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        چكيده چكيده چكيده چكيده 
ري است كه مي تواند به سادگي و با هزينه اي كم تر از ساخت و ساز براي تعريف فضاها، در رنگ يكي از مهم ترين عناص

دارند   هيبر روح ياديز ريرنگ ها تاث نكهيخوانايي و حس وحدت و خلق حس مكان به كار گرفته شود. با توجه به ا جاديا
از  يريو بهره گ يفيتوص- يليتحل ير اساس روشر رنگ هاست. پژوهش حاضر بيبر اثر تاث طياز رابطه با مح يلذا بخش مهم

و ابعاد مختلف آن  يشهر يباشناسيرنگ در ز تياهم يبه بررس يشهر يباشناسيكاربرد رنگ در ز نهيمنابع موجود در زم
 ياساس پژوهش ها راشاره شود و سپس ب يموضوع موارد تياهم نهيدر ابتدا در زم دهيگرد يسع نيپرداخته است. بنابرا

 يباشناسيكاربست رنگ و ابعاد مختلف آن در ز يچگونگ تيروشن شود و در نها شتريب تياهم نيا نهيزم نيده در اانجام ش
 تواننديم طيكننده مح فياز عناصر تلط يكيآن بود كه رنگ ها به عنوان  انگريب جيقرار گرفته است. نتا يمورد بررس يشهر
از تضادها{كنتراست} را در  يمتنوع  ي نهيوجود آورند. رنگ ها زمبه  طيمح ييو خوانا يبخش تيدر هو ياريبس راتيتاث

 يآورند و فضا را متنوع و سرزنده م يبه وجود م يديروشن ها د هيآورند و در هر ساعت سا يم ديساعات مختلف روز پد
هر منطقه در  يو بافت يفرهنگ طيشرا كهكرد بل يزيرنگ آم كسانيتوان به شكل  يشهر را نم يكنند. در واقع همه جا

وبا توجه  دهيسنج اريبس يبه گونه ا ديهستند كه با ييها تيفيكننده است. رنگ ها واجد ك نيينوع و جنس رنگ تع نييتع
مكان و  يبوم يها يژگي, ويمياقل طياز شرا قياز آن استفاده نمود. شناخت دق يمحل يها يژگيو و ييفضا اتيفيگركيبه د
سه عنصر انسان و  نيدارد كه ب يكاربرد مثبت يزمان يشهر يارگشاست. رنگ در فضاهاك اريبس نهيزم نيدر ا يحلم تيهو
مختلف باشد و  يمحله ها انيدر م ياجتماع ييفضا ديشد يها يشود و فاقد ناهمگون جاديا يتعادل يو كالبد شهر عتيطب

شده اند، با نام بردن  يرنگ يتيهو يدچار اغتشاش و ب شدتاكنون كه شهرها به  يچشم انداز آن آزاردهنده نباشد. حت
و نقش  تياست كه از هو يهمان توقع و انتظار نيشود. ا يمشخص در ذهن همه زنده م يرنگ يها فيخاص، ط يشهرها

  آن تالش كند. تيدر جهت تقو ديبا يآن شهر وجود دارد و طراح م
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        مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه     ----1111
هنر  كند درك واقعي معناي به را اطراف درمحيط شخص جايگاه و اطراف محيط چگونگي كه است اين ناسيزيباش هدف
 كه بصورتي داشتند نظر اختالف برسرزيبايي تاريخ از ابتداي هنرمندان و ها فيلسوف است هنرمند خالق ذهن زائيده

 و خط هندسه زيبايي و زنده موجودات و طبيعت يباييز دونوع به را آن و ميدانست كل با اجزا هماهنگي را زيبايي افالطون
 بشرساخته دست به آنچه يا هندسي زيبايي درحاليكه است نسبي طبيعي زيبايي كه بود اومعتقد ميكرد تقسيم دايره

 كائنات است ناميده مهندسي زيبايي لوكوربوزيه را شده ناميده هندسي زيبايي افالطون درنظريه آچه و است مطلق ميشود
 و ازاگاهي اي پشتوانه داراي كه يابيم درمي خداوند هنري اثار تمام مطالعه با هنراوست بهترين انسان و است نرخداونده

