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 چکیده

های تعاملی آن در محیط و عدم شناخت زمینه  بصری و بیانی بسیار مهم از زندگی معاصر شهری است که به علت عدم توجه به قابلیتای  رنگ مؤلفه

ی بررس فضای شهری است و سعی شده با رنگِ پژوهش پیرامونمبتنی بر حاضر  ءهمقال هدفلذا قرار گرفته است. مورد غفلت های شهری و هویتی 

ن عاملی به نقش رنگ به عنوا ،کاربردی، جامعه شناختی، روان شناختی، هویتی، زیباشناختی و نمادین از دیدگاه کیفیات تعاملی رنگ در فضای شهری

 ، هنرشهرینر در سیمای شهر اعم از نما، فضای سبز، ویترین ها، تابلوها، مبلمامؤث ی، رنگ در اجزادین منظورب ثر در سیمای شهر پرداخته شود.ؤم

ر تغییر دو فرهنگی ساختمانی  -، تراکم های جمعیتیجغرافیایی نقش عوامل چگونگی شده است و و دیوارنگاره ها از دو منظر بصری و بیانی مطالعه

 یت فرهنگیتوجه به هو، ضرورت مصالحتنوع  توجه به رشد تکنولوژی و امروزه با میدهد نتایج ارزیابی نشانکیفی رنگ فضای شهری بررسی شده است. 

نوان اولین بستر فرهنگی هر عه جلوه های بصری رنگ در نماهای شهر ببررسی لذا  .بیش از پیش ضرورت یافته است آن رنگشهرها در طراحی 

   .باشدجهت محیطی خوشایند ، رنگی نابسامانی های بصری برای پیشگیری ازراهکارهای مناسبی می تواند  ،جامعه

 

 مای شهری.ن هویت شهر،فضای رنگی شهر،  سیمای رنگی شهر،شهر، رنگ  :واژگان کلیدی

 

 مقدمه

شهری، پیاده راه ها، فضای سبز، خودروها، پوشش  ساختمان ها، مبلمان هاینما .در محیط های شهری رنگ را همه جا می توان دید      

تی ثیرات زیبایی شناخد. رنگ ها در شهر عالوه برتأنرنگی شهر نقش مهمی دار ءافراد، تبلیغات محیطی و المان های شهری در تعیین چهره

حجم، بافت و رنگ های  ءابان ها و میدان ها اغلب به واسطه، عاطفی و روانی نیز می باشند. محله ها، خیو مفاهیم نمادین دارای معانی

جهت هدایت و القای  آن ها ماندگار می شوند. از این جهت رنگ ابزار مهمی ءمخاطب تاثیر می گذارند و در خاطرهمتفاوتی که دارند بر 

شن های سایه رو، مختلف روز پدید آورده متنوعی از فضا در ساعت هایهای  هحاالت روانی خاص به افراد و جوامع است. رنگ زمین

 .   دمی کنیا آن را متمایز و قابل شناسایی  میبخشدوحدت به فضا هویت و  ،ندفضا را متنوع و سرزنده می کد، جدیدی به وجود می آور

و بدون توجه و جغرافیای شهر  لیماقهویت، فرهنگ، تراکم های جمعیتی و ساختمانی، اغلب بدون هماهنگی با  امروزه رنگ ها در شهراما 

الت بی شک به لحاظ تعام. ندتابع رنگ مصالح مدرن معماری ا شترد و بینشوانتخاب میزیبایی شناسی شهر  جایگاه کاربردی آن در به

و  به عهدۀ مخاطب چشم پوشید و انتخاب آن را در فضای شهر، نمی توان از نقش رنگ فضاهای شهری رت یکپارچگیمحیطی و ضرو

نگ مصالح سپرد. شاید این مهم زمانی که شهرها اکثراٌ با مصالح بوم آورد ساخته می شد و ساکنان آن کمتر در پی خود نمایی بودند ر
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، توجه به خرده فرهنگ های مهاجرین و ضرورت ن و حجم باالی صادرات و وارداتچندان ضروری نمی نمود. اما امروزه با جهانی شد

     ت آن رسیده که با بررسی پیشینه ها و تاریخچه شهرها، برای این نابسامانی های بصری، برنامه ریزی شود.توجه به هویت فرهنگی، وق

شامل نماها، فضای سبز، امروزه است. این عناصر  بدین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی سیمای رنگی شهر در عناصر کالبدی آن      

 -همچنین نقش عوامل اقلیمی و تراکم های جمعیتی است. رهاها و نشانه ها(،تابلوها، پیاده روها، مبلمان و نو هنر شهری )دیوارنگاره

نظر کاربردی، جامعه شناختی، روان شناختی، هویتی، زیبایی ماز  شهرو جایگاه رنگ در شهرها  ساختمانی و فرهنگی در سیمای رنگی

ویت هاقلیم، ها با توجه به ضرورت استفاده از رنگ چنانچهبنا بر بررسی های انجام شده،  شناختی و نمادین مطالعه و بررسی شده است.

از بوم رنگی بی بررسی و اجرا شود، شکل بصری شهرها از منظر رنگی، دارای هویتی خاص شده و سیمای شهرها  شهر تاریخی و فرهنگ

گ در محیط بهینه از رنء دستیابی به این منظور، باید قابلیت استفادهبرای و خوشایند تبدیل می شود.  به منظری مطلوبهویت و مغشوش 

و قابلیت های بصری  یدبه وجود آها، با بررسی فرهنگی، جامعه شناختی و روانشناختی رنگ توسط حوزه های تجسمی و شهریشهری 

بر اساس گرد آوری منابع و تحلیل آنها در حوزه رنگ شناسی  در پژوهش حاضر،مطالعه  سیمای شهر از منظر رنگی مورد توجه قرار گیرد.

بررسی همچنین به  صورت گرفته است و جهت نیل به مصادیق قابل استناد از نمونه های موجود در شهر تهران استفاده شده است.

یمای و بازبینی در آنها می توان س که دارای بیشترین تأثیر رنگی در فضا و سیمای شهر هستند و با تغییر پرداخته شدهعناصری از شهر 

 رنگی شهر را بهبود بخشید. 

 سیمای رنگی شهرها-1

امل مهم در عو لینچ از دیدگاهیکی از مواردی که امروزه شکل شهرها را از یکدیگر متمایز می کند، سیمای رنگی آن شهر است.       

