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 چکیده

دانش بنیان عبارت است از تولید است.  بر پایه علوم جدیدی به نام علوم دانش بنیان شکل گرفته مختلفهای اخیر علوم در سال

یز به معنی نیروی فکر یا های کسب و کار که تا کنون و جود نداشته است و معماری دانش بنیان نهای بیشتر و ایجاد مدلخلاقیت

 مداوم استعمال علت به که تدریجی مسمومیت از است عبارت مخدر مواد به اعتیادباشد. خلاقیت فردی یا گروهی در طراحی می

رهایی از وابستگی ور، مراکز . بدین منظباشدمی آور زیان اجتماع و شخص رایب وشود می ایجاد مصنوعی یا طبیعی از اعم دارو یک

های سالم زندگی بر مبنای اصول و مهارت معتاد بازسازی شخصیت کاذب فرد به های کاربردیبرنامهگیری از با بهره به مواد مخدر

فرد در کشور ایران، بدون توجه به روحیات  رهایی از وابستگی به مواد مخدرپردازند. تا کنون بیشتر مراکز میفردی و اجتماعی 

رهایی از شود که معتادان هنگام مراجعه جهت بستری شدن در مراکز اند. این امر سبب میطراحی شدهو علوم دانش بنیان معتاد 

در مطالعه نور و دچار نوعی ترس و اضطراب شوند که این نکته ممکن است موجب کاهش تاثیر درمان شود.  وابستگی به مواد مخدر

نورپردازی و رنگ ترکیبی از های درمانی علاوه بر جنبه فیزیکی باید جنبه روانی آن نیز در نظر گرفته شود. رنگ در معماری محیط

رهایی از وابستگی باشند که با بکارگیری درست آن در طراحی و ایجاد فضاهای مطلوب درمانی از جمله مراکز علم و هنر معماری می

کند. در این مقاله، به بررسی جایگاه نور و کیفیت زندگی معتادان عمل میجهت افزایش سلامت بدن و روان و ارتقا  به مواد مخدر

پرداخته  ای و تحقیقات میدانیمطالعات کتابخانهبا استفاده از روش  رهایی از وابستگی به مواد مخدررنگ در معماری داخلی مراکز 

 شده است. 

 کلمات کلیدی

 دانش بنیانمعماری ، رهایی از وابستگی به مواد مخدر، اعتیاد، مراکز نور، رنگ

 مقدمه -6

 اعتیاد -6-6

اعتیاااد باان معناای عااادخ کااردن، وااوی گااراتت و پیاااپی وواسااتت 

تیااد بان ساهول. لابال فعریات نیسا.، اماا چیزی اسا.  اطاالاا اع

هااای ملتلاات از لکیاال کاام شاادن ف ماال و عوالااآ آن باان طااورخ

شااود  در  اآ ددیاد باان داای کلماان وابساتگی ایزییای هویاادا مای

رود کاان دارای همااان مفهااو  اعتیاااد، وابسااتگی باان دارو باان کااار ماای

فاار اساا.  مفهااو  ایاات کلماان آن اساا. کاان فاار و طاا ی ولاای دلیاا 

ثار کااربرد ناوعی مااده شایمیایی از نمار دسامی و روانای انسان بر ا
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کناد، بان  اوری کان بار اثار دسا. یاابی و بن آن وابستگی پیادا مای

دهااد  در مصاارد دارو، احساااا آراماات و لاا خ باان او دساا. ماای

حاالی کاان نرساایدن دارو باان ومااری، دردهااای دساامانی و احساااا 

 شااود  اعتیاااد یاام مساامومی.ناااراحتی و عااد  فااامیت دچااار ماای

ماازمت بااوده کاان باارای شاال ، وااانواده و دامعاان مضاار اساا. و باان 

طااورخ یاام معضاال ادتماااعی، بهداشااتی و رواناای در آمااده کاان 

کنااد، کشااورهای ملتلاات و دواماان انسااانی را باان شاادخ فهدیااد ماای

 ( 1631)ادایی و سجادین، 

کناد  سازمان بهداش. دهاانی مااده ملادر را ایات گونان فعریات مای

وارد شاادن باان درون ارگانیساام بتوانااد باار  ای کاان پاا  ازهاار ماااده» 

