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بـررسـی جایـگاه رنــگ در فضـای شهـری

بـررسـی جایـگاه رنــگ در فضـای شهـری

چکیده
از میاِن عناصِر بصری، رنگ، در زندگی معاصر شهری جایگاهی ویژه دارد. با این همـه، قابلیـت هاِی تعاملـِی آن 
چنانکه بایسته بوده، مورِد توجه قـرار نگرفته است. اجزای مؤثر در سیمـای شهر اعم از نما، فضای سبز، ویترین ها، 
تابلوها، مبلماِن شهری، دیوارنگاره ها و مانند آنها همواره با پوششی از رنگ نمایانده شده است. امروزه با رشد فناوری 

و تنوع مصالح، ضرورت کاربرد متناسِب رنگ با توجه به هویت فرهنگی شهرها بیش از پیش احساس می گردد. 
افزون براین، بررسی جلوه هاِی بصرِی رنگ و کاربرِد بجای آن در نماِی شهری، می تواند از نابسامانی های بصری 
در شهرها پیش گیری کند. تأثیر رنگ بر کیفیت فضای شهری از دو منظر بصری و بیانی قابل بررسـی است. هدف 
این مقاله، بهبود کیفیت فضـای شهـری با تأکیـد بر نقش رنگ است. این پژوهش کیفیِت تعاملی رنگ در فضـای 
شهری را از جنبه هاِی کاربردی، جامعه شناختی، روان شناختی، هویتی، زیباشناختی و نمادین بررسی کرده است و 
به نقِش آن به  عنوان عاملی مؤثر در سیمای شهر پرداخته است. پژوهش به صورِت توصیفی- تحلیلی صورت گرفته 

و داده ها بر اساس مطالعاِت کتابخانه ای و برداشت هاِی میدانی از فضای شهری جمع آوری گردیده است.  



دوفصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

دوره چهارم، شماره هفتم- سال94
46

مقدمه
در محیط های شهری رنگ را همه جا می توان دید. نمای ساختمان ها، مبلمان شهری، پیاده رو، 
فضای سبز، خودروها، پوشش افراد، تبلیغات محیطی و المان های شهری در تعیین چهرهء رنگی 
شهر نقش مهمی دارند. رنگ ها در شهر، عالوه برتأثیرات زیبایی شناختی دارای معانی و مفاهیم 
نمادین، عاطفی و روانی نیز می باشند. محله ها، خیابان ها و میدان ها اغلب به واسطهء حجم، بافت و 
رنگ های متفاوتی که دارند بر مخاطب تاثیر می گذارند و در خاطرهء آن ها ماندگار می شوند؛ از این 
جهت رنگ ابزار مهمی در جهت هدایت و القای حاالت روانی خاص به افراد و جوامع است. رنگ، 
زمینه های متنوعی از فضا در ساعت های مختـلف روز پدیــد مـی آورد؛، سایه روشن های جدیدی 
می سازد؛ فضا را متنوع و سرزنده می کند؛ به فضا هویت و وحدت می بخشد یا آن را متمایز و قابل 

شناسایی می کند.   
 اما امروزه رنگ ها در شهر، اغلب بدون هماهنگي با هویت، فرهنگ، تراکم های جمعیتی و 
ساختمانی، اقلیم و جغرافیای شهر و بدون توجه به جایگاه کاربردی آن در زیبایی شناسی شهر 
انتخاب می شوند و بیشتر تابع رنگ مصالح مدرن معماری اند. بی شک به لحاظ تعامالت محیطی و 
ضرورت یکپارچگی فضاهای شهری، نمی توان از نقش رنگ در فضای شهـر چشم پوشید و انتخاب 
آن را به عهدة مخاطب و رنگ مصالح سپرد. شاید این مهم زمانـی که شهرها اکثراً با مصالح بوم 
آورد ساخته می شد و ساکنان آن کمتر در پـی خود نمـایی بـودند چندان ضـروری نمی نمود، اما 
امروزه با روند جهانی شدن و حجم باالی صـادرات و واردات، توجه به خرده فرهنگ های مهاجرین 
و ضرورت توجه به هویت فرهنگی، وقت آن رسیده که با بررسی پیشینه و تاریخچه شهرها، برای 