 ی( از جمله عوامل دیگر 22: 1732)لینچ،. و نوع مردم، صدا و بوم، فرم و زیبایی ها، نوع فعالیت: سیمای ساختمانسیمای شهر عبارتند از

 )همان .اش و نام شهر استتاریخی ءهآن، سابق ءتماعی یک قسمت از شهر، نقش و وظیفه: معنی اجبرشمرد در سیمای شهرکه می توان 

عموماً همراه با فضای شهری  توضیح می دهد؛ای شهری در زندگی و سیمدر کتاب فضاهای شهری و جایگاه آن  توسلی چنانکه ( 02:

شکل فضایی خاصی  ،ثیر عوامل اقلیمی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادیشهرها تحت تأ تلف به وجود می آید.ادوار مخ تاریخ یک ملت در

هر  شکل و رنگ مناطق متفاوت است،از آنجا که عوامل اقلیمی، تاریخچه و فرهنگ هر منطقه با دیگر  ( و3: 1731می کنند)توسلی،  پیدا

 عناصری در شهرهاسیمای امروزه  متفاوتی در خاطر مخاطبان شهر تداعی میکند.و سیمای منظر  بنابراین .استی متفاوت با دیگر نیز شهر

، المان ده راه ها و سنگ فرش آن ها، فضای سبز، مبلمان، نماها، مغازه ها و ویترین ها، پیان هاخیابان ها، محالت مسکونی، ساختما چون

 ،ثیر را در رنگ نماها، فضای سبز و الحاقاتی که به نماها اضافه می شوندبیشترین تأ این میاناز  .میشودمشاهده تبلیغات شهری ها و 

یر ثدر نتیجه بیشترین تأت مسکونی است. زیرا نماها خارجی ترین و بیرونی ترین الیه شهری ساختمان ها و محال ؛نمودمشاهده میتوان 

لوکور ظر از نرا تغییر داد.  شهررنگی در سیمای شهر، شامل نماها و فضای سبز است و با تغییر هر یک از این عناصر می توان فضای رنگی 
ر کاربردی رنگ آن دسته که دیگ عناصر شهری پس از گذشت و سیر تاریخی )از نظر رنگ و فرم( باید مورد بازبینی قرار گیرند و» نیز بوزیه

می گذارد و در بررسی  ثیرندارند و به شکل شهر لطمه می زنند بازسازی شوند. این بازبینی در شهر در سطح وسیع آن در شکل معماری تأ

 (.02: 1733)کوربوزیه،« جزئیات آن می تواند به تغییر و بازبینی در رنگ شهر نیز بیانجامد

 

 رنگ در نماهای شهری -1 -1

 نیسیف الدیبلکه در یک کلیت دیده می شود.  واحد به واحدهای شهری در کلیت شهر قرار می گیرند و رنگ آن ها نه به صورت نما      

نما به عنوان اصلی (. بدین ترتیب 127: 1730می داند )سیف الدینی،« دیوار خارجی ساختمان که در معرض دید عمومی قرار دارد»نما را 

می توانند صلب یا نرم، شفاف یا کدر، یکنواخت یا متنوع باشند. در بسیاری از  و محدود کنندۀ فضا هستند بدنه های شهری عناصر»ترین

لذا (. 17: 1702)کالنتری،« فضاهای شهری عناصر عمودی تعریف کنندۀ فضا شامل درختان، ردیف نرده ها، ردیف ستون ها نیز می باشد
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 در رنگ نماهای شهری نقش دارند که عوامل گوناگونیمی توان گفت: ده در سیمای شهر و با توجه به موارد ذکر شدر یک نگاه تحلیلی 

الح بوم آورد و مصالح مص فرهنگ ساکنان، موقعیت اقتصادی مالک، مواد و مصالح استفاده شده در نما و هم چنین مصالح موجود، از جمله

 (.83: 1702)صباغ الوانی،وارداتی را می توان نام برد

 

رده بوجود آو اشکل و رنگ متفاوتی در نمای ساختمان ه ،فلزات رنگیناستفاده از مصالح جدید با رنگ های خنثی، کدر و در برخی ، نماهای شهری. 1

 ماخذ: مولف.ن، فلزات رنگین و سیمامواد: ، فروردین و قدس 12، حد فاصل خیابان ، جبهه جنوبی خیابان1701تهران، خیابان انقالب، است. 

 

 رنگ در فضای سبز شهری -1-2

ده زیست ن پدیفضای سبز به لحاظ ویژگی طبیعی که دارا می باشد دارای فرم، حالت، رنگ، تناسبات و ابعاد متغیری در شهر است. ای      

ثیرات متنوعی در فضای رنگی همین دلیل در زمان های متفاوت تأ به .تغییر پذیر استهمواره و محیطی در فضای شهری رشد می کند 

شهر دارد. فضای سبز شهری به دلیل عوامل زیست محیطی و اکولوژیک، از عناصر رنگی متغیر در نمای شهر است که عالوه بر عوامل 

کویری  شهرهای ءنگی را می توان در مقایسهثیر رکامل این تأ ءه شهر چهره ای متفاوت بخشد. نمونهجغرافیایی حاکم بر محیط می تواند ب

هوای معتدل هستند به وضوح مشاهده نمود. بدین ترتیب، امروزه روش های متعددی در ترکیب  با شهرهای ساحلی که دارای آب و

 کرده اند.ی تبدیل ساختمان با فضای سبز ایجاد شده و شهروندان با توجه به محدودیت های محیط آن را به جزئی از نمای سبز شهر

ناشی از این نوع تفکر است و ورود فضای سبز به نمای ساختمان ها و تغییرات آن ها در طول فصول  2و نمای سبز1سبز  اصطالح دیوار

 جزئی از رنگ شهری شده است. 

 

ه لحاظ روانی بمتفاوتی استفاده از ردیف درختان به پوشیده شدن نماها کمک کرده و با تغییر رنگ و شکل آن در فصول مختلف فضای  فضای سبز،. 2

بوجود می آورد. هر چند عدم هرس درختان و شکل آنها باعث اغتشاش و بهم ریختگی فضای سبز شده است و بهتر است با هرس  مخاطبانبرای 

 ماخذ: مولف.، حد فاصل خیابان قدس و وصال، خیابان شمالی، جبهه 1701تهران، خیابان انقالب، خیابان شکل آن ساماندهی شود، متناسب با فضای 
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 رنگ در آثار هنر شهری-1-3

با حضور خود در فضاهای عمومی شهرها، نقش ارزنده ای در پایداری اجتماعی جوامع، تحکیم « هنرهای شهری»در تمام ادوار       

(. این دست از هنرها که بیشتر شامل 32: 1731)مرادی، فرهنگی و تلفیق آن ها در فضاهای عمومی و شهری بازی کرده استنمادهای 

می باشد، با حضور خود، فضای شهرها را به فضایی آشنا  مبلمانگرافیک محیطی و  ،مجسمه ها و تندیس ها، نقاشی دیواری، چیدمان ها

برای مخاطبان شهری تبدیل می کند و در شکل گیری محیط شهری مطلوب نقش اساسی دارند. بنابر اهمیت هنرهای عمومی در فضای 

حضور در فضای شهری جلب  ء شهری، نمی توان نقش رنگ آن ها را در شهر نادیده انگاشت. همان طور که هر یک از این هنرها به واسطه

توجه می کنند و با محیط و مخاطب در تعامل هستند، با تعیین رنگ آن ها می توان با محیط شهری هماهنگ شد و یا به منظور فاصله 

 گرفتن و دیده شدن از محیط با آن )از لحاظ رنگی( در تضاد بود. 

 

 رنگ در نقاشی دیواری و دیوارنگاری ها-1-4

هنرهایی است که از دیرباز و میان جوامع ابتدایی نیز کاربرد داشته است. نقاشی دیواری جزء هنرهایی است  نقاشی دیواری یکی از      

که هنر شهری و هنری عمومی نامیده می شود و متاًثر از مکان و فضاست و این فضای محیط بر دیوار است که چگونگی ارتباط آن را با 

مصالح در معماری و  مواد و مصالح در نقاشی دیواری با توجه به تنوع مواد وامروزه  دیگر عوامل درونی خود نقاشی مشخص می کند.