 واقعا نيز برخي و ميشوند بزرگنمايي تجاري مقاصد براي و دارند هنري برچسب فقط هنري ازاثار برخي هستند حكمت
 ولي مينمايد هودفروكش به خود بارمعنايي بخاطرنداشتن ازمدتي پس ولي باشند درصدر زماني اول گروه شايد هنرهستند

 درهرزمان بيننده درچشم برتر عالم به اتصال و وجود فلسفه بخاطر و هستند هنري ذات و حقيقت داراي هنريواقعي اثار
 و بگيرد تصميم تواند مي هنر خود فقط هنر درمورد هايدگر نظر به بازند نمي رنگ راحتي به و هستند ارزش با و اور حيرت
  ).1: 1393شيركوهي و همكاران،  ميداند(حسني هركار سراغاز هنررا

 ساز و ساخت از تر كم اي هزينه با و سادگي به تواند مي كه است عناصري ترين مهم از يكي رنگ دانيم مي كه همچنان
 طراحان  ترينِ هدف عمده ازطرفي.كند كمك ما به مكان حس خلق و وحدت حس و خوانايي ايجاد فضاها،در تعريف براي

 به توجه امروز، شهرهاي در اصوال .است شهر ي شده تعيين دورنماي و  انداز چشم و هويت به دستيابي شهر، مديران و
 سازمان سيستمي تفكر يك براساس .گيرد مي قرار توجه مورد كمتر شهري ساكنان بر آن فضايي تاثيرات و رنگ ي مقوله
 نماهاي و داخلي دكوراسيون( گرفته آن خرد مقياس از امروز، شهرهاي ساختار در عامل اين از تفادهاس صورت در يافته

 افزايش و ذهني تمركز ايجاد در علمي و اصولي ريزي برنامه با توانيم مي فعلي، شهرهاي حد در كالن، مقياس تا) بيروني
 آن در ها انسان كه است محيطي ). شهر1391ان، نماييم(پاكان و همكار عمل موثرتر محيط، قالب در آرامش احساس
 افزايند، خود مي دانش بر كرده مراوده و ديدار يكديگر با اجتماعي تعامالت در كنند، مي آمد و رفت و كار كرده، زندگي

 تاثير ها رنگ اينكه به توجه با ).27: 1385پرورانند(حبيب،  مي را آرزوهايشان و آمال و كرده تفكر ساخته گرم سر را خود
 در ها رنگ درست كاربرد با.  هاست رنگ تاثير اثر بر محيط با ما رابطه از مهمي بخش لذا دارند ما ي روحيه بر زيادي

. شد خواهد بيشتر فضاها از ما درك و داشت خواهد بدنبال را بصري و روحي آرامش ما براي شهر ي چهره شهري فضاهاي
 است عناصري از يكي رنگ. كند كمك شهري طراحان به فضا كردن خوانا در ندتوا مي ها رنگ هويت شناسايي همچنين و

 مكان حس و وحدت حفظ,خوانايي ايجاد در فضاها تعريف براي ساز و ساخت از كمتر اي هزينه با و سادگي به ميتواند كه
 ارزشهاي مافوق كه است ميراثي از بخشي دهنده تشكيل بلكه است اساسي ويژگي يك تنها نه معماري در رنگ.باشد موثر

 تقويت در رنگ اهميت .)1392شود(بهادري،  مي تلقي شناسي لحاظ انسان به فرهنگي ارزش يك و ناب شناسي زيبايي
 در وحدت حس و فضا و مكان حس القاي و شاداب و سرزنده شهري فضاهاي ايجاد در و محيط خوانايي و شهري هويت
 از نيز فضايي كيفيتهاي ايجاد و افراد روي بر رواني تأثيرات همچنين و تاس اهميت حائز شهر در شهري مبلمان كنار

 عناصر از يكي عنوان به رنگ: معماري و شهرسازي كارشناسان نظر از. است شهري مبلمان در رنگ از استفاده ضرورتهاي
 نمي كه داشت توجه بايد. آورد وجود به محيط خوانايي و بخشي هويت در بسياري تاثيرات تواند مي محيط كننده تلطيف