این نابسامانی های بصری، برنامه ریزی شود. 
 هـدف پژوهش حاضـر بررسی سیمای رنگـی شهـر در عناصـر کالبـدی آن است. این عناصر 
امروزه شامل نماها، فضای سبز، هنر شهری )دیوارنگاره ها و نشانه ها(، تابلوها، پیاده روها، مبلمان و 
نورها است. همچنین نقش عوامل اقلیمی و تراکم های جمعیتی- ساختمانی و فرهنگی در سیمای 
رنگی شهـرها و جایـگاه رنگ در شهـر از منظر کاربـردی، جامعه شناختـی، روان شناختی، هویتی، 

زیبایی شناختی و نمادین مطالعه و بررسی شده است. 
 بنـا بر بررسی های انجام شده، چنانچه ضرورت استفـاده از رنـگ ها با توجه به اقلیم، هویت 
تاریخی و فرهنگ شهر بررسي و اجرا شود، شکل بصری شهرها از منظر رنگی، دارای هویتی خاص 
شده و سیمای شهرها از بوم رنگي بي هویت و مغشوش به منظری مطلوب و خوشایند تبدیل می 
شود. برای دستیابی به این منظور، باید قابلیت استفادهء بهینه از رنگ در محیط شهري توسط 
حوزه های تجسمی و شهری با بررسي فرهنگی، جامعه شناختی و روانشناختی رنگ ها، به وجود 

آید و قابلیت های بصری سیمای شهر از منظر رنگی مورد توجه قرار گیرد.

روش تحقیق
 داده های پژوهش حاضر، با گـرد آوری منابع و تحلیل و توصیـف آنهــا در حوزة رنگ شناسی 
بدست آمده است. جهت نیل به مصادیق قابل استناد از نمونه های موجود در شهر تهران استفاده 
شده اسـت. همچنیــن به بررسی عناصــری از شهر پرداخته شده که دارای بیشتریــن تأثیـــر 
رنگـــی در فضا و سیمای شهر هستند و با تغییر و بازبینی در آنها می تـوان سیمـای رنگـی شهر 

را بهبود بخشید. 

بـررسـی جایـگاه رنــگ در فضـای شهـری



دوفصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

دوره چهارم، شماره هفتم- سال94
47

سیمای رنگی شهرها
یکی از مواردی که امروزه شکل شهرها را از یکدیگر متمایز می کند، سیمای رنگی آن شهر 
است. از دیدگاه"لینچ" عوامل مهم در سیماي شهر عبارتند از: سیماي ساختمان ها، نوع فعالیت 
و نوع مردم، صدا و بوم، فرم و زیبایي. )لینچ،۱372 :2۰( از جمله عوامل دیگری که می توان در 
سیماي شهر برشمرد: معني اجتماعي یک قسمت از شهر، نقش و وظیفهء آن، سابقهء تاریخی اش 
و نام شهر است. )همان :۹۰( چنانکه توسلی در کتاب فضاهای شهری و جایگاه آن در زندگی و 
سیمای شهری توضیح می دهد؛ فضای شهری عموماً همراه با تاریخ یک ملت در ادوار مختلف 
به وجود می آید. شهرها تحت تأثیر عوامل اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، شکل فضایی 
خاصی پیدا می کنند )توسلی، ۱38۶: 7( از آنجا که عوامل اقلیمی، تاریخچه و فرهنگ هر منطقه 
با دیگر مناطق متفاوت است، شکل و رنگ هر شهر نیز متفاوت با دیگری است؛ بنابراین منظر و 