 های بصری و قابلیت، توجه به ویژگی های اقلیمی این پیشرفت در تنوع مواد و مصالح 7نماسازی به طرز گسترده ای پیشرفت کرده است.

استفاده از مایعات، گازها، روینده ها، تکنیک های امروزه ت. ، شکل های متنوعی به نقاشی دیواری در محیط شهری بخشیده اسمحیط

شکل آن دیگر محدود به عناصر قدیمی نباشد و محیط تا دیجیتال، مواد و مصالح انعکاسی و تکنولوژی نور در نقاشی دیواری باعث شده 

رنگین خاص خود  هر اثر هنری در سطح شهر وجه گر چه  4 بگیرد.تعامل با مخاطب شهری قرار با قابلیت های بصری متفاوتی در بصری 

ر رنگی اثر و محیط اث ءهنقاشی دیواری مبتنی بر مطالعخود را بر رنگ آمیزی شهری خواهد گذاشت، اما از آنجا که  ءهثیرات ویژرا دارد و تأ

 8.گذارد می تواند بر رنگ شهر تاًثیر به نظر می رسد از مهم ترین هنرهای شهری است که می باشد، 

 

 رنگ در نشانه های شهری -1-5

ز ابل تشخیص و حائعناصری در فضای فیزیکی هستند که به واسطۀ داشتن ویژگی های کلیدی در محیط ق» نشانه های شهری،      

انسانی در شهر و عوارضی با ویژگی های فضایی متمایز مانند  ء( آن ها نقش عوارض برجسته132: 1730)پور جعفر، «.اهمیت هستند

ر خودشان در محیط هستند، دارا رنگ، شکل و ارزش معنایی را که دارای پتانسیل کمک به مردم برای یافتن جهت و پیدا کردن مسی

، بخش مهمی از آن ها را تشکیل گ)همان(. این نشانه ها که رنی حس مکان و هدایت گری یاد می شود باشند. از آن ها جهت القامی

 ءمحقق حوزه لینچ .باشند متمایز یا هماهنگ با رنگ شهر (،ملی پیدا می کنند ءکه گاهی جنبه)دهد، ممکن است مدرن یا سنتیمی

ر دزیباشناسی شهری معتقد است، متمایز بودن از جمله خصوصیات منحصر به فرد نشانه های شهری است. این تمایز می تواند تمایز 

و بر  دناشند، با زمینۀ خود در تضاد باشفرم، رنگ، اندازه، موقعیت، قدمت و یا حتی پاکیزگی آن باشد. اگر نشانه ها فرمی واضح داشته ب

(. بنابراین نشانه ها در شهر جزء عناصر شاخص شهری 144: 1732گیرد )لینچ،مید، شناخت آن ها به آسانی صورت ناشاطراف خود غالب ب

د. نشانه باشچیدمانی خاص یا  یوار نگاری، مجسمهکلیسا، مسجد، مناره، ساختمانی با شکل خاص، د شاخص می توانند ن عناصرهستند. ای

ها در شهر قابل تشخیص هستند و دیدن و یافتن آنها برای مخاطبان شهری امری قابل حصول است و ویژگی اصلی آن ها، که منحصر 

 شود.یبودن آن هاست، باعث تشخص آن ها م
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 رنگ در تابلوها، عالئم و تبلیغات شهری -1-6

ل ن تابلوها در ساماندهی شک. چیدمان و رنگ ایدیگر از موارد مهم بصری شهر هستنداستندهای تبلیغاتی سطح شهر یکی  تابلوها و      

کنند. رنگ و فرم در  هدایتا، مخاطبان را سردرگم و یا شهر را مغشوش و یا هماهنگ و زیب ءأثیر بسزایی دارد و می توانند چهرهشهر ت

ر دماری اماکن تجاری بود. تبلیغات سرمشخص شده برای آنها و با توجه به طراحی مع ءتابع فرم و محدوده تابلوها در ابتدای شکل گیری

 شنده بهاماکن تجاری با یک و یا دو رنگ، هماهنگ با نمای ساختمان انتخاب می شدند و در بیشتر موارد فقط به درج نام تجاری فرو

صورتی کامالً ساده اکتفا می کردند. اما کثرت شغل های جدید و نیاز آن ها به معرفی، تبلیغات جدید را به وجود آورد، تبلیغات جدید به 

شکل تابلوهای اصناف در نمای ساختمان ظاهر و جزئی از عناصر شکل دهنده به بدنه و اجزاء مستقر در فضای شهری شدند. نماهای 

، جزئی از زیبایی شناسی نمای شهری تر شدند. تابلوها ه یکی از مهم ترین اجزاء مستقر در فضای شهری است، هر روز رنگینشهری هم ک

تابلوها جزء عناصر متغیر نماهای شهری هستند، بر حسب موقعیت مکانی و زمانی و ویژگی های کالبدی، و از آنجا که محسوب  شدند 

  محسوب می شوند.ها چنانکه این تابلوهای رنگارنگ امروزه جزئی از نمای ساختمان  معنایی متفاوتی را پذیرفته اند.

 

مغشوش و آزار دهنده از نظر بصری و روانی بوجود آورده است. فضایی و حتی وسایط نقلیه  ازدحام جمعیت ،بلوها و تبلیغات شهریتاحجم . 7

 .ماخذ: مولف، 1701فروردین،  12جاوید و  منیریتهران، خیابان انقالب، حد فاصل 

 

 رنگ در پیاده رو ها-1-7

جزئی از راه کیفیت، رنگ، فرم و بافت، پیاده راه ها را می سازد. زیبا سازی و طراحی پیاده راه ها عمومأ در محل،  افرادنوع فعالیت       

در سطح شهرها بر این امر صحه  تی از این دستتاًثیر زیادی در انتخاب مسیر توسط مخاطبان شهری دارد. تغییراو  های شهری است

ها مانند نماهای شهری بسته ورزد. هماهنگی در رنگ پیاده رو میگذارد و بر ضرورت ساماندهی در طرح و رنگ این موًلفه از فضا تاکید می

ن بتن های رنگی شاهد تنوع در این امروزه با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از مصالح جدیدی چو ماابه رنگ مصالح مورد استفاده است. 

 عنصر شهری هستیم. تغییرات رنگی این فضا بسته به نوع کاربرد فضا، اعم از سواره رو و پیاده رو، کاربری متفاوت چون پارک یا پیاده راه

 می تواند متفاوت انتخاب شود.در هر کدام از این فضاها و بسته به نوع برخورد شهروندان  وتواند متفاوت باشد. رنگ پیاده رخیابان، می 

هری کیفیت رنگ فضای ش ءهماهنگی این فضای رنگی با رنگ دیگر عناصر شهری از جمله نما، فضای سبز و مبلمان شهری در جهت ارتقا

 عالوه بر آن، انتخاب رنگ پیاده راه در مسیرهای موازی و جهت هدایت مخاطبان می .از جمله ضروریات شهرسازی مدرن استمطلوب، 

اده کاربری فضا، وسعت فضای پیته به نوع فضا، حجم تردد عابران، تواند به آنها در انتخاب مسیر کمک کند. این انتخاب های رنگی بس

رکت، ح مکان ها و بکارگیری عناصری چون ریتم، هماهنگی، تضاد،هنرهای تجسمی در طراحی رنگی  استفاده از تجربیات بامتغیر است. 

