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 : چکیده

 از .دارد عینی حضور امروز شهری و صنعتی در زندگی که ماست، پیرامون های پدیده ترین اساسی از یکی «نور و رنگ»

و  گرن اثر این که باید گفت بنابراین است شده ساخته رنگ از ترکیبی کهن، معماری در استفاده مورد نور که آنجایی

 از تأثیر پذیری با می توانند موزه فرش نیز. باشد می زیست بر تاثیرگذار بس عنصری و بخشد می معنا را حیات که نوراست

 اثرات به توجه با( پرمایگی و درخشندگی فام،) رنگ ها پذیر تغییر صفت های از استفاده و معماری و نور در رنگ نقش

فرش یکی ازمهمترین صنایع دستی ایران است که تنوع بخشیده است.  دیگری ایمعن موزه فرش فضای به روانشناختی آنها

مطمئنا شناخت از انواع سبك آن به لحاظ رنگ نقش فرم مواد اولیه مقیاس و ... تابع شرایط زیستی بافندگان می باشد. 

سیون داخلی کمك شایانی های قالی بافی و نحوه همنهشتی رنگ ها در هر سبك قالی بافی می تواند به متخصصین دکورا

براساس اصول هندسه زیبایی شناسی در علم فرش و از دیدگاه متخصصان حوزه فرش دستباف جهت ارائه و بهره  و نماید

این پروژه میدانی و  شیوه گردآوری مطالب در برداری متخصصین و مهندسان دکوراسیون داخلی تنظیم و ارائه می شود.

در این پژوهش به بررسی نحوه انتقال مفاهیم معماری  تحلیلی و مقایسه ای بوده است، یکتابخانه ای روش تحقیق توصیف

 رنگ و مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. طرح مسئله ضرورت تناسبفرش نور در طراحی داخلی موزه رنگ و توسط 

 زینه های زیاد طراحی و اجرای ایناز دیدگاه جامعه آماری می باشد، هفرش  نورپردازی داخلی با نیازهای موجود در موزه

به لحاظ نقش خاص آن در زمینه فرهنگی نسبت به جامعه و استقبال مردم از این  فرش گونه بناها از یك سو و اهمیت موزه

 نورپردازی داخلی شده است.  رنگ و ساز بررسی عوامل متعددی از جمله بناها، زمینه

 

  ، موزه های فرش، هویت فرش ایرانی، نورپردازینور، مفاهیم معماریرنگ،  های کلیدی: واژه
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 : مقدمه .1

 حضور ایرانی معماری فاخر آثار ساخت و طراحی در کلی طور بهو رنگ  نور که است آن نشان دهنده کهن های نمونه

 به وجهت Mahdavinejad, 2004, p. 59).) است ایرانی بناهای کالبد در اسالمی حکمت تجلی از نمودیو رنگ  نور. دارد

 است برخوردار سزایی به اهمیت از معماری نقد حوزه در مصنوعی و طبیعی نوررنگ و  کارگیری به عملی نظری و های ریشه

Mahdavinejad, 2005, p. 70).) مشخصات کنار در نظری های ریشه بایست ایران، معاصر معماری آثار تحلیل در رو این از 

 ترین مادی غیر از یکی نور .(Mahdavinejad, Nagahani, 2011, p. 23) گیرد ارقر توجه مورد « و رنگ نور » کارکردی

 نه نور که است مطلب این گویای کشورمان گذشته هنر، و معماری»  .دارد حیات در عینی حضور ماست که اطراف های پدیده

 رواق، جامخانه، گلجام، شباک، روزن، واژگانی چون و شده گرفته کار به فضا به بخشیدن تقدس بلکه برای روشنایی برای تنها

 نقش نور و اند گرفته کار به معماری و فضا سازی عاملی برای عنوان به را نور گذشتگان که است آن گر بیان و غیره بند تابش

 و دزر ویژه مختلف به های رنگ از استفاده این از .گذشته (197 :1381)کیانی، « است کرده بازی را معنوی و مادی عنصر یك

 توان می پس. است همراه بوده نور زمینه در ای ویژه معانی و تعابیر با هنرهای تجسمی، سایر در چه و معماری در چه طالیی،

 داشته شود، تلقی ارزش با و توانسته مهم می که چه هرآن نمایش در موثری نقش و بوده مورد توجه بسیار دیرباز از نور گفت

 زیادی ترتیب تاثیر این به و کرد استفاده هم محیط در آرایی نور آن برای از توان می و ندارد یروشنای کاربرد صرفا نور .است

رنگ و  عامل دو کلی طور به منطقه هِر تأثیرات جغرافیایی و بافت اقلیم ها روش از گذشته قالی هر در .گذاشت مخاطبین روی

 اتکا به با اگر ها قالی مرغوبترین. است قالی هویت شناساندن در تأثیرگذار و مهم عاملی قالی هر رنگ. است توجه موردطرح 

. شوند بدل می سفید رنگ های پهن درون در ظریف و نازک خطوط شوند به طراحی سفید و سیاه به صورت و خطی های طرح

 بندی رنگ کلی طور به .دهد می تشکیل را قالی نمود اصلی بخش که خطی است های پهنه این درون آمیزی حقیقت، رنگ در

روی  از قالی رنگ بندی همچنین. است شده تیره تر روز روز به و کرده تغییر بعد به صفوی عهد از خصوصاً دهم و نهم قرون در

 جمله از (.125: 1368تناولی،«)است بوده مشخصی دارای رنگ بندی منطقه هر قالی که می کند مشخص مینیاتور نقاشی

 نقش و طرح و ها نگاره از بازتابی عرش، آینه چون فرش است فرش طراحی و یران، معماریا هنر در نمادها ظهور های جایگاه

 دنیا در فرش موزه معماری طالیی های سال اکنون .است فرش نشین انسان آرزوهای و ها اندیشه باورها، از الهام با نمادین های

 کنند ایجاد را بیشتر کشش و بپذیرند را بیشتری ندهبازدیدکن تعداد که شوند می نحوی طراحی به جدیدفرش  های موزه. است

 فضاهای معماری باب در آنچه بنابراین، .( Khanizad, 2012, p. 12) کنند جلب خود سوی رابه بیشتری توجه طور همین و

 به نور و گرن کارگیری به در طبیعت از پذیری تأثیر با و نگرش این مدد به توان می که است این است مطرح امروزموزه فرش 

 ترغیبموزه فرش  از بیشتر مندی بهره جهت را مراکز این مراجعان و کاربران و بخشید خاص بویی و رنگموزه فرش  معماری

 مطالعات پایه بر و علمی ضوابط و معیارها با مطابق حال عین در و ایشان درونی طبیعت از برگرفته که را مطلوب فضایی و نمود

 و معماری مباحث به مختصر نگاهی ضمن تا است آن بر مقاله این رو این از. نمود طراحی است ختیشنا جامعه و روانشناختی

 نور. و رنگ و بپردازد موزه فرش فضاهای معماری در نور و رنگ اثرات بررسی به نگرش، این بر حاکم های پارادایم و ها درونمایه

 و ها دیدگاه شناسایی لذا دارد، ای ویژه توجه به نیاز طراحی، ایپارامتره ترین مهم از یکی عنوان به فرش موزه در پردازی

 نور رنگ و بهتر چه هر طراحی در تواند می موجود مقررات و قوانین با آنها کردن هماهنگ همراه به آماری جامعه نظرات

نور و رنگ  مقوله به ویژه هینگا با پژوهش این درو همچنین. کندکم  آن با مرتبط عوامل طراحان مدیران، بهفرش  موزه پردازی