یم یا چند عملیرد از عملیردهاا فااثیر بگا ارد، مااده ملادر نامیاده 

ایاات فعریاات، مصاارد کنناادگان مااواد ملاادر را اااارادی « شااود  ماای

دانااد و باار اساااا آن ملاادرهایی نمیاار فوفااون و غیر کیعاای ماای

در  مشاروباخ الیلاای و هاام ملاادرهای غیاار لااانونی ماننااد هاارو یت را

فاوان گفا. معتااد کسای اسا. کان در اثار گیرد  بناابرایت مایبر می

مصرد میرر و مداو ، متیی بان ماواد ملادر یاا دارو شاده باشاد، یاا 

لرباانی هار نااوب وابساتگی دارویای یااا روانای باان » بان عکاارخ دیگاار 

(  اناواب ماواد 1631)باررره، « شاود  مواد ملادر معتااد شاناوتن مای

ک، هااارو یت، کوکاااا یت، آمفتاااامیت و ملااادر عکارفناااد از  فریاااا

 حشیت 

 عوامل موثر در اعتیاد -6-2

 اارد پزشایی و روانپزشایی دیادگاه از کان بادانیم اسا. لاز  ابتدا در

 هااابیمااری سااایر مانناد وی بیمااری و اساا. بیماار ااارد یام معتااد

 بایاد بار ایات علااوه و دارد را واود ویاهه هاایمرالک. و درمان بن نیاز

 همااان از را وااود ارزناادان چگوناان اولیاان پیشااگیری در کاان باادانیم

 ساانیت و دااوانی و نودااوانی در فااا نماااییم فربیاا. کااودکی دوران

 کاان گوناان هماااننگردنااد،  ملاادر مااواد باان اعتیاااد گراتااار دیگاار

-مای واکساینن مساریهاای بیمااری بعضای برابار در را وود کودکان

 یااای موااانوادگی، دساامی،  بهداشاا. اطااول بارعایاا. یااا و کناایم

 هاابیمااری بعضای بان ابتلاا از را واود ارزنادان کان نمااییممی سعی

 بیمااری از بسایاری مانناد اعتیااد نیاز بیمااری سازیم  بناابرایت ایمت

اساا.،  ثانویاان و اولیاان پیشااگیری در ضااروری فودهاااخ نیازمنااد هااا

 بیماااری شااد داده شاارا کاان آنچاان پایاان (  باار1631)کشاااورزیان، 

 آن عااوار  و گوناااگون و عواماال دیاادگاه چنااد از بایااد را اعتیاااد

 دساامی، عواماال رواناای، عواماال عواماال  داد لاارار بررساای مااورد

 سیاسی  التصادی، عوامل ادتماعی، عوامل وانوادگی، عوامل

 درمان اعتیاد -6-3

شاود کان معتاد یام ارآیناد اسا. و از زماانی شاروب مایارد درمان 

کناد و رادعان مایارد مصرد کننده مواد ملادر بان مراکاز درماانی م

ایاات   گیااردااارد معتاااد ف اا. یاام برناماان درمااانی وااا  لاارار ماای

برنامن ممیت اس. فا زماانی کان اارد بان بالاافریت ساا  بهداشاتی و 

درمااان  باارای مواتیاا. در .برسااد اداماان یابااد مالااو احساااا 

هااای هااای ملتلاات مااال سااازمانهااا و ارگااانبایسااتی سااازمان

شاایلی و آمااوز  ادتماااعی  وی رااااه ،حتااولی ،آموزشاای ،بهداشااتی

نیز درگیر شوند و واضا  اسا. کان درماان معتاادان بادون فودان بان 

فوانااد ادتماااعی و وااانوادگی آنااان نماای ،ارهنگاای ،مسااا ل رواناای

نیتن مهام در درماان ایات اسا. کان بان اارد معتااد بان . موا  باشد

ساان و یام عضاو دامعان کان درحاال حاضار نیازمنااد نعناوان یام ا

ن شاود نان ماال یام اارد واا ی مجار  و گنااه کمم اس. نگریست

  کار

از نیاااخ مهاام دیگاار کاان لاااز  اساا. در درمااان اعتیاااد باان آن فوداان 

یم  ارد معتااد نساک. بان درماان یام نگار  از س. کن ا کرد ایت

باان ایاات طااورخ کاان علاای رغاام میاال دا ماای باارای  ،ای دارددو گاناان

ماانی های میارر دها. فارک از مرادعان بان مراکاز درفرک و فصمیم

هاای دامعان بن عل. اینین مصارد ماواد ملادر ولااد عارد و ارز 

اکااراه دارد و از  اارد دیگاار معتاااد ممیاات اساا. بااا اطاارار  ،اساا.

معلمااان و یااا روسااای  ،دوسااتان ،وااواهر یااا باارادر ،همساار ،والاادیت

در ایات حالا. بایاد دلا. . م ل کار برای فرک مرادعان کارده باشاد

 هاای داااعی ویاا باروز حالا.شود کن احتمال عاد  همیااری بیماار 

بینایم کان اولایت برواورد و ن اوه بناابرایت مای د وصمانن وداود دار

ارفکاط با اارد معتااد و دلاآ اعتمااد او نتشای مهام در روناد درماان 

 ( 1631، )ستاد مکارزه با مواد ملدر، کندایفا می
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  رهایی از وابستگی به مواد مخدرمراکز  -2

شاوند م لای مراکز الامتی معتادیت کان اطاالاحا کماا نامیاده مای

اس. کان باا مجاوز ساازمان بهزیساتی کشاور فاسای  شاده و در آن 

هاای الاامتی کوفااه برنامان .گیاردارد معتااد ف ا. درماان لارار مای

ز یام مااه بان هاایی هساتند کان بااور معماول کمتار امدخ برنامان

انجامااد و در شاایل غیاار حاااد و غیاار بیمارسااتانی انجااا   ااول ماای

 12برناماان بهکااودی  اساااا درمااان باار پایاان وااود یاااری، .گیااردماای

از دملاان   لاارار داده شااده اساا. لاادمی و بااازپروری ماادل ادتماااعی

در زیار شارا داده  رهاایی از وابساتگی بان ماواد ملادراهداد مراکز 

 شده اس. 

