف

. هاي رنگي دارد آبي يا زرد تركيب نمود و استعداد فراواني براي تغيير مايه
قرمز نارنجي رنگ تاريك و متراكم است و حرارت و تابندگي آن، حرارتي 

ي يوقتي رنگ قرمز به قرمز نارنجي مبدل شود، نيرو. دروني و باطني است
رنگ قرمز سمبل حيات و زندگي است و . كند آتشين و ملتهب پيدا مي

ن كننده ثري در سازندگي و تشديد رويش گياهان بوده و بياوعامل م
دانند و  رنگ ستاره مريخ مي رنگ قرمز را هم. هيجان و شورش است

عالمت جهان متالطم، جنگ و شياطين بوده و نشاني تثبيت شده از 
قرمز نارنجي، تابشي پرشور از عشق، و . مبارزه و انقالب و شورش است

در رنگ ارغواني قدرت . كند قرمز ارغواني بر عشقي روحاني داللت مي
اگر رنگ نارنجي تيره گردد، . با هم متحدند) دنيوي( و غيرروحاني روحاني

آورد، و داراي اثر گرما و حرارتي  قرمز را به حالتي آتشين و ملتهب در مي
كند و به طرف قرمز  قرمز در روي سياه، تضاد ايجاد مي. شود خشك مي

قرمز . گيرد شود و حالت شرور و فاتح به خود مي نارنجي متمايل مي
نجي و قرمز ارغواني، دو نقطه متقابل به هم بوده، اولي شرور و شيطاني نار

  .است، دومي پاك و آسماني است
  

 زرد رنگ - 3- 4

 مركز اين. است خورشيدي شبكهزرد سمبل عقل و خرد و رنگ غالب 
 بر خود زدايشي فعاليت طريق از و نموده كنترل را گوارش سيستم انرژي
ترين رنگ  زرد، روشن. ]6[كند  مي كمك بدن تصفيه به ها روده و كبد

هاي خاكستري، سياه، بنفش  هاست و زماني كه با رنگ رنگ بين كليه ته
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 تراكمي است از زرد. دهد مخلوط شود، تمام خصوصياتش را از دست مي
از نظر مردم . طور كلي رنگ زرد، نشان روشني و نور است به. سفيدي
وقتي . قبالً پنهان بوده استتحقق واقعيتي است كه » ديدن نور«عادي 

. اين نشان هوش و آگاهي او است. است» روشن«شود كه فالني  گفته مي
از لحاظ سمبليك با فهم و . ها است ترين رنگ بنابراين رنگ زرد، روشن

  .دانايي ارتباط دارد و نشان دانش و معرفت است
  

  سبز رنگ - 4- 4

سبز .  سرد آن قرار داردبه دور از انتهاي گرم و رنگ سبز در ميانه طيف و
. باشد رنگ تعادل، توازن و همدلي است و رنگ غالب چاكراي قلب مي

هاي سبز روشن درخشان سمبل صفات نيكو، رنگ سبز  وجود رنگ
بز معتدل نماينده تطابق و رنگ نشانه سعادت و موفقيت، س كم

دهنده حقه  تيره نشانپذيري، سبز روشن نشانگر همدلي، سبز  انعطاف
زيادي پرتو سبز . باشند  و سبز زيتوني بيانگر خيانت و دورويي ميبازي

رنگ سبز با دارا بودن خواص . رساند فردگرايي و استقالل فرد را مي
رنگ سبز بدن را از سموم . رود كار مي هها ب ضدعفوني در درمان عفونت

از طرفي . سازد هاي مثبت و منفي آن را متعادل مي پاك كرده، انرژي
هنگامي كه اين سه بعد از . گردد اهنگي جسم، ذهن و روح ميباعث هم

بدن انسان در تعادل و هماهنگي با يكديگر قرار گيرند، كليت فرد به وقوع 
رنگ سبز، رنگ دنياي سبزيجات است كه معلول عمل  .]6[ پيوندد مي

گيرد و ذرات آب  وقتي زمين را روشني فرا مي. باشد فتوسنتز گياهان مي
رنگ سبز نشان . آيد شوند رنگ سبز به وجود مي ضا رها ميو هوا در ف

رنگ سبز آميزشي است از دانش و . دهنده ارضاء آرامش و اميدواري است
، احساس )زرد سبز(شود  وقتي كه رنگ سبز متمايل به زرد مي. ايمان

در بهار و تابستان كه رنگ سبز . آورد جواني و نيروي بهاري را بوجود مي
. ور استيام غير قابل تصوشحالي و لذت بردن از اين افراوان است، خ

. رود وقتي كه رنگ سبز خالص با خاكستري تيره گردد رو به زوال مي
رنگ سبز زرد در كنار رنگ نارنجي شديدترين اثر خود را دارد و رنگي 

تغيير . گردد شود، سپس به حالتي معمولي و لطيف مبدل مي فعال مي
فراوان است و هر كدام جلوه و بياني خاص دارد هاي رنگ سبز بسيار  مايه
  .]5[. تواند با درجات مختلف خود، تضادهاي زيادي به وجود آورد و مي

  

 نارنجي رنگ -5- 4

نشانه سالمت و ، وجود نارنجي روشن. نارنجي سمبل انرژي است
سرزندگي، نارنجي پررنگ نشانه غرور و نارنجي مات و تيره نشانه كم 

نمايانگر فراواني نيروي پويايي حيات ،  رنگ نارنجيزيادي. هوشي است
نارنجي رنگي مركب از زرد و قرمز است و در حد وسط اين  .]6[ باشد مي

از بين . العاده دارد دو رنگ، رنگ نارنجي درخشش و تابندگي فوق
داراي حد . هاي موجود، رنگ نارنجي داراي درخشش خورشيد است رنگ

متمايل به قرمز گردد انرژي فعالي در خود اعالي گرما است و زماني كه 
در صورتي كه رنگ نارنجي را با سياه تركيب و تاريك . حفظ كرده است

رود و به صورت  دهد و رو به زوال مي  خود را از دست ميماهيتنمائيم، 
تركيب آن با رنگ سفيد نيز باعث . آيد اثر در مي اي خاموش و بي قهوه

دست آمده از  هاي ب رتي كه رنگ قهوهدر صو. شود تنزل جلوه آن مي
وجود  ه گرمي ب، رنگ بژ،تر كنيم ب نارنجي و سياه را با سفيد روشنتركي
شود و رنگي  آميزي فضاهاي داخلي استفاده مي آيد كه معموالً در رنگ مي

  .]5[گرم و تابان است 
  

  بنفش رنگ - 6- 4

 البغ براي مفيد رنگي است، وقار و نفس عزت، روحانيت رنگ بنفش
اين .  جسم خود ارزش قائل نيستنديا احساسات، افكار براي كه افرادي