ای نها عنصری مطلوب در فضکه نه تچنان ،ل به فضایی فعال در شهر نمودفضای ساده پیاده راه را تبدیمی توان توازن  و تناسب، تعادل

 .  ، مفهوم جدیدی پیدا نمایدکلی شهر فضایشهری باشد، بلکه جزئی هماهنگ با کل بوده و با توجه به 
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همچنین به علت دریافت نور کافی در طول روز  .و موازی متناسب با فضای خیابان ممتدپیاده رو به واسطه استفاده از رنگ آمیزی . امتداد فضای 4

 ، مسیر پیاده راه دانشگاه تهران، ماخذ: مولف.1701تهران، خیابان انقالب،  .رنگ ها درخشان تر و گرم تر به نظر میرسند

 

 رنگ در مبلمان شهری-1-8

ی فرم آن به تناسب فضای شهری و فضای کاربردی آن آغاز و با رنگ یک پارچگی و پیوستگی فرم و رنگ مبلمان شهری با طراح      

آمیزی و نصب در محل، تعامل آن با مخاطب شروع می شود. چنانچه در رنگ آمیزی و طراحی مبلمان شهری نیاز های محل درنظر 

 ی و پیوستگی خود را از دست می دهد.گرفته نشود و مبلمان با کف، جداره ها و سایر عناصر شهری ارتباط برقرار نکند، محیط یکپارچگ

عالوه بر این، سه عنصر رنگ، نور و شکل اولین عناصری هستند که از هر جسم و محیطی در نگاه اول احساس می شوند. حتی رنگ پیش 

کدیگر عنصر با ی از بافت، فرم و مواد مصرفی دریافت می شود و به همین دلیل اثر روانی آن بر مخاطب بیشتر است. لذا هماهنگی این سه

توانَد گویای تفاوت عملکرد و بیانگر تنوع و خص در محیط شهری تفاوت رنگ ها میو با محیط از اهمیت خاصی برخوردار است. باال

 . 1هماهنگی باشد. رنگ مبلمان در فضای شهری نیز جزئی از کل است کلی که خود رو به سوی وحدت و یگانگی دارد

 

رنگ های خنثی در مبلمان شهری و  شرایط اقلیمی منطقه،با متناسب  و نماهای شهری، استفاده از رنگ های در رنگ و فرم مبلمان هماهنگی. 8

 ، ماخذ: مولف.1702سن پترزبورگ، روسیه، رنگ های زنده و روشن در نماهای شهری، 
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 نورهای رنگی شهر-1-9

ده و درک مشاهرنگ نور بر کمیت و  ،است برای ایجاد فرم و فضا، کیفیت کیفیتینور  »ر از عوامل رنگی در شهر نور است،یکی دیگ      

همگی مربوط به و رنگ  مفاهیمی چون، اندازه، موقعیت، شکل، مواد سطحی، بافت( 110: 1734)سیدصدر،  .«حجم و جرم موثر است

سازه، هندسه، سلسله مراتب و ارتباطات واحد جزء به کل، را تقویت نماید  تواندبحث نور به عنوان یک ایده طراحی هستند، نور طبیعی می

أثیر و با ت سازد های گوناگونی را تجلی مینگتغییر کمی و کیفی نور در شهر، ر منطقه و در نتیجههوا و شرایط اقلیمی  آب و (.همان)

 )با کیفیت تند، مالیم، و درخشان(خاب رنگ و انتخاب مصالحدی در انتشود. میزان نور تأثیر زیااین تغییرات، سیمای شهر دگرگون می

خود دارای  ثیر در رنگ،تأبر عالوه دارد. نور هر شهر و موقعیت جغرافیایی آن تأثیر زیادی در رنگ شهر دارد. نور جزء عواملی است که 

عیت موقو  باید به نور فضای شهر دقتشهر  در رنگ آمیزی و انتخاب پالت رنگی برای هر های گوناگونی است. بنابراینطیف ها وگرن

یب آسای انتخاب شود تا باید به گونه در شهرهای آفتابی وگرم، رنگ روشن بناها و رنگ حاکم بر فضای شهر .جوی فضا بررسی شود

 تری به مخاطبان ساکن در شهر، وارد سازد.کم

 

رنگ ها در فصل زمستان به علت عدم دریافت نور کافی خاموش تر و سردتر از  (4تصویر )مقایسه با در فضای رنگی خیابان  . تاثیر نور زمستان1

 ، مسیر پیاده راه دانشگاه تهران، ماخذ: مولف.1701تهران، خیابان انقالب،  ،رنگها در نور تابستان به نظر می رسند

 

 عوامل تاثیر گذار )طبیعی و مصنوعی( در رنگ فضای شهری-2

 ءم وسیله، تراکی و ساختمانیجمعیت های در تغییر رنگ فضای شهری باید به تنوع فرهنگی، تراکم از جمله عوامل طبیعی و مصنوعی      

 عالوه براین، وجوداشاره نمود.  ، وضعیت حرکت خورشید، نور محیط و آلودگی هواشخصی، شرایط جغرافیایی و اقلیمی عمومی و ءنقلیه

وجود مصالح . »نیز تاثیر فراوان میگیردآداب رسوم محل بوده،  اعتقادات وشهری از دو عامل اصلی که محیط و باورها،  فضایرنگ در 

 امکانات تعیین کننده از یک طرف و زبان نمادین و ها وبومی و دیگر محدودیت اقلیمی، پوشش گیاهی متأثر از شرایط جغرافیایی و

 (. 281- 243: 1733)بحرینی، «شده استشهری موجب موزون رنگ را در محیط  ای رنگ از طرف دیگر، استفاده معنی دار واستعاره

 

 تنوع فرهنگی -2-1

: 1733)استیونسون، در کتاب شهرها و فرهنگ های شهری، فضای شهری را مانند ویترین بزرگی از فرهنگ ها می داند 3استیونسون      

دن یک فرآیند چند وجهی است جهانی ش»عامل چند فرهنگی امروز شهرها به پدیده جهانی شدن منجر شده است وبدین شکل،  (.127
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 ءبارز جهانی شدن و توسعه ء(. نمونه103: 1733)کارمونا، «که در ضمن آن دنیا بیش از پیش در ارتباط متقابل با هم قرار می گیرد

 ءنتیجهمشاهده نمود. مهاجرت های گسترده به شهرهای بزرگ، و در  ی مختلفارتباطات را می توان در یک شکل شدن فرم و رنگ شهرها

رنگ نیز که یکی از اجزای تاثیر گذار در محیط های شهری  کنار هم قرار گرفتن فرهنگ های متفاوت، شکل سنتی شهرها را تغییر داد.