 . برسیم موجود وضع شرایط بهبود راستای در راهکاری ارائه با تا پردازیم می جامعه دیدگاها فرش موزه داخلی فضاهای در
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 تاریخچه موزه فرش .2

اترین موزه فرش ایران امروزه یکی از غنی ترین موزه های تخصصی جهان به لحاظ داشتن قالی های متنوع و یکی از زیب

هجری قمری تا دوره  9 این موزه شامل با ارزش ترین نمونه های قالی ایران از قرن بشمار می رود.موزه ها به لحاظ معماری 

ساختمان موزه در گوه ضلع شمال غربی پارک الله در خیابان کارگر شمالی در فضایی به  (.1388)میرزایی،  معاصر است

ار شکیل و چشمگیری برپا شده است،خود بنا چشم انداز تازه و زیبایی است که از معماری بسی متر مربع با 12۰۰۰ وسعت

آذین های بیرونی بنا شبیه دار قالی یا سیاه چادر های عشایر می باشد و معماری سنتی الهام گرفته است.  معماری امروز ایران

که شامل دو تاالر جهت نمایش انواع مختلف متر مربع را در بر می گیرد  3۴۰۰ن یعنی آنزدیك یك چهارم از مساحت کل  و

در سالن نمایشگاه از سقف کاذب استفاده شده است که از جنس فلز است و بشکل مربع های پر وخالی  گلیم هاست.قالی ها و 

شش این مربع ها که با اختالف سطح در کنار یکدیگر قرار دارند عالوه بر اینکه بر زیبایی فضای سالن می افزایند پو است،

تاسیسات به گونه ای تنظیم شده اند تا برای نگهداری  داخل نمایشگاه، در ای تاسیسات داخل نمایشگاه هستند.مناسبی نیز بر

و به نمایش گذاشتن فرش ها فضای مناسبی ایجاد شود، با توجه به این مسئله که خاک و نور از عوامل اصلی تخریب فرش 

 (.1377آذرپاد، )هستند

 

 وزه فرششرایط محیطی م .3

نور بصورت طبیعی یا مصنوعی خطرات زیادی برای برخی آثار هنری دارد. تمام آثاری که از مواد الی ساخته شده اند به 

شعشعات زیان آور مقدار ت نور بر آنها اثر می گذارد. میزان این تاثیر به عواملی مانند شدت نور، مدت تابش و نور حساس بوده و

زیرا هم  بنفش آن بالقوه مخرب است. یدگی دستباف می شود، اشعه ماوراءه بر اینکه باعث رنگ پرنور عالو نور بستگی دارد.

آفتاب هم نور مصنوعی عالوه بر نور مرئی، مقدار معینی اشعه ماوراء بنفش و ماودون قرمز دارند. اشعه ماودون قرمز طول موج 

نگرانی است. اما اشعه ماوراء بنفش به همراه مقداری رطوبت، بیشتر بخاطر حرارتی که ایجاد می کند موجب  بلندتری دارد و

لذا برای روشن کردن فضای نمایشگاه از  .(21 ،1382،ران ه ته ن طرح جامع اولی) کند ده پاک کننده عمل میبصورت یك ما

 فلیپس و ترو کالرالمپ های خورشیدی استفاده می شود که فاقد اشعه ماوراء بنفش هستند، مانند المپ های پشت جیوه ای ،

خوشبختانه شیوه  ست.روی ریل های مخصوصی قابل حرکت و جابجایی هستند و زاویه تابش آنها متغییر ا این المپ ها بر

معماری موزه به گونه ای است که حداقل نور به به داخل تابیده می شود، و بجز در قسمت حوض خانه )در تاالر مرکزی( در 

 ،کند کند. در این قسمت نیز نور از سقف کاذبی که از جنس پالستیك مخصوصی است عبور می سایر قسمت ها نور نفوذ نمی

 معماری و هنر )مجله را حذف می کند که این الیه شبیه فیلتر عمل می کند و از شدت نور می کاهد و اشعه های زیان بار آن

  .(2۴،1353 و 22 شماره

 

 رنگ و نور در موزه فرش تهران .4
های  ها و با در نظر گرفتن ویژگی ، با توجه به مرغوبیت و قدمت آن های دست بافت ها و فرش انواع گلیمدر موزه فرش  

اصلی را  یدر واقع عامل .شود داری می ، بافت و تنوع مناطق قالی بافی حفظ و نگه ، نقش ، طرح قالی ایران از لحاظ رنگ آمیزی

های  ها و عمل آوردن مواد رنگی گیاهی و شیمیایی روی پشم تنظیم رنگ :دتوان متذکر ش قالیچه می 26در به وجود آمدن این 

صنوعی حساس هستند. نور شدید عالوه مهای قدیمی و ظریف، مانند تمام آثار هنری دیگر به نور طبیعی  فرش است.  مرغوب

و حرارت آن به شدت مخرب ی مادون قرمز  شود، به علت دارا بودن اشعه های دستباف می بر اینکه باعث رنگ پریدگی فرش

شود که فاقد اشعه ماوراء بنفش و مادون  های خورشیدی استفاده می است. از این رو برای روشن کردن فضای نمایشگاه از المپ
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اند و زاویه تابش آنها متغیر است.شکل  های قابل حرکت نصب شده ها روی ریل المپ قرمز باشند. این

شود و به غیر از حوض خانه )در تاالر مرکزی( نور  که حداقل نور به داخل تابیده میساختمان موزه به شکلی طراحی شده 

 .(1388 نادعلیان، میرزایی،)ها نفوذ ندارد  طبیعی به دیگر بخش

 

       
 رنگ و نور در موزه فرش تهران :3شکل    رنگ و نوردر موزه فرش تهران :2شکل     هرانموزه فرش ت رنگ و نور در :1شکل

 

 رنگ در فرش .5

رنگ از عواملی است که بنا به قراین تاریخی همیشه توجه بشر را جلب کرده است. رنگ ها بوسیله ی امواجی ایجاد می 

گردد. رنگ بر جسم و روح انسان تاثیری مسلم دارد. تاثیر  شوند که اختالف طول امواج و تعداد نوسان ها باعث تعدد آن ها می

جسمانی و روانی رنگ ها را از اکتشافات قرن اخیر می دانند ولی در قرون وسطی پزشکان از رنگ قرمز برای درمان بیماری 

گین می ساختند در طب قدیم خودما، اطاق بیماران سرخکی را با پارچه های قرمز رنگ، رن .های پوستی استفاده می کردند

در یونان باستان از رشته های بنفش رنگ که با رنگ های دیگری مانند سیاه، سفید و آبی مخلوط شده  (.1381 )آیت اللهی،

بود در کار پزشکی بهره برداری می شد. پزشکان زمانه ما نیز در درمان بیماری روانی از تاثیر رنگ ها غافل نیستند. درباره رنگ 

گی آن ها کتاب های بسیاری فراهم آمده است. با دستگاه های اندازه گیری ثابت کرده اند که تعداد ضربان و ترکیب و هماهن

نبض و دفعات تنفس شخصی که در اتاق قرمز رنگ قرار می گیرد، بیشتر از حد معمول می شود. درمان کودکان بی حس و کم 

با تاثیر رنگ قرمز تعداد گلبول های قرمز فزونی می گیرد و رشد قابل انکاری دارد زیرا  خون به وسیله رنگ قرمز نتیجه غیر

گیرد. میل به فعالیت و احساس شادی و نشاط بعد از  بدن به سرعت بیشتری می رسد و در نتیجه وزن کودک بیشتر می

