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 چکیده

جزء اولین خصوصیاتی است که در کنار شکل، ابعاد و بافت هر شی شناسائی می شود. امروزه در محیط  و ز اجزای جدانشدنی زندگی شهری استرنگ یکی ا

، المان های شهری و حتی عناصر محیطی چون آسمان در مان ها، مبلمان شهری، پیاده راههای شهری رنگ را همه جا می توان دید؛ در بدنه و نمای ساخت

مالت تعاتحلیل ضمن ش دارد حاضر تال ءمقاله .بررسی رنگ فضای شهری پاسخ به هویت رنگی شهر ضروری استدر  د.نشهر نقش مهمی داررنگ تعیین 

ثر در قسمتی از فضای شهری تهران بپردازد. به مؤیات تعاملی رنگ به عنوان عاملی با عوامل بصری در محیط به بررسی کیف رنگی شهر دیداری کیفیت

ده چهارراه ولی عصر( بررسی ش -)حدفاصل میدان انقالب ثر در سیمای خیابان انقالبؤبصری و بیانی رنگ در اجزا م وجوهمنظور دست یافتن بدین مقصود، 

وردی رسید م . جهت بررسی و تحلیل خیابان انقالب با استناد به تاریخ و توصیف اجزاء مستقر در این فضا و تحلیل آن ها سعی شده تا به فهمی از نمونهاست

 یاسیفرهنگی و س، عبوری، به دلیل کاربری های متفاوت و نقش اجتماعی خیابان انقالب یرنگفضای  و بسط جهت فضاهای مشابه باشد. که قابل استناد

و ایجاد یکپارچگی رنگ ایجاد هویت مستقل و غالب و تعریف آن در ایجاد طرح رنگی  به این فضابه منظور ساماندهی است. هویت چند وجهی  امروزه دارای

   و بازسازی اجزاء مستقر در فضای این خیابان ضروری به نظر می رسد.جهت گستردگی فضا 

 

 دیوارنگاری شهری، خیابان انقالب. : رنگ شهر، نمای شهری، هنر شهری،واژگان کلیدی

  

 مقدمه

. بی شک به لحاظ تعامالت محیطی و ضرورت یکپارچگی استلفه هایی است که کمتر به آن توجه شده ؤرنگ در فضای شهری امروز جزء م      

سوال های بی شماری مطرح  شهررنگ در  ءرنگ در محیط، نمی توان از نقش این عامل مهم در فضای شهری چشم پوشید. در بررسی مقوله

 دیز مخاطبان شهرها پرسا وان مثال بایدرنگ آغاز کرد: به عن می شود که چرایی و چگونگی آن ها را باید با طرح چند پرسش اساسی درمورد

شنوند چه رنگی از آن درذهنشان شهری چون تهران را می گیرد؟ وقتی نام کالندیشند چه رنگی در ذهنشان شکل میناهنگامی که به شهر می

 رنگی آن منطقه را مشخص هویت مصالح بومی هر منطقه ،سنتی در معماریگرچه این رنگ تنها مربوط به این شهر است؟  آیا گیرد؟شکل می

توان آن را جز، در چند شهر به وضوح نمی امروزه دیگر شد. اما می رنگ مصالح مورد استفاده تعیین ءهواسط رنگی آن شهر به کرد و پالتمی

می شده است. ضرورت های بو شهرهای کشورمان دارای هویت رنگی مشابهند که باعث فراموشی ناخواسته هویت دید. امروزه بسیاری از کالن

mailto:mahboobeh.pahlavan@yahoo.com


2 
 

شهرهای  رنگی شود که شهرهای ما رنگ خاکستری مصالح جدید را گرفته و این مصالح، ناخواسته هویترسیدگی به این مسئله زمانی مطرح می

در همکاری با  رنگ شناسی ءبا توجه به شناخت و تجربه در حوزه تجسمی به منظور حل این بحران الزم است هنرمندان. ندشکل داده ا ما را

منطقه یا شهر تعریف کنند.  مختصات تاریخی هربا ها در فضای شهر،  پالت رنگی مشخصی را متناسب معماران و شهرسازان با بکارگیری رنگ

بال بهبود نبه دو  هوا و موقعیت جغرافیایی آن شهر پالتی متناسب با ساختارهای فرهنگی و هویت آن ارائه دهند با توجه به شرایط اقلیمی آب و

عالوه بر آن باید خاطر نشان کرد، مستند سازی برای بررسی رنگ در  .نندها به زیباشناختی فرآیند اجتماعی و توسعه شهری کمک کمکان

 لخیابان های شهر، باالًخص شهری مانند تهران، یکی از ضرورت های پژوهش پیش رو است. بنابراین، به منظور دستیابی به منابع معتبر و قاب

رنگ  ءهموردی، رنگ بخشی از فضای شهری مورد بررسی قرار گیرد؛ تا با نگاهی تجربی و ملموس به مقول ءهاستناد، الزم است به عنوان مطالع

ر یکی رنگ د ءهبتوان الگویی برای نتیجه گیری جهت کاربرد در دیگر مناطق به دست آورد. لذا با هدف رسیدن به این مقصود، مطالع، در شهر

 حوری ترین خیابان های تهران یعنی خیابان انقالب که از میدان انقالب شروع و تا چهارراه ولیعصر ادامه پیدا می کند، در نظر گرفته شدهاز م

محور شرقی و غربی، یکی از پر رفت و آمد ترین فضاهای شهری تهران است. ازدحام جمعیت، مرکزیت  ءاست. این خیابان با قابلیت اتصال دهنده

دالیل انتخاب این مکان به عنوان موضوع خاص آن و نمای رنگی مغشوش این خیابان،  هویت تاریخی، ی، انجام فعالیت های اجتماعیسیاس

تر از رنگ این مکان، سعی شده ابتدا تاریخ و وجوه هویتی و کارکردی  تحلیلی دقیق ءهپژوهش می باشد. همچنین، به منظور دست یابی به نتیج

 د و سپس رنگ اجزا مستقر در فضای خیابان و علل اغتشاش رنگی در برخی قسمت ها مطالعه و بررسی شود.خیابان بررسی شو

 

 خیابان انقالب-1 

خیابان انقالب امروزی  کهبه دستور ناصر الدین شاه دارای چهار دروازه شمالی، جنوبی، شرقی و غربی شد  اما .بود ایدر ابتدا قریهتهران       

در شهرسازی است. ء خیابان انقالب محصول چهار دوره شمالی آن واقع بود. ءهاسفند سابق( در درواز 22)شاه رضای سابق( و میدان انقالب) 

 ءهتجاری شد. دور و اداری تولد خیابان انقالب صورت گرفت و مرکز، پهلوی اول ءهقاجار خیابان انقالب مرز شمالی تهران بود، در دور ءهدور

 ءهاجتماعی شد و ده -مرکز روشنفکری و سیاسی ی،سیاس ءهانقالب اسالمی، صحن ءهپهلوی دوم، مرکز تفریحی و روشنفکری بود و در دور

بدین ترتیب، فضای امروز خیابان انقالب  .(22: 1831آتشین بار، شود)ای در این خیابان انجام میرسی و تجارت رسانهاخیر، فروش کتب د