سیمای متفاوتی در خاطر مخاطبان شهر تداعی می کند. 
امروزه سیمای شهرها در عناصری چون خیابان ها، محالت مسکونی، ساختمان ها، نماها، 
مغازه ها و ویترین ها، پیاده راه ها و سنگ  فرش آنها، فضای سبز، مبلمان، المان ها و تبلیغات شهری 
مشاهده می شود. از این میان بیشترین تأثیر را در رنگ نماها، فضای سبز و الحاقاتی که به نماها 
اضافه می شوند، می توان مشاهده نمود؛ زیرا نما خارجی ترین الیۀ شهری ساختمان ها و محالت 
مسکونی است. در نتیجه بیشترین تأثیر رنگی در سیمای شهر، شامل نماها و فضای سبز است و با 
تغییر هر یک از این عناصر می توان فضای رنگی شهر را تغییر داد. از نظر لوکور بوزیه نیز» عناصر 
شهری پس از گذشت و سیر تاریخی )از نظر رنگ و فرم( باید مورد بازبینی قرار گیرند و رنگ آن 
دسته که دیگر کاربردی ندارند و به شکل شهر لطمه می زنند بازسازی شود. این بازبینی در شهر 
در سطح وسیع آن در شکل معماری تأثیر می گذارد و در بررسی جزئیات آن می تواند به تغییر و 

بازبینی در رنگ شهر نیز بیانجامد« )ربوزیه،۱388 :۹2(.

رنگ در نماهای شهری
نماهای شهری در کلیت شهر قـرار می گیرنــد و رنگ آنـهـا نه 
به صورت واحد به واحـد، بلکه در یک کلیـت دیده می شـود. سیف 
الدینی نما را »دیوار خارجی ساختمــان که در معـرض دید عمومی 

قــرار دارد« مـی دانــد )سیف الدینی،۱38۹: ۱23(. 
بدین ترتیب، نما به عنوان اصلی ترین»بدنه های شهری عناصر 
محدود کنندة فضا هستند و می توانند صلب یا نرم، شفاف یا کدر، 
یکنواخت یا متنوع باشنـد. در بسیاری از فضاهای شهری عناصـر 
عمودی تعریف کنندة فضا شامل درختان، ردیـف نرده ها، ردیف 
ستون ها نیز مـی باشد« )کالنتری،۱3۹۰ :۱3(. لذا در یـک نگاه 
تحلیلی و با توجه به مـوارد ذکر شـده در سیمـای شهـر می تـوان 
گفت: عوامل گوناگونی در رنگ نماهای شهری نقش دارند که از 
جمله فرهنگ ساکنان، موقعیت اقتصادی مالک، مواد و مصالح 
استفاده شده در نما و همچنین مصالح موجود، مصالح بوم آورد و 

مصالح وارداتی را می توان نام برد )صباغ الوانی،۱3۹۰: 58(. 

تصویر۱. نماهای شهـری مدرن، استفاده از مصالح جدید با رنگ های خنثی، کدر و در برخی 
نماها فلزات رنگین شکل و رنگ متفاوتی در نمای ساختمان های جدید بوجود آورده است. 
تهران، خیابان انقالب، ۱3۹۱، جبهه جنوبی خیابان، حد فاصـل خیابان ۱2 فروردین و قدس، 

مواد: فلزات رنگین و سیمان، رنگ فلزات )استیل، خاکستری و زرشکی(، ماخذ: نگارنده.

بـررسـی جایـگاه رنــگ در فضـای شهـری
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رنگ در فضای سبز شهری
فضای سبز به لحاظ ویـژگـی طبیعـی که دارا می باشد؛ دارای فرم، حالـت، رنگ، تناسبات و 
ابعاد متغیری در شهر است. این پدیدة زیست محیطی در فضای شهـری رشـد می کنـد و همواره 
تغییر پذیر است. به همین دلیل در زمان های متفاوت تأثیرات متنوعـی در فضای رنگی شهر دارد. 
فضای سبز شهری به دلیل عوامل زیست محیطی و اکولوژیـک، از عناصـر رنگـی متغیر در نمای 
شهر است که عالوه بر عوامل جغرافیایی حاکم بر محیط می تواند به شهر چهره ای متفاوت بخشد. 
نمونهء کامل این تأثیر رنگی را می توان در مقایسهء شهرهای کویری با شهرهای ساحلی که دارای 
آب و هوای معتدل هستند به وضوح مشاهده نمود. بدین ترتیب، امـروزه روش های متعـددی در 
ترکیب ساختمان با فضای سبز ایجاد شده و شهروندان با توجه به محدودیت های محیـط آن را 
به جزئی از نمای سبز شهری تبدیل کرده اند. اصطالح دیوار سبز ۱ و نمای سبز2 ناشـی از این نوع 
تفکر است و ورود فضای سبز به نمای ساختمان ها و تغییـرات آن ها در طول فصول جزئی از رنگ 

شهری شده است. 