جامعه شکل می گیرد و اغلب تحت تحت تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی شهرها تغییر می یابد. لذا معانی رنگ ها در خالل تکوین  ،است

در  ه وعواملی است که چند فرهنگی را در شهرهای جدید به وجود آوردجمله و جغرافیا و فرهنگ هر شهر است. مهاجرت از یر تاریخ تأث

وضعیت جدید تحت تاثیر جبرهای بدین ترتیب . خود را از دست می دهند ءی و هویت گذشتهنتیجه نمای شهرها هر روز بیشتر یک دست

 ناچار به مسائل پر اهمیتی چون زیباشناسی، هویت و حس مکان، توجه نکرده است.  و به هاجتماعی و اقتصادی به وجود آمد

 

 تراکم جمعیت، ساختمان ها و وسایل نقلیۀ عمومی و شخصی-2-2

امروزه تراکم جمعیت و ساختمان ها در شهرهای بزرگ امری اجتناب ناپذیر است. محدودیت زمین، آسمان خراش ها را به وجود       

ها شلوغ تر و حجم رفت و آمد متفاوت شکل ها و رنگ های متفاوتی ایجاد می کند. خانه ها فشرده تر، خیابان  می آورد و در محیط های

رنگی  ءنیز در تعیین چهرهعناصر ثابت شهری، رنگ عناصر متحرک رنگ عالوه بر بنابراین،  نقلیه و عابران هر روز بیشتر می شود. وسایل

، می تواند عواقب اجتماعی ختی رنگ آن ها در شریان های شهریثیرات روانشنافراوانی خودروها و تأ ءمقولهلذا شهر تاًثیر بسزایی دارد. 

خودروها عناصر متحرک شهری هستند و در کنار دیگر عوامل شهری در ایجاد حس روانی مثبت و رضایت گسترده تری داشته باشد. 

های رنگی مختلفی از کنار هم ترکیب  (13: 1730د. )نیکقدم و رئیسی، نسبی ساکنان از منظر عمومی شهر می توانند تأثیر گذار باشن

اقع ثر ور ترکیب کلی رنگ در فضای شهری موگرفتن خودروها بوجود می آید که هر یک حاوی بار معنایی خاصی است و می تواند دقرار

به غیر از طیف خنثی،  تهران دیده میشود.در خودروهای شهری مانند سرد و  طیفی خنثی که امروزهاست در صورتی  این مهم .شود

درصد خودروهای با رنگ هایی که دارای تأثیرات مثبت روانی هستند به قدری اندک است که در مجموع طیف به وجود آمده از تنوع 

 (33-31رنگی بسیار فقیر به شمار می آید. )همان: 

 

 ت رنگی شهروضعیت حرکت خورشید و نور محیط )چرخه زمان( و تاثیر آن بر پال-2-3

ساعت، باعث پدید آمدن روز و  24وضعیت حرکت زمین نسبت به خورشید در طول سال، فصل ها را به وجود می آورد و در طول      

تابش آن و فاصله هر نقطه از کره زمین از این  ءشب می شود. نور خورشید منبع حیات بسیاری از موجودات زنده است و بسته به زاویه

ثیر نور خورشید عالوه بر موجودات زنده بر عناصر زمین هستیم. تأ ءهد مناطق مختلف آب و هوایی در سراسر کرهعنصر طبیعی حیات، شا

مصنوع زمین نیز قابل مشاهده است. تفاوت در برخورداری از نور خورشید به تفاوت های اقلیمی می انجامد و تفاوت های اقلیمی تفاوت 

طراح می تواند از این تغییرات در طول فصول سال و در طول  ،راین، با توجه به قابلیت های فوقبناب های فرمی و رنگی را موجب می شود.

بیشتر به فضای شهری بهره گیرد. محیط هایی که بر اساس این تغییرات  ءی به فضای رنگی شهر و ایجاد عالقهیک روز برای تنوع بخش

 به غنای تجربه و زندگی شهری فزونی می بخشند.منظم طبیعی طراحی شده اند و این نظم را منعکس می کنند 

 

 شرایط جغرافیایی و اقلیمی -2-4

شرایط جغرافیایی و اقلیمی جزء مؤلفه های هویتی هر شهر است که توسط اتمسفر اقلیمی از طریق رنگ، شکل، بافت محیطی و       

رفتارهای محیطی تجلی می یابد. هر شهر بسته به موقعیت جغرافیایی خود دارای شرایط آب و هوایی و اقلیمی متفاوت از دیگر شهرهاست. 
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ی یک منطقه، باید پدیده های طبیعی و غیر طبیعی محل در نظر گرفته شوند. بنابراین تغییر در موقعیت برای تعیین موقعیت جغرافیای

اب، تابش و جهت تابش آفت ءتعیین زاویه جغرافیایی منطقه منجر به تغییر رنگ هر یک از عوامل طبیعی و غیر طبیعی منطقه می شود.

می و فضای رنگی متفاوتی را در طول روز و شب و در طول فصول برای آن منطقه به بسته به موقعیت جغرافیایی هر منطقه، شرایط اقلی

وجود می آورد. شدت تابش آفتاب در یک نقطه با عوامل دیگری نظیر ارتفاع، مقدار ابر و ذرات گرد و غبار معلق در هوا نیز بستگی دارد 

( عوامل آب و هوایی، یکی از مهم ترین عوامل 20-17: 1710رهنمایی،و با تغییر هر یک از عوامل فوق نور و رنگ شهر تغییر می کنند. )

( بنابراین ضروری به نظر می رسد که به 111تأثیر گذار بر فضای رنگی شهر است و از عوامل جغرافیایی آن شهر مشتق می شود)همان: 

ماسازی انتخاب شود. در رنگ آمیزی نماهای تناسب شرایط اقلیمی و آب و هوایی هر شهر، مصالحی متناسب با اقلیم همان شهر جهت ن

شهری نیز باید به شرایط آب و هوایی شهر توجه کرد و از مواد و رنگیزه هایی در رنگ آمیزی نماها و جداره های شهری استفاده شود که 

 قابلیت سازگاری با محیط داشته باشد و دوام آن بسته به طول مدت کاربری تعبیه شود.  

 

 ضای شهریرنگ در ف یکاربردجایگاه -3

اصی یا برای هر شهر پالت رنگی خ کند تا بتوانیم آن را حفظ کنیم ورنگی شهر، یا به عبارتی پالت رنگی آن، به ما کمک می ءسابقه      

ای رنگی فض ءایی باشد که در ترکیب با هم چهرههآن همان واژگان رنگی یا در واقع انواع رنگ ءتعریف کنیم که عناصر تشکیل دهنده

ردتر یا س تر گرم در شرایط جوی، گرد وغبار و مه ،شدت نور ،ناظر ءفاصله ،وسعت فضای اشغال شده توسط رنگکنند. تعریف میشهر را 

ممکن است یک  شوند وگیرند دیده میای که در آن قرار میزمینه ءواسطه ها بهرنگ .داردفراوانی اهمیت دن رنگ فضای شهری دیده ش

ا ب توان در رنگ شناسی محیط اطرافوضوح می این تأثیر را بهمختلف، متفاوت به نظر رسد.  ءقرار گرفتن در دو زمینه ءواسطه رنگ به

شهری نباید از نقش عواملی چون  بر موارد فوق جهت بررسی جایگاه کاربردی رنگ در فضایعالوه . 3مشاهده نمود متفاوت موقعیت جوی

 غافل ماند. در فضای شهری و زیبایی شناسی آن  ، روان شناسیآنو جایگاه هویتی و فرهنگی  معه شناسیاج

 

 رنگ در فضای شهری  هویتی و فرهنگی ،جامعه شناسیجایگاه -3-1

گاه جایاخت. پرد شهردر تعیین رنگ دخیل  عوامل اجتماعینقش در بررسی جایگاه جامعه شناختی رنگ در فضاهای شهری باید به       

جامعه شناختی رنگ در فضای شهری در رنگ پوشش مخاطبان، هویت رنگی مکان از منظر مخاطبان و خوانایی رنگ محیط شهری از 

تأثیرات اجتماعی هر رنگ را در پوشش افراد  »معتقد است؛ "رنگ و ارتباطات"تاب در ک بختیاری فردمنظر مخاطبان تعریف می شود. 