اما قادر به دوست داشتن   توانند به ديگران عشق بورزند، چه مي افراد اگر
گاه چنين حالتي را در بيمار احساس گردد، به او توصيه  هر. خود نيستند

 شب در عنوان نخستين كار در صبحگاه و آخرين كار در هشود كه ب مي
. دارد آيينه نگاه كرده و به تصوير خود بگويد كه چقدر دوستش مي

 احساس ،خندند و در شروع اين تمرين بيماران غالباً به اين توصيه مي
بنفش . مانند كنند، اما بعدها از موثر بودن آن در شگفت مي رويي مي كم

 ريبسيا كه بخش الهام رنگي است، برتر خود و بصيرت با همبستهرنگي 
اند كه بزرگترين   باره اذعان داشتهاين در نقاشان و شعرا، ها دان موسيقي از

مده كه در محاطره پرتو لحظات الهام بخش آنان زماني به سراغ شان آ
 بنفش آبي سمبل هرج و مرج، مرگ، ستايش و .]6[ اند بنفش بوده

بنفش قرمز . است تنهايي كننده  القاء،عظمت است، و بنفش آبي رنگ
هاي  بل عشقي يزداني و سلطه روحاني است در طبيعت بسياري گلسم

هاي زرد رنگي قرار  ها و پرچم بنفش رنگ هستند كه در وسط آنها جوانه
هاي روشن،  به طور كلي تمام رنگ. گرفته است و جلوه خاصي دارند

 در ،دهند و نشانه زندگي هستند هاي مثبت زندگي را نشان مي جنبه
  .]7[اند  هاي منفي و گرفته يره و تاريك سمبلهاي ت حالي كه رنگ

  

  )تاريكي( سياه رنگ -7- 4

 سياه رنگ .است تاريكي و ظلمت نباشد روشنايي و نور كه جا هر
 ماتم، ظلم، نمايشگر. كند مي نفي را خود واقع در و است رنگ ترين تيره

 آن فراسوي در كه است مطلقي مرز نمايانگر .است انتها و تاريكي، مرگ
 بيانگر فكر پوچي و نابودي است سياه به لذا و گردد مي متوقف دگيزن

سفيد به صفحه خالي . سفيد است» بله«بوده و نقطه مقابل » نه«معني 
ماند كه داستان را بايد روي آن نوشت ولي سياه نقطه پاياني است كه  مي

در فراسوي آن هيچ چيز وجود ندارد نشانگر ترك عالقه، تسليم يا انصراف 
ثير قوي بر هر رنگ كه در همان گروه قرار گرفته باشد أهايي بوده و از تن

. دهد برخوردار است و خصلت آن رنگ را مورد تاكيد و اهميت قرار مي
]7[.  
  

  )نور( سفيد رنگ -8- 4

جالب است كه بدانيم بسياري از نقاشان سفيدي و سياهي را رنگ 
است كه اين دو را دانند و آنها معتقد هستند كه نور و سياهي  نمي
سازد و در بسياري از مكاتب نقاشي اين دو هر دو در تابلوها در حال  مي

 جنگ هستند و بايد ميزان و جاي هر كدام در صفحه از قبل معلوم و



  


����� ��	 ��� ����� �� ������� ����	� /��� ��  /!���"���#$  / %�&'�()*...................................................................................................................................................29 

� �� ������ � ��� ���������� �� ������ � ��� ���������� �� ������ � ��� ���������� �� ������ � ��� ������������ ���� ���� ���� �  ����� 

نشانگر . رنگي است آاليشي نشانه پاكي و بي سفيدي و بي. مشخص گردد
كه در رنگي سرد و نشانه برف و يخ است . معصوميت و صداقت است

روحي، پرواز، مرده و   بيمرگ، انسان احساس دوري، عمق، بعد مسافت،
شود و آنها را  ها تركيب مي رنگي است كه با تمام رنگ. كند روح مي

رنگ  در اسالم توصيه زيادي به پوشيدن و استفاده از .]8[ كند ضعيف مي
طوري كه رنگ لباس احرام نيز سفيد  هسفيد و پاكي آن شده است ب

  .ه نباشندخاب شده تا به هيچ رنگي آلودانت
  

  ها روانشناسي رنگ -5

توان به  روانشناسي رنگ مبحث بسيار مهمي است كه به وسيله آن مي
 ها، يندهايي همچون انتخاب رنگآكه با فر رسيد جامعه و شهر هويت فرد،

  .]4[ ها همراه است ثيرات رواني رنگأت تحليل، تفسير،
  

  اهشناسي رنگ سي روان -5-1

 معموالً به عنوان نماد ترس .كند  جذب مي مام نورها در طيف رنگت سياه
ا به عنوان نشانگر قدرت نيز  ام،گيرد يا شيطان مورد استفاده قرار مي

هاي خطرناك   از رنگ سياه براي نشان دادن شخصيت،شود شناخته مي
 رنگ سياه در بسياري از. شود مثل دراكوال و يا جادوگران استفاده مي

 اين رنگ ،گيرد ها براي مراسم سوگواري مورد استفاده قرار مي فرهنگ
در مصر . همچنين نشانگر غمگيني، جذابيت جنسي و رسمي بودن است

رنگ سياه . ه استد دوباره بودلقديم، رنگ سياه نشانگر زندگي و تو
هاي مد مورد استفاده قرار  معموالً به دليل الغر نشان دادن در نمايش

 .گيرد مي

  

  شناسي رنگ سفيد روان -5-2

 معموالً .تواند در انسان احساس فضاي بيشتر به وجود آورد رنگ سفيد مي
 اتاقي كه كامالً به رنگ سفيد .نشانگر سرما، پاكيزگي و آرامش است

نقاشي شده باشد ممكن است جادار و بزرگ به نظر آيد اما خالي و سرد 
سفيد براي ايجاد حس ها و كادر پزشكي از رنگ  بيمارستان. است

  .كنند پاكيزگي استفاده مي
  

  شناسي رنگ قرمز روان - 5-3

 نشانگر .رنگ قرمز، رنگ گرمي است كه برانگيزاننده هيجانات قوي است
رنگ قرمز، به وجود آورنده احساس شور  .تعشق، حرارت و صميميت اس

  .تحريك كننده احساس خشم و عصبانيت استو و هيجان 
  

   رنگ آبيشناسي روان -5-4
ترين رنگ در بين مردان  آبي، رنگ مورد عالقه بسياري از مردم و محبوب

گيري را در  گرايي يا گوشه تواند احساس غم، درون رنگ آبي، مي. است
معموالً براي دكور دفاتر مورد استفاده قرار  .بعضي افراد به وجود آورد

رنگ آبي با  .ندهاي آبي كارآيي بيشتري دار گيرد زيرا افراد در اتاق مي
هايي است كه  ا يكي از رنگهاست ام ترين رنگ وجودي كه از محبوب