محصوالت  ءهساله است که از دوران پهلوی اول شروع شد و تا به امروز نیز ادامه دارد. امروز خیابان انقالب محلی برای عرض 38یک روند  ءنتیجه

این خیابان، در نمای ساختمان ها، مبلمان شهری، تابلوها و فضای سبز بیش  ءهتحوالت در تغییر چهر ءهنتیج ای است.رسانهابزار چند  چاپی و

ترین است به عناصری پرداخته شود که بیش مطابق با موضوع پژوهش الزم هاز دیگر عناصر دیده می شود. بنابراین به منظور دستیابی به نتیج

 1خیابان انقالب دارا می باشد و با تغییر آن ها رنگ در این خیابان تغییر ماهیت می دهد. ءهییر چهرتاًثیر رنگی را در تغ

 

 تحلیل فضای عمومی خیابان انقالب-1-1

به عنوان یک کلیت به رویشان باز است.  و فضای عمومی برای تعریف خیابان عمومی بکار می رود که متعلق و مرتبط با تمام مردم ءهواژ      

د. نده امروز خیابان ها شکلی متفاوت با آن چه معیار فضای عمومی و زیبایی شناسی شهری است نشان می ءهچهر2(218: 1832)مدنی پور، 

مورد نظر(  ءهبارز تنوع در نماها و ساخت و سازها را که به تنوع در رنگ و فرم می انجامد، می توان به وضوح در خیابان انقالب)محدود ءهنمون

عناصر این خیابان در دو دسته بندی عناصر کلی و جزئی جای می گیرند، عناصر کلی آن نماها و فضای سبز و عناصر جزئی را  مشاهده نمود.

 می توان مبلمان، پیاده راه، تابلوها،  نورها و گرافیک محیطی آن دانست. همچنین، خصوصیات تاریخی شامل هویت آن از زمان تاسیس دانشگاه
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به عنوان یکی از مراکز شهر، کتاب فروشی ها و  شی این خیابان است و خصوصیات معاصر آن شامل کاربری جدیدتهران و مرکزیت فرهنگ

 است. انتشاراتی ها، تایپ و تکثیری ها و بناهای اداری

 

 : مولف.ماخذمی باشد.A.B.C2.E بیشترین تراکم جمعیتی و ساختمانی در قسمت  .چهارراه ولیعصر -. نقشه منطقه. میدان انقالب1

 نگر ،هویتاین ایجاد  ءواسطه به ده وش ایجاددر این خیابان  هویتی جدید ،ایجاد مؤسسات تجاری بناهای قدیمی و تعییر کاربریمروزه با ا

. دده انشن آلودگی بصری این خیاباباعث . مراکز تجاری و اداری جدید با توجه به اهداف اقتصادی دستخوش تغییرات زیادی شده استآن 

 ددر حجم ترافیک شهری و آلودگی صوتی و بصری اتومبیل ها، مانندر نماهای رنگارنگ و مصالح متفاوت، فضای مغشوش و آشفته این خیابان 

به  نزدیکآلودگی بصری در فضای  این اغتشاش و شده است.نرعایت  و تناسبی در استفاده از رنگ در آن بومی چند وجهی است که تعادل

وجود حس رقابت بین فروشندگان آنان را واداشته است تا   وبه وضوح قابل مشاهده است. تنوع کاربری ها  ( (A( منطقه1)نقشهمیدان انقالب 

ه ب اجزای این خیابان با توجه در میدان است. بصری باالرنگی و تابلوهای خود را تا حد ممکن جذاب طراحی نمایند و حاصل این امر اغتشاش 

د نهایی شده که با یکدیگر هم خوانی ندارنماقرار می گیرد. تلفیق این سه دوره منجر به ایجاد  8در سه گروه قدیمی، میانه و جدیدآن تاریخچه 

ه ترکیبی ناموزون از عناصر آفرید ،د. تلفیق فضای گذشته و امروز خیابان انقالبنو کل منسجم و یکپارچه ای در منظر شهری پدید نمی آور

 شده است.ننه شکلی مدرن دارد و با فضای شهری جدید هماهنگ  ،آن در شکل و رنگ پایبند است ءکه نه به هویت گذشته

 

 هویت رنگی خیابان انقالب-1-2

ر ددر بستر زمانی و تحوالت آن خیابان  و هویت آن گیری هویتی خیابان انقالب تاریخ و چگونگی شکلء هبه منظور دست یابی به جنب      

. فضای امروز آن نیز به عنوان اصلی ترین محور ارتباط شرق به غرب، تداخل فزاینده نقش اجتماعی و عبوری خیابان انقالب و شدبررسی باال 

برخی دیگر از عوامل فرهنگی و سیاسی، نمایانگر یک فضای چند وجهی است. به عنوان مثال خیابان انقالب در مقاطعی دارای نقش اجتماعی 

در سطح شهر می باشد، این پدیده به تداخل حرکت های سواره و پیاده منجر شده و آشفتگی های ترددی در سطح خیابان و عبوری اصلی 

ایجاد نموده است. وجود دانشگاه تهران، برگزاری نماز جمعه، استقرار کتاب فروشی ها و تایپ و تکثیری ها هم هویت چند وجهی این خیابان 

ییر کاربری بخش هایی از این خیابان باعث شده تا کاربری تجاری در این قسمت ها بیش از فرهنگی و دانشگاهی را بیشتر نمایان می سازد. تغ

ایجاد نمایند. همچنین تنوع کاربری ها و هویت های چند گانه فضاهای  (A)محدوده میدان انقالبباشد و هویت رنگی متفاوتی در این بخش ها 

 می شود. افزودهآن وجود آورده که با تراکم جمعیت بر ه خیابان بمتفاوتی در محدوده های مختلف این 

 

 فرهنگ حاکم خیابان انقالب-1-3
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آموزشی( است. وجود بازار موجود در این خیابان عملکردهای دیگری نیز برای  -فرهنگی تلفیقی )تجاری ،فرهنگ حاکم در خیابان انقالب      

، آموزشگاه ها، انتشاراتی ی ها، لوازم هنری ها، اغذیه هاو تکثیری ها، کتاب فروش وجود آورده است. چنانکه وجود تایپه فضای این خیابان ب

خرده فرهنگ ها در  ءها و حتی تجمع کارگران فصلی در محدوده ای از این خیابان، فرهنگ متنوع رنگی به آن بخشیده است. طیف گسترده

وجود طیف شاغل مختلف با فرهنگ های متفاوت قومی و محلی در این  نمود.این خیابان را در گروه مشاغل این خیابان نیز می توان مشاهده 

خیابان به همراه طیف وسیع شهروندانی که به این خیابان مراجعه می کنند و دانشجویان با فرهنگ ها و قومیت های مختلف فضای متنوع 

برخورد با محیط، رنگ محیط و تبلیغات  ءهفتار ها، نحوفرهنگی در این خیابان به وجود آورده است. این تنوع فرهنگی در منظر شهری، ر

 در نمای بصری خیابان مشاهده می شود. محیطی به وضوح

 