 ه و یا ناخوداحساس رنگ قرمز انکار ناپذیر است. هر فردی در مقابل رنگ ها احساس مشخص و مبتنی بر تجربه های آگاهان

آگاهانه دارد و همین تجربه ها باعث می شود که بعضی افراد یك یا دو رنگ را بر سایر رنگ ها ترجیح بدهند و یا اینکه یك 

رنگ را نپسندند. در عین حال بعضی از رنگ ها را همگانی می دانند. مثال قرمز برای عشق و رنگ بنفش برای اندوه و رنگ سبز 

 (.1371 پارامون،) صور شده است.برای امید همگانی ت

 

 ایرانی نمونه ای از فرش: 4شکل 

http://tourismfa.com/wp-content/uploads/2014/11/n00013984-b.jpg
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گ های شیمیایی، آن شفافیت و جاذبه را ندارند و بعد از مدتی کدر می شوند. اما در رنگ رن

ل ایرانی حداق فرش های .گیاهی هر چه زمان بگذرد، قالی شفاف تر می شود و استفاده از ابریشم نیز به ظرافت کار می افزاید

 های بر جامانده از قرن یازدهم میالدی زینت بخش کاخهای بزرگ حکومتی در جهان و مایه فخر و شکوه هنر به گواه نقاشی

دایك و سزان و نسل  دوستان مغرب زمین بوده است. زیبایی نقوش و رنگهای فرشهای ایرانی نقاشان بزرگی چون ربنس و وان

 (.1368 )تناولی، است انگیخته می بر تحسین به را ریانموند - کله پل -جدید نقاشانی نظیر مونه 

 

 به شما آرامش می دهد ؟فرش کدام رنگ . 5-1

، نسبت به آن چیزی که نشان می دهد، از رنگ ها فرش رنگ خود رنگ که به خاکستری معروف است. ولی در بافت تابلو

 نشان شده، متحمل فردوسی که را نارنجی ام کرده تفادهاس – خاکستری –استفاده می شود، مثال در تابلو فردوسی از رنگ تلخ 

 .است شده استفاده شاد رنگ از ضرورت به بنا اخیرم، تابلوی در ولی. دهم

 

 ارزش نقش و رنگ در فرش ایران .6
 هایی با نقوش تکراری ت. عرضه فرشتوان بخشی از دالیل سقوط فرش ایران در بازارهای دنیا را دریاف تاکنون حدودی می

 و ایرانی غیر های رنگ و باشد می تقلید قابل نیز آسانی به که(  غیره و ماهی و گلی فرنگها، دسته ، اسلیمیها، گلك ترنجهالچ)

 در. برد نام توان می مشخص طور به که است مواردی از( نیست ما بحث مورد اینجا در که) کیفیت کاهش و جاذبه فاقد

ی فرش ایران و اهمیت نقش و رنگ مصرفی یك فرهنگ پی برد. برای آنکه بدانیم ونی و ذاتدر هویت به توان می که اینجاست

های گذشته ایران نگاهی  یابد نگاهی به ارزش این دو کیفیت در فرش چگونه نقش و رنگ در فرش یك مفهوم فرهنگی می

 .(1388)آلبرز،  .اندازیم می

و زیبا شاهدی بر ارزش بالقوه هنری و اقتصادی این فرآورده در تاریخ فرش ایران دو دوره با شکوه با دهها نمونه درخشان 

رسد نیازی به بحث درباره ارزش کمی وکیفی آنها  های عصر صفوی است که به نظر می ملی است. دوره اول مربوط به فرش

پس از حدود دو نباشد و تا حدودی همگان نسبت به ارزش آنها در تاریخ هنر و فرهنگ جهان آگاهی دارند، اما دوره دوم که 

شود، با گسترش ابعاد تجاری و حضور تعداد بیشماری کمپانی و  قرن انفعال در اواخر قاجاریه و اوایل پهلوی آغاز می

کنندگان خارجی و بعدها ایرانی، تعداد بیشتری طراحان زبردست و ماهر و استادکاران رنگرز نیز به این حرفه می پیوندند  تولید

کیفی باالتر از تولیدات عصر صفوی نباشد بی هیچ تردیدی هم عرض و قابل مقایسه با آن دوره طالیی که اگر از نظر کمی و 

ها علیرغم ارزش  های بزرگ پارچه و کارگاهی بودند این فرش های دوره صفوی به طور عمده شامل فرش -فرش .باشد می

تجاری و به صورت گسترده قابل تولید بوده و مصارف آمیزی زیبا کمتر با هدف  هنری آنها در استفاده از نقوش عالی و رنگ

 (.1371 پارامون،) اند حسب سفارش داشته لوکس و اشرافی و بر

 مند بوده، های دیگری که فرش ایران از حرمت و اعتبار و ارزشی بهره توجه به مجموعه ویژگیهای هر دو دوره و یا دوره

شده همواره دارای ساختار کیفی در حد عالی و  ن به سراسر دنیا صادر میدهد که کاالیی که بنام فرش دستباف ایرا نشان می

در تعریف ساختار فرش ایران دو معیار طول عمر و  .های بی نهایت گسترده و زیبای ایرانی بوده است برخوردار از نقوش و رنگ

گردد. اگر بدانیم که  می ات رنگ برفی و ثبمصر مواد و پشم کیفیت بهت ترین تعاریف توجیه تجاری فرش اس پاخوری که اصلی

ها، درخشش و شکوه خود را مدیون چندین گیاه محلی نظیر رناس و پوست  های زیبای فرش ایران در همه دوره رنگ  مجموعه

روید. ثبات و  گردو و پوست انار و برگ مو و نمونه هایی از این دست و گاهی از انواع گیاهان خاصی است که در ایران می

باشد و بر این مطلب باید تنوع  های صنعتی و شیمیایی دنیای امروز می ی این رنگها به خوبی قابل قیاس با بهترین رنگپایدار
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ف نگی ) به علت حضور چند رنگ مختلهای طبیعی را که ناشی از ترکیب ناخالص ماده ر خاص رنگ

شود، به عنوان یك  در طول سالیان کاربرد می های رنگی متفاوت در ریشه گیاه و یا شرایط پرورش آن( است و باعث جلوه

 نها در گذر زمان و بر اثرآهای گیاهی و طبیعی و قابلیت تغییر رنگ  ویژگی عالی و استثنایی افزود این تأثیر شگفت رنگ

الیل شناخته اند، ارزشی غیر قابل انکار در فرش ایران است و به بسیاری د پاخوری که ایرانیان از صدها سال پیش بدان پی برده

 شناسان فرش رنگ شده و با رنگ طبیعی را در میان صدها فرش رنگ شده با رنگ و هنر  و ناشناخته و تأئید غالب خبرگان

  .(1371 پارامون،) توان به آسانی تشخیص داد های صنعتی می

 

 ایرانی فرش کردن رنگمورد در دانشمند انگلیسی نظریه  .6-1
 در ایران فرش"گوید  زیست به یکی از بازرگانان هم میهن خود می شانزدهم می دانشمند انگلیسی هکلوت که در قرن

های آنها  ها بهترین انواع فرش عالم و رنگ این فرش، های نخی است خواهی دید هایی از پشم زبر که در دو طرف دارای ریشه

توسل شوی تا بتوانی از مردم آنجا طرز رنگ ها م تو باید به این کشور بروی و به انواع شیوه . هاست بهترین و زیباترین رنگ

کند. چون تو  شده که باران و سرکه و شراب در رنگشان تأثیر نمی  ها به طوری رنگ کردن )خامه( قالی را یاد بگیری. زیرا این