هاي كاهش وزن توصيه  در برخي از برنامه. انگيزد كمترين اشتها را بر مي
رنگ آبي به ندرت به . هاي آبي بكشيد شود كه غذاي خود را در بشقاب مي

غذا معموالً همچنين رنگ آبي . ها وجود دارد خوراكي صورت طبيعي در
. دشو به عنوان نشانه فاسد بودن و يا سمي بودن آن در نظر گرفته مي

 .تواند باعث كاهش ضربان قلب و حرارت بدن گردد رنگ آبي مي

  

 شناسي رنگ سبز روان -5-5

پژوهشگران  .رنگ سبز، رنگ سردي است كه نماد طبيعت است
 ، خواندن گرددتواند باعث افزايش قابليت اند كه رنگ سبز مي دريافته

آموزان و دانشجويان با قراردادن يك برگه شفاف سبز رنگ  برخي از دانش
توانند مطالب را با سرعت بيشتري از حد معمول  بر روي صفحه كتاب، مي

رنگ، از دير باز نماد باروري بوده و در قرن  اين .بخوانند و درك كنند
رنگ سبز در از  .رفته است پانزدهم براي لباس عروسي به كار مي

باعث كاهش  و شود دكوراسيون به دليل اثر آرام بخشي آن استفاده مي
كنند، كمتر   كساني كه در فضاي كاري سبز رنگ كار مي.شود استرس مي

  .شوند  دستگاه گوارش ميتنشدچار 
  

  شناسي رنگ زرد روان - 5-6

رنگ زرد به دليل مقدار زياد نوري كه  .شاد است رنگ زرد، رنگي گرم و
استفاده از . كند ها چشم را خسته مي كند، بيشتر از بقيه رنگ نعكس ميم

تواند باعث چشم  رنگ زرد براي پس زمينه كاغذ يا نمايشگر كامپيوتر مي
تواند   ميرنگاين  .هاي خاص از دست دادن بينايي گردد درد يا در حالت

با وجودي كه رنگ زرد به . احساس رنجيدگي و خشم را به وجود آورد
هاي زرد  اما بيشتر مردم در اتاق شود نوان يك رنگ شاد شناخته ميع

هاي زرد رنگ  ها نيز در اتاق دهند و بچه يجانشان را از دست ميرنگ، ه
رنگ زرد باعث افزايش سوخت و ساز بدن انسان  .كنند بيشتر گريه مي

شود، بيشتر از بقيه  ها زودتر ديده مي ، از بقيه رنگچون رنگ .گردد مي
  .گيرد ي جلب توجه مورد استفاده قرار ميبرا
  

 شناسي رنگ ارغواني روان -5-7

رنگ  . نشانگر عقل و معنويت استو ثروت ،رنگ ارغواني نماد وفاداري
عنوان نشانه  هو به همين دليل ممكن است بكم است طبيعت   درارغواني

  .نظر گرفته شوددر  مصنوعي
  

  اي شناسي رنگ قهوه روان -5-8

ي، رنگي طبيعي است كه برانگيزاننده حس قدرت و ا رنگ قهوه
 .تواند حس غم و انزوا را به وجود آورد  همچنين مي.پذيري است اطمينان

 .آورد اي، حس گرما، محبت، آسايش و امنيت را به ذهن مي رنگ قهوه
معموالً بيانگر طبيعي بودن، زميني بودن و متفاوت بودن است اما گاهي 

 .يدگي نيز باشدتواند نشانگر پيچي مي
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  شناسي رنگ نارنجي روان -5-9

زا در  رنگ نارنجي، تركيب زرد و قرمز است و به عنوان يك رنگ انرژي
 احساس هيجان، گرما و شور و شوق را به ذهن .شود نظر گرفته مي

  .گيرد  معموالً براي جلب توجه مورد استفاده قرار مي وآورد مي

  

  شناسي رنگ صورتي روان -5-10

صورتي، در واقع همان رنگ قرمز كم رنگ است و معموالً نشانگر رنگ 
ها معموالً رختكن تيم   در ورزشگاه وبخشي دارد  اثر آرام اين.عشق است

ها كم انرژي و  كنند تا بازيكنان آن حريف را به رنگ صورتي نقاشي مي
با وجودي كه اثر آرام بخشي رنگ صورتي مشخص شده  .منفعل شوند

اند كه اين اثر تنها در خالل مواجهه اوليه  شگران دريافتهاست ولي پژوه
ها استفاده شد،  مثالً هنگامي كه از اين رنگ در زندان. آيد به وجود مي

 .زندانيان پس از عادت كردن به آن، حتي نا آرامتر از قبل شدند

  

  رنگ درماني - 6

 ف،هاي مختل هاي بدن در معرض رنگ عبارت است از هنر قراردادن اندام
منظور كمك به سالمت تعادل و تندرستي عمومي بدن كه باعث يك به 

فردي و بلوغ معنوي  كه منتهي به رشد شود هم رديفي بين اعضا مي
ثيراتي كه هر رنگ در فرد و فضا دارد را أگردد و اگر ما بتوانيم ت مي

شهرمان بر اساس نوع فعاليت آن استفاده كنيم چه  بررسي كنيم و در
در  .]9[ شود آيد كه باعث پيشرفت شهر مي مي بوجود مينيروي عظي

ها  ها، از رنگ ها و چيني هاي قديمي، از جمله مصري برخي از فرهنگ
اين كار كه گاهي به آن نور درماني يا . شده است براي درمان استفاده مي

شود هنوز هم به عنوان روش درمان جايگزين  رنگ شناسي نيز گفته مي
 : عبارتند ازدر اين روشها  استفاده از رنگ. گيرد ر ميمورد استفاده قرا

   تحريك بدن و ذهن و افزايش تمركزقرمز براي
  يك اعصابزرد براي تحر
  اال بردن سطح انرژينارنجي براي ب

 درد و تسكين بيمارآبي براي كاهش 

  هاي پوستي ناراحتينيلي براي تسكين 
نگرند و  ترديد ميشناسان به رنگ درماني به ديده شك و  اغلب روان

ها در  ها اغراق شده و رنگ گويند كه درباره تاثيرات احتمالي رنگ مي
اند كه در  ها نشان داده پژوهش. هاي مختلف، معاني متفاوتي دارند فرهنگ

ثيراتي زودگذر و أها در تغيير حالت افراد، ت بسياري از موارد، تاثيرات رنگ
فراد در اتاق آبي ممكن است در براي مثال، قراردادن ا. موقتي بوده است

ها به وجود آورد اما اين اثر پس از آن كه  ابتدا احساس آرامش در آن
  .ها آرامششان را بازيافتند، به تدريج كاهش خواهد يافت آن
  

  ثير رنگ در فضاأت - 7

هاي فضاهاي داخلي و نفوذ آنها بر افراد در زمان روشن  اهميت رنگ
 به طور متوسط دو سوم جه كنيم كه تقريباًت توشود كه به اين واقعي مي