 كشورهاي بيشتر در شهري مبلمان اينكه به توجه با. كرد آميزي رنگ يكدست و يكسان شكل به را شهر جاي همه توان
 گاهي. شوند محيط خوانايي و هويت از جزئي تواند مي هم عناصر اين رنگ شود، مي محسوب محيط خواناي عناصر از دنيا
 اما شوند رنگ واحد شكل به تلفن هاي كيوسك و پست هاي صندوق زباله، هاي سطل انندم مبلمان عناصر از برخي بايد
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 رنگ جنس و نوع تعيين در منطقه هر بافتي و فرهنگي شرايط و ندارد وجود عناصر بقيه رنگ بودن متحد براي الزامي
  .است كننده تعيين

  

        پيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيق    ----2222
اسالمي پرداختند كه نتايج بيانگر آن  ايراني شناسي زيبا مفهوم ررسي) در مقاله اي به ب1394احدي مطلق و ميرفردوس(

 اين اسالمي زيباشناسي در اصل مهمترين. ميباشد صرف تزئين و پوشش يك از فراتر چيزي اسالمي بود كه زيباشناسي
  اوست. ذات از جلوهاي جهان و است متعال خداوند زيبايي از مظهري عالم در چيز همه كه است

آن  موفق هاي نمونه بر اجمالي نگاهي ؛ شهري منظر در ) در پژوهشي به بررسي زيباشناسي1393بخشكندي( آسيابي
 تجلي در عاملي و بقاء پايداري و تداوم برقراري عامل و طبيعت كاشف پرداخته است كه نتايج بيانگر آن است كه انسان

 آشكار را خود نهاني رازهاي ، طبيعت در تتبع با كه اوست و است شده شناخته طبيعت نهاني استعدادهاي و امكانات
 فلسفه اين در. آورد مي بيرون را صميميت و صفا ، زيبايي ، الودش شرارت و خصمانه ظاهر به ي ازچهره گهگاه و ساخته
 آن حاكم مافوق نه و طبيعت از جداشدني جزئي نه انسان و شود مي مشاهده يكپارچه صورت به طبيعت و انسان روابط

 به عالقه و احترام از سرشار كنون تا اوليه هاي تمدن تاريخي ادوار طول در هميشه تزئيني هنرهاي و ادب ، شعر. ستا
 نظم حالت در چيز همه آن در و دارد ومقدس خاص مقام ، است وجود تجلي مظهر و كليت طبيعت و منظر. است طبيعت

 منظر اين ، است هماهنگي نهايت در طبيعت و انسان رابطه – شده انديشيده پيش -  از شهري منظر در. دارد قرار تعادل و
 مفاهيم تواند مي شهري منظر. كند مي بيان را ها انسان دروني دنياي و ميانطبيعت رابطه ، هندسي منظم اشكال كمك به

 به پرداخته و ذهن از برخاسته منظر. كند مطرح را فضاها مفاهيم و منعكس را جهاني نظم همچنين و مذهبي و عرفاني
 شرايط تابع و پيراسته و آراسته ، رنگين و خرم طبيعتي به پرداختن در انسان تخيل و فرهنگ ،انعكاس است انسان دست

  .باشد محيطمي
 -ايراني شهري فضاي در كودكان زيباشناختي ادراك در رنگ نقش تطبيقي ) در مقاله اي به مقايسه1392همداني( كشاني
 در رنگ نقش غالب پرداخته است كه نتايج بيانگر تأثير )اصفهان: مطالعه مورد نمونه( معاصر شهري فضاهاي و اسالمي
 گونه به باشد، مي كودكان نگاه از كنوني شهري فضاهاي با مقايسه در آن در موجود تنوع و اسالمي -ايراني شهري فضاهاي

 فضاهاي در كه حالي در انجامد؛ مي مذكور اسالمي - ايراني شهري فضاي خصوص در روشني ذهي تصوير خلق به كه اي
  .زند مي دامن كودكان در روشن ذهني تصوير و خوانايي عدم به عنصر اين فقدان كنوني