 شهری خیابان انقالب 4منظر-2

در ابتدا باید خاطر نشان کرد منظور از منظر شهری خیابان، عناصری از منظر است که در نگاه کلی به چشم ناظر اعم از پیاده و سواره       

ان طور که می دانیم ادراک مطلوب فضا یکی از نیازهای انسانی تلقی می شود و فضاهای آکنده از انواع آلودگی چون دود، صدا، می آید. هم

ناامنی، ترافیک و تردد، فضای مورد نظر فعالیت های اجتماعی نیستند. این مهم در صورتی است که منظر شهری خیابان انقالب که شامل 

به طور  ، تبلیغات محیطی و فراوانی جمعیت است از حداقل مطلوبیت منظر شهری مطلوب برخوردار است.نماها ،چون ساختمان ها یعناصر

 ءهدانشگاه تا خیابان فلسطین است و دیگری محدود ءهمتفاوت است. یکی مربوط به محدود ءچهره دارای دو منظر شهری خیابان انقالبکلی 

ساختمان ها با  C,Dمیانی یعنی میان دو منطقه  ءآذر و خیابان فلسطین تا چهارراه ولیعصر است. در این محدوده 11میدان انقالب و خیابان

بازسازی در رنگ و فرم به ایجاد فضای بصری مطلوب دست یافته اند. چنانکه رنگ پوشش گیاهی در این قسمت از خیابان، رنگ برخی 

وده و رنگ و رو رفته را می پوشاند و به خیابان فضایی زنده تر می بخشد. وسعت فضای پیاده راه و رنگ و فرم کلی طراحی ساختمان های فرس

برای مشاهده و تجسم ذهنی مطلوب از خیابان  را آن نیز، در این قسمت از خیابان متناسب با کاربری فضا است و به مخاطبان، فضای مورد نیاز

منظر شهری به دلیل تعدد کاربری (، (E2چهارراه ولیعصر ءهو محدود( A2,B2-A1میدان انقالب تا دانشگاه تهران )منطقه ءهمی دهد. اما محدود

 (2،8)مقایسه تصویرظاهری متفاوت دارد. و ی اغتشاشات بصری رنگی بیشتری استها و حجم ترافیک شهری اعم از عابران و خودروها دارا

 

نامطلوبی ایجاد کرده است لذا نیاز به آرامش بصری  رنگی ازدحام جمعیت و تابلوهای تبلیغاتی در این مکان فضای بصری.محدوده میدان انقالب، 2

 . . ماخذ: مولف A2.محدوده 1811در این فضا ضروری به نظر می رسد. تهران. میدان انقالب.
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نماهای شببهری در این محدوده منظر بصببری مطلوب تری نسبببت به محدوده متناسببب . عدم تراکم جمعیت، تابلوهای تبلیغاتی و رنگ های 8

 .. ماخذ: مولف D2. محدوده 1811میدان انقالب بوجود آورده است. تهران. محدوده خیابان فلسطین و خیابان وصال. 

 

 .ماخذ: مولفبطور تقریبی یکسان است.  C1.D1.D2. پالت رنگی مناطق D2پالت رنگی منطقه . 2

 یافته به مالکان, تعدد کاربری ها، تراکم باالی جمعیت در سببباختمان های اداری و غیر اداریمتناسبببب نبودن فضببای اختصببباص   لذا،      

باعث شده تا فضای رنگی این منطقه به شدت از لحاظ بصری مغشوش و از لحاظ روانی آزار دهنده باشد. تنوع  ( (A1,A2,B2,E1,E2محدوده

ی تبلیغاتی که به نمای سبباختمان الحاق می شببود اغتشبباش بصببری فضببا در این   کاربری ها در تبلیغات محیطی و تعدد تابلوها و تراکت ها

 محدوده را افزایش داده و از مطلوبیت فضا در این قسمت ها به شدت کاسته است.

 

 رنگ نماهای شهری خیابان انقالب-2-1

در معماری سنتی و استفاده از مصالح متنوع شکل نمای ساختمان ها را از یک دستی موجود انقالب وجود سه دوره نماسازی در خیابان       

نماها به دلیل محدودیت رنگ در عناصر ساختمانی  اما از آنجا که پالت رنگی به آن ها بخشیده است. را مصالح مورد استفاده خارج نموده و رنگ

هم چنین آلودگی هوای این منطقه و قدمت برخی ساختمان ها باعث شده  ،می کنند رنگ نماها نیز از چند رنگ محدود پیروی ،محدود است

های سیاه و دوده اضافه شود و بیشتر نمای ساختمان ها را  تا به این فضای ناهماهنگ از نظر رنگ و فرم، فضایی خاکستری و چرکین از رنگ

متفاوت، عالوه بر تراکم ساختمانی و جمعیتی، به علت سایه اندازی در  بپوشاند. عدم کنترل همجواری ها و ایجاد ساختمان هایی با ارتفاع

مناطقی که از رفت و آمد بیشتری برخوردار است، رنگ نماها و سایر عوامل منظر شهری را باالًخص در فصول سرد دستخوش تغییرات جدی 

نگ ر ازسایه اندازی این نماها رنگ دیگر عناصر موجود در این خیابان را نیز تغییر می دهد و رنگ های موجود را سرد تر و تاریک تر  می کند.

البته در بررسی  نشان داده شده است.( A2,B2,C2,D2,E2با محدوده  1 شماره تصویرها در مناطق نور گیر نشان می دهد.)این منطقه در 

شکل، رنگ و فرم کلی این نماها برای مخاطب سواره و پیاده دو منظر متفاوت می آفریند. مخاطب سواره شود خاطر نشان باید نماهای شهری 

متر  1رنگی و فرمی خیابان دارد و نماها را بیشتر از ارتفاع  بسته به سرعت حرکت خودرو اعم از شخصی و عمومی دیدی کلی نسبت به فضای
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شتر بی به باال می بیند. در حالی که مخاطب پیاده همسطح با نماهای شهری حرکت می کند و جرئیات رنگی نماها و دیگر عناصر خیابان را

 لمس می کند. 

 

ر و ردت. نماهای خاکستری و دوده گرفته خیابان انقالب در محدوده میدان که تراکم باالی جمعیت را داراست، در فصول سرد فضای رنگی خیابان را س5

  . ماخذ: مولف. A2.محدوده1811تهران. حد فاصل خیابان منیری جاوید و میدان انقالب. تاریک تر نشان میدهد. 