تر از آن اين است  و مهم كنيم هاي بسته سپري مي از وقتمان را در محيط

 يكي از رنگ سازند، هاي بسته در كنار هم شهر را مي كه تمام اين محيط
توانيم با محيط پيرامون خود ارتباط   آن ميعواملي است كه به وسيله

توانيم فضاي كسالت بار و يكنواخت  ه رنگ ميوسيل هما ب .برقرار كنيم
تغيير رنگ ديوارها  .اطراف را به مكاني روح بخش و مطلوب مبدل سازيم

نكه بتوانيم ارتباطي درست آتواند نتايج چشمگيري به بار آورد براي  مي
سازيم بايد بياموزيم كه ترس   اطرافمان برقراريميان طبيعت خود با فضا

ترسي  ايرين و منحصر به فرد بودن را از خود برانيم،از متفاوت بودن با س
ها را آزادانه به بازي  شود كه افراد رنگ اين مي كه بيشتر اوقات مانع از

 خود را در حصاري غالباً، ايم  ما به افرادي شرطي مبدل شدهاكثراً .گيرند
و  دهيم رمق قرار مي خنثي و كم رنگ و بي روح، هايي معقول، بي از رنگ

عمل  در طراحي شهرهايمان بر اساس هويت و شناخت جامعه آنها، مااگر 
يابيم نه اينكه به شهري  كنيم به شكل خوشايند و آرامش بخش دست مي

فضاي  يك شهرساز بايد همواره اشيايي را كه در ،تنشبي روح و پر از 
ممكن است در فضايي وارد  .]10[  مدنظر قرار دهد،بيند پيرامون خود مي

را مورد حمله قرار دهند يا   حس كنيد گويي از هر سو شماشويد كه
اينكه داراي چنان ظاهر شلوغي باشد كه هنگام نياز به استراحت و 

حتي در دورترين نقطه يك شهر شلوغ هم توجهتان را به  آرامش كامل،
تواند بر اساس نوع عملكردش به طور مثال  يك مكان مي. خود جلب كند

شباهت بسيار زيبا بين شهر و انسان . فعال كندحس ماجراجويي شما را 
 ها، كف توان اين گونه گفت كه رنگ ديوارها، در ارتباط با رنگ را مي

گونه شخصيت يك فرد را نشان  بلمان و انتخاب رنگ نامناسب همانم
انتخاب رنگ  .كند  هم هويت يك شهر را بيان ميطور دهد همان مي

گردد اگر در  گونه كه باعث اختالالت جسماني و رواني مي نامناسب همان
گيرد قرار گرفتن در آن فضا به مدت طوالني  شهر مورد استفاده قرار مي

  .شود فشار رواني مي موجب مشكالت زيادي همچون عصبانيت،
  

  رنگ در مسجد -8

 و زرد نمايانگر نيازهاي قرمزاز ديدگاه روانشناسي چهار رنگ آبي، سبز، 
نياز به عشق و محبت، نياز به خودنمايي، . ي انسان و روان او هستنداساس

وجوي آينده و رسيدن به آرزوها،  نياز به عمل و موفقيت و نياز به جست
اين روانشناسي رنگ هنگامي كه در . همگي اهميت خاص رواني دارند
. ]11[ يابد رود، نمادگرايي بيشتري مي مكاني و در هنري ديني به كار مي

هايي كه  الم در هنر راه خالقيت را باز گذاشته و با وجود محدوديتاس
هنر اسالمي، . داشته، سعي كرده انسان را در قيد و بند ماديات نگه ندارد

گنجد و آن اصل اول  داراي عنصري است كه در وراي زمان و مكان مي
پس هنر اسالمي از راه تمثيل و نماد وارد عرصه هنر . دين اسالم است

رنگ در  .شود و هدف آن، ياري انسان براي شناخت اصل خويش است مي
اسالم پرمايه و غني از فحواي عميق باطني و تمثيلي يا قدسي و معنوي 

حياني  شناسي و به همين دليل، رنگ در معماري اسالمي با هستي. است
روحانيت و قداست و . هاي آن درهم تنيده است كالم قرآن و تمثيل

 در هستي شناسي اسالمي با روح گرافيك و ذائقه زيباييها  الوهيت رنگ
 شناختي ظرافت و صور پر لطف، قرابت و مناسبت بنيادين دارد 
در معماري مساجد استفاده هايي كه در اين ميان بيش از بقيه  رنگ(
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هايي هستند كه بيشترين  رنگ) سفيد، آبي، قرمز، زرد و سبز، )اند شده
  .]12[ تأثير را دارند

  

 سفيد -8-1

پوشاند، نشان   فضاي داخلي مساجد را ميعرنگ سفيد كه در بيشتر مواق
سفيد در مسجد اسالمي، شكل واحد و . از قداست و پاكي و آرامش است

  عبادت و نيايش،گيرد و در جهت بيان حاالت قدسي توحيدي به خود مي
ز سفيد پرمعناترين رنگ در عالم روحاني است و ني. رود  به كار ميكردن

سفيد در مسجد دور تا دور آدمي كشيده . پرمهابت و ترساننده است
كرانگي و قداست  سازد كه در مركز بي نا و گويا ميشود و فضايي پرمع مي

  .قرار دارد
  

 آبي -8-2

 نهايت و به جهاني خيالي و دست رنگ آبي عمقي دارد كه آدمي را به بي
. بخش است رويي آرامپذيري است و ني قدرتش در كنش. برد نيافتني مي 

ها براي آرام كردن بيماران به  هاي آبي رنگ در آسايشگاه برق امروزه، چراغ
 .آبي داراي قدرتي است همانند قدرت طبيعت در زمستان. رود كار مي

. شوند ها در ظلمت و سكوت پنهان مي ها و رويش هنگامي كه همه جوانه
. گرايد به تاريكي ميدار است و در نهايت عظمت خود  آبي هميشه سايه

آبي براي . دهد انتهاي روح سوق مي آبي روان ما را به امواج ايمان، به بي
آبي به دليل  .ها سمبل فناناپذيري است ما به مفهوم ايمان و براي چيني

سكوت و آرامش اسرارآميزش در تابلوهاي مذهبي مسيحيت و بناهاي 
، ايمان و اعتقاد، اعتماد و اي دارد و نشان از فروتني اسالمي كاربرد ويژه

  .مقاومت دارد
  

 الجوردي -8-3

كرانگي آسمان را   رنگ عالم است و وسعت درون و بي مثالالجوردي
پوشاند و نقوش زرد  كاري مانند آسمان فضا را مي در كاشي .دده نشان مي

درخشند و نقش و  و نارنجي در ميانه آن مانند ستارگان در آسمان مي
ها قداست و  خطوط آن. برد آدمي را به خيال بهشت مينگارهاي گياهي، 