در تداوم  این علم را از آنها آموختی به اسرار آن دست خواهی یافت و خواهی توانست در رنگ کردن فرش آن را به کاربری و

 ."آن اطمینان داشته باشی

چنین تعریفی را نه فقط هکلوت بلکه بعدها از زبان شاردن و کسان دیگری نیز شاهدیم و این شاید کمترین دلیلی است 

های شیمیایی و صنعتی با دامنه گسترده هزار رنگ خویش هنوز قادر به رقابت با هویت  بر آنکه چگونه در دنیای حاضر رنگ

توان گفت که ارزش رنگ در فرش ایران نوعی ارزش  و فرهنگی چند رنگ محدود نیستند. به این ترتیب با قاطعیت میتاریخی، 

درونی و ذاتی و ناظر بر تأثیر استاد کار رنگرز و محیط زیست و تفکر و نگاه او بر رنگ است و بر اساس همین نگاه و تجربه 

ای کامالً متفاوت از کار رنگرز کردستانی با همان ماده رنگی ارائه  ثالً رناس نتیجهای م است که رنگرز کرمانی در رنگرزی با ماده

 هنر از شاهکاری عنوان به توان می را ایرانی هنرمند رنگرز دست با شده رنگ فرش که است نگاه همین اثر بردهد.  می

 .قرار داد دنیا بزرگ هنرمندان آثار کنار در رنگرزی و آمیزی رنگ

 

 ید یا فام رنگ در نور مصنوعیتغییرات ش .6-2
رنگ نخ قالی نباید تغییرات قابل مالحظه ای در مورد شید و فام رنگ در زیر نورهای مختلف از خود نشان دهد. بیشتر 

رنگ ها تغییرات کمی در نور مصنوعی نشان می دهند که این از نقص و کمبود نور آبی می باشد و بنابراین دارای تعداد زیادی 

بنابراین بیشتر بلکه اکثر رنگ ها وقتی  (.1388 ایتن،) یا نور روزانه می باشد (NORMAL)د و قرمز از نور معمولیاز نور زر

زیر نور مصنوعی امتحان می گردند به نظر می رسد که مقدار کمی رنگ نارنجی به آن ها اضافه شده است و یا مقدار کمی آبی 

در رنگ های یگانه یا ترکیبی معموال قوانین زیر برقرار می باشد: تمام زردها  د.از آن ها برداشته شده باشد و یا کم شده باش

قرمزتر می شوند و بیشترین تغییرات روی سبزترین زردها انجام می شود. بنابراین سبزترین زردها تغییرات بیشتری نشان می 

 .ر به نظر می رسنددهند. رنگ های نارنجی تنها تغییر کمی را نشان می دهند و معموال کمی قرمزت

 

 دکوراسیون با فرش رنگ مطابقت .6-3
دهد. رنگ یکی از ملزومات با شکوه  ها را شکل می رنگ یك زبان جهانی است که احساسات را تحریك می کند و فرهنگ

های مناسب باشد همیشه آرامش بخش است و بر خالف سایر ملزومات دکوراسیون، یك  زندگی است، خانه ای که غرق رنگ

ها را تغییر دهد، فضای خاصی را بوجود آورد و  تواند حالت توان آن را نادیده گرفت. در واقع رنگ، می نسانی دارد که نمیبعد ا

(. هر کدام از رنگ ها دارای 3، 1385)کابستیك و لوید،  روحیه انسان را بهتر کند و جوالنگاه خوبی برای خالقیت انسان است
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بینیم از نور ماورای  هایی که ما واقعاً می اند. رنگ در خود جای دادهانرژی و قدرتی هستند که رازی را 

بنفش تا مادون قرمز، همگی مرئی بوده یعنی پایین تر از مادون قرمز و باالتر از ماورای بنفش نامرئی هستند. احساس و ادراک 

سان ها را از لحاظ زیبایی و به ( و ان8۴، 1391)منجزی،  شود که به رتینای چشم می رسد رنگ با طول موجی تعریف می

(. اغلب ۴5، 138۴واسطه روان شناختی تحت تأثیر قرار داده و در روحیه انسان اثرات غیر قابل انکاری داشته است )یاوری ، 

ها یا گرم تلقی می شوند یا سرد. در چرخه رنگ، رنگ ها به سهولت از نظر گرمی و سردی از هم تفکیك می شوند. قرمز،  رنگ

(. باید موقعیت و 2۰، 1387)پوره،  های سرد محسوب می شوند های سبز، آبی و بنفش رنگ های گرم و رنگ جی و زرد رنگنارن

ن را احاطه کرده اند و یا با آن توأم هستند سنجیده شود این نکته یکی از آهای دیگر که  تناسب هر رنگی در رابطه با رنگ

هاست. مثال رنگ سبز در کنار رنگ زرد گرم به نظر می آید ولی در کنار  از رنگاصول مهم برای تعیین اثر و نمود هر کدام 

(.بنابراین رنگ نقش بسیار مهم و اساسی در آثار گوناگون از جمله فرش دارد که ۴5 ،138۴نماید. )یاوری،  رنگ آبی سرد می

و تشخیص قالی هر منطقه از مناطق و مراکز شود. ضمن آنکه رنگ آمیز قالی، خود عاملی در تمایز  باعث جلوه طرح و نگاره می

(. قالی باعث می شود زیر پا لطیف و گرم باشد، همچنین عایق صدای خوبی ایجاد می ۴5، 138۴)یاوری،  بافندگی قالی است

کند و از کوران هوا هم جلوگیری می کند و مناطقی از کف که در وضعیت مناسبی نیستند می پوشاند و از لحاظ دیداری 

 . (1۴۴و 1۴۰، 1388)گیلیت،  سخت را لطیف می کند و می تواند برای متمایز کردن نواحی مختلف یك اتاق مفید باشدسطح 

انتخاب رنگ فرش به شرایط آب و هوا، نوع زندگی، اقتصاد، سلیقه، مکان، کاربری فرش، فرهنگ و... بستگی دارد به طور مثال 

( و بر خالف 27، 1388)رسام عرب زاده،"و بی رنگی اقبال نشان می دهند اروپائیان نسبت به رنگ روشن و حتی کم رنگی"

ها  اروپائیان، عربها رنگ الکی را بسیار می پسندند و یا زمانی که اقتصاد راکد است مردم آمادگی کمتری نسبت به استفاده رنگ

های  مایل بیشتری برای انتخاب گزینهتر باشند ت های خنثی استفاده می کنند و زمانی که خوشبین دارند و در عوض از رنگ

خانه اروپائیان تاثیرات روانشناسی رنگ از  (.131 ،1391)قلی زاده لداری،  زنده و شاداب دارند های سر جدید به همراه رنگ

نظر روان شناسی تاثیرات رنگ را می توان بسته به روحیه افراد در مطابقت با خاصیت رنگ ها در کوراسیون مشاهده نمود. 