رنگ در آثار هنر شهری
در تمام ادوار »هنرهای شهری« با حضور خـود در فضاهای عمومی شهرها، نقش ارزنده ای در 
پایداری اجتماعی جوامع، تحکیم نمادهای فرهنگی و تلفیق آنها در فضاهای عمومی و شهری بازی 
کرده است )مرادی،۱38۶: 82(. این دست از هنرها که بیشتر شامل مجسمه ها و تندیس ها، نقاشی 
دیواری، چیدمان ها و گرافیک محیطی و در مراحل عمومی تر مبلمان می باشد، با حضور خود، فضای 
شهرها را به فضایـی آشنا برای مخاطبـان شهـری تبدیل می کنـد و در شکل گیـری محیط شهری 
مطلوب نقش اساسی دارند. بنابر اهمیت هنرهای عمومـی در فضای شهری، نمی توان نقش رنگ 
آن ها را در شهر نادیده انگاشت. همان طـور که هر یک از این هنـرها به واسطه ء حضور در فضـای 
شهری جلب توجه می کنند و با محیط و مخاطب در تعامل هستنـد، با تعیین رنگ آنها می توان 

تصویر2. فضای سبز، استفاده از ردیف درختان به پوشیده شدن نماها کمک کرده و با تغییر رنگ و شکل آن در فصول مختلف 
فضای مطلوب تری به لحاظ روانی برای مخاطبان بوجود می آورد. هر چند عدم هرس درختان و شکل آنها باعث اغتشاش و 
بهم ریختگی فضای سبز شده است و بهتر است با هرس متناسب با فضای خیابان شکل آن ساماندهی شود، تهران، خیابان 

انقالب، ۱3۹۱، جبهه شمالی خیابان، حد فاصل خیابان قدس و وصال، ماخذ: نگارنده.

بـررسـی جایـگاه رنــگ در فضـای شهـری
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با محیط شهری هماهنـگ شد و یا به منظور فاصله گرفتن و دیده شدن از محیط با آن )از لحاظ 
رنگی( در تضاد بود. 

رنگ در نقاشی دیواری و دیوارنگاری ها
نقاشـی دیواری یکی از هنرهایـی است که از دیرباز و میان جوامـع ابتدایـی نیز کاربـرد داشته 
است. نقاشی دیـواری جزء هنـرهایی است که هنـر شهری و هنری عمومی نامیده می شود و متاًثر از 
مکان و فضاست و این فضای محیط بر دیـوار اسـت که چگونگی ارتباط آن را با دیگر عوامل درونی 
خود نقاشی مشخص می کند. امروزه مواد و مصالح در نقاشی دیواری با توجه به تنوع مواد و مصالح 
در معماری و نماسازی به طرز گسترده ای پیشرفت کرده است.3 این پیشرفت در تنوع مواد و مصالح، 
توجه به ویژگی های اقلیمی و قابلیت های بصـری محیـط، شکل های متنوعی به نقاشی دیواری در 
محیط شهری بخشیده است. امـروزه استفاده از مایعات، گازها، روینده ها، تکنیک های دیجیتال، مواد 
و مصالح انعکاسی و تکنولوژی نور در نقاشـی دیواری باعث شده تا شکل آن دیگر محدود به عناصر 
قدیمی نباشد و محیط بصری با قابلیت های بصری متفاوتی در تعامل با مخاطب شهری قرار بگیرد. 
4 گر چه هر اثر هنـری در سطح شهـر وجه رنگین خاص خود را دارد و تأثیرات ویژهء خود را بر 