نشينند  بدين گونه است كه كالم و نقش در هم مي. آيات نور را دربردارند
  .شود و هر نقش و نگار سمبل و نماد چيزي از آن عالم مثال مي

  

  سبز -8-4

. سبز در حد فاصل زرد و آبي قرار دارد و تركيبي از اين دو رنگ است
دهنده ارضاي آرامش و اميدواري  نشان. اي سبزيجات استسبز رنگ دني

سبز متمايل به زرد، . رنگ سبز، آميزشي از دانش و ايمان است. است
و به اين علت در فصل بهار شادي، . آورد احساس جواني و نيروي بهار مي

رنگ سبز متمايل به آبي، حالت . تصوري جداي از ديگر مواقع دارد
روايت است . است) ص( سبز رنگ حرم پيامبر. دده روحانيت را نشان مي

رنگ سبز . كه در هنگام نزول وحي، افق آسمان به رنگ سبز نمايان شد
هاست  ترين رنگ  آرامش، سبز مطلق، آرامرنگ. زندگي و زيستن است

فرين  كسالت آ،كانون هيچ جنبشي نيست و به دليل همين ساكن ماندن
  .نشيند ر ميهاي ديگ شود و به اين علت با رنگ مي
  

 اي فيروزه -8-5

توان   مي،اي معتقد بودند  به قداست فيروزهايرانيان از دوره پيش از اسالم
جمشيد هم مالحظه  هايي مانند تخت كانمهاي  اين رنگ را در كاشي

ها  به نظر آن. بردند ر ميها به كا يا بر اشياي زينتي كه خانم. كرد
رود، عزت و سالمت   از بين مي راكند، نازايي اي ديد را قوي مي فيروزه

ها براي  هاي گنبد و مناره  كاشيدراي  فيروزهرنگ  پس .دآور نفس مي
به  كنندگان مودن ديد باطني نگرندگان و عبادتتداوم ساختمان و قوي ن

  .بردند كار مي
  

  شهر درو كاربرد آن رنگ  -9

ي  در بدنه و نما.توان ديد همه جا مي  رنگ را در،محيط شهري در
 ، فضاي سبز، مبلمان شهري،ها سازي  كف، پوشش بام،ها ساختمان

آميزي لباس افراد كه همگي  دروها و حتي آسمان شهر و نيز رنگخو
 براي مثال در جامعه ما .نقش مهمي در تعيين چهره رنگي شهر دارند

 شهرها را متفاوت هاي غالب هستند كه مسلماً  رنگ،كدر هاي تيره و رنگ
شاد  هايي تند و آميزي كند كه مردم آن تمايل به رنگ ياز شهرهايي م

 افراد نيزها معاني نمادين دارند و حتي در تصورات ذهني  رنگ. دارند
سياه براي مراسم عاشورا  هاي سبز تيره و  براي مثال رنگ.شود تداعي مي

گيريم اندوه  رود كه ناخودآگاه وقتي در فضاي شهري قرار مي كار مي هب
 حتي اگر كسي هيچ پيش زمينه مذهبي ،گيرد ان را فرا ميتمام وجودم

 نداشته باشد و براي اولين بار وارد ايران در ماه محرم شود اين غم را
هاي   رنگ.شهر است ثير رنگ در مردم وأ اين همان ت.كند احساس مي

 در بناها و .آور فصل پاييز و آغاز مدارس است  و نارنجي يادقرمز ،زرد
وسيله آنها  همصالح محلي كه بناها ب هاي طبيعي  رنگي،فضاهاي قديم

اقليم و ،  با روحيه وداد اي هماهنگ مي  به شهر چهره،شد ساخته مي
 بنابراين رنگ هر شهر تثبيت شده بود .كرد فرهنگ مردم نيز مطابقت مي

 بناهاي مذهبي با ،اين شهرها  در.شد اي از هويت آن محسوب مي و جنبه
 تجربه .درخشيدند اي رنگ در زمينه خاكي خود مي زهتزئينات كاشي فيرو

بخش و به   آرامش،دليل وحدت آن هحركت در چنين فضاهاي شهري ب
  . است سرزنده و متنوع بوده،حساب شده دليل تنوع رنگي بجا و

 استفاده از رنگ به معضلي بدون پاسخ ،برعكس در شهرهاي امروز ما
فكر و كوركورانه   به استفاده بيتبديل شده كه سازندگان و مردم عادي را

شود كه سرعت زندگي روزمره و  از رنگ كشانده است و اجازه داده مي
نمايي شده اي براي خود  رنگ وسيله.به دنبال خود بكشد را وقايع ما

 مديران از افراد غيرمتخصص در طراحي فضاي شهري استفاده .است
با تعجب به نتايج كنند و سپس با وجود صرف هزينه و انرژي زياد  مي
  .]13[ نگرند سف بار به وجود آمده ميأت
كلي براي تهيه سيماي رنگي شهر بايد موارد زير را مد نظر قرار  طور هب

  :داد
 .نقشه رنگي منطقه يا شهر تهيه شود - 
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طرح جامع رنگ براي يك شهر بايد جامع و قابل اجرا باشد و از  - 
 .ها تبعيت كند قوانين هماهنگ رنگ

ها بايد هويت شهر و ساليق و فرهنگ مردم مورد   رنگدر انتخاب - 
 .توجه قرار گيرد

طرح جامع رنگ نه تنها تكليف مناطق و فضاهاي شهري را از لحاظ  - 
 تجهيزات و عناصر نمايد بلكه در انتخاب رنگِ هماهنگي مشخص مي

ها و نهادهاي مختلف  فضاي شهري نيز بين سازمان ثابت و متحرك در
طرح رنگي شهر   بايد توجه داشت كه در،كند د ميشهر هماهنگي ايجا

 :بايد چهار سطح مورد مطالعه قرار گيرند

  شهر يا منطقه -1
  خيابان يا ميدان -2
  بناهاي منفرد -3
  )غيره ها تزئينات مبلمان شهري و پنجره(جزئيات  -4

 هاي مهم را با هاي معروف و خيابان  ميادين و ميعادگاه،توان مسيرها مي
استفاده از رنگ در شهر با كاربرد رنگ در نقاشي . كدهاي رنگي خوانا كرد

ها وظيفه طراح شهري پاسخ به نياز   در دنياي پيچيده رنگ.متفاوت است
  .انسان جهت سادگي و قابل ادارك كردن شهر است

  

   تأثير رنگ بر ادراك شهر- 9-1

البته در كنار ماهيت (منظر شهري به دليل ماهيت عيني و ملموس خود 
ترين حس از  مهم. باشد سط حواس انسان قابل ادراك ميتو) ذهني آن

تغيير . ميان حواس پنجگانه در فهم منظر شهري، حس بينايي است
گونگي و نحوه اين ادارك هاي زماني بر چ تدريجي مناظر شهري در بازه