 

 .. رنگ ها در این منطقه بیشتر خاکستری و رنگینه های خاکستری هستند. ماخذ: مولف A2پالت رنگی منطقه .1

 

 بویترین های خیابان انقالرنگ  -2-2

بی شبک ویترین های خیابان انقالب یکی از مهم ترین عناصبر شبهری این خیابان اسبت که در رنگ فضبای این خیابان بسیار             

ن ویترین ها در مکان هایی که بیشبترین حجم ویترین این منطقه را دارد )فضای متراکم نزدیک به میدان  ایرنگی موًثر اسبت. تاًثیر  

ویترین ها حجم باالی تراکم باالی جمعیت نیز به   A2,B2ء. در محدودهمیشببود( مشبباهده A2,B2، محدوده2انقالب، تصببویر شببماره

ویترین ها جزئی از نمای ساختمان است و با  در حالی که می آورد. وجوده اضبافه می شود و فضای بصری مغشوشی از لحاظ رنگی ب 

در مناطقی مانند تقاطع وصال تا فلسطین به دلیل هماهنگی بیشتر ویترین ها  سباختمان در ارتباط و تعامل است. دیگر اجزای نمای 

ه بر هویت این خیابان، ویترین ها اکثراً اسبتفاده از مصالح متناسب با معماری سنتی و تکی  ،بازسبازی های جدید  ،با نمای سباختمان 

 C,Dبا محیط طراحی شده اند. ترکیب بندی اجزا ویترین و رنگ بندی آن ها در مناطق  هماهنگو هسبتند  دارای شبکلی منسبجم   

مل ، تاثیر بیشببتری در مخاطب دارد و به تعاتمان ها و عدم تراکم باالی جمعیتهماهنگی چیدمان آن با فضببای تجاری، نمای سبباخ

چیدمان  نمای ویترین ها در این محدوده، های تعاملی علیرغم قابلیتاما  (7مخاطب، کمک می کند.)تصبویر شماره  افضبای ویترین ب 

ان کنند. در این فضا مالکان از این شکل و قائده پیروی نمیهای کاال در مناطقی مانند فضبای روبروی دانشگاه تهران تا حد فاصل مید 

و شبرنگ ها نموده اند. تراکم جمعیت در را مملو از انواع تبلیغات ویترین ها  و صباحبان مشباغل در پی جلب توجه مخاطبان، فضای  

مخاطب را سبردرگم و ناراحت و فضای خیابان را مغشوش و   ،تبلیغات خیابانی حجم باالیو تلفیق با فضبای ویترین ها   واین مناطق 

ن ها، باالخص رنگ های تند و زننده نئون ها و شبببرنگ عالوه بر آن حجم باالی رنگ و فرم در این ویتری می دهد. آزار دهنده نشببان
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در ترکیب با یکدیگر تصبویری ناخوشبایند از نمای شهری در ذهن   و ها، در تضباد با نماهای چرک و دوده گرفته سباختمان هاسبت    

 مخاطبان ایجاد می کند.

 

. اسبتفاده از عناصر بصری جدید و نمای هماهنگ با فضای رنگی خیابان به فضای ویترین کیفیتی مطلوب  D1. نمایی از ویترین های محدوده 7

بخشبیده اسبت. تناسبب فضبای رنگی ویترین با نور حاکم بر فضای خیابان در فصل زمستان باعث جذابیت بصری آن شده است. تهران، خیابان     

 ، ماخذ: مولف.1811. انتشارات افق انقالب، حد فاصل خیابان قدس و وصال،

 

 رنگ در سنگ فرش و پیاده رو خیابان انقالب-2-3

نشان می دهد. لذا، انقالب لزوم توجه به عنصر پیاده را در فضای خیابان  1832-1835فاصله سال های در  و بافت پیاده رو رنگِ تغییرات      

فضای پیاده راه بر اهمیت مخاطب پیاده در فضای شهری می افزاید و از حجم باالی ترافیک وسایط نقلیه در شهر  ءتوجه به بازسازی و احیا

وجه به کاربرد آن برای مخاطبان معلول به کیفیت بصری و عملکردی پیاده رو خیابان انقالب جلوگیری می کند. استفاده از رنگ و بافت و ت

 (B2( و فضای روبروی دانشگاه تهران)(A1,A2میداننزدیک به  شده برای این پیاده رو در مناطق افزوده است. البته فضای اختصاص داده

علت نوع بنا، کاربری، نور روزانه ه ، ب((B1( و B2)محدوده این، فضای پیاده راه در  جواب گوی حجم باالی عابران این مسیر نمی باشد. عالوه بر

مخاطبان شهری و تبلیغات رنگینِ نماها، فضای  ساختمان های مرتفع و حجم باالی و... دارای دو فضای رنگی متفاوت است. چنانکه وجود

نور صبحگاهی، به علت دریافت خیابان کند. ضلع شمالی می( (B1آن  ضلع شمالی( را خفه تر از B2نشگاه پیاده راه در ضلع جنوبی )روبروی دا

به لحاظ فرمی و فضای آرام تری به لحاظ رنگی  فضای سبز و ساختمان هایی با ارتفاع کوتاه، احساس فضایی عریض تر،، وجود دانشگاه تهران

از اولویت باید  را در این رابطه به نظر می رسد، توجه به نور و سایه در فضاهای شهری (11می کند.)تصویرشماره را در خاطر مخاطبان تجسم

نور روز )نور خورشید( در فضای پیاده راه در فصل های سرد و گرم سال تاًثیرات رنگی   چنانکه. های طراحی رنگی در شهر در نظر گرفت

 به دلیل نبودن نور کافی و سایه اندازی ساختمان های مرتفع فضای (B2) ءمتفاوتی دارد. برای مثال، در فصول سرد، پیاده رو ها در محدوده

فضای مطلوب تری   (B2)خفه تری دارند و رنگ ها از آنچه که هستند خاموش تر به نظر می رسند. درحالی که در فصول گرم، این پیاده رو ها

در فصل  (A1)به لحاظ سایه اندازی ساختمان های مرتفع دارد و تردد عابران در آن بیشتر صورت می گیرد. رنگ های فضای پیاده رو محدوده 

 گرم تر به نظر می رسند. (A2)هبه علت انعکاس های نوری و نور حاکم بر محیط درخشش و خلوص بیشتری دارند و نسبت به منطق تابستان
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تبلیغات، ارتفاع ساختمان ها و ازدحام جمعیت در این قسمت، فضای پیاده رو را محدود نشان می دهد و عدم تناسب محدوده آن . حجم باالی 3

 . ماخذ: مولف. B2.محدوده1811آذر و قدس.  11تهران. حد فاصل خیابان با حجم کاربری آن بیشتر نمایان می شود، 

 

ها، رنگ های  . در این منطقه به علت حجم باالی جمعیت و ساختمان ها و استفاده از نور نئون ها و الیت باکسB2. پالت رنگی منطقه 1

به علت ازدحام جمعیت و ساختمان ها، فضای رنگی با تن مایه های پیشنهاد میشود خاکستری و رنگ های زنده در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. 

 وجه به تغییر فصول تغییر کنند. آرام و گرم طراحی شود و بهتر است رنگ ویترین ها با ت

 

.  در این قسمت به علت عدم وجود ساختمان های بلند و ازدحام تابلوهای تبلیغاتی و  A2و  A1. مقایسه فضا رنگی در پیاده راه محدوده 18

آذر و  11د فاصل خیابان دارد. تهران. ح A1برخورداری از  نور صبحگاهی، فضای رنگی پیاده رو وضعیت بصری مطلوب تری نسبت به منطقه 

 . ماخذ: مولف.A1. محدوده1811میدان انقالب. 