باان منمااور ایجاااد ارطاا. مناسااآ  ماانمم یاام م اای  ایجاااد  1

کاان  ،هااا و کارهااای روزاناان وااودباارای انجااا  و فیمیاال برناماان

 فوانمنادی ، ووشا الی،ایت امر باعا  ایجااد احسااا رضاای.

 شود می نف  عزخ و

  یاراهم شدن م یای امت برای سم زدای  2

 آموز  فیییر دیدگاه در مسا ل اولالی و راتاری  6

 واد و وسوسناراهم شدن م لی عاری از م  4

 اراهم شدن م ل امت برای ملالاخ سایر ااراد بهکود یااتن  1

ایجاد شارای  مناساآ بارای کساآ و اراگیاری ن اوه زنادگی   3

  عاری از مواد

  ایجاد ارفکاط با گروه های وودیاری  7

 نور  -3

انرری حیاخ بلت درونی اس. بن عنوان ییی از منابن  دارایور کن ن

فواند با گردد  علاوه بر آن نور میمی ودود حیاخ بر روی زمیت م سو 

های متفاوخ وود باع  فیییر چهره یم میان شود زیرا ها و دلوهرنگ

و یا در هر زمانی از  ول روز دارای چهره  نور در هر یم از اصول سال

زمانی کن نور بن داول اضای ساوتن   باشدای ملصو  بن وود می

یت ساوتمان و م ی  وارج در اطل نوعی ارفکاط بشود، شده هدای. 

های متفاوفی از اضای فوان دلوهبدیت وسیلن می شده اس. از آن ایجاد 

داولی را کن هر یم دارای ماهی. وا  وود از ل اظ ادراک اضایی 

 . ایجاد کرد ،می باشند

از دوران مالکل فاریخ همواره ادسا  نورانی کن فجسمی از یم شی 

فوس  بشر مورد ستایت و احترا  لرار کند، زنده را در ذهت بیدار می

اند  فودن بیت از اندازه بن عنصر نور در کردهها را عکادخ میگراتن و آن

های اولین بشری و با آدا  و رسو  و عتاید م هکی اغلآ ارهنگ

شود  در اغلآ ادیان، نور متفاوخ همچنان در  ول زمان مشاهده می

ها بوده و وارج شدن از نییی ها ونماد عتل الهی و منشا فما  پاکی

فارییی دهل و فابیده شدن نور معرا. در ودود انسان همواره یم 

باشد  در اثر فابیده شدن نور بن درون کالکد مادی، انسان هدد غایی می

رسد و در نتیجن برای نمایت ایت فمایل در بن رشد و فیامل معنوی می

ری بارز در ساوتمان معماری اغلآ بناهای م هکی نور بن عنوان عنص

های ملتلت بن (  نور در ارهنگ1631شود، )عکدی، بیار گراتن می

های عنوان ممهر فتدا شناوتن شده و انسان برای فجسم مودودی.

متدا از عنصر نور بهره گراتن اس.  فرسیم هالن نورانی در ا راد سر 

هآ و پادشاهان حیای. از ایت موضوب دارد  نور در فمامی ادیان و م ا

فریت طف. ح  مورد فودن لرار ها بن عنوان عا ها و فمدنحتی ارهنگ

یااتگی اس.، گراتن اس.  نور نماد ح  و حتیت.، هدای. و رهایی

 ( 1631)بللاری، 

لاعا نور ییی از عناطر فعییت کننده آهنگ حیاخ در زندگی بشر اس.  

های ا نشاننیم نمر ادمالی از داول یم بنا بن دنیای ا راد، ما را ب

شماری کن برای سلامتی ایزییی و روحی ما اهمی. دارند، آشنا بی

کند  هر چند کن نیازهای بشر بن ایت عناطر باور لابل فودهی می

متفاوخ اس.  نور اولیت لد  برای هر نوب ادراک بینایی اس.  در 

شود و نن رنگ  علاوه بر ضرورخ ایزییی فارییی مال ، نن اضا دیده می

، ارز  روانشناوتی آن ییی از مهمتریت عوامل زندگی انسانی در نور

 ( 1616هاس.، )گروفر، همن زمینن

 نور در معماری -6-3

های داولی و نادیده گراتت اثراخ ضروری نور  کیعی در  راحی

ها امری غیر ممیت اس.  بنابرایت، در نمر گراتت واردی ساوتمان

باشد  فاریلچن معماری میروشنایی روز، یم نتان آغاز بنیادی 

های اولین اس. کن نور و هوا را بن متناسآ با فاریلچن پنجره و دریچن

ها فوسعن یااتن کند  پنجره در  ول لرندرون ساوتمان هدای. می

مانده اس. اما ورود روشنی روز بن داول، بن عنوان نتت اطلی آن بالی

 ( 1631اس.، )ا مینان، 

http://irmeta.com/meta/b933/t6180/msg17373#msg17373
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ری گ شتن نور بن عنوان یم عنصر مجزا در نمر با نگاهی بن فاریخ معما