اسالمي  منظر از زيباشناسي رويكرد با سنتي هاي خانه نور و رنگ ) در مقاله اي به بررسي هماوايي1391جمشيدي(
 ايراني هنر و مذهب فرهنگ، تركيب از كه ايراني معماري در رنگ و نور يگاهپرداخته است كه نتايج بيانگر آن است كه جا

 استعاري روش يك بيشتر ايراني معماري در طبيعي عناصر از استفاده. گيرد مي سرچشمه كرده، تغيير زمان طول در كه
  .است بوده

داخته است كه نتايج بيانگر آن است كوير پر درمعماري اسالمي زيباشناسي ) در پژوهشي به بررسي مباني1390داودزاده(
 درشرايط آسايش تامين و ها زيبايي خلق ازحيث كه معماري است ايران معماري هاي شاخصه و ازمظاهر كوير كه معماري

 دارد اسالمي درعرفان ريشه كه هنري است ماورايي هنري از آنان مندي بهره و معماران ذكاوت نشانه كوير اقليم دشوار
 اسالمي فلسفه و توحيدي تفكر چون نيست ميسر اسالمي شناسي زيبايي مباني دانستن با جز معماري ينا زيبايي درك
 هندسي گوناگون تركيبات توسط زيبا هنري آثار خلق است اسالمي زيباشناسي بنيان و مسلمان هنرمند پردازي ايده اساس
 دراين نظم و انسجام و باشد خلقت نظام و تطبيع مشابه استكه مجازي خلق جهاني درراستاي ها روشن سايه و رنگ
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 وجود خلقت عناصر ميان كه است وحدتي از مادي تجسمي فضاها مثبت انتظارم و ها طرح وحدتدركثرت وجود تركيبات
  كند. مي توحيدرهنمون به را هنرمند و دارد

  

  روش پژوهشروش پژوهشروش پژوهشروش پژوهش        ----3333

جود در زمينه كاربرد رنگ در زيباشناسي شهري توصيفي و بهره گيري از منابع مو- پژوهش حاضر بر اساس روشي تحليلي
به بررسي اهميت رنگ در زيباشناسي شهري و ابعاد مختلف آن پرداخته است. بنابراين سعي گرديده در ابتدا در زمينه 
اهميت موضوع مواردي اشاره شود و سپس بر اساس پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه اين اهميت بيشتر روشن شود و 

  يت چگونگي كاربست رنگ و ابعاد مختلف آن در زيباشناسي شهري مورد بررسي قرار گرفته است.در نها
  

  ييييشهرشهرشهرشهر    ييييباشناسباشناسباشناسباشناسييييكاربست رنگ در زكاربست رنگ در زكاربست رنگ در زكاربست رنگ در ز    ييييچگونگچگونگچگونگچگونگ        ----4444

        منظرمنظرمنظرمنظر    معماريمعماريمعماريمعماري    دردردردر    رنگرنگرنگرنگ
توليداتي  گونه اين آيند مي وجود به زندگي ي روزمره نيازهاي رفع براي كه يكيتوليداتي است گونه دو انساني توليدات
 از اينكه و است لذت درك انسان صفات از يكي. كنند لذت توليد انسان در تا آيند مي وجود به دليل اين به فقط كه هستند

. كند مي پيدا روحي رفاه و آسايش نوع يك. است نسبي مفهومي كه ي زيبايي كلمه خود همچون. برد مي لذت چيزي چه
 ويژه به ها فرهنگ برخي در. نهد نام مي هنر شود مي ساخته وحير لذت چشم داشت به و دليل به كه را اثري سزاربروندي

) earth art( خاك هنر كه آوردند وجود به اي تاره گرايش بدينسان. است صفات خداوند از زيبايي ايراني و اسالمي فرهنگ
 به زمين از جاي استفاده به كه دانست هنر از اي گونه ميتوان را خاك يا و زمين هنر. گرفت نام) land art( زمين هنر يا

تفاوت بين  .)1391شود(پاكان و همكاران،  مي هنري كار يك به خودتبديل زمين ، آن در هنري اثر ارائه براي مكاني عنوان
  تركيب رنگ و عدم رنگ بسيار چشمگير و حائز اهميت است.