 

. فضای رنگی در این منطقه به علت حجم کم تر ساختمان ها و وجود سینما و دانشگاه نسبت به فضای رنگی منطقه A1. پالت رنگی منطقه 11

A2 ب تری برخوردار است. ماخذ: مولف.از وضعیت مطلو 
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 خیابان انقالبرنگ در فضای سبز -2-4

فضای سبز به علت خاصیت رشد کننده و تاًثیر تغییرات فصلی در آن، یکی از کاربردی ترین عناصر زیباشناسانه در تغییر رنگ شهر است.       

ن وفضای سبز دارای فرم، حالت، رنگ، تناسبات و ابعاد متغیری در شهر می باشد. این تغییرات ضمن ایجاد مناظری متنوع از رنگ های گوناگ

به ایجاد محیط مطلوب شهری کمک می کند. وجود فضای سبز به تاثیر میگذارد و  یگپاکیز و در فصل های مختلف بر تعادل هوا، رطوبت

مورد نظر( قابل مشاهده است. تراکم و ترادف درختان چنار دو سمت این خیابان نه فقط  ءدر خیابان انقالب )محدودهو متراکم صورت خطی، 

ندازی، تداوم بصری و پوشش مناظر نامطلوب شهری دارای اهمیت است بلکه نقش مهمی در ادراک تناسبات فضایی خیابان از جهت سایه ا

می دهد و به خوانایی آن کمک  می شود. هم چنین وضوح خیابان را تحت تاًثیر قرار آنتوسط ناظر دارد و در برخی موارد باعث تعدیل فضای 

استفاده از پوشش گیاهی به منظور تعدیل فضای رنگی ادراک شده در مناطقی که راه حل دیگری وجود ندارد  (.2: 1877می کند)پارهاس،

چنان چه A,B2) .)مانند محدوده استبرخوردار  یکماز فضای سبز  و دارای تراکم جمعیتیدر خیابان انقالب مناطق این بسیار موًثر است. 

در صورتی که 5ه ای در مورد فضای سبز این خیابان، کلمه فاقد فضای سبز را انتخاب کردند.برخی مخاطبان این خیابان در جواب پرسش نام

ایجاد محیط  عالوه برفقیر است. ایجاد فضای سبز (B2) و روبروی دانشگاه تهران(A) فضای سبز خیابان بیشتر در مناطق نزدیک به میدان

در این در پوشش گیاهی استفاده از رنگ  پوشش دهد.را بیت بصری رنگی نماهای فاقد جذا دمی توان ،شهری مطلوب از نظر رنگ و فرم

 لوبکه با شناسایی پوشش گیاهی مط تغییر فصول است. در صورتی ءواسطهه بتنها تنوع رنگی و  استچنار ، تنها وابسته به درختان ءمحدوده

همچنین شناسایی رنگ و گونه های متناسب با این فضا، می توان رنگ را با تمهیدات و  قابلیت های محیط در رشد فضای سبز و نگهداری آنو 

 بصری وارد فضای سبز این خیابان کرد. 

 

به هم ریخته آن تنها  فرمتنها در محدوده دانشگاه تهران به چشم می خورد. اما به دلیل عدم حرص درختان و  ،. پوشش گیاهی متناسب12

 . ماخذ: مولف.B1آذر. محدوده  11تهران. خیابان انقالب. حد فاصل قدس و  .موجبات مطبوع سازی و سایه اندازی فضا فراهم می شود

 

ی رنگی یکنواختی با تنالیته های سبز و خاکستری به وجود آورده . حجم فضای سبز دانشگاه تهران در این منطقه فضاB1. پالت رنگی منطقه 18

 این فضا با استفاده از رنگ های گرم و زنده دارای تنوع بیشتری شود. ماخذ: مولف. پیشنهاد میشود است. 
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 و شهری خیابان انقالبرنگ در آثار هنر عمومی -2-5

 (1: 1833نامید.)علی الحسابی، « تهیه شده برای سایت های باز و در دسترس عموم ءاقدامات بصری هنرمندانه »هنر عمومی را می توان      

ر اخی ءترین راهکارهای سیاسی اجتماعی در چند دهه نظر می رسد، تزریق هنر به زندگی شهری، شاید یکی از ساده ترین و ملموسه لذا ب

هنر عمومی میراث جامعه »ی عمومی جامعه ببخشد. چنانکه می توان گفت، بوده که توانسته تحت عنوان هنر شهری، حیاتی متفاوت به فضا

: 1831شهری و یادواره های ادراک ذهنی شهروندان است و خوانایی حضور آن ها در فضاهای شهری موجب غنای محیط می شود)مرادی، 

( با توجه به این نگاه می توان هنر عمومی 38. )همان: مفهوم عام، هنر عمومی هر هنری ایست که در منظر عمومی قرار دارددر بنابراین (.« 32

 را در خیابان انقالب با یادمان های تاریخی، مجسمه ها، نقش برجسته ها، نمای ساختمان ها، ارزش های تاریخی و زیبایی شناختی و تزئینات

محدود است و تنها برخی از عناصر هنر محیطی چون هنر عمومی در فضای امروز این خیابان  ءهآن تقویت نمود. البته الزم به ذکر است دامن

 1یادمان انقالب و سردرب دانشگاه تهران در این خیابان وجود دارند. هنقش برجست

نقش برجسته آجر کاری و کاشی کاری گنبدى شکل با ءهسازیکی از اثار چالش برانگیز هنرهای عمومی که در میدان انقالب واقع شده،       

نماد طراحی شده و فضای سبز اطراف آن به لحاظ  فرم شد. گزین نقش برجسته انقالب اد شبکه های جدید مترو جایایج ءاست که به واسطه

تناسبات فرم، ارتفاع، ریتم ساده نقوش و استفاده از رنگ های مات، هماهنگ با فضای میدان انقالب است. استفاده از فرم های شکسته در 

بد و رنگ های آن به فضای میدان از لحاظ بصری لطافت خاصی بخشیده و به آرام سازی فضای آن موزائیک های طراحی شده برای این گن

، این بنا به لحاظ موقعیت تاریخی و نشانه شناسی 7یادمان دارد، سردر دانشگاه تهران است ءانجامید. بنای دیگری که در این خیابان بیشتر جنبه

اما به لحاظ رنگی تاثیر کمی در فضای محدوده  ،شودمی خیابان انقالب محسوب  ءویژهشهری جزء یادمان های تاریخی و ساختمان های 

 ءواسطه هخیابان انقالب دارد. بناها و یادمان های این محدوده از زمان تاًسیس تا کنون اکثراً با تغییراتی اندک در رنگ و فرم ثابت هستند و ب

 محدود B1عریض جلوی دانشگاه تاثیرات کیفی و کمی آن در فضای رنگی محدوده  قرار گیری در فضای سبز دانشگاه تهران و پیاده روی

 3است.