گراتن شده و نتایج مالوبی حاطل شده اس.  ییی از مهمتریت 

های نور  کیعی فوالی و دگرگونی آن در  ول روز اس. کن مشلصن

شود  هماناور کن نور باع  حرک. و فیییر حال. در ساعاخ ملتلت می

موثر اس.، در فیییر در فیییر ساوتار ظاهری اشیا بن ل اظ دیداری 

فواند نتت های معماری آن نیز میشرای  ظاهری یم م ی  و ویهگی

 شود ها اشاره میبن سزایی داشتن باشد کن بن چند مورد آن

 فر یا فوان اضایی را وسینفیییر وسع. م ی   بن وسیلن نور می

ها را کوچیتر نمایت داد  برای ایت منمور کاای اس. نورپردازی

های م ی  انجا  داده شود  بنابرایت ا راد ارها و کنجروی دیو

 دهد فر از مرکز شده و م ی  بزرگتر دلوه میم ی  روشت

  فیییر مسیر دید  گاهی ممیت اس. برای پنهان ساوتت مشیل

ساوتاری در یم م ی  فصمیم گراتن شود کن لسمتی از اضا 

برای ایت  در همان وهلن اول ورود مورد فودن بیننده لرار نگیرد 

منمور دو ابزار مهم ودود دارد  کاربرد نور، کاربرد رنگ  ل ا با 

-ها را از دیده پنهان مینورپردازی هدد مورد نمر، بالی لسم.

 سازیم  

  .فاثیر نور بر رنگ م ی   نور ییی از عوامل موثر در هوی

بلشیدن بن رنگ اس.  یم رنگ در معر  نورهای رنگی 

ی دارد  بن همیت منمور انتلا  رنگ های متفاوفملتلت دلوه

بایس. با اشیا و ساوا م ی  در یم پروره  راحی داولی می

 در نمر گراتت نور انتلابی و زوایای فابت آن طورخ گیرد  

  نور عامل ففییم کننده اضا  بن عوامل ففییم کننده اضا نور را

 نیز باید اضاان کرد  الکتن ایت دداسازی بن ل اظ ظاهری بوده و

فرکیآ ساوتاری والعی برای ففییم اضاها از هم ودود ندارد 

ولی انتلا  یم فرکیآ نورپردازی مناسآ یم اضای بزرگ را 

 فوان بن اضاهای کوچیتر ازآن فتسیم کرد  می

موارد م کور فنها بلضی از کاربردهای هدامند نور در معماری داولی 

های مصنوعی، رپردازیبوده و مهمتر آنین با فودن بن فنوب مودود در نو

ها فوس  نورهای مصنوعی اغلآ مانورهای نوری و فاثیراخ ناشی از آن

پ یر اس.  حال آنین فابت نور  کیعی وورشید چندان لابل انجا 

های آن مانند پنجره در کنترل نیس. و بیشتر بن ویهگی گ رگاه

هار (  در زیر چ3، 1636پور، سما ی، ساوتمان بستگی دارد، )واحدانی

 (2111شود، )استوری، هدد نور پردازی بیان می

-های اطلی معماری  با فودن بن حال.بردستن نمودن مشلصن -1

های متفاوفی ول  شده و اضا های ملتلت نور با ساوا، حال.

گیرد  با کنترل نور و بن اشیال ملتلت در معر  دید لرار می

یلترهای ن وه فابیدن آن بر روی عنصری وا  یا عکور آن از ا

 شود مورد نمر، لسمتی از بنا مشل  می

فواند طیتلی، ایجاد باا.  باا. یم دیوار یا کت یم اضا می -2

ناهموار، نر ، دروشان یا ماخ باشد و برداش. بصری ما از چنیت 

سا ی طراا وابستن بن ن وه نورپردازی آن اس.  اگر نور از 

یوار را ارا ااطلن زیاد و بن  رد دیواری ضلیم بتابد سراسر د

شود ولی با کاهت حجم وواهد گرا. و بااتی نرمتر ظاهر می

 رسد فر بنمر میها دیوار فل.ساین

های رنگی مشکم با لا  الزی برای روشنایی و رنگ  شیشن -6

شود منشا ایرانی دارد و در زیکایی بناهای ملتلت استفاده می

لاعافی  های فعدادی از مسادد در ایران ازحال حاضر نیز شیشن

های مسا  فرکیآ یااتن اس.  بنابرایت، بازی نور با رنگ

های متنوب و زیکای حاطل از های ناشی از  یتوورشید و رنگ

آن ابزاری شد برای معماران فا در  راحی اضاهای داولی دس. 