ها است. رنگ زرد نماد روشنی و نور است و از لحاظ سمبولیك با فهم و دانایی  رنگ زرد روشن ترین رنگ بین کلیه ته رنگ

ارتباط دارد و نشان دانش و معرفت است. قرمز: رنگی است بسیار انعطاف پذیر و به حاالت مختلفی در می آید. به شدت می 

 د. رنگ قرمز سمبل حیات و زندگی است و بیان کننده ی هیجان و شورش استدرخشد و به آسانی تاریك و خاموش نمی گرد

 رنگ آبی: از نقطه نظر معنویت فعال به نظر می رسد. آبی معنی ایمان را می دهد و به فضای الینتهایی و روح اشاره دارد)ایتن،

زرگتر از آنچه هست می آید. قدرت دفاعی ( و بر خالف قرمز انبساط دهنده است. اتاق به رنگ آبی به نظر ب216 - 21۰، 137۴

 می شود بدن را افزایش می دهد و اثر آرام کننده بر سیستم اعصاب دارد. ولی استفاده دائمی از آبی باعث خستگی و افسردگی

(. نارنجی: رنگی مرکب از زرد و قرمز و در حد وسط این دو رنگ است. رنگ نارنجی درخشش و تابندگی 59، 1379)موعودی، 

العاده دارد و زمانی که متمایل به قرمز گردد انرژی فعالی در خود حفظ کرده است و به گفته موعودی رنگ نشاط و  فوق

(. بنفش: رنگ 58 ) همان، گردد پایکوبی است و ضد خستگی نیز نامیده می شود. نارنجی باعث تحریك سیستم تنفس می

د ایجاد می کند. رنگ زرد نماینده هوش و دانش است و در مقابل، رنگ مقابل زرد در دایره رنگی است و با آن تضادهای شدی

(. اثر آرام کننده بر قلب و تصفیه کننده بر خون دارد و به طور 219، 137۴ اختیاری است )ایتن، خبری، بی بنفش نمایشگر بی

در حد وسط رنگ آبی و زرد (. سبز: رنگ سبز رنگی است که 6۰، 1379) موعودی،  قابل مالحضه ای ترس را کاهش می دهد

ی آرامش و امیدواری است  های زرد و آبی کاراکتر سبز متغیر می گردد. رنگ سبز نشان دهنده قرار گرفته است. با تغییر نسبت

   ( و باعث هماهنگی جسم، روح و ذهن می گردد. فشار خون را کاهش 219، 137۴ )ایتن، و آمیزشی از دانش و ایمان است

چند توصیه جهت انتخاب بهترین رنگ فرش در (. 59و  58، 1379)موعودی،  عصبی را آرام می سازد می دهد و فشار

هماهنگی با دکوراسیون با توجه به اهمیت رنگ و تاثیرات رنگ از نظر روان شناسی بسیاری از موارد فوق را می توان در زیبایی 

هایی با طرح های  نها را به فرش نیز تعمیم داد. اگر فضا را کوچك تر بخواهیم: به کار بردن فرشآرنگ فرش مشاهده نمود و 

های متفاوت برای کف در یك فضا، استفاده از قالی و قالیچه، مخصوصاً با رنگ ها و طرح های متفاوت  بزرگ، استفاده از پوشش

اط آن با ارتفاع فضا: به کار بردن کف پوشی با بافت درشت یا دهد. پوشش کف و ارتب فضا را کوچك تر از آنچه هست نشان می



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 

تر دیده شود. همین تاثیر سبب می شود  پرز بلند، سبب می شود این پوشش در چشم بیننده نزدیك

تا فاصله کف تا سقف هم کمتر به نظر آید. کف پوش تیره تر از دیوارها: بهتر است رنگ انتخابی برای فرش، رنگی ساده، 

ارها: و تیره تر از دیوارها باشد، چرا که فضا را گرم و صمیمی، خانگی و دلچسب می نماید. کف پوش روشن تر از دیو هماهنگ

کف سبب می شود تا کف نوارانی و درخشان بنماید. انتخاب رنگی ساده، هماهنگ و روشن تر از  به کار بردن رنگ روشن برای

ضا بزرگ تر دیده شود: انتخاب پوششی یك دست و با رنگی ساده، بدون طرح دیوارها به کامل کمك می کند. اگر بخواهیم ف

با بافتی نرم سبب می شود فضا بزرگ تر به نظر آید و این تأثیر با ادامه این پوشش به دیگر راهرو ها و اتاق ها بدون انقطاع، 

داشت، زیرا رنگ فرش به عنوان یك  بنابراین اهمیت رنگ را نباید از نظر دور (www.sakhtemoon.com). بیشتر می شود

عامل مهم متحد کننده و تعیین کننده محدوده دید تلقی می شود. رنگ فرش باید معقوالنه و با دقت و تأمل انتخاب شود. در 

های مورد عالقه تان استفاده کنید، چون احساسات شما مهم است و  از رنگ  مورد انتخاب رنگ باید به نکات زیر توجه نمود: *

میزان نور و  طرح و ابعاد اتاق و رنگ وسایل به کار رفته در منزل را در نظر بگیرید. * نشان دهنده شخصیت شماست. *

برخی از بخش های تاالر، چه از طریق هوا و چه در نتیجه رفت و  (. *35، 1389روشنایی منزل را مد نظر قرار دهید )بدوانو، 

ودگی قرار می گیرد. باید سعی شود این گرد و خاک در روی کفپوش با توجه به رنگ آمدهای زیاد، در معرض گرد و غبار و آل

بعضی از رنگ ها می توانند این عیب را در خود پنهان کنند تا لحظه به لحظه در معرض  آن، بد نما و زننده به چشم نیاید. *

ثال آن، از طرح ها یا ترکیب های لکه لکه یا خال دید قرار نگیرند. بهتر است در این قبیل جاها برای قسمت های سرو غذا و ام

در قسمت هایی که رفت و آمد کم است و مشکل گرد و خاک بسیار کم یا احیاناً در حد صفر است،  خال استفاده شود. *

کفپوش محل های پر رفت و آمد باید دارای رنگ های تیره تر با بافت های  توان از رنگ های روشن استفاده نمود. * می

 .(1 ،1389) زاهدی،  های گوناگون باشد مختلف و طرح

 

 قدمت رنگ .6-4

به استناد آثار باستانی و اشیاء به دست آمده از حفاری های باستان شناسی، در ایران از حدود پنج تا شش هزار سال قبل 

ب موزه های معروف سفالینه های منقوش و رنگی به عنوان وسایل زندگی به کار می رفت که نمونه های این ظروف در اغل

جهان نگه داری می شود از جمله لیوان سفالی منقوش شوش مربوط به سه هزار و پانصد سال قبل از میالد در موزه لوور 

فرانسه، و یا پیه سوز سفالی منقش، سیلك کاشان مربوط به هزاره ی اول قبل از میالد که در گالری نلسون کانزاس سیتی 

د قدمت آشنایی مردم این سرزمین با رنگ و رنگ آمیزی است. از نشانه های دیگر آشنایی ایرانیان آمریکا وجود این اشیاء مؤی

با رنگ و رنگ آمیزی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: استفاده از براده ی فلزات و روش تهیه آن در دوم )عصر مس(، دوره ی 

هره گیری از زنگار مس در تهیه رنگ فیروزه ای و یا سنگ )عصر مفرغ( و دوره ی چهارم )عصر آهن( تاریخ ایران، ب سوم

که در اکثر مقاالت « لعاب ایرانی»و « آبی ایرانی»، «قرمز ایرانی»چخماق و سرب در تهیه رنگ زرد و وجود اصالحاتی از قبیل، 

شده در نقش و و نوشته های مربوط به هنر سفال گری ذکر شده است، بعضی از محققین معتقدند که رنگ های استفاده 

نگارهای ظروف سفالی تیره رنگ، کالً از ماده ی منگنز است. ضمناً پیوستگی خاصی بین نمونه های سفالی عهد باستان و 

)از توابع سراوان در سیستان و بلوچستان( وجود دارد و این شباهت به « کلپورگان»سفال های امروزی سفال گران روستای 

 صنعت در هم هنوز که رنگزا ماده ترین قدیمی. گردد میوه های مجاور این روستا استخراج دلیل وجود منگنزی است که از ک