  
        شهروندانشهروندانشهروندانشهروندان    روانروانروانروان    وووو    روحروحروحروح    بربربربر    رنگرنگرنگرنگ    تاثيرتاثيرتاثيرتاثير

 كه آنجايي از و است خويش روحي نيازهاي ارضاي و قوا تجديد آسايش، ش،آرام نيازمند فعال جامعه يك كلي طور به
 مورد زيباشناسي قوانين كه رسد مي ضروري نظر به ميپذيرد، صورت افراد بيشتر رفاه راستاي در انساني ساختارهاي تمامي
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 و زيباشناسي دانش داشتن مندنياز موارد اين بررسي. برسيم نهايي هدف و مقصد به بهتر تا گيرد قرار بازبيني و مطالعه
 الزم. سازيم مشخص را آن عيار و درجه و كنيم نظر اظهار كارشناسانه صورت به معماري اثر مورد در بتوانيم تا است آگاهي

 به تا بپردازيم، بيشتر تفكر و تعمق به آن پيرامون و گفته پاسخ زمينه اين در شده طرح سؤاالت به كه رسد مي نظر به
 آيا - ميسازد؟ خوشايند انسان براي را آنها و ميشوند فرمها زيبايي باعث عواملي چه - . يابيم دست مقوله اين در الزم نتايج
 در زيبايي آمدن بوجود باعث عواملي چه -  ميگردد؟ تلقي آن دهنده تشكيل عناصر از و است الزم معماري در زيبايي وجود

 دست معماري حيطه در پسند عامه زيباشناسي مباني به ميتوان گونهچ - ميگيرد؟ بر در را مواردي چه و است معماري
 در را آن سپس باشيم، داشته زيبايي از كاملي و جامع تعريف بايد نخست زيباشناسي، مورد در تحقيق و بحث براي يافت؟
 چيزي زيبايي كلي ورط به. برسيم قبول قابل فرايندي و نتيجه به و كنيم مشخص را آن مباني و نموده وارد معماري حوزه
 لمس كشف، را زيبايي بتوان تا است بصيرت و معرفت مستلزم امر اين. مي ستايد را آن يا ميبرد لذت آن از انسان كه است

 و زيباشناسي ارزيابي براي متفاوتي روشهاي و اصول. شناخت افراد زندگي روند در را آن تأثيرات بازتاب و كرد احساس و
  ).4: 1394دارد(عابدي و خسروپور،  وجود ناسيزيباش در بصري كيفيت

 گذاري تاثير.كنند ايجاد وزن فضا در كرده آرامش يا و تنش ايجاد,خود فروتني يا تظاهر,گرمي و سردي با ميتوانند ها رنگ
 را خاصي واكنش ها رنگ برخي.ميدهند تشكيل را اطرافمان محيط با ما رابطه از مهمي بخش ما ي روحيه بر ها رنگ
 انسان در را نشاط و سرزندگي,اميد,محيط در نارنجي و قرمز مانند شاد هاي رنگ مثال,كنند مي ايجاد ما روان و روحدر

 كاهش را انگيزه مدام خستگي و كنند مي زياد را اميدي نا و خستگي, خاكستري و تيره به رو هاي رنگ و ميدهند افزايش
  .)1392شود(بهادري،  مي پرخاشگري يا و افسردگي به نجرم ها خستگي و ها تنش اين زمان مرور به و ميدهد

  
        شهرشهرشهرشهر    فضايفضايفضايفضاي    ادراكادراكادراكادراك    وووو    خواناييخواناييخواناييخوانايي    بربربربر    رنگرنگرنگرنگ    تاثيرتاثيرتاثيرتاثير
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 فضاي شناخت در مباحث مهمترين از يكي عنوان به همواره شهري شناسي زيبايي و محيطي داراك با مرتبط مباحث
 حائز دارد، مستقيم ارتباط مقوله هردو با هك عنصري عنوان به رنگ بين اين در. باشد مي برخوردار خاصي ازاهميت شهري
  .)1: 1392همداني،  باشد(كشاني مي اهميت