 بن ول  آثار حیرخ انگیزی بزنند  

 الگوسازی  در نمر گراتت نور بن عنوان وال  الگو ممیت اس. -4

عجیآ بنمر برسد چرا کن باور معمول الگوها از  ری  مصال  

های ملتلت الگو برداری غالکا حاطل بازی آیند  حال.بودود می

گیرد با اند و بر ولاد الگویی کن بر ماده نتت مینور و ساین

حرک. نور و ناپدید شدن کامل آن لابلی. فیییر دارند  فابیدن 

یا طف ن کنده کاری شده نور از پش. یم اثر مشکم کاری 

آورد  حاطل آن نوری اس. شیل گراتن و الگویی را بودود می

بلشد، فزییت شده کن بعدی من صر بن ارد را بن اضا می

 ( 1، 1611)متدسی، امیری، حافمی، 

رهایی از روانشناسی نور در مراکز  -2-3
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ی  های درمانی از دملن های اویر، فاثیر م ی  ایزییی در م در سال

ها  راحی اند  در ایت سالمراکز رهایی از وابستگی لابل فودن شده

م ی  داولی مراکز رهایی از وابستگی بن منمور اازایت کارایی و 

شادی معتادان فلاشی بی ولفن بوده فا  راحان ایت م ی  ها بتوانند 

کنند و اضارا  و استرا را کاهت دهند و رضای. معتادان را دلآ 

ها اازایت یابد  نورپردازی مناسآ ایت م ی  ها سلامتی و درمان آن

فواند راتار و اعمال فواند اثرافی بر سلامتی معتادان دارد کن میمی

را ف . هایشان معتادان و فعامل بیت معتادان و پرسنل و وانواده

 ( 2114الشعاب لرار دهد، )شویتزر و همیاران، 

فوان گف. نور فاثیر مستتیمی بر روا و روان انسان دارد  در والن می 

فی ین سالم  نور غ ای روا اس.  م تتان عتیده دارند هماناور کن بن

اندیشیم باید نور کاای و مناسآ نیز برای روا اراهم برای دسممان می

شود  امروزه ف تیتاخ نشان داده اس. کن ارفکا ی لوی بیت م ی  

سلامتی روا و دسم انسان ودود دارد  هماناور کن اشاره  ایزییی و

باشد کن رابان فریت عنصر در م ی  ایزییی، نور میشد ییی از حیافی

آن با سلام. انسان اثکاخ شده اس.  از ایت رو کاربرد روشنایی و 

 رهایی از وابستگی بن مواد ملدرنورپردازی در م ی  داولی مراکز 

نور مصنوعی  یت وسیعی از منابن و  بسیار حا ز اهمی. اس. 