رنگ آمیزی شهری خواهد گذاشت؛ اما از آنجا که نقاشی دیواری مبتنی بر مطالعهء رنگی اثر و محیط 
اثر می باشد، به نظـر می رسد از مهم ترین هنرهـای شهری است که می تواند بر رنگ شهر تاًثیر گذارد.5

 
رنگ در نشانه های شهری 

نشانه های شهری،» عناصری در فضای فیزیکی هستند که به واسطۀ داشتن ویژگی های کلیدی 
در محیط قابل تشخیص و حائز اهمیت هستند«. )پور جعفر، ۱38۹: ۱7۰( آنها نقش عوارض 
برجستهء انسانی در شهر و عوارضی با ویژگی های فضایی متمایز مانند رنگ، شکل و ارزش معنایی 
را که دارای پتانسیل کمک به مردم برای یافتن جهت و پیدا کردن مسیر خودشان در محیط هستند، 
دارا می باشند. از آنها جهت القای حس مکان و هدایت  گری یاد می شود )همان(. این نشانه ها که 
رنگ، بخش مهمی از آنها را تشکیل می دهد، ممکن است مدرن یا سنتی)که گاهی جنبهء ملی 
پیدا می کنند(، متمایز یا هماهنگ با رنگ شهر باشند. لینچ محقق حوزهء زیباشناسی شهری معتقد 
است: متمایز بودن از جمله خصوصیات منحصر به فرد نشانه های شهری است. این تمایز می تواند 
تمایز در فرم، رنگ، اندازه، موقعیت، قدمت و یا حتی پاکیزگی آن باشد. اگر نشانه ها فرمی واضح 
داشته باشند، با زمینۀ خود در تضاد باشند و بر اطراف خود غالب باشند، شناخت آن ها به آسانی 
صورت می گیرد )لینچ،۱372: ۱44(. بنابراین نشانه ها در شهر جزء عناصر شاخص شهری هستند؛ 
این عناصر شاخص می توانند یک کلیسا، مسجد، مناره، ساختمانی با شکل خاص، دیوار نگاری، 
مجسمه، چیدمانی خاص باشد. نشانه ها در شهر قابل تشخیص هستند و دیدن و یافتن آنها برای 
مخاطبان شهری امری قابل حصول است و ویژگی اصلی آنها، که منحصر بودن آن هاست، باعث 

منحصر بودن شان می شود.
 

رنگ در تابلوها، عالئم و تبلیغات شهری 
تابلوها و استندهای تبلیغاتی سطح شهر یکی دیگر از موارد مهم بصری شهر هستند. چیدمان 
و رنگ این تابـلوهـا در سـامانـدهی شکل شهـر تأثیر بسزایی دارد و مـی توانند چهرهء شهـر را 

بـررسـی جایـگاه رنــگ در فضـای شهـری

تصویر3. حجم تابلوها و تبلیغات شهـری، ازدحـام 
جمعیت و حتی وسایط نقلیه فضایی مغشوش و 
آزار دهنده از نظر بصری و روانی بوجود آورده است. 
تهران، خیابان انقالب، حد فاصل منیری جاوید و 

۱2 فروردین، ۱3۹۱، ماخذ: نگارنده.
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مغشوش و یا هماهنگ و زیبا نماید و مخاطبان را سردرگم و یا هدایـت کند. رنگ و فرم در تابلوها 
در ابتدای شکل گیری، تابع فرم و محدودهء مشخص شده برای آنها و با توجه به طراحـی معمـاری 
اماکن تجاری بود. تبلیغات سر در اماکـن تجـاری با یک و یا دو رنـگ، هماهنگ با نمـای ساختمان 
انتخاب می شدند و در بیشتـر موارد فقط به درج نام تجاری فروشنده به صورتی کاماًل ساده اکتفا 
می کردند؛ اما کثرت شغل های جدید و نیاز آنها به معرفی، تبلیغات جدید را به وجود آورد؛ تبلیغات 
جدید به شکل تابلوهای اصناف در نمای ساختمان ظاهر و جزئی از عنــاصـر شکل دهنده به بدنه 
و اجـزاء مستقر در فضای شهری شدند. نماهای شهـری هم که یکـی از مهم ترین اجزاء مستقـر 
در فضـای شهری است، هر روز رنگین تـر شدنـد. تابلوها، جزئی از زیبایی شناسـی نـمـای شهـری 
محسوب شـدند و از آنجـا که تابلوها جزء عناصر متغیر نماهای شهری هستند، بر حسب موقعیت 
مکانی و زمانـی و ویژگی های کالبدی، معنایی متفاوتی را پذیرفته اند؛ چنانکه این تابلوهای رنگارنگ 