        ادراك رنگي در مجموع به سه عامل بستگي دارد:ادراك رنگي در مجموع به سه عامل بستگي دارد:ادراك رنگي در مجموع به سه عامل بستگي دارد:ادراك رنگي در مجموع به سه عامل بستگي دارد:
 شرايط و محيطي كه رنگ در آن ديده مي شود. -- 1

  خصوصيات سطح جسم منعكس كننده، مانند بافت و توانايي آن براي جذب يا انعكاس نور. -- 2
ي فرد براي ادراك رنگ ها. همگان از تأثير رنگ بر حس وزن (سبكي و سنگيني)، دما (گرمي و سردي)، فاصله تواناي-- 3

  (دوري و نزديكي) و ابعاد (بزرگي و كوچكي) آگاه اند.
 سالن يك در سخنراني شنوندگان مثال، براي. است متفاوت مختلف، هاي رنگ داراي فضاهاي در نيز زمان مقياس حتي 
آن را طوالني و كسل كننده مي يابند؛ در حالي كه همان سخنراني در يك سالن سرخ رنگ، هيجان انگيز و كوتاه  بي رنگ،آ

تر ارزيابي مي گردد ,مجموع اين عوامل باعث مي شود تا صرف نظر از ديگر عوامل محيطي و خصوصيات فضايي، دو فضاي 
را بر ادراك انسان بگذارند. رنگ قرمز شديداً بر دستگاه عصبي يكسان با تركيبات رنگي مختلف، تأثيرات كامالً متفاوتي 

تأثير مي گذارد و موجب افزايش فشار خون اهنگ تنفس و ضربان قلب ميشود و اين در حالي است كه رنگ آبي كامال 
تعريف  برعكس است.رنگ يكي از مهمترين عناصري است كه ميتواند به سادگي و با هزينه اي كمتر از ساخت و ساز براي

فضاها در ايجاد خوانايي,حس وحدت و حس مكان موثر باشد همچنين شناسايي هويتهاي رنگي ميتواند در خوانا كردن فضا 
به طراحان شهري كمك كند .در بسياري از شهرها در بعضي كشورها به كار گيري مناسب رنگ به عنوان مظهري از پيوند 

امل در جهت سرزندگي و خوانايي شهر مورد استفاده قرار گرفته است واين در بين انسان و محيط ساده ترين و موثر ترين ع
حالي است كه در شهرهاي ما از عامل رنگ جهت ايجاد حس زندگي و هويت كمتر استفاده شده و شهرها داراي چهره اي 

  ).1392 بهادري،خاكستري و داراي اغتشاشات رنگي زيادي ميباشند(
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        ريريريريشهشهشهشه    هويتهويتهويتهويت    حفظحفظحفظحفظ    بربربربر    رنگرنگرنگرنگ    تاثيرتاثيرتاثيرتاثير
 عوامل. است آن مباني و اصول فراگيري شهرسازي، و معماري حيطه در بخصوص شناسي زيبا درك و زيبايي دريافت الزمه
 آسايش و آرامش حس ، خالقيت ، انسجام ،) نور رنگ، فرم،( گرافيك:  از عبارتند آن مباني عبارتي به و زيباشناسي در مهم

 هاي كيفيت و بصري هاي ويژگي. زيبايي انواع ميان اشتراك وجه و پايه نوانع به بلكه مطلق طور به نه البته. هويت و
 نمودن روشن و عناصر در رفته كار به رنگهاي براي تغيير قابل و سيال اي ضابطه و قاعده تعريف محيط، هندسي يا تركيبي

 در نظم دهنده سازمان فرايند انسجام، نا،مب اين كنار در. اند نهفته گرافيك نام به مبنايي در ها پديده و محيط نمايي بارز و
 كه هايي جلوه و ظاهري هاي زيبايي از نظر صرف حال. كرد خواهد پيدا نمود زيبايي هم نظم اين قبال در است، فضا

 حس. كند عالقمند شهر و محيط به را آنها و دهد خاطر انبساط مردم به كه باشد اي گونه به بايد زيبايي گردد، مي پديدار
 از كه كند القا مردم به بيشتر چه هر را آرامش كه عناصري يا اقدامات از است عبارت زيبايي مباني در آسايش و مشآرا