مشخصاتی از آن چیز گفته بازتاب و تبلور صفات و  »هویت به طور کلی به  (.117: 1733)بختیاری فرد، «توان بررسی کردمییک جامعه 

زندگی می کنیم ای زمانه امروزه در اما (18: 1733)بهزادفر، «. می سازدمی شود که عمدتاً وجه تمایز آن چیز را با چیزهای دیگر فراهم 

ود وج بدین لحاظ .که فن آوری های جدید در صنعت رنگ سازی و تولید مصالح ساختمانی با سرعت حیرت آوری رو به پیشرفت است

حوالت تاین برنامه باید  ضروری است. بی هویتی فضاهای شهری شودمانع از  د روند این تحوالت را کنترل کند وکه بتوانای منسجم برنامه

ر شهر د تر و موجودهای قدیمیجدید را با بخش ءوسعهای که تحساب شده کنترل کند و برنامه فکری و فرهنگی را به صورتی پیوسته و

فضای  حس مکان در هر شهر و در این میان، رنگ ابزاری است برای حفظ هویت و. مهیا سازدمنطقه  رای هر شهر وهماهنگ سازد ب

یا  و کند تا بتوانیم آن را حفظ کنیمتر، پالت رنگی آن به ما کمک میرنگی شهر یا به عبارت دقیق ءدر این راستا، بررسی سابقه .شهری

ر ایی باشند که دهآن، همان واژگان رنگی یا در واقع، انواع رنگ ءکنیم که عناصر تشکیل دهندهبرای هر شهر پالت رنگی خاص تعریف 

حتی اکنون که شهرهای ما دچار اغتشاش و بی هویتی  »(17: 1733کنند.)بهزادفر،عریف میرنگی فضاهای شهر را ت ءترکیب با هم چهره

که ما از انتظاری است  شود. این همان توقع ومشخص در ذهن همۀ ما زنده می های رنگیاند با نام بردن شهرهای خاص طیفرنگی شده
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رای بموثرترین عناصر هویت شهری است و می تواند یکی از  مهم بنابراین، رنگ یکی از عناصر (. 17)همان: « هویت و نقش آن شهر داریم

، در حالی که ری قرار دارندی شهرها در مهجوریت شدید بصمیراث فرهنگامروزه خاطره دهی به شهرهای امروز ما باشد.  هویت بخشی و

 ءرنگی شهرها یکی از عوامل هویت بخش و متمایز کنندهء بدین ترتیب، پیشینهبا فضای رنگی می توان روح زندگی را به آن ها باز گرداند. 

 0بارز این هویت بخشی رنگی را می توان به وضوح در برخی از شهرهای ایران مشاهده نمود. هایباشد و مثالشهرها در طول تاریخ می

امل اند و به لحاظ فیزیکی تکبرای رسیدن به مکان هایی با هویت خاص خود، پژوهشگران شکل شهر باید بدانند شهرها چگونه رشد کرده

 (. 12: 1734مدنی پور،)شان مرتبط گشته استاند و چگونه این قضیه با تاریخ اجتماعی و اقتصادییافته

 

 رنگ در فضای شهری سیروان شنا جایگاه -3-2

اشیاء دورتر به خاطر وجود  انجام شده است. در مناظر نیز 21های گرم و سرد تا کنون آزمایشات زیادی روان شناسی رنگ ءدر زمینه     

تواند برای القای دوری و نزدیکی استفاده رسند. کنتراست سردی و گرمی در محیط شهری میضخامت هوا همیشه سردتر به نظر می

رد بتوان به آب و هوای منطقه اشاره کرد. کاراده از این کنتراست در محیط شهری تابع عوامل زیادی است که از جمله آن میشود. استف

های شلوغ هم بنابراین، در محیط ساکن نشان دهد. و و محیط را آرام تواند از گرمای محیط بکاهدمی های گرمهای سرد در محیطرنگ

م های کتواند از سرمای محیط بکاهد و محیطمی ،داقلیم سر ی باهایهای گرم در محیطهم چنین استفاده از رنگتوان از آن بهره برد. می

ها روان شناختی آن ءها که جنبها از تأثیرات بصری رنگهاگر در طراحی فضا برای این محیط. سنگین نشان دهد آمد را پر تراکم و رفت و

همراه با پیچیده شدن تمدن مدرن، افرادی که  »ست. بنابراین،گیرد استفاده نشود، فضا برای ساکنان آن قابل تحمل نیمیرا نیز در بر 

عالوه بر رنگ، دیگر عوامل نیز ، لذاها داشته باشند. ها را بر عهده دارند، باید درک بهتری از سرشت روانی انسانمسئولیت طراحی محیط

های کنترل شده زندگی کنند، باید شرایط فیزیکی مانند نور، گرما و ها در محیطشوند. اگر قرار است انسان بررسیدر این خصوص باید 

 (. 80: 1738)کارکیا، «هم چنین شرایط روانی مستقیماً و به طور کامل طراحی شوند

 

 رنگ در فضای شهری سیشنا ییزیباجایگاه  -3-3

رنگ جزئی اصلی از فضای هر شهر است. جزئی که در برخی شهرها به آن به عنوان عامل مهم در هویت همانطور که گفته شد،        

تعادل و توازن و دیگر عواملی که وجود آن ها  ایجاد هارمونی، ریتم، کنتراست،یعنی  می شود. آرام سازی توجهو  ا شناختیبخشی، زیب

به کمک  ترکیب خوشایند و زیباشناسانه ایجاد .با به کار گیری رنگ میسر می شود منجر به یک ترکیب خوشایند و زیبا شناسانه می شود،

به کار بردن » بان شهری می انجامد. عالوه بر آنبه ایجاد حس رضایت در مخاط مطلوبشهری محیط رنگ در فضای شهری، عالوه بر 

)کورت  «ئینی هم تبدیل شودرنگ های مختلف می تواند تاًثیری فراتر از آشکار ساختن طرح و چارچوب بنا ایجاد کرده و به یک عنصر تز

رنگ در شهر مجموعه ای اجرایی از رعایت اصول زیبایی شناسی رنگ و فضای  بدین ترتیب باید گفت زیبایی شناسی (.224: 1730گروتر،

منظور از زیبایی فرم شهر، فقط تاًثیر زیبایی شناسانه کالبد شهر و فضایش نیست، بلکه کیفیت روانی رنگ ها، کیفیت  »لذا شهری است.