گذارد عالوه بر آن، ميزان و كيفيت تأثيرپذيري از منظر شهري  تأثير مي
بنابراين دو عامل زمان . اده و يا سواره وابسته استبه نوع حركت اعم از پي

اين مفهوم از آن جهت . و حركت بر كيفيت ادراك منظر شهري مؤثرند
كثر مواقع در حال حركت در شهر اهميت دارد كه كاربران شهري در ا

در باشند، بنابراين جهت طراحي رنگي در شهر بايد نوع حركت  مي
اين حركت در . گيران قرار بگيرد فضاهاي مختلف مورد توجه تصميم

ها و معابر عالوه بر   در واقع خيابانافتد، مسيرهاي ارتباطي شهر اتفاق مي
ها  ها و نفوذپذيري به عنوان شريان جاد شبكه ارتباطي و تأمين دسترسياي

كنند به اين ترتيب  اندازها را نيز تقويت مي بندي، ديد به چشم و استخوان
شود  ها تعريف مي اي منظرسازي توسط اين شريانالگوهاي از  بخش عمده

بنابراين الزمه ادراك صحيح و مناسب انسان از رنگ منظر شهري  .]14[
 به بكارگيري برخي اصول و در حين حركت و يا در طول زمان وابسته

از ميان اصولي كه عمدتاً با تكيه بر نظريات و . باشد هاي طراحي مي انگاره
مندان حوزه سيماي شهري قابل استنتاج است، آراء متخصصين و انديش

 بر 1ترين نظر در اين زمينه ديگاه كالن در مورد ديدهاي پي در پي نزديك
اخل چند عابر پياده در د وي معتقد است كه هر. سيماي شهري است

ا مناظر شهري در قالب نمايش كند، ام شهر و با سرعتي ثابت عبور مي
گيرند كه با  اي زماني مختلف شكل ميري در فازهاي از عناصر شه دسته

                                                           
1
 Serial vision 

شوند و در  ان ديگر به صورت متوالي آشكار ميقدم زدن از مكاني به مك
 با افزايش سرعت حركت براي در عين حال همراه. گيرند پيش رو قرار مي

زمينه مبهم، ادارك فضايي ها در شهر، نقطه تمزكز دورتر، جزئيات  سواره
ور نسبي كمتر از عابرين پياده  به ط لذا اشخاص سوارهشود، ضعيف مي

  .]15[توانند جزئيات منظري شهري را ادراك نمايد  مي
 درجه يك به دليل نياز به باال بردن شريانيدر يك بزرگراه يا خيابان 

هاي  هايش الزم است كه از لكه ت و بزرگ مقياس بودن فضا و جدارهسرع
ي ريز و متنوع با ها وجود لكه. گر استفاده شود رنگي بزرگ و هدايت

د اشتباهي است كن دگان را به خود جلب ميجزئيات زياد كه توجه رانن
برعكس در يك . كند گونه فضاها را مخدوش مي كه هدف از خلق اين

رو كه هدف در آن حضور هر چه بيشتر پياده و مقياس كوچك  پياده
 آميزي متنوع و قابليت شناسايي ست، توجه به جزئيات ريزتر با رنگا

اين در  .]16[بيشتر و برقراري ارتباط براي افراد آن محل مورد نظر است 
هاي تهران با سرعت باالي  لي است كه انتخاب رنگ در بزرگراهحا

ي كوچك ها واري در اكثر مواقع همراه با لكههاي دي ها در نقاشي اتومبيل
عليرغم صرف هزينه هنگفت . باشد و در مقياس سرعت پايين مي

بنابراين سرعت در . شهروندان كمتر فرصت ديدن آنها را دارندشهرداري، 
تواند مؤثر  انتخاب نوع رنگ آميزي فضاها بسيار در درك صحيح آن مي

هاي هنري  ي كه پيمانكاران مختلف با ديدگاهاز طرفي از آنجاي. باشد
متفاوت و به صورت منفرد به طراحي اين فضاها در شهر تهران مشغولند، 

دي نسبت به طراحي پي در پي و نحوه توالي صحيح اين اغلب هيچ دي
اين در حالي است كه در صورت وجود پالت رنگي واحد و . فضاها ندارند

توان اين امر را نيز كنترل نمود تا خوانايي و  بيني شده در شهر مي پيش
توان گفت در حيطه   در نهايت مي.معناي فضاهاي شهري را افزايش داد

 حكم نقاشي را دارد كه بر روي بومي سه بعدي كاررنگ، طراحي شهري 
كند كه داراي مقياس عظيمي است و عالوه بر آن پويا و در حال  مي

هاي مختلف،  به عبارتي افراد هنگام حركت با سرعت. حركت و رشد است
. بنا بر نياز هر فضا در سطح شهر بايد تداوم و پيوستگي را حس كنند

تري كاربرد دارد و هدف آن ايجاد  ه وسيعظريه رنگ براي شهر در زمينن
در واقع استفاده . اند هايي است كه عاري از هماهنگي هنگي در مكانهما

از رنگ براي طراحان شهري، به منظور ايجاد حس وحدت در عين وجود 
  .تنوع نياز هر فضا يا شهر است

  

   نقش رنگ در ايجاد خوانايي و هويت در شهر-9-2

 و هويت در تك تك فضاهاي هر شهر همواره از حفظ و تقويت خوانايي
بايست   مستقل از نوع فضا يا محل شهر ميترين اهدافي است كه مهم

ترين  رنگ يكي از مهم. مورد نظر طراح و مديريت شهري قرار گيرد
اي كمتر از ساخت و ساز  تواند به سادگي و با هزينه عناصري است كه مي

ايي، حس وحدت و حس مكان مؤثر براي تعريف فضاها، در ايجاد خوان
هاي بارز معماري و شهرسازي   يكپارچگي از ويژگيحس وحدت و. باشد

حالي كه اكنون اغتشاش و از هم گسيختگي در  ايران بوده است، در
فاده از نقشه رنگي صحيح و بجا است. شهرها جاي آن را گرفته است

ت بخشي ه حس مكان و هويتواند به تقويت حس وحدت كه منجر ب مي
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انداز و  د هويت و تعيين چشمدر واقع ايجا. گردد، كمك كند به فضا مي
 اهداف طراحي شهري است كه رنگ دورنماي مشخص شهري از جمله

ه شهرها به شدت حتي اكنون ك . از عوامل تأثيرگذار در آن باشدتواند مي
 اند با نام بردن برخي از شهرها، هويتي رنگي شده دچار اغتشاش و بي

اين همان توقع و انتظاري . شود هاي رنگي خاصي در ذهن زنده مي فطي
بايست در جهت  رود و طراح مي ت كه از هويت و نقش آن در شهر مياس

ناخودآگاه در بسياري موارد پالت رنگي به صورت . تقويت آن تالش كند
ها مورد استفاده قرار گرفته است كه خود به  در يك شهر چنان طي سال