گیرد و از آن در نورپردازی اضاهای داولی و فجهیزاخ را در بر می

فواند بن گردد  نور مصنوعی در غیا  نور  کیعی میواردی استفاده می

اضاهای داولی روا و انرری بکلشد و یا در طورخ فرکیآ نور  کیعی 

رهایی از ورپردازی در مراکز کمکود آن را در روز دکران نماید  شیوه ن

ای دارد کن باید متناسآ با ولتیاخ اهمی. ویهه وابستگی بن مواد ملدر

 و روحیاخ ارد معتاد فنمیم شود  

رهایی از وابستگی بن باور کلی ابعاد نور و روشنایی در م ی  مراکز 

فوان لرار داد  بعد بیولورییی، بعد را در چهار دستن می مواد ملدر

دهد کن نور بن ویهه عد دسمی و بعد روانی  ف تیتاخ نشان میبصری، ب

روزی انسان موثر فواند در فنمیم ریتم شکانننور  کیعی باور ددی می

والن شود  اگر نمم و سیستم ساع. بیولورییی بدن بهم بلورد احساا 

شود  بعد بیولورییی نور کسلی، وستگی و پریشانی در انسان ظاهر می

ی از مهمتریت عوامل در فامیت آرامت روحی و بتای فوان ییرا می

سلام. دسمی معتادان و پرسنل مراکز باشد  بعد بصری و دیداری نور 

، دستیابی بن وضوا و رهایی از وابستگی بن مواد ملدردر م ی  مراکز 

باشد  از روشنایی کاای در دید و دریاا. ا للاعاخ از  ری  چشم می

یراخ بعد بصری نور بر م ی  کاری نیز اشاره فوان بن فاثسویی دیگر می

های اساسی نور در ارفکاط مستتیم با رنگ لرار دارد کن کرد  دنکن

دهد  روحین انسان، بهکودی و درک انسان از اضا را ف . فاثیر لرار می

های بستری معتادان در بیارگیری مناسآ نور و رنگ بن ویهه در افاق

ک. بن اضا بسیار مهم اس.، ها نساازایت احساا مالو  آن

 ( 1632)شیرم مدی، کریمی ارد، 

 رنگ -4

شود  انعیاسی نامر ی رنگ از نتان نمر علمی بدیت گونن فعریت می

شود  مفهو  رنگ اس. کن در اثر عکور یا انتشار یا بازفا  نور ایجاد می

نیز بر مکنای فتابل رنگی بیت دو سا  اس.  رنگ بلشی از درک 

ن فوس  مشاهده با یم چشم بتوان لین مجرد را از لین بینایی اس. ک

(  السا  رنگ باور کلی بن سن 1631مجاور  فمایز داد، )عکدی، 

 شوند  دستن فتسیم می

هایی هستند کن در  یت رنگی ودود های ونای  رنگ( رنگ1

 آیند  ها دیگر بودود مینداشتن و از فرکیآ رنگ

بوده و احساساخ را  های گر   م رک سیستم عصکی( رنگ2

 کنند  ایت دستن بن وضوا لابل روی. هستند فشدید می

ها بلت اس. و هارمونی آنهای سرد  ایت دستن آرامت( رنگ6

 در م ی  های ملتلت بیشتر اس. 

های دهان هستی را شود انسان پدیدههای بارزی کن سکآ میاز ویهگی

ف.  کیعی در هر هاس.  رنگ، طفر بشناسد، رنگ آنبهتر و آسان

های پدیده اس. و زین. و زیکاییی مماهر  کیع. و بسیاری از نعم.

هاس.  فا کنون سیصد هزار رنگ برای مادی، نشاخ گراتن از رنگ آن

های رنگ شناسی و آثار بشر شناوتن شده اس. و دانشمندان در زمینن

ی اند  رنگ الفکاهای رنگ ف تیتاخ بیشماری را انجا  دادهو ویهگی

گوید و فکادل احساا یم هنرمند اس. و او با ایت الفکا سلت می

(  همن بن ایت موضوب والت 1617کند، )نسادی زواره، اندیشن می

ها بوده و بر ولاد هستند کن انسان از گ شتن فا کنون ف . فاثیر رنگ

ها در حالاخ و راتار ما فاثیر بن سزایی داشتن فصور اولین، فما  رنگ

-بن  ور کلی عکارفس. از امواج نوری کن با چشم دیده میاس.  رنگ 

ها را باور فواند رنگفابد، چشم میشود و هنگامی کن نور بر ادسا  می

ها دلوه واطی یینواو.، کمرنگ یا پر رنگ بکیند  گاهی ییی از رنگ

دهد، )ماهر التنت، کند و چشم آن را بهتر فشلی  میپیدا می

1631 ) 
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 ،کندنی اس.  رنگ احساساخ را ف ریم مییم زبان دها نگر

ط ک.  سازد دهد و پیت زمینن دهان ما را میها را شیل میارهنگ

شود کن وصوطیاخ موسیتی و  کیع. در مورد رنگ مودآ می

بر ولاد سایر بن دا آورده شود و رنگ های شلصیتی ویهگی و

نادیده  فوان آن رایم بعد انسانی دارد کن نمی ،ملزوماخ دکوراسیون

را فیییر دهد، اضاهای واطی بن  هافواند حال.گرا.  در والن رنگ می

 وو  دولانگاه حال همیت در و کند بهتر را انسانودود آورد و روحین 

ها و اضا ها، استفاده از آندیدن رنگ .انسان اس. ولالی. برای امنی و

  کندمی ایجاد روزانن زندگی در را بلشی آرامت، زمینن با رنگسازی 

 ( 1613اس.، )براو ی،  زندگی با شیوه ملزوماخ از ییی رنگ

های وارق العاده و گوناگون هستند  ها سرشار از نیروها و انرریرنگ

های انرری زا فماشاچی وویت را ف . فاثیر لرار نیروهایی مانند هستن

-دهند و اثراخ ماک. یا منفی را بر ضمیر ناوودآگاه انسان بجا میمی

رد  هنرمند لاز  اس. مفاهیم رنگ را در کلین ابعاد بشناسد  گ ا

شناسی، ابتدا شناو. رنگ بن عنوان ییی از فریت بعد رنگبردستن

بندی و دیگر لدرخ رنگ در برلراری ارفکا اخ برفریت عوامل فرکیآ

 ( 1631باشد، )استوار، می

 رنگ در معماری -6-4

سی، در متولن شهر و اضاهای مسالن رنگ بن دلیل فاثیراخ مهم روانشنا

رود فا بدان دا کن فلصصی با عنوان معماری امری مهم بن شمار می

شناسی اضاهای شهری در ایت هنر مارا شده اس.  بندی و رنگرنگ

های موسیتی هماهنگی در رنگ و معماری همانند هماهنگی در ن.