می گیرد. محیطی که بر روان انسان تاثیری مطلوب بگذارد، حرارتی مصالح و ویژگی های آکوستیکی خیابان ها و میدان ها را نیز در بر 

  (.84: 1731)پاکزاد، « تجربه فضایی را تسهیل کند و در تقویت روابط عاطفی متقابل موثر باشد، زیباست

 

 رنگ و فرم در فضای شهری زیبایی شناسی  -3-4
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 دانند. یعنیمز را با مربع و زرد را با مثلث هماهنگ میکنند. چنان که رنگ آبی را با دایره، قرهای خاصی تعریف میها را با فرمرنگ     

ها آن تأثیرشکل از نظر بیانی سازگاری دارند، کند. به معنای دیگر، جایی که رنگ و خوانی رنگ با شکل می تواند ایجاد هماهنگی هم

کند. لذا یط به زیبایی شناسی آن کمک زیادی میها در محها با توجه به فرم آنیابد. بنابراین استفاده از اثرات فضایی رنگافزایش می

ها را با رنگ هایی که هماهنگ با و بتوانیم آن غیر هندسی بدانیم ها را احجام هندسی وها باشند. اگر ساختمانها باید تابع فرم آنرنگ

توان استفاده کرد. به هت عکس هم میشود. از این تجربه در جها دو چندان میها هستند رنگ آمیزی کنیم، تأثیر رنگ در آنفرم آن

ت. یا و از تیزی آن کاسن را کاهش داد سطح تیز و مثلثی را به جای استفاده از رنگ زرد با رنگی آبی پوشاند تا تأثیر فرم آ مثال عنوان

 تر شود.  سطح مربعی را آبی در نظر گرفت تا سبک

نشان داده  12آزمایشات: »معتقد استتاًثیر رنگ در شهر و شهروندان در خصوص خویش با تکیه بر تجربیات  11 یورگ کورت گروتر      

جهت یابی و تعیین موقعیت در فضا و نیز تشخیص اجسام، فرم از اهمیت بیشتری نسبت به رنگ برخوردار است. اما سبکی  اند که برای 

 ءتیجهباالتری برخوردار می باشد، ن به فرم از ارزشکه عمدتاً دارای ترکیبات پیچیده ای است، در مقایسه با یک ترکیب ساده، رنگ نسبت 

اهری، ظ ءکیل می دهند، در حالی که جنبهدیگر این است که در یک پیام اجزای رنگی، بیشتر بخش زیباشناسی را تش ءبه دست آمده

رار نگیرد. ی آن ها مورد توجه قبیشتر مطابق با بخش معناشناسی است. البته این زمانی صدق می کند که گوناگونی فرم ها و تاًثیر احساس

تاج محل در آگرا با سنگ مرمر سفید پوشیده شده و رنگ آن به طور مدام تغییر می کند: در سحر گاه به رنگ قرمز، در نور ظهر به رنگ 

ورگ ی«)آید سفید در می -سفید، بعد از ظهر در طیف های مختلف رنگ زرد، عصر به رنگ آبی روشن و در نور مهتاب، به رنگ خاکستری

 .(227: 1730کورت گروتر،

 

 جایگاه نمادین رنگ در فضای شهری -3-5

در شهر و تعامالت رفتاری شهروندان با وجوه هویت بخش عناصر شهری کی دیگر از خصوصیات مهم رنگ است که نمادین بودن ی      

در فرهنگ های مختلف است،  نصرنماد مشخصی برای هر ع، گ تعریف می شود. همان طور که فرمبرای آن جایگاهی خاص در هر فرهن

 ،ادافر حتی پوشش نماها و نمادین از رنگ در شهرها و ءدهاستفارنگ ها نیز دارای تعریف های متفاوتی نزد فرهنگ های مختلف هستند. 

 هر قشر معنا و هستند و برای هر طبقه و نمادهای متفاوتی ءها نشان دهندهدر جوامع مختلف رنگ ،لذا. است معمول بوده ز گذشته ا

هب مختلف ها هم چنین در مذارنگ. گاهی یک رنگ در یک فرهنگ کامالً معنای متفاوتی با فرهنگ دیگر دارد .مفهوم متفاوتی دارند

که . بله استبودبه صورت آگاهانه ن ها همیشهشده برای درک رنگ یادرمزهای قرارد» معناهای متفاوتی دارند. بختیاری فرد معتقد است:

همبستگی  »بنابراین، (.21: 1733)بختیاری فرد، «سانی استتحت تأثیر شرایط اقلیمی جوامع ان بیشتر در بستر فرهنگ و باورهای دینی و

دارد.  ایتعیین کننده آورد که نقش اساسی وجود میای از تأثیرات رنگ را به ورنگ با نمادگرایی، اعتقادات و فرهنگ یک سطح منطقه

هایی به همان رنگ در میان وجود پدیده ءر میان یک ملت به طور معمول نتیجههای خاص دعالقه مندی به استفاده از رنگ یا رنگ

ای رنگ فیروزه. (124-127: 1733فرد، )بختیاری« شودبه نام آبی ایرانی شناخته میای در تمام دنیا هاست. برای مثال رنگ فیروزهآن

و از آن در گنبدها و بناهای  رسازی ما به آسمان تشبیه شده استشه نشان از تقدس و پاکی دارد و در معماری و در شهرهای سنتی

های مشخص به از رنگاستفاده  ها برای افراد، ناخودآگاه حکم نشانه را دارند ورنگ »بطوری که ایم. مان به وفور استفاده کردهمذهبی

 (.110: 1734)محمودی، «وعی استاندارد درآمده استصورت ن
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تهران، میدان انقالب،  فیروزه ای( در رنگ و فرم نماها، استفاده از فرم ها و رنگ های نمادین ایرانی)آبی و . تاثیر رنگ های نمادین معماری در نماهای جدید،3

 ماخذ: مولف.1701

 

 در فضای رنگی شهریجایگاه نورهای رنگی  -3-6

عالئم، تابلوهای تبلیغاتی)الیت باکس ها(، چراغ های خیابان،  به وفور مشاهده نمود.مدرن های در شهر را می توان نورهای رنگی       

گرچه، بی . ، همگی جزئی از نور شهر هستندساختمان ها به خصوص در شب که قابلیت های بیشتری را نمایان می سازند و آگهی ها

بصری که توسط این گونه نورپردازی های خاص در شب به وجود می آیند، متحرک و جالب هستند، اما می تواند نظم محیط  نظمی های

ثیرات نمایشی بنابراین، استفاده از تأ .(113: 1730)میجر ودیگران، اعث اغتشاش محیط در نور روز شوندرا بعد از تاریکی به هم بزنند و ب

تلف می تواند شرایط متفاوتی در منظر شهری پدید آورد و حتی ممکن است توجه مخاطب را از شرایط نور های رنگی در شرایط مخ

تغییرات روزانه از سپیده دم تا ظهر و غروب و شب، با  همچنین، .(127:  1733)بل،نظر و باالخص رنگ آن منحرف سازد حقیقی م

تغییرات رنگی متفاوتی به وجود می آورد که بسته به نوع نور، شدت نور، زاویه نورهای مختلفی توام اند. این تغییر و تنوع نورهای طبیعی، 

 تابش نور و محیط تابش نور گوناگون و دارای انعکاس های رنگی و نوری متنوعی هستند.