تاها و بسياري از شهرها، روس. مادي قوي تبديل شده استنشانه و ن
حتي . اند هاي رنگي خود را به دست آورده ها سنت مناطق طي سال

توانند حال و هواي رنگي  هاي مختلف شهرها نيز مي ها و بخش محله
هاي  اي شهر با بخش هاي حومه براي مثال بخش. فاوتي داشته باشدمت

ركزي يا بافت تاريخي هر يكي داراي هاي اداري و م صنعتي يا بخش
ها هويت خاص  از طرفي در هر فرهنگ، رنگ .كدهاي رنگي متفاوتي است

هاي  در تصورات ذهني ما هر بنا با رنگخود را دارند به طوري كه گاه 
اي و آبي، يادآور بناهاي  هاي فيروزه مثالً رنگ. شود خاصي تداعي مي

 و شاد به ياد فضاهاي هاي تند نگ و مساجد هستند و يا با ديدن رمذهبي
 ها، معاني و توانند يادآور زمان هاي مختلف مي رنگ. تيماف كودكانه مي

  .وقايع خاص باشند
هاي زرد،   و سياه براي مراسم عاشورا و رنگهاي سبز تيره براي مثال رنگ

 چهره  و نارنجي يادآور فصل پاييز و آغاز مدارس است كه هر يكقرمز
تواند  هاي رنگي مي شناسايي هويت. دهند اهاي شهري ميمتفاوتي به فض

طراحي رنگ در شهر از . در خوانا كردن فضا به طراحان شهري كمك كند
تواند در هويت بخشي  ها بر انسان مي شناسي و تأثير آن ديدگاه روان

گ قرمز در فضاهايي به عنوان مثال استفاده از رن. فضاها تأثير بگذارد
  .تواند به هيجان فضا بيفزايد  ميها مانند شهربازي

  

   رنگ و تنوع و سرزندگي در شهر- 9-3

زمينه ها  رنگ. كند هش خستگي و برانگيختن چشم كمك ميرنگ به كا
را در ساعات مختلف روز پديد آورده و ) ها كنتراست(متنوعي از تضادها 
ورند و فضا را متنوع آ هاي جديدي به وجود مي روشن -در هر ساعت سايه

فقدان تنوع و سرزندگي، ناخواسته مانع حضور افراد . كنند سرزنده ميو 
با توجه به اين مطلب، . در فضاها و مشاركت آنها در زندگي مدني است

صورتي حساب شده  هايجاد تنوع و خلق شادي و نشاط در فضاي مناسب ب
هاي تجاري  بارزترين نمونه آن خيابان. ن استو فكر شده به راحتي ممك

هاي بازي كودكان است كه تنوع رنگي آنها به منظور خلق فضاهايي و فضا
هاي خاص نيز  حتي مناسبت. بديهي تبديل شده استشاد به امري 

مراسم شادي و . يادآور تنوع رنگي متفاوت از ساير اوقات سال هستند
آميزي متنوع و متفاوت در  و سرور در ذهن همه مترادف با رنگجشن 

هاي سرد با آسمان خاكستري  براي مثال در اقليم .]16[ روز و شب است
تواند عناصر را  هاي تند و زنده مي و تابش كم خورشيد استفاده از رنگ

تر قابل شناسايي سازد و فضا را شادتر كند و از اين طريق در  راحت
 .روحيه افراد تأثير مثبتي بگذارد و آنها را تشويق به حضور در فضا كند

ها و  و نماهايي كه يا رنگها  تاً سبز در طول اتوبانتري و نهايرنگ خاكس
اند در شهر تهران  د و يا بدون فكر تند و زننده شدههاي خنثي دارن بافت

توجهي مسئوالن اين امر، تمايلي به  باعث شده است كه بيننده در پي بي
اين امر در سطوح مختلف ملي . دحضور در سطح شهر نداشته باشن

د جامعه و چه به لحاظ چه به لحاظ سالمت رواني افرا. ثر باشدتواند مو مي
از اين رو با توجه به . هاي جمعي در امر مديريت شهري حفظ مشاركت
كنندگان الزم است به  گ در نحوه ادراكات فضايي استفادهاهميت تأثير رن

  .شناسايي عوامل توليد رنگ در شهر پرداخته شود
  

   عناصر تشكيل دهنده رنگ در شهر- 10

نه و نماي در بد. توان ديد ر محيط شهري رنگ را در همه جا ميد
، سازي، مبلمان شهري و فضاي سبز ها، پوشش بام، كف ساختمان

آميزي لباس افراد كه همگي نقش  خودروها و حتي آسمان و نيز رنگ
بنابراين نحوه تركيب و شناخت . مهمي در تعيين چهره رنگي شهر دارند

تواند  حان در كنار ساير عوامل طراحي مياصحيح ثابت رنگي توسط طر
ندان شهر را خوانا، باهويت، سرزنده و شاد و زيبا سازد به طوري كه شهرو

اي خوشايند و به عبارتي خاطراتي رنگي و  همواره از شهر خود با خاطره
 برخي از عناصر كالبدي و غيركالبدي كه در 1در جدول . زيبا ياد كنند

  .]17[شده است رنگ شهر مؤثرند آورده 
  

  . عناصر مؤثر در رنگ شهر-1جدول 
  

   سبز- پوشش گياهي
  عناصر طبيعي

  اي، خاكستري و جزء آن  خاكي تا قهوه-خاك و مانند آن

  قديم
  بناها

  جديد
  فضاهاي شهري

  خودروها
  عناصر متحرك

  هايشان ها و لباس آدم
  مانمبل

  عناصر كالبدي
  عناصر مصنوع

  عناصر ثابت
  الحاقات

  نور  عناصر غيركالبدي
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   رنگ در عناصر طبيعي- 1- 10

ترين عنصر تأمين كننده تنوع رنگي هستند و  فضاهاي سبز شهري مهم
تواند  اين عناصر مي. دهي سيماي شهري نقش اساسي دارند در شكل

در شهرها اين فضاها . شامل پوشش گياهي و ساير عناصر طبيعي باشند
اما در اين . باشند ها مي ها و خيابان ها و فضاهاي اطراف اتوبان شامل پارك

هاي مختلف گياهي جهت بهره از رنگ  زمينه بهتر است طراحان از گونه
زيرا تصور عمومي از اين عنصر . در طبيعت، آگاهي كافي داشته باشند

در حالي كه پوشش گياهي . رنگي در بيشترين حالت رنگ سبز است
هاي   از اين ويژگي برخوردارند كه با تغيير فصل، رنگبسياري در طبيعت

كنند، بنابراين آگاهي از اين  انداز شهري ايجاد مي مختلفي را در چشم
تواند تركيب رنگي مطلوبي را در طراحي مناظر شهري ايجاد  تنوع مي