همانند  ای در ایجاد هارمونی مناسآ و چشم نوازاس. و از اهمی. ویهه

لاعن موسیتی برووردار اس.  کار موثر با رنگ بیت از همن بن ف ریم 

ح  ولالی. نیازمند اس. و بدس. آوردن یم فرکیآ رنگ مناسآ 

کن درس. با منمور و هدد ارد مناک  باشد، نوعی آارینت م سو  

 ( 1676شود، )بیرن، می

امل ها دارای عوحا ز اهمی. ایت اس. کن اثر اضایی رنگ نیتن

ها در وود ها در مورد عم  آنباشد  نیرو و لدرخ رنگگوناگونی می

رنگ نهفتن اس.  ایت وصوطی. در فاریم و روشنی، سردی و گرمی، 

کند  همچنیت ها دلوه میدردن اشکاب یا میزان وسع. ساوا رنگ

شود  های همراه فعییت میفاثیر هر رنگ، با مولعی. نسکی آن با رنگ

ها م ی  ا راات بیار رود  ماالعاخ ا فودن بن رنگیم رنگ باید ب

م تتان در وصو  فاثیر رنگ بر ادراک انسان از اضا حاکی از فاثیر 

رنگ بر ح  وزن )سکیی و سنگینی(، دما )سردی و گرمی(، ااطلن 

)دوری و نزدییی( و ابعاد )بزرگی و کوچیی( اس.  حتی لیاا زمان 

. و مجموعن ایت عوامل باع  نیز در اضاهای دارای رنگ متفاوخ اس

شود فا طرد نمر از سایر عوامل م یای، دو اضای ییسان با می

-فرکیکاخ رنگی ملتلت فاثیراخ کاملا متفاوفی را بر درک انسان می

 ( 1614گ ارد، )م مدی و شییکا منت، 

بندی اضای داولی و استفاده از مصال ی کن بتواند وصوطیاخ رنگ

ا را برآورده سازد بسیار مهم و در عیت حال رنگی و باا. مورد نمر م

لدرخ اعمال نفوذ بر فیییراخ کالکدی اضا را نیز داراس.  کارهایی کن 

فواند بن گیرند میهای رنگی انجا  میبرای فعدیل و فتسیم بندی دیواره

های ای برای فعییت کالکد ایزییی اضا نیز عمل کند و دنکنعنوان ایده

فریت معیارهای زیکا شناوتی همراه سازد  موا  کاربردی  راحی را با

 راحی رنگ در اضای داولی باید دروور اهداد  راحی باشد  فناسآ 

 و فاثیرگ اری رنگ در  راحی داولی باید شامل موارد زیر باشد 

  هماهنگی با م ی 

 فعدیل کردن اضا از نمر کوچم و بزرگ دلوه دادن آن 

 ففییم کردن و م دود کردن اضا 

 ازی و فعریت اضادداس 

 همسان و همگون کردن باا. اضا 
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 به مواد مخدر

انسان در  ول فاریخ همواره مارا  "دسم"ها بر بررسی اثراخ رنگ

بوده اس.  ایرانیان باستان از نوعی رنگ درمانی کن بر اساا فابت 

سال  111غورث ایلسود یونانی در کردند  ایاانورانی بوده استفاده می

فوان لکل از میلاد باور داش. کن با موسیتی، شعر، رنگ و نور می

ها بن نمادهایی از ها در  ی لرنبیماری را درمان کرد  در نتیجن رنگ

اند  احساساخ درونی، حالاخ و طفاخ شلصیتی و ادتماعی فکدیل شده

روا و "و بازفا  آن بر  های اویر ف تیتاخ زیادی در مورد رنگدر سال

ها طورخ گراتن اس.  باید فودن داش. کن انتلا  رنگ انسان "روان

در اضاهای درمانی از حساسی. بیشتری برووردار اس.  انتلا  رنگ 

منوط بر  رهایی از وابستگی بن مواد ملدردر م ی  داولی مراکز 

.  راا باشد فا در نهایشناو. کامل عملیرد آن و فاثیراخ هر رنگ می
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(  1613بن یم فرکیآ رنگی مالو  دس. یابد، )کپ ، دئورگی، 