 

 رنگ در مبلمان شهری خیابان انقالب-2-6

فرم از برجسته ترین عوامل شکل گیری آن است.  وشهری از عناصر مهم طراحی منظر است. در طراحی مبلمان شهری رنگ  مبلمان      

یز را نزیبایی و هماهنگی با محیط  ءهکارکردی آن همیشه جنب ءهکارکردی دارد، اما طراحان در کنار جنب ءهمبلمان شهری در فضای شهر جنب

شهری جزء عواملی است که نباید از آن غافل ماند. لذا بررسی رنگ ء مکان یا زمینه ،گیرند. در تعیین کاربرد، فرم و رنگ مبلمانمی  در نظر

با توجه به چیدمان و هماهنگی مبلمان با فضای شهر از عوامل تاثیر گذار بر ساختار بصری رنگ در محیط شمرده می شود.  ءهزمینه، نحو

کاراکترهای طراحی مبلمان  مبلمان موجود در خیابان انقالب، باید خاطر نشان کرد محدوده مورد نظر فاقد شهری وهای مبلمان  ویژگی

مبلمان شهری آن تغییر زیادی  ،مطلوب از منظر رنگ و فرم است. با وجود بازسازی و تغییر رنگ و بافت فضای پیاده رو در محدودۀ پژوهشی

قرار نگرفته است. این مبلمان نامطلوب، امروزه در مناطق نزدیک به میدان، خود معضلی در کیفیت بصری  نکرده و در هماهنگی با فضای جدید

تبدیل کرده است. کیوسک های روزنامه فروشی با واقع شدن در مسیرهای پر رفت و آمد با رنگ  نامطلوب عنصریمنطقه است و آن را به 

رنگ و مصالح به کاربرده شده در ساخت آنها تبدیل به عنصری نامطلوب ، اما به علت فرمسعی در هماهنگی با فضای شهری دارند،  تندهایی 

هم چنین تعدد سطل های بزرگ مخصوص زباله که غالباً با رنگ سیاه یا خاکستری رنگ آمیزی شده  .در محیط شهری این خیابان شده اند

 رنگ آنها به معضلی ،عالوه بر عدم طراحی زیباشناسانه و هماهنگ با محیطاند، عنصر نامطلوب دیگری در فضای شهری پدید آورده است که 

 ءبا رنگ های سبز، سفید و زرد جهت شناسایی محدوده محیط، ءدر کیفیت بصری منطقه تبدیل شده است. گاردریل ها و حفاظ های جداکننده
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اما  .گیری از تاثیرات رنگی نامطلوب هر ساله رنگ آمیزی می شوندجلوو به علت آلودگی  و و رانندگان در نظر گرفته شده اندفضا برای عابران 

 ، خود به عنصری جهت آلودگی رنگی محیط تبدیل شده است.عدم طراحی مطلوب و متناسب با فضابه دلیل عدم انتخاب متریال متناسب، 

اصر مبلمان شهری، فضای خیابان را باالًخص در با خیابان و دیگر عن عدم هماهنگی رنگی و فرمیبه علت ایستگاه های اتوبوس این خیابان 

میدان انقالب مغشوش و بی هویت نشان می دهد. طراحی رنگ این ایستگاه ها عالوه بر خنثی و چرک بودن، با رنگ دیگر عناصر  ءهمحدود

 1 .شهری هماهنگی ندارد

 

 رنگ در عالئم، تابلوها و تبلیغات شهری خیابان انقالب -2-7

ستفاده از ا، با حجم باالیی کاربرد دارد. ان انقالب به تناسب موقعیت تجاریزء عناصری است که در فضای خیابعالئم، تابلوها و تبلیغات ج      

کاربری و تبلیغاتی که به معرفی مکان های تجاری می پردازد از گذشته در اماکن تجاری مرسوم بوده است. اما در فضای  تابلوهای معرفی

مانع  گذشتهردتعیین شده فضای معرفی کاربری و کمبود صنعت چاپ شکلی متفاوت با گذشته دارد.  شهری جدید استفاده از تبلیغات تجاری

 که مناطقیو بود  ای هماهنگی و یک دستی بیشترتبلیغات به شکل لجام گسیخته امروزی می شد، بدین خاطر فضاها دار ءهاز ظهور پدید

زیادی  تغییرات تغییر هویت خیابان انقالب و تبدیل آن به فضایی با کارکرد تجاری،کاربری تجاری داشت، هویت مکان خود را نشان می داد. 

شوشی در مغ نتهی به میدان انقالب سیمای رنگیدر فضای م در فرم و رنگ آن ایجاد کرد. تابلوهای تبلیغاتی در سراسر این خیابان، باالًخص

یار بس در سطح ساختمان های تجاری باعث شده فضای تبلیغاتی این خیابانوسیع . کاربری تجاری و حجم ه استاین خیابان به وجود آورد

لت تراکم مخاطبان و ترافیک شهری گسترده ای قرار گیرد. حجم تبلیغات در فضای میدان انقالب به حدی است که در ساعاتی از روز به ع

در نماهای 81در بیشتر موارد استفاده از تابلوهای تبلیغاتی نوشتاری و تصویریفضایی از پیاده رو ها و نماهای شهری قابل شناسائی نیست. 

اده و وسعت فضای تبلیغاتی تابلوها بر فضای ساختمان های این میدان به حدی است که رنگ نمای ساختمان و فرم آن را تحت تاثیر قرار د

ار دنما احاطه دارد. اما حجم فضای رنگین تبلیغات شهری و تابلوها در فاصله خیابان های وصال تا چهارراه ولیعصر از وضعیت مطلوب تری برخور

شده برای آن ها قرار دارند و ساختمان  است. اغلب تابلوهای معرفی کاربری و تبلیغاتی در این محدوده در چهارچوب فضای تعبیه و طراحی

ها با حجمی از تابلوهای تبلیغاتی پوشانده نشده اند. سامان بخشی به فرم و رنگ تابلوهای معرفی کاربری و تبلیغاتی در فضای رنگی این 

ابلوها در میدان انقالب و مقایسه آن از خیابان تاًثیر زیادی داشته است. این تاًثیرات را می توان در تفاوت شکل و رنگ و حجم این ت محدوده

 .خاصی از آن قرار دارند، به وضوح مشاهده نمود ءهبا ساختمان هایی که تبلیغات در آن ها سامان یافته و در محدود

 

 دیوارنگاری، تبلیغات محیطی، گرافیک محیطی-2-8

بناهایی با ارتفاعات مختلف در کنار یکدیگر شده است که در نتیجه،  عدم کنترل همجواری در نوسازی به تدریج منجر به هم جواری      

، دجداره ها نماهای جانبی ابنیه نیز در سیمای رنگی خیابان حضور مسلط پیدا می کند. این پدیده به لحاظ فقدان ضوابط ساماندهی اتفاق افتا

ن امر بهانه ای برای اضافه کردن ملحقات متنوعی با کاربری های و باعث ایجاد مناظر نامطلوب جداره های شهری از دید ناظر شده است. ای

ی شود که دیوارنگاری نامیده می شود. این الحاقات در دیواره های جداری، به صورت نقاشی در فضای شهری دیده ممختلف شده است. 

گونه ای از هنر شهری است که با قرار گیری در فضای عمومی شهر سعی در فعال سازی فضای خالی جداره ها و هماهنگ سازی  11دیوارنگاری

در برخی موارد، ملحقات اضافه شده به نماهای ابنیه  میان فضاهای رنگین و فرمی در فضای شهری و تعامل بهینه آنها با مخاطب دارد.