هاي  هاي طبيعت به علت نزديكي به طبيعت انسان بر رنگ رنگ. نمايد
ترين  از اين رو مناظر طبيعي شهري از مهم. ارندمصنوعي شهري برتري د

هاي مناظر طبيعي در شهر  رنگ. عامل ايجاد كننده رنگ در شهر هستند
فعال و متغير بوده و در فصول مختلف سال موجب تنوع رنگي در محيط 

هاي دلپذير شهري از  بايست محيط شوند، بر همين اساس است كه مي مي
  .ر خويش بهره ببرندتركيب حساب شده رنگ در مناظ

گر چه رنگ غالب طبيعت سبز است اما استفاده از گياهان سبز در 
ها به تنهايي پس از مدتي ممكن است منجر به  ها و كناره اتوبان پارك

در حالي كه طراحي با استفاده از . كسالت بصري و عدم توجه گردد
ايي مناظر گياهان متنوع و رنگي و نيز مبلمان رنگي در كنار سبز به زيب

تواند  آميزي نيز مي الهام از طبيعت در زمينه رنگ .طبيعي نيز بيفزايد
ها، پرندگان، درختان و آسمان و دريا،  هرگز رنگ گل. موضوع مهمي باشد
ها عادت دارند و با پيام  چشمان ما به اين رنگ. رسند تهاجمي به نظر نمي

در . ت پيروي شودآنها آشناست، به شرط اينكه در جزئيات نيز از طبيع
حتي در آسمان و يا . دست و به اصطالح تخت نيست طبيعت رنگي يك

  .]18[شود  هاي بسيار متنوعي از آبي يافت مي پهنه دريا، سايه
اما به هرحال بايد در نظر داشت، به عنوان مثال فضاهايي مانند پارك 

ياهان كننده رنگ سبز است اما الزاماً نبايد سبز باشند و گ گرچه تداعي
توان از تركيب آنها با  رنگي زيادي وجود دارند كه بسته به نوع پارك مي

كنندگان آن رنگ  سبز بهره جست و يا مبلمان پارك را با توجه به استفاده
ها به يكنواختي نگرايد و دلپذيرتر به نظر  نمود تا سبزي طبيعت پارك

ي مختلفي حتي بايد توجه داشت كه مردم در سنين متفاوت فضاها. آيد
ها  در پارك) كه سبز نيستند(اي  طلبند به عنوان مثال فضاهاي ماسه مي
فضاهايي به رنگ صورتي . تواند محل بازي مناسبي براي كودكان باشد مي

هاي  بچه. بخش است انگيز و در عين حال آرام براي خردساالن هيجان
خانواده اي، نوجوانان قرمز و زرد و نارنجي و  اي، بنفش و قهوه مدرسه

دهند و سالخوردگان نيز به همه نوع فضا  فضاهاي سبز و آبي را ترجيح مي
  .]19[هاي مختلف عالقه دارند، به شرط آنكه امن و راحت باشد  با رنگ
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تواند شامل بناها، فضاهاي شهري، عناصر متحرك و عناصر  اين عناصر مي
يت رنگ در شهر در نظر گرفت تنوع در آنچه بايد در مدير. ثابت باشد

انواع تبليغات و تابلوهاي شهري، . حين هماهنگي عوامل رنگي شهر است
تابلوهاي راهنمايي و رانندگي، رنگ پوشش افراد، رنگ خودروها، تغيير 
فصول، بستر موقعيت جغرافيايي هر شهر، عالوه بر عوامل مرسوم مانند 

.  در چهره رنگي آن تأثيرگذار استبناها، كف و ديگر عناصر شهري ثابت
در اين مورد حتي انتخاب هدفمند رنگ وسايل نقليه حمل و نقل عمومي 

زي تابلوها، اعم از آمي  يا دخالت در رنگوس، تاكسي و غيرهاز جمله اتوب
تواند چهره رنگي شهر را به كلي  ها و ساير عالئم شهري مي تابلوي مغازه
گرد از  فروشان دوره ور، حضور خردهدر برخي نقاط مهج. دگرگون كند

زندگي آن تأثيرگذار آميزي فضا و سر د در رنگتوان ها مي فروش جمله گل
سيماي رنگي شهر، بايد ميان رو همواره در تعيين  از اين. باشد

عناصر هماهنگي به عمل هاي مسئول در مورد رنگ  گيري ارگان تصميم
ره نه تنها چهره رنگي شهر هاي منتخب آنها يا مجوزهاي صاد آيد تا رنگ

  .را مخدوش نكند، بلكه هماهنگ و در جهت طرح جامع رنگي شهر باشد
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اي بسيار سنجيده و با  هايي هستند كه بايد به گونه ها واجد كيفيت رنگ
 .هاي محلي از آن استفاده نمود توجه به ديگر كيفيات فضايي و ويژگي

ضوابط درباره آن پرداخت  كارها و ه ارائه راهتوان با يك شناخت كلي ب نمي
 شناخت دقيق از .هاي فضاي شهري را داشت انتظار افزايش كيفيت و

هاي بومي مكان و هويت محلي در اين زمينه  شرايط اقليمي، ويژگي
بايست مورد توجه قرار گيرد، اين نكته  آنچه مي. بسيار كارگشاست

هاي  اسب در رابطه با كيفيتهاي من حساس است كه در هر مكان نمونه
هاي جديد  تواند به عنوان الگو براي طراحي باشد كه مي رنگي موجود مي

وري  تهيه طرح جامع رنگي تالشي در جهت بهره. مورد استفاده قرار گيرد
 .همه جانبه و هدفمند به كارگيري رنگ در مناطق مختلف شهري است

هري در مقاطع مختلف هاي ش بايست همانند ساير طرح ها مي اين طرح
بخش . مورد بازبيني قرار گيرد و نيازها و شرايط جديد در آن لحاظ گردد

مكمل چنين مطالعاتي مربوط به شناخت ساليق مردم، فرهنگ بومي و 
. باشد گيري هويت فضاها مي هاي اجتماعي تأثيرگذار در شكل ساير مؤلفه

 بعد از ساخت بناها توان نكته حائز اهميت ديگر اين است كه رنگ را نمي
شهر بايد   بلكه اين امر هنگام ساخت بنا و،و شهر به آن اضافه نمود

  .گيري شود تصميم
اما ، روند ها از اركان مهم بيان هويت و خوانايي شهرها به شمار مي رنگ

هويت استفاده  در شهرها كمتر از عامل رنگ جهت ايجاد حس زندگي و
 عين حال داراي اغتشاشات رنگي امروزه شهرها خاكستري و در شده و

 با توجه به "طرح جامع رنگ شهر"اميدواريم با تهيه  .باشند زيادي مي
دهي و ديد كالني را نسبت به  جهت هويت شهرها، فرهنگ و اقليم،

  .موضوع رنگ پيدا كنيم
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