 پیش سال هزار چهار حدود به نیل از استفاده و کشف قدمت. است «نیل» دارد سزایی به نقش( جدید یا سنتی از اعم) رنگرزی

 .(2۴8 ،1376 حصوری،) گردد می بر
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 ثبات رنگ .6-5

می گویند میزان این مقاومت در برابر عوامل « ثبات رنگ»ل مختلف شیمیایی، سایش و نور را مقاومت رنگ در برابر عوام

، «نور»دارند که عبارتند از:  متفاوت است. از بین عوامل مؤثر در رنگ خامه قالی، سه عامل از اهمیت بیشتری برخور ،یاد شده

ست که مقاومت رنگ های به کار رفته در آن در برابر مرغوبترین نوع فرش از لحاظ رنگ آمیزی آن ا«. مالش»و « شستشو»

زیادتر باشد و به عبارت دیگر از درجه ی ثبات بیشتری برخوردار باشد. ثبات رنگ ها در برابر عوامل مختلف از  ،عامل یاد شده

 نور نبایستی کمتر از  درجه بندی کرده اند و این امر قراردادی بین المللی است. درجه ثبات رنگ قالی در برابر 8تا  1نمره 

صورت قالی تهیه شده از مرغوبیت الزم برخوردار نخواهد بود.  و در غیر این، باشد ۴و در برابر سایر عوامل کمتر از نمره  5نمره 

باشد. برای رنگرزی پارچه در صنایع نساجی، رنگ مصرفی  27همچنین جمع نمرات ثبات رنگ فرش مرغوب نبایستی کمتر از 

ظ درجه ثبات( با توجه به نوع مصرف پارچه انتخاب می کنند. مثالً رنگ با ثبات نوری بیشتر را برای پارچه هایی به را )از لحا

کار می برند که بیشتر در برابر نور قرار می گیرند. )مثل پرده( و رنگ با ثبات سایشی بهتر را برای پارچه هایی به کار می روند 

 .(1386نیکوالس، )(…یشتر قرار دارند )مثل پارچه رومبلی و که هنگام مصرف در معرض اصطحکاک ب

 

 رنگ سنجش های نظریه .6-6

 البته» کند می تبعیت متناسبی رنگی شدت با رنگی های خاص فام از ایرانی هنرهای سایر مانند قالی در رنگ اربردک

 شدت با و تند رنگ های لیکن ،ندارد وجود مورد این در محدودیت خاصی و می شود استفاده قالی در رنگی طیف های همة

 مفهوم و موضوع استفاده با مورد رنگی های طیف معمول طور به دیگر طرف از. می شود دیده کمتر ایران قالی در معموالً زیاد

 قالی بر دقت با(. 15۴: 1387گیرند )دریایی،  می قرار هم کنار در هماهنگی با و رنگ ها دارند انطباق و ارتباط نقش و طرح

 آن درخشندگی و اشباع درجة رنگ، نوع. تشخیص دهیم قالی در را رنگ مبانی و اصول از استفاده تأثیر توانیم می مرغوب یها

علمی  مبانی به مربوط مباحث یك هر است رنگ گامهای متفاوت شناخت از ناشی که رنگی مختلف تضادهای استفاده از و

 سطوح وسعت رنگ، جهت رنگ، جای.»است  انطباق قابل قالی و طرح وشنق آمیزی رنگ نحوة با که شوند می متذکر را رنگ

 و علم که با است بدیهی. است برخوردار بندی ترکیب در رنگ های بیانی ارزش از یکدیگر با رنگ ها تضاد روابط و رنگی

         را رنگ به مربوط یها نظریه» .(1385 دریایی،)« شود می آمیزی رنگ کیفیت بهتری با قالی نقش و طرح رنگ مبانی شناخت

 هارمونی ایجاد معیارهای و دوم اصول گروه و رنگ نظام و مرجع انتخاب دربارة اول گروه :کرد بندی طبقه گروه دو به توان می

 از پرهیز و درخشش تعادل ها، تراکم و مبادلة رنگی های محدوده تراکم از استفاده رنگی، خلوت گریز از عوامل. است رنگ

 انطباق و جست وجو برای محکم دالیلی وسعت سطوح به توجه با رنگی سطوح به قالی نقش و طرح و تقسیم یرنگ شدت

   اجسام سطح از بازتابش ماحصل را آن رنگی نور دربارة متأخرتر نظریة )همان(.« است قالی در رنگ مبانی کاربردی علمی

 آن و نشمرده جسم ثابت خصوصیات از جزوی را رنگ ازاین رو. اندد می مولکولی حرکت با توأم ای پدیده را آن بلکه داند نمی

 نیز نظریه این (. راستایPasnau ،2۰۰9 :353 - 6۰) شمارد می خاص شرایط آن در ها مولکول حرکت نحوة به منوط را

 هنری ابزاری و فیزیکی های پدید نور دیدگاه از رنگ به آن در که دهد می ارائه را جدیدی رنگی منحنی گریتسین فرانس

 در رنگ گوناگون جنبه های درک امکان و است گرفته انجام رنگی و سفید و سیاه تصاویر انواع بر او مطالعة. می شود نگریسته

 :Gerritsen)  ،1998است گرفته شکل...  و مکسول مانسل رنگی نیوتن نظریات پایة بر او روش. آورد می فراهم را عرصه این

      مرتب  اشباع، و روشنایی رنگی زینة رنگ، ادراک قوانین به توجه با رنگ ها همة» گریتسین، ةنظری براساس (.۴3 - 76

 که رنگی هستند نوار یك امداد در سبز و ماژنتا سیان آبی قرمز رنگِ زرد شش رنگی فضای ادراکی نمودار در بنابراین. شده اند

 استوار بیننده در چشم رنگ ها ادراک نحوة فرآیند بر گریتسین نظریة ساسا .شوند می ختم سفید به باال از و سیاه به پایین از
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 که دهند می نسبت 2 شرودینگر اروین فیزیکدان به را حساسیت رنگی 1 زایشی تبار ایدة این. است

 ,Gerritsen) «ساخت مطرح رنگ روان شناسی از بهتر درک منظور را به چشم در رنگی حساسیت منحنی اصل 192۴ در

1983: 123-167). 

 

 معماری در نور .7

 چه روشنایی و نور. ندارد مفهومی زیبایی تاریکی، در گرنه و است روشنایی و نور پرتو از آید می چشم به که زیبایی

 و نور بحث بنابراین. کند جلوه شیء زیباییهای سایر و رنگ و آید چشم به زیبایی که شود می باعث عرفانی چه و ظاهری

 به توان می که هنرهایی و علوم جمله از .باشد داشته ای ویژه جایگاه هنر و شناسی زیبایی مباحث در تواند می آن به پرداختن

 خود به طبیعی نور از گیری بهره روند زمینه در را مفصلی بحث که است معماری هنر داشت، اشاره ها آن در نور نقش

 در. باشند می مطرح هستند، مصنوعی نور ی کننده تأمین که لیعوام عنوان به نیز روشنایی وسایل و ابزار. دهد می اختصاص

 مطرح غیره و رنگ مصالح، فضایی، نظم ساختار، قبیل از دیگر مفاهیم و عناصر کنار که است اجزایی از یکی نور معماری، هنر

 .است نور زیر در شده ساخته اجسام از مجموعه ای کننده خیره و دقیق هنرمندانه بازی معماری. می شود

 که در است موضوعی نور. می یابند پیوند هم با این دو نور، مقدار تغییر با که شب و روز می یابد، چهره دو نور با فضا هر

 و مفهوم برای القاء مختلفی عناوین به می تواند نور. است داده زندگی و معماری به خاص مفهومی و احساس زمانی، دوره هر