ارای هویتی ی در خیابان انقالب داما دیوار نگاری و دیوار نویس ساماندهی مشخص ندارد و کیفیت جداره های ارزشمند را مخدوش می سازد.

باید نقش مهمی ایفا نماید. این امر در فضای شهری خیابان انقالب، کمتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته و حضور  و فرهنگی و انقالبی است
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 وجود دارد که چهارراه ولی عصر( -)میدان انقالبفضاهای رنگی توسط دیوار نگاری بسیار محدود می باشد. سه نمونه دیوار نگاری در این محدوده 

، کهقرار دارد. دومین دیوار نگاری با مضمون شهادت حسین فهمیده  A1یکی از آنها دیوار نگاری جنب سینما بهمن است که در محدوده 

ضلع جنوبی  موسسه کانون فرهنگی آموزشی قلم چی در هدیوارنگار ( همچنینD2مابین تقاطع وصال و فلسطین نقاشی شده است.)محدوده 

فهمیده فضای معماری دیوارهای جانبی در نظر  شهید ء( در طراحی دیوار نگارهE1.)محدوده استعنوان سومین دیوارنگاره ه ب ،شرقی ءدیواره

گرفته شده است، در این اثر طرح از لحاظ رنگ و فرم هماهنگ با فضای معماری و محیط است و طراح سعی در امتداد فضای بصری دیوار 

ری در خصوص دیوار نگا .در رنگ آمیزی نقاشی دیواری کانون سعی شده تا از فضای خاکستری دیوارهای این خیابان فاصله گرفته شود .ددار

اثر غالمعلی طاهری این تمهیدات بصری دیده نمی شود. در این نقاشی که بیشتر نمودی پوستری دارد  A1با مضمون انقالب واقع در محدوده 

 ی و رنگ جداره ها و محیط توجه نشده و اثر مانند پوستری بزرگ به دیوار الحاق شده است.به فضاهای جانب

  

سمت  خیابان فلسطین و چهارراه ولی عصر قرار دارد. E1)کانون فرهنگی آموزش( که در محدوده چپ. مقایسه دو دیوارنگاری خیابان انقالب. سمت 12

 . ماخذ: مولف.1811میدان و جنب سینما بهمن قرار دارد. تهران. خیابان انقالب.  A1با مضمون انقالب( که در محدوده  )دیوارنگاریراست

 

 نورهای پراکنده و ثابت(نور در خیابان انقالب) نور روز، -2-9

ی خیابان در نور روز )نور طبیعی( و دیگری فضای فضای رنگی خیابان انقالب را می توان با دو نوع کیفیت نوری تعریف کرد، یکی فضا      

نور یکی از عوامل مهم در فضای شهری است که بسته به نوع منبع، میزان شدت، جهت و نحوه توزیع نور رنگ، »خیابان در نور شب است. 

 .(78: 1831)پوردیهیمی، «موثر استمحیط  تعریف می شود. نور در محیط های گوناگون تا حدود زیادی بر رفتارها، روحیات، بازدهی وکارآیی

بدین ترتیب، نور فضاهای شهری بسته به موقعیت جغرافیایی منطقه، اقلیم و زاویه تابش آن در فصول مختلف، متفاوت است. خیابان انقالب 

از لحاظ موقعیت قرار گیری در تابش نور روز در محور شرقی و غربی قرار گرفته است. واقع شدن این خیابان در مرکز شهر و حجم باالی 

اع آالینده ها فضای بصری متفاوتی در فصول سرد و گرم ایجاد می کند. تابش آفتاب تابستان در این خیابان و انعکاس های آن ترافیک و انو

و  ترکم هر چه فضای سبز 21مخصوصاً در مناطقی که از لحاظ پوشش فضای سبز فقیر است، باعث خیره شدگی در چشم مخاطبان می شود.

 از بازتابش)این انعکاس ها بیشتر است اما با ایجاد سایه اندازها و سطوح بافت دار در نمای ساختمان ها د باشتر روشن آن رنگ های اطراف 

رنگ های گرم و روشن در تبلیغات محیطی با وضوح بیشتری  خیابانمی توان از شدت این پدیده کاست. در این  (نور در سطح محیط کم کند

ان ها )مانند سنگ، شیشه، آلومینیوم، استیل( باعث انعکاس های نامطلوب در محیط شهری می خودنمایی می کنند و نماهای صیقلی ساختم

 شوند. این حجم رنگ و نور از نظر روحی مخاطبان را کالفه و سرگردان می کند و فضای خیابان را برای تردد غیر قابل تحمل می سازد. 
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 نتیجه

در فضای رنگی شهر و روح و  خیابان انقالب یکی از محوری ترین خیابان های تهران است که امروزه به لحاظ رنگی دارای تاثیرات نامطلوبی

روان شهروندان است. رنگ ها در خیابان انقالب بسته به تغییر کاربری خیابان طی دهه های مختلف تغییرات زیادی کرده است؛ لذا تغییر 

ای ساختمان نم طی تغییر هویت این خیابان تغییرات زیادی داشتهبه تغییر رنگی این خیابان منجر شده است. اولین عنصری که آن کاربری 

ر شده منجاز جمله تراکم نماها و تراکم جمعیتی ، خیابان ءتغییر کاربری ها به تغییر هویت و تغییرات زیادی در چهره ها و رنگ آنها می باشد.

 هویت رنگی آن را ،فرهنگی و سیاسی، عبوری، دلیل کاربری های متفاوت آن و نقش اجتماعی . البته هویت چند وجهی امروز خیابان بهاست

بیشتر دچار سردرگمی می کند. بنابراین به منظور ساماندهی به وضعیت رنگی خیابان انقالب ایجاد هویت مستقل و غالب و تعریف آن در 

انی جمعیتی و ساختم مکانی با تراکم وجود دو محدودهضروری به نظر می رسد.   ایجاد طرح رنگی و بازسازی اجزاء مستقر در فضای این خیابان

 استفاده از، متفاوت دو فضای متفاوت از لحاظ رنگ و فرم در این خیابان به وجود آورده است. ایجاد فضایی متناسب با جمعیت هر محدوده

عالوه بر کاربری، به  سازی آن با رنگ دیگر عناصر شهری چون مبلمانو یکپارچه رو و سواره( پیاده ) فضاها جهت ایجاد گستردگی در  رنگ

ه ب ،تراکم جمعیتیهای دارای در محدوده  می کند.و آن را از حالت خنثی و خاکستری خارج منجر شده فضای خیابان مطلوب تغییر رنگی 

 در اجزاء خیابان ضروری متنوعنقلیه و عابران پیاده ایجاد فضای بصری آرام و اجتناب از رنگ های  تردد وسایط، علت نقش اجتماعی و عبوری

بازسازی ، استفاده از گیاهان متنوع و هرس منظم آن هاآن، تنوع در رنگ و فرم قسمت ها با افزایش فضای سبز و به نظر می رسد. در این 

بازسازی فضای پیاده و مبلمان متناسب و جلوگیری از تعدد تابلو ها می توان فضای  ،ن هارنگی ویتریآرام سازی ، رنگی نمای ساختمان ها

 ناختیتوجه به فضای زیباش است وخیابان ضروری  در طراحی رنگیرویکرد عملکردی و زیبایی شناختی توجه به لذا  رنگی را بهبود بخشید.