 تا كه هايي ايده و افكار دادن قرار هم كنار عبارتي به يا خالقيت با همچنين. رود مي شمار به شناسي زيبايي مهم اركان
 هم مفيد كه نو ايده يك و تركيب يكديگر با را مختلف افكار توان مي ندارند، ربطي يكديگر به شد مي پنداشته اين از قبل

. است نهفته شهر و محيط مكان، بطن در و ظاهر پس در شود مي مطرح شهري هويت نهايت در. آورد بوجود هست
 پس. هستند تهوي دهنده تشكيل عوامل آنان، تعامالت و شهر مردم و ساكنين بين در جاري روابط ها، كنش رخدادها،

 كه كرد اشاره مورد اين در بشري سليقه و درك و اختالف به است الزم. هستند زيبا ها خاطره و آفريند مي خاطره هويت،
 مسائل اين درك با. دارند زيبايي ادراك در شگرفي تأثيرات غيره و محيط خانواده، فرهنگ،. است متفاوت زيبايي اختالف با
  . )5: 1389است(مليحي،  نسبي زيبايي كه دريافت توان مي خوبي به
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 شهري مديران. است شده تعريف شهرها آن منظر و سيما در شده استفاده هاي رنگ با دنيا شهرهاي از بسياري هويت
 از استفاده برق، هاي كيوسك نقاشي. كنند استفاده شهر زيباسازي براي شهر هاي المان تمامي از تا اند تالش در همواره

 رنگ .دارد شهر از سازي خاطره در زيادي رواني اثربخشي ها رنگ يكدستي به توجه و شهر در رنگي هاي المان و ها تابلو
 كه داد انجام نحوي به توان مي را آميزي رنگ. است شهر به دهي خاطره و بخشي هويت براي دنيا در موثر عناصر از يكي
 دارند قرار بصري شديد مهجوريت در شهرها فرهنگي ميراث. دبرسن نظر به زيبا خود قديمي روح حفظ با قديمي هاي محله

 استفاده ضرورت و اهميت .بازگرداند آنها به را زندگي روح توان مي رنگي فضاسازي با كه حالي در هستند دورافتاده و
 وندر به احتياج شهر رنگي هويت حفظ و اجرا و شهري طراحي در آن مورد در صحيح گيري تصميم شهر در رنگ صحيح
  ).1392 بهادري،(دارد مديريتي صحيح

  
  

  نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري    ----5555
 شود؛ طرح تهيه شهر يا منطقه رنگي نقشه :داد قرار نظر مد را زير موارد بايد شهر رنگي سيماي تهيه براي كلي طور به

 رنگها انتخاب رباشد؛ د مند بهره درستي به رنگ تركيب قوانين از و باشد اجرا قابل و جامع بايد شهر يك براي رنگ جامع
 از را شهري فضاهاي و مناطق تكليف تنها نه رنگ جامع شود؛ طرح توجه جامعه فرهنگ و سالئق و شهر هويت به بايد

 بين نيز شهري فضاهاي در متحرك و ثابت عناصر و تجهيزات رنگ انتخاب در بلكه نمايد مي مشخص هماهنگي لحاظ
 فضاهاي تك تك در و شهر در هويت و خوانايي تقويت و حفظ .كند مي دايجا هماهنگي شهر مختلف نهادهاي و سازمانها

 قرار شهري مدير و طراح نظر مورد بايد مي فضا، يا شهر محل يا فضا نوع از مستقل كه است اهدافي ترين مهم از همواره آن
را  نظر مورد ي نتيجه تواند مي ها آن از يك هر به توجه كه دارند وجود هدف اين به رسيدن براي زيادي ابزارهاي. گيرد

 محيط خوانايي و بخشي هويت در بسياري تاثيرات ميتوان محيط كننده تلطيف عناصر از يكي عنوان به ها رنگ. ارائه دهد
 ساعت درهر و آورند مي پديد روز مختلف ساعات در را} كنتراست{تضادها از متنوعي  ي زمينه ها رنگ .آورند وجود به