 نتیجه

ر قابل ر عناصشهری است. تغییرات رنگی در فضای شهر بیشترین نمود خود را د ءرنگ در اجزا شهر تابع نوع عناصر و رنگ زمینه      

با  و سیمای شهر بسته به رنگ مصالح متغیر استرنگ در کیفی تغییر مشاهده ای چون جداره ها و عناصر اصلی شهری دارد. امروزه 

ر د و در نتیجه اغتشاش رنگی در یک منطقه در رنگ مصالح موجودعدم انضباط شهری تنوع فرهنگی شهرهای بزرگ شاهد توجه به 

در محیط وجود و مصنوعی رنگ یکی از جنبه های اصلی زندگی شهری است که به طور طبیعی همچنین،   سیمای شهرها هستیم.

عوامل اقلیمی و جغرافیایی و فرهنگ ساکنان آن بستگی دارد. عوامل دیگری  بهدر محیط شهری  رنگ تغییرات کمی و کیفی اما دارد.

  .متفاوت استهویتی بسته به عامل جغرافیا و فرهنگ ساکنان شهری و  تنوع های جمعیتی، چون تنوع مواد و مصالح

 ،شکل و رنگ شهرها هویت خود را که مربوط به اقلیممهاجرت، ارتباطات و رشد حمل و نقل و  ءتوسعهبه علت  عالوه بر این،      

وع منطقه، ن یعوامل چون نوع کاربرتوجه به عامل هویت در کنار دیگر  رنگ و بافت مصالح منطقه است از دست داده اند. بنابراین،

ه توجه ببا  ،از سوی دیگراز عوامل مهم است.  پالت رنگی شهردر و در طراحی زیبایی شناسانه رنگ محیط جامعه، فرهنگ و نوع فرم 

ر ه رنگ و فرم پوشش گیاهی یا فضای سبز شهری یکی از عوامل هویتیعامل جغرافیا و محیط و نقش عوامل اقلیمی در رنگ شهر، 
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، این عنصر متغیر شهریبا  رنگی هدایت و طراحی فضاسازیبا توجه به جنبه های روان شناختی و زیبایی شناسی رنگ  ،استشهر 

که بسته به نوع اقلیم و جغرافیای هر شهر و با آب و هوای همان شهر و  ندفضای رنگی متنوع و طبیعی در شهرها ایجاد ک دمی توان

ترتیب به منظور دستیابی به فضای رنگی متناسب با هویت هر شهر ، باید عالوه بر استفاده از مصالح بومی  یا منطقه تعریف شود. بدین

هماهنگ، رنگ پوشش گیاهی در منطقه، مورد مطالعه قرار گیرد تا طراحی فضای شهری نیز با توجه به فضای رنگی پوشش گیاهی 

 هرها،ش به کالن به علت چند فرهنگی شدن شهرها و مهاجرت های گسترده، در نهایت بنظر می رسد و تنوع رنگی در آن صورت گیرد.

وانین ، قتدوینبنابراین  .ضروری به نظر می رسد بیش از پیش ،هر شهر ءتوجه به عامل هویت در تعیین رنگ شهر و حفظ تاریخچه

ه مطالع عالوه بر ،همچنین ضروری است.مصالح در هر شهر بسته به شرایط آب و هوایی و اقلیمی آن شهر  نوعمصوب در مورد رنگ و 

ر دمنظر آن شهر و منطقه در پالت رنگی  شاخصه های زیباشناختی آنها باید منطقهشهر و و اجتماعی هر  فرهنگی، یتاریخهویت 

 در شهرها جلوگیری شود. و ناهنجاریهای بصری نظر گرفته شود، تا از اغتشاش رنگی

 پی نوشت ها

  . دیوار سبز1

 . نمای سبز 2

د. رنقاشی دیواری معاصر با مواد، مصالح، بسترها و ظاهری از دیوار و معماری روبرو است که نسبت به گذشته، شکل و کارکردی بسیار متفاوت دا. » 7

مواد و  و این بدان معنی است که مهم ترین راه هماهنگی و پیوستگی نقاشی دیواری با ساختار زیباشناسانه معماری معاصر، بهره جویی از تکنولوژی

مقدم،  کفشچیان«)مصالح جدید است و جز در شرایطی خاص، به کارگیری مواد و مصالح سنتی نقاشی دیواری کاری غیر اصولی و بی فایده خواهد بود

1733 :82 .) 

 اصغر کفشچیان مقدم(«) چگونه یک نقاشی دیواری را ساماندهی کنیم.». جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به مقاله 4

 )اصغر کفشچیان مقدم(« ویژگی های نقاشی دیواری» ت مطالعه بیشتر رجوع شود به مقاله. جه 8

. مقصود از رنگ آمیزی واحد مبلمان شهری، هماهنگی رنگ در اجزاء مبلمان با کلیت محیط شهر است که در نهایت به هماهنگی رنگی در فضای 1

د شئ رنگ شده است. در کنار رنگِ عناصر، خود فضا نیز قابلیت های باالیی برای شهری می انجامد. همچنین، عامل دیگر در گزینش رنگ، کاربر

ترکیب های رنگی دارند. شرایط فرهنگی و بافتی هر منطقه در تعیین نوع و جنس رنگ تعیین کننده است. نحوۀ استفاده از مکان، مدت نشستن، 

هرهای مختلف کامالً متفاوت است و این تفاوت فرهنگی و رفتاری مبلمان شهری زمان پیاده روی، نوع تفریحات مردم، و گذران اوقات فراغت در ش

 خاص همان منطقه را می طلبد.

3.stevenson. Debora        

 (.21( و کتاب رنگ ایتن )صفحه 130ها )صفحه . مراجعه شود به کتاب تأثیر متقابل رنگ3

نمونه موردی آن را می توان در روستایی چون ماسوله، با در و پنجره های آبی و دیواره های قرمز در نمای ساختمان های ابیانه مشاهده . 0

 .می توان تأثیر شرایط اقلیمی، رنگ مصالح و باور های مردم را در فضای رنگی محیط مشاهده نمود  نمود. در این دو مورد به خوبی

عنوان می شود، یکی مربوط به استبل مسابقات اسب دوانی است که با دو رنگ آبی و قرمز  آزمایشاتی که در بیشتر کتاب های رنگ شناسی. 12

رنگ آمیزی شده و هر کدام تاثیر روانی متفاوتی روی اسب ها گذاشته است و دیگری مربوط به میهمانی شام می شود که با تابیده شدن 

 اده شده اند.نورهای رنگی روی غذاهای مختلف، رنگ های غذاها متفاوت نشان د

11 .Grutter.JorgKurt .Asthetik der architekur 

. آزمایشاتی که کورت گروتر از آنها صحبت می کند مربوط به گروه های انسانی می شود که در موقعیتهای مشابه و متفاوت دست به 12

 از فرم اهمیت دارد. انتخابهای رنگی متفاوتی زده اند. به عنوان مثال ثابت شده برای افراد بشاش و برونگرا رنگ بیشتر
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