ها بر روی معتادان و دهد کن اثراخ رنگف تیتاخ دانشمندان نشان می

اگر بن درستی  رهایی از وابستگی بن مواد ملدربیماران در مراکز 

انتلا  نشوند ممیت اس. زیان آور باشند  بن عنوان ماال فیییر در 

ارد فیییر در اشار وون وی را دنکال وواهد داش. کن  وضعی. روانی

 ( 1311ممیت اس. زیان آور باشد، )ورنولیا، 

ها کن در کاربرد هنری رنگ اهمی. ییی از ملاحماخ روانشناوتی رنگ

ها اس.  دلوه یا اثر هر رنگ در دوار دارد، بررسی فاثیر متتابل رنگ

گری میزان فیرگی یا کند و هر رنگ نسک. بن دیرنگ دیگر فیییر می

سازد  باید بن ایت نیتن فودن داش. کن ا  را نمایان میروشنی ذافی

رهایی از وابستگی بن مواد دایگاه رنگ در اضای درمانی مانند مراکز 

کجا و چگونن باشد  یم رنگ مامینا در لکال رنگی دیگر فیییر  ملدر

فاثیرافی کن  های هر رنگ وچهره وواهد داد  در نتیجن، شناو. ویهگی

گ ارد برای یم  راحی حا ز اهمی. اس. فا بتواند بر معتادان می

های های رنگاضای درمانی مناسکی را برای معتادان رلم بزند  مشلصن

پور، ، روانی1617دستن بندی شده اس.، )کارکیا،  1ملتلت در ددول 

 ( 1613، سید طدر، 1673

 در درمان  های ملتلتی رنگهاویهگی 6 جدول

 ویژگی رنگ

 لرمز

کند و اشار وون را رنگ انرری و ف رک اس.  نکض را فند می

دهد و بیانگر میل و اشتیاق، دهد  معنای آرزو میاازایت می

هوا و هیجان اس.  اثر روانی آن گر  بوده و سمکل وون و 

  آورد آفت اس. و  کیع. مردانن را بیاد می

 زرد

فواند دیگران را فشوی  بن انجا  کار کند  تیت اس. و میرنگ فل

کند و بیانگر روشنی، شادمانی، دروشت، وار، نکض را فند می

 فنفر یا امید اس.  اثر روانی آن گر  بوده و سمکل وورشید اس. 

 آبی

های مشاهده ایت رنگ سکآ ایجاد هورمونرنگ آرامت اس.  

بلشند  مت را ارفتا میشود کن آراشیمیایی واطی در بدن می

اعتماد، ا مینان، طدال.، وااداری،  آبی اطولًا با احساسافی نمیر

 .سیوخ همراه اس. و منا ، آرامت

 سکز

رنگ نشاط و دوانی و سمکل م ی  زیس. اس. و برای اعالی. 

سازمان ارهنگی مناسآ اس.  رنگ سکز بیانگر آرامت، سلامتی، 

دآ کاهت استرا و ووشکلتی و حسادخ اس.  ایت رنگ مو

 شود دردهای دستگاه گوار  می

 ایلهوه

رنگی  کیعی اس. و م رک ح  لدرخ و ا مینان پ یری اس.  

فواند ح  غم، انزوا، م ک.، آسایت و امنی. را در ایت رنگ می

باشد کن بن ح  ذهت بودود آورد  ایت رنگ بیانگر احساسی می

 بدن مربوط اس. 

 نارنجی

  رنگی ادتماعی، شاد و دروشان بوده و ح  زا اس.رنگی انرری

آورد و برای دلآ هیجان، شور و اشتیاق و گرما را بن ذهت می

 شود  فودن استفاده می

 مشیی

مشیی یم رنگ کاملاً لدرفمند اس. و با وود سلان  لکی و 

ها ایت رنگ کند  در بروی از ارهنگلدرفمندی را بن ذهت التا می

 .اندازد. دادن دان عزیزانشان میااراد را بن یاد از دس

 بنفت

بنفت عموماً حد فعادلی میان انرری و هیجان لرمز و آرامت و 

های بنفت کند  گاهی بروی از ساین روشتسیون آبی ایجاد می

ها ها را مضار  کرده و از آنکند و آنذهت ااراد را درگیر می

کسآ عراان،  سازد و از اینرو بن سویااراد درون گرای اارا ی می

 .روندمعرا.، دانت پیت می

 طورفی

آید کن های لرمز و سفید بن ودود میرنگ طورفی از فرکیآ رنگ

های از عش  و دوستی در اثری بسیار آرامت بلت داشتن و نشانن

یت رنگ احساا سستی و بی حالی ااز معایآ   اس. نهفتنآن 

  باشدمی

 

 گیرینتیجه -5

فریت بن عنوان ییی از اطلی ی بن مواد ملدررهایی از وابستگمراکز 

روند  با فودن بن ایت امر مهم، نیازها در امور درمان دامعن بن شمار می

در حفظ یا بازگرداندن  رهایی از وابستگی بن مواد ملدرنتت مراکز 

سلام. بن الشار دامعن، لزو  فودن بن  راحی داولی ایت مراکز چن از 

دی و چن از نمر معماری داولی بیت از نتان نمر کالکدی و عملیر

 رهایی از وابستگی بن مواد ملدرشود  آنچن از مراکز پیت احساا می

رود، م یای سالم، کارآمد، ایمت و پایدار و بن دور از آینده انتمار می

های ایت مراکز باید بن ن و مالوبی بن آسایت آلودگی باشد  ساوتمان

ادان کمم کند  باور کلی نور و دسمی، عا فی، روحی و روانی معت

رهایی از های معماری داولی مراکز فریت دنکنرنگ ییی از اطولی

باشد و سلامتی دسمی و روحی معتادان در می وابستگی بن مواد ملدر

گرو ایت دو عنصر اس.   راحان ایت مراکز، همواره در دستجوی 

برای استفاده دانت بنیان بهتریت راهیارها مکتنی بر شواهد علمی 

ها در مراکز درمانی هستند  در هنر لو  از نور  کیعی و رنگما

معماری نور و رنگ از ادزایی هستند کن در کنار سایر عناطر و مفاهیم 

شوند و در  راحی بن عنوان یم عنصر مجزا باید نتت دیگر مارا می

های مناسآ در معماری نورپردازی و استفاده از رنگوود را ایفا کنند  



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران6331، اردیبهشت ماه، 3

سکآ فنمیم چرون  ملدر رهایی از وابستگی بن موادداولی مراکز 
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