 شكل به توان نمي را شهر جاي همه واقع در .كنند مي سرزنده و را متنوع فضا و آورند مي وجود به ديدي ها روشن سايه
 ها رنگ .است كننده تعيين رنگ جنس و نوع تعيين در منطقه هر بافتي و فرهنگي شرايط بلكه كرد آميزي رنگ يكسان
 آن از محلي هاي ويژگي و فضايي ديگركيفيات به توجه وبا سنجيده بسيار اي گونه به بايد كه هستند هايي كيفيت واجد

. كارگشاست بسيار زمينه اين در محلي هويت و مكان بومي هاي ويژگي ,اقليمي شرايط از دقيق شناخت .نمود استفاده
 و شود ايجاد تعادلي شهري كالبد و طبيعت و انسان عنصر سه بين كه دارد مثبتي كاربرد زماني شهري فضاهاي در رنگ
 حتي. نباشد آزار دهنده آن انداز چشم و باشد مختلف هاي محله ميان در اجتماعي فضايي شديد هاي مگونيناه فاقد

 مشخص رنگي هاي طيف خاص، شهرهاي بردن نام با اند، شده رنگي هويتي بي و اغتشاش دچار شدت شهرها به كه اكنون
 جهت در بايد مي طراح و وجود دارد شهر نقش و تهوي از كه است انتظاري و توقع همان اين. شود مي زنده همه ذهن در

  .كند تالش آن تقويت
  

        مراجع مراجع مراجع مراجع         ----6666
آن،  موفق هاي نمونه بر اجمالي نگاهي ؛ شهري منظر در ، زيباشناسي)1393 (بخشكندي، محمد آسيابي .1

 شهري. نوين توسعه و عمران معماري، ملي مجموعه مقاالت همايش
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اسالمي، مجموعه مقاالت  ايراني شناسي زيبا مفهوم ، بررسي)1394(پريسا ميرفردوس و مطلق، مهسا احدي .2

 اسالمي. ايراني شهرسازي و معماري ملي همايش

  شهر، پايگاه اطالع رساني معماري. فضاهاي در رنگ اهميت ، داليل)1392(بهادري، منصور .3

 شهري، پايگاه تخصصي علمي مديريت. زيبايي و ، رنگ)1391(همكاران و پاكان، پرديس .4

اسالمي، مجموعه  منظر از زيباشناسي رويكرد با سنتي هاي خانه نور و رنگ ، هماوايي)1391(يدي، بهارهجمش .5

  معماري. در نو فناوريهاي و ها انديشه ملي همايش اولين مقاالت 

 .27شماره  زيبا، هنرهاي نشريه تهران، ،"ايراني شهري فضاي در رنگ و نور هماوايي" ،)1385(فرح. حبيب .6

طبيعت،  با دررابطه ايران سنتي درهنر ومعماري شناسي ، زيبايي)1393(همكاران و وهي، شيرازشيرك حسني .7

 شهري. زيست محيط و عمران معماري، ملي همايش مجموعه مقاالت دومين

 بياباني، هاي بوم ملي كوير، مجموعه مقاالت همايش درمعماري اسالمي زيباشناسي ، مباني)1390(داودزاده، ليال .8

 محيطي. هنرهاي و گردشگري

 ملي معماري، مجموعه مقاالت همايش در فرم زيباشناسي عوامل ، بررسي)1394 (علي خسروپور و عابدي، محمد .9

 اسالمي. ايراني شهرسازي و معماري

 - ايراني شهري فضاي در كودكان زيباشناختي ادراك در رنگ نقش تطبيقي ، مقايسه)1392(همداني، مينا كشاني .10

 جغرافيا، ملي همايش ، مجموعه مقاالت اولين)اصفهان: مطالعه مورد نمونه( معاصر ريشه فضاهاي و اسالمي

 پايدار. توسعه و شهرسازي

 ملي معاصر، مجموعه مقاالت همايش ايران شهرسازي و معماري در زيباشناسي ، مباني)1389(وحيد مليحي، .11

 ايران. معاصر شهرسازي و معماري

 