 موضوع آن در تاکید موضوعی باعث به نور هدایت و روزن یك ایجاد با می توان مثال عنوان به ،گیرد قرار استفاده مورد هدفی

 نور مشخصه های مهم ترین از (.همان)بدهیم فضا به را روحانی حس یك نور نرم و مالیم حرکتهای از استفاده با یا و شویم

 در پدیده اولین نور. می شود مختلف در ساعات حالت رتغیی و حرکت باعث که است روز طول در آن دگرگونی و توالی طبیعی،

 بخش هایی قالب در همواره نور و رنگ. می سازد برایمان آشکار را جهان زنده طبیعت و روح رنگ ها طریق از که است جهان

 هدایت از تهمدرنی دوران انسان هرچند(. 138۴ منش، شکیبا ،محمودی) اند بوده مطرح خاکی کره بروی بر ما حیات از اساسی

 معماری فلسفه در اما کند، می زندگی رنگ و نور آلودگی از اتمسفری در و جسته دوری خویش زندگی فضاهای به رنگ و نور

 با صبحگاهان در انسان. است آمده حاصل بناها اندرون به رنگ و نور بخش حیات نمودن جاری به دوباره بازگشتی پسامدرن،

 خورشید غروب در فامی سرخ و مناظر در سبز روز، میان در زرد های سایه خورشید، طلوع زا پیش در آبی رنگ افشانی نور

 و کنند می نقاشی را حیات گوهر و مانند می زنده لحظه هر خورشید، دور به زمین چرخش با ها رنگ انگار و شود می روبرو

 و برده پی نور و رنگ جادوی به نیز امدرنپس انسان که روست این از. کند می احساس را بودن طبیعتی، چنین در انسان

 (. 1385 پور، نبی) است شده خود زیستگاه آهن و بلوک های هارمونی در آن دوباره خواستار

 

 فرش نور در موزه. 7-1

نور از جمله عوامل موثر  فاکتورهای بسیار موثر در طراحی موزه است به تفصیل بدان می پردازیم: که مبحث نور از آنجا از

پوسیدگی اشیا موزه است که بیشتر بر مواد آلی )کاغذ، پارچه، چرم و تابلوهای نقاشی( تاثیر می گذارد. مکانیسم پوسیدگی  بر

از طریق نور، هنوز به خوبی شناخته نشده است. می توان چنین در نظر گرفت که همه انواع نور، چه مرئی و چه غیر مرئی، 

ایش اشیاء می شوند. جسمی که نور به آن می تابد و نسبت به نور حساس است، طبیعی یا مصنوعی، موجب پوسیدگی و فرس
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دیر یا زود می پوسد و نهایتاً از بین می رود. این روند به نسبت مدت و شدت قرار گرفتن در معرض 

ش از سایرین نور، نوع تشعشع و نوع شی ممکن است سالها یا قرنها به طول بکشد. به تجربه ثابت شده که بعضی از مواد بی

نسبت به نور حساس هستند. ترکیب فیزیکی و شیمیایی این اشیاء و همین طور ماده رنگی آنها به میزان حساسیت آنها به نور 

 به طور کلی نورپردازی نامناسب بر اشیا سبب ایجاد مشکالت زیر می شود: موثر است.

 اشعه مثالً) موج طول مدت، شدت، حسب بر تواند می که ها اشعـه مستقیـم معـرض در گرفتـن قرار از ناشی خسارت -الف

 .باشد متفاوت هوایی و آب شرایط و( بنفش ماورا

 مصنوعی، نور طور مثال، افزایش دمای اتـاق هـا( خـورشید و منـابع به) هوا و آب بر نورپردازی تاثیرات از ناشی های زیان -ب

 ماوراء نور. کنند می سـاطـع نیـز( قـرمز مـادون و بنفـش ماوراء) یمرئ غیر های اشعه مشخصی مقدار مرئی، نور بر عالوه

یـی خطرناک است و نور مادون شیمیـا – طیـفی های واکنـش تاثیر دلیل به عمدتاً( است کوتاهتر آن موج طول که) بنفش

 انواع از بیشتر بار صدها یحت یا ها ده مستقیم خورشید، برحسب شرایـط قرمز )با طول موج بلندتر( حرارت زا است. شدت نور

 معمولی روز نور که نحوی به. است نورافکن از شدیدتر حتـی خورشیـد مستقیـم غیـر نـور. اسـت مصـنوعی نورهای رایج

خورشیـد نیز نسبت به منابع مصنوعی بیشتر و به مراتب  لـوکس تجاوز کنـد. اشعه ماوراء بنفش نور ۰۰۰/1۰۰ از است ممکـن

مقایسه چراغ فلورسنت )منبع سرد( و المپ گداخته )منبع گرم( افشان نشان می دهد که چراغ فلورسنت  خطرناکتر است.

نور روز همچنین از نظر شدت، جهت و طول موج نیز بسیار متفاوت  بیش از المپ گداخته نور ماورایء بنفش ساطع می کند.

کل نور روز از شکل فضای موزه جدایی ناپذیر است و به است و تنظیم آن به دلیل وابستگی اش به آب و هوا دشوار است. مش

هماهنگی فضا و منبع نور  است.فرش همین دلیل استفاده از نور روز سبب موفقیت ها و شکست های بسیار در معماری موزه 

باالی آن را به  برای مثال یك اتاق بسیار مرتفع با یك روزنه نسبتاً کوچك در (.138۰ )دادگر، در درجه اول اهمیت قرار دارد

خوبی می توان با نور منعکس شده بر روی دیوار ها روشن نمود، ضمن آنکه ارتفاع اتاق جریان طبیعی هوا را تسهیل می کند. 

برای کنترل تابش نور، چگونگی انتشار و ایجاد سایه نیز از وسایل ثابت و متنوعی می توان استفاده نمود. از الیه های جاذب نور 

نیمه شفاف و شیشه مات و الیه های شفاف )شیشه طبیعی و مصنوعی( می توان برای فیلتره کردن نور و پراکنده  مانند موانع

کردن آن استفاده نمود. این الیه ها اشعه های زیان بار را تنها تا حدودی کاهش می دهند. موانع کدر مانند سایبان های کرکره 

 به دیگر عبارت به یا و–ای قرار گیرند. شکل آنها در درجه اول به مدار خورشید ای یا شبکه شبکه می باید خارج از قاب شیشه 

قابل تنظیم نباشد، از  ها سایبان گونه این که صورتی در. دارد بستگی آنها گرفتن قرار جهت به دوم درجه و -جغرافیایی عرض

شود و متعاقباً بر ارایه اشیا و نمایش آن نیز  بین بردن تاثیرات مزاحم سایه روشن ناشی از تغییر موقعیت خورشید دشوار می

لطمه می زند. وسایل قابل تنظیم بیش از همه با تغییر پذیری نور طبیعی تناسب دارند و امتیاز عمده آنها این است که در نور 

ها را حسب زاویه کم می توان روزنه ها را باز گذاشت و تمام نورها موجود را به داخل هدایت کرد و در عین حال می توان آن

 شدت . تنظیم2محافظت در مقابل نور خورشید .1 تابش نور تنظیم نمود. به نقش این روزنه ها می توان بشرح زیر اشاره نمود:

  (.137۰ فولز، ) می توان از آنها برای انعکاس نور طبیعی نیز استفاده نمود. ۴ نور انتشار چگونگی. 3 نور

 

 زه فرشدر مو روش های نورپردازی. 7-2

 یك در دانست، می ها شکل دنیای در گیری اندازه برای ابزاری را نور پیکاسو. هستند زنده نور به دو هر معماری و شی

هم تقسیم کند. چنانچه هر یك از این  با را آن اطراف محیط و شی باید چون است، برخوردار مظاعف عملکردی از موزه

نور قادر است پیام های فراوانی را ارسال کند که تاثیرات احتمالی آن  ین می رود.عملکردها انجام نشود، انسجام فضایی از ب

عبارتست از: راهنمایی کردن، آگاهی دادن، جدا کردن و بهم پیوستن، مخفی یا آشکار کردن، بزرگ و کوچك کردن و تولیدی 
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رو نورپردازی باید در  استفاده ناشیانه از نور می تواند سبب تحریف فضا شود. از این ،شادی یا اندوه

روشنایی موزه  جهت تاکید بر واقعیت باشد و نباید با استفاده از شیشه رنگی، سطوح انعکاسی و غیره، رنگ ها را تغییر داد.