  است.  رنگی این فضا  طراحیمهم ماهنگی رنگی یکی از مهمترین مولفه های ه و

 

 . ماخذ: مولف.A2. بازسازی رنگی نمای ساختمان های منطقه 15

 

رنگی سعی شده از رنگ های خاکستری موجود فاصله گرفته شود و با توجه به حجم مخاطب  . در این پالت A2پالت رنگی پیشنهادی برای منطقه . 11

  این منطقه از رنگ های زننده و تند اجتناب شود. ماخذ: مولف.
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 پی نوشت ها

نشریه منظر، ویژه نامه منظر منظر خیابان تحلیل نسبت کالبد و معنا در خیابان انقالب، ( 1831تشین بار، محمد)آ عه بیشتر به مقالهجهت مطال. 1

 مراجعه شود.  28-81، صفحات11شهری تهران، شماره 
 هبه علت دسته بندی بسیاری از محیط های شهری به عنوان محیط عمومی، در تزئیین و زیباسازی این محیط ها باید به شرایط و کالبد محیط توج. 2

ت محیط و فضای شود، زیرا سالیق و خواسته های مالکان شخصی و دارای تنوع زیادی است، در حالی که در محیط های عمومی و شهری باید به هوی

( ترجمه: محمد  1833نوشته لوکوربوزیه، ) معماری مدرن( المللیبین کنگره حاکم بر محیط توجه شود. جهت مطالعه بیشتر به منشور آتن )چهارمین

 منصور فالمکی، انتشارات فضا،  تهران رجوع کنید.

و انقالب( در مبحث مربوط به تاریخ شکل گیری خیابان انقالب اشاره شده  تشکیل فضای خیابان انقالب در سه دوره زمانی )پهلوی اول، پهلوی دوم .8

نشریه منظر خیابان تحلیل نسبت کالبد و معنا در خیابان انقالب، ( 1831است. همچنین جهت مطالعه بیشتر میتوان به مقاله آتشین بار، محمد)

 .رجوع شود 28-81، صفحات11منظر، ویژه نامه منظر شهری تهران، شماره 

همه عناصری که ساخت فیزیکی یک خیابان را تشکیل می دهند جزء منظر شهری محسوب می شوند. منظر یک خیابان شامل نمای ساختمان ها، . 2

نوشته فرانک سیف  فرهنگ شهرسازی( جهت مطالعه بیشتر به 212: 1831آسفالت، مبلمان خیابان، درختان، نور و عالئم است. )سیف الدینی، 

 رجوع کنید.( انتشارات آییژ، تهران  1831)نیالدی

عددی طرح و بین مخاطبان  188چهارراه ولی عصر( پرسشنامه ای در تعداد  -به منظور تحلیل و بررسی فضای رنگی خیابان انقالب )میدان انقالب  .5

 قرار گرفته است. کارشناسی ارشد) دانشگاه تهران(  رساله د. تحلیل و بررسی آن در فصل هفتماین خیابان پخش ش

 و نقاش هنرمند اسکندری ایرج برگردیم که 1811داشته باشیم باید به سال  انقالب ساخت و نصب نماد قدیمی میدان. اگر بخواهیم مروری بر تاریخ 1

شهیر ایرانی آن را ساخت. این بنا  سازمجسمه خان صدیقی،ساز و فرزند ابوالحسنفریدون صدیقی هنرمند مجسمه و کرد طراحی ساز این نماد رامجسمه

 .برداشته شد جایگاهش از مترو، به دنبال ساخت ایستگاه انقالب در خط چهار 31سال تابستان سال  25پس از 

طراحی شد. در طراحی این سردر دو دیدگاه نمادشناسی  هجری شمسی بر پایه طرحی از کوروش فرزامی 1821-1825. این بنا در فاصله سالهای 7 

 ست.نده شده اوجود دارد یکی بال های پرنده ای خیالی )علم و دانش به عنوان بال هایی برای صعود به مدارج باالتر( و دیگری به عنوان کتابی باز گنجا

 .استه. از این نماد در کتب، اعالمیه ها، پوسترها و حتی اسکناس ها نیز استفاده شده است.این اثر در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسید3

( 1818). جهت مطالعه بیشتر به  کتاب مبلمان شهری، نگرشی نو بر تجهیز فضاهای شهری توسط مبلمان شهری نوشته حسین کالنتری ، پیام انصافیان1

 ، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، تهران، مراجعه شود.

 . اشاره به تصاویر استفاده شده در تابلوهای سردر اماکن تجاری دارد که همراه با نوشتار استفاده می شوند.18

نگاری معاصر تهران)قبل و بعد از انقالب(، نشریه هنرهای زیبا، . جهت مطالعه بیشتر به مقاله دکتر کفشچیان مقدم و سمیرا رویان با عنوان بررسی دیوار11

 ( مراجعه شود.1837سال) 112-188، صفحات28شماره 

 . خیره شدگی پدیده ای در شبکیه چشم است که در اثر برخورد انعکاسهای نور خور شید در چشم ایجاد می شود.12

 

  مواخذ منابع و
، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، لمان شهری، نگرشی نو بر تجهیز فضاهای شهری توسط مبلمان شهریمب ، پ.انصافیان، کالنتری، ح[ 1]

 .1818،تهران

، شهری انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی ،، ترجمه: فرهاد مرتضایی(مکانی -شهری)نگرشی بر فرآینداجتماعی فضای طراحی. مدنی پور، ع[ 2]

  .1832،تهران

 مقاالت
، 28-81، صفحات11نشریه منظر، ویژه نامه منظر شهری تهران، شماره  منظر خیابان تحلیل نسبت کالبد و معنا در خیابان انقالب، .آتشین بار، م[ 8]

 .1831تهران،

 1831، تهران،75-13، صفحات21نشریه صفه، شماره روانی روشنایی روز( -فرآیند ادراکی و زیست شناسی) تاثیر نور روز بر انسان ش.پوردیهیمی، [ 2]



15 
 

 .1833، تهران، 13-5، صفحات2، دوفصلنامه دانشگاه هنر، شماره بررسی سیر تحول و تکامل مفهوم هنر عمومیس.  ،مرادی. علی الحساب، م[ 5]

 .1837، تهران،112-188، صفحات28، نشریه هنرهای زیبا، شماره (بررسی دیوارنگاری معاصر تهران)قبل و بعد از انقالب ، س.رویان ،کفشچیان مقدم، ا[ 1]

 .1831، تهران،18-31، صفحات 3نشریه باغ نظر، شماره  ،هنر عمومی و تلفیق آن با فضای شهری .مرادی، س[ 7]

جلد  1838و همکاران،  برنامه طراحی شهری خیابان انقالب، جلد چهاردهم، مهندسین مشاور پارهاس ،مجموعه های طراحی منظر خیابان انقالب[ 3]

  ، سازمان کالبدی مرحله تحلیل و سنجش 1877چهاردهم: بهمن 

 