متناسب با آمادگی بازدیدکننده، سبب واکنش وی شده و ممکن است موجب تحرک یا خستگی وی شود. است بنحوی که 

کننده می شوند. میزان  ید و سریعاً متغیر، حتی زرد موجب خستگی بصری یا عصبی شدن بازدیدسایه روشن های نورانی شد

روشنایی عمومی باید به اندازه ای باشد که از کنتراست بیش از حد اجتناب شود. در مواردی که میزان افزایش یا کاهش 

هم شود، بنحوی که بازدیدکننده قادر باشد، به سطح روشنایی سریع و زیاد است، باید یك منطقه واسطه تطبیقی یا انتقالی فرا

جدید روشنایی عادت کند کنتراست برای درک محیط الزم است، اما در موزه باید هوشمندانه تنظیم شود. بنحوی که همه 

اشیا و سطوح هم اندازه در میدان دید، تاحد ممکن به یك نسبت روشن شوند.خیرگی چشم، زمانی اتفاق می افتد که شی 

روشن شده تحت تاثیر حضور عمل روشنتر در میدان دید قرار گیرد. چشم، خیرگی در نور روز را بهتر از نور مصنوعی تحمل 

می کند. زیرا در هنگام روز منبع روشنایی باالتر است. چنانچه حذف منبع خیرگی ممکن نباشد، باید سطح روشنایی عمومی را 

قش مهمی در معماری موزه دارد. فشار چشم ممکن است نه تنها در رابطه شی، فشار چشم از طریق خیرگی، ن افزایش داد.

بلکه در فضای نمایشگاه، هرجا که میدان دید دارای کنتراست های شدید است، بروز کند. جهت نور بر طراحی کلی موزه تاثیر 

طور مایل نسبت به مسیر دید از باال و از کنار رو زوایه تابش نور باید مورد مطالعه قرار گیرد. نوری که ب عمده ای دارد و از این

نکرده و سبب تحریف  می آید، ادارک را تسهیل می کند. در حالیکه در همان محور خط دید، نور هیچگونه کنتراستی ایجاد

 (.138۰ )دادگر، ادارک می شود

 

 نورپردازی مهم نقش و شرایط. 7-3

 رنگ تشخیص باعث که نور گرن از صحیح استفاده -آن دمای و نور منبع محاسبه -روشنایی و نور حرارت برگرداندن -

 جویی صرفه -صحیح نور نور طول به دقت -شود می چشم خیرگی از جلوگیری آن توسط که نور تابش زاویه -است شی اصلی

 .نورپردازی سیستم نگهداری ریزی برنامه -مشکل های المپ تعویض گرفتن نظر در -برق هزینه در

 

 نمونه خابانت روش. 8

 قالی از نمونه سه آنها میان از و شده بررسی ایران فرش موزه گنجینة در موجود های قالی از تصویر 22 پژوهش این در

 3۰۰ از باالتر) افزاری نرم بررسی جهت تصویر مناسب کیفیت .1 :شدند انتخاب زیر موارد گرفتن نظر در با صفوی دورة های

 پریدگی، رنگ نبود و فرش پهنای بودن سالم گنجینه، در موجود های فرش دیدگی آسیب به توجه با. 2 (آی پی دی

 با مطابق ها قالی این (.138۴ایران،  فرش سهامی )شرکت ،طرح گستردگی و رنگ تنوع .3 فرش در پارگی و پوسیدگی

 طرح ،ق 11 قرن ،5۰ شمار رج؛ 2۰3 در 1۴5 ابعاد ؛(پلونز های قالی جزو) 1۴8 اصفهان..1:از اند عبارت ای ه موز شناسنامة

 شمار رج ،233 در 165 ابعاد ،25۴ تبریز. 3قابقابی طرح ،5۰ شمار رج ،2۰6 در 1۴1 ابعاد ،151 اصفهان. .2عباس ه شا ترنجی

 .دار کتیبه و حیواندار ترنج لچك طرح ،ق 11 قرن ،65
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 گیری نتیجه .8

هنر ایرانی که در طول زمان تغییر کرده، سرچشمه می  جایگاه نور و رنگ در معماری ایرانی از ترکیب فرهنگ، مذهب و

نکسار رنگ ناشی از نور در گیرد. استفاده از عناصر طبیعی در معماری ایرانی بیشتر یك روش استعاری بوده است. نور و ا

چه به صورت طیف وسیع کاربردهای نور،  به منظور ایجاد فضاهای شاخص و دادن مفاهیم ویژه به کارآمدی مکان بود. معماری

کارکردی، فیزیکی یا معنوی به طور آگاهانه در معماری ایرانی به کار گرفته شده است. با این حال، در معماری معاصر ایران 

که بیشتر سلیقه شخصی معمار هم در آن نقش دارد، صورت می گیرد )تلیس چی و ایرانی تقلید کورکورانه از ظاهر معماری 

به نسل  ایرانی  های مفاهیم وضعیت تنها با انتقال اطالعات و تعاریف انگیزه های اسالمی و ارزش(. تغییر این 2۰۰۰انصاری، 

بعدی ممکن است. به این دلیل که استفاده آگاهانه از عناصر طبیعی به خصوص نور و رنگ در معماری، کیفیت فضاهای 

 عنصر مهمترین ایرانی قالی در رنگ.یم افزایش می دهدداشت ایرانیو حضور معنا در فضا را به شیوه ای که در معماری  فرهنگی

 سنجش برای روشی پدیدآوردن لذا است، قالی هویت نشانگر و ایرانی قالی فردِ منحصربه طرحِ شایستة ساختنِ نمایان در

 رنگ و طرح متنظی و قالی رنگی ساختار درک در تواند می قالی در شناسی رنگ های نظریه اعتبار و پشتوانه به رنگی تناسبات

 رنگ های سازندة عناصر نسبت به رنگی تناسبات سنجش برای کند شایانی کمك هنرمندان به بدیل بی آثار خلق جهت

 رنگ و تأثیر که است این از حاکی پژوهش این نتایج.داشته ایم توجه نور به رنگ های اتکا با قالی هر بستر در موجود

 جامعه حال عین در. باشد می توجه قابل و مهم بسیار مردم دیدگاه از ی فرش  اه ه موز داخلی فضای کیفیت در نورپردازی

 گروه سوی از شده تعیین صفات توسط را مجموعه در نورپردازی رنگ و از حاصله فضایی کیفیت توصیف توانایی آماری

 به نورپردازی نوع رنگ و اینکه رب مبنی گروه اولیه های فرض با باالیی میزان به حاصله های جواب. هستند دارا را پژوهشگر

 .دارد مطابقت گذارد، می تأثیر فضاها اینگونه در بیننده بر مستقیم طور
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