امروزه جزئی از نمای ساختمان ها محسوب می شوند.

رنگ در پیاده رو ها
نوع فعالیت افراد در محل، عمومأ؛ کیفیـت، رنـگ، فـرم و بافت، پیـاده راه ها را می سازد. زیبـا 
سازی و طراحی پیاده راه ها که جزئی از راه های شهری است، تاًثیر زیادی در 
انتخاب مسیر توسط مخاطبان شهری دارد. تغییراتی از این دست در سطح 
شهرها بر این امر صحه می گذارد و بر ضرورت ساماندهی در طرح و رنگ 
این مؤلفه از فضا تاکید می ورزد. هماهنگی در رنگ پیاده روها مانند نماهای 
شهری بسته به رنگ مصالح مورد استفاده است؛ هرچند امروزه با پیشرفت 
تکنولوژی و استفاده از مصالح جدیدی چون بتن های رنگی شاهد تنوع در این 
عنصر شهری هستیم. تغییرات رنگی این فضا بسته به نوع کاربرد فضا، اعم از 
سواره رو و پیاده رو، کاربری متفاوت چون پارک یا پیاده راه خیابان، می تواند 
متفاوت باشد. رنگ پیاده راه در هر کدام از این فضاها و بسته به نوع برخورد 
شهروندان می تواند متفاوت انتخاب شود. هماهنگی این فضای رنگی با رنگ 
دیگر عناصر شهری از جمله نما، فضای سبز و مبلمان شهری در جهت ارتقاء 
کیفیت رنگ فضای شهری مطلوب، از جمله ضروریات شهرسازی مــدرن 
اسـت. عــالوه بر ایـن، انتخاب رنگ پیـاده راه در مسیـرهای مـوازی و جهت هدایت مخاطبـان، 
مـی توانـد به آنها در انتخاب مسیر کمک کنــد. این انتخاب های رنگــی بستـه به نـوع فضا، 
حجم تردد عابران، کاربری فضا و وسعت فضای پیاده متغیر اسـت. با استفاده از تجربیات هنرهای 
تجسمی در طـراحی رنگی مکان ها و بکارگیـری عنـاصری چون ریتم، هماهنگــی، تضاد، حرکت، 
تناسب، تعـادل و توازن می توان فضـای ساده پیاده راه را تبدیل به فضایـی فعال در شهر نمود؛ 
چنانکه نه تنها عنصری مطلوب در فضای شهــری باشد، بلـکه جزئی هماهنگ با کل بوده و با 

توجه به فضای کلی شهر، مفهوم جدیدی پیدا نماید.  

رنگ در مبلمان شهری
یکپارچگی و پیوستگی فرم و رنگ مبلمان شهری با طراحی فرم آن، به تناسب فضای شهری 
و فضای کاربردی آن آغاز می شود و با رنگ آمیزی و نصب در محل، تعامل آن با مخاطب شروع 

بـررسـی جایـگاه رنــگ در فضـای شهـری

تصویر4. امتداد فضای پیاده رو به واسطۀ استفاده از رنگ آمیزی ممتد و موازی 
متناسب با فضای خیابان. همچنین به علت دریافت نور کافی در طول روز رنگ ها 
درخشان تر و گرم تر به نظر میرسند. تهران، خیابان انقالب، ۱3۹۱، مسیر پیاده راه 

دانشگاه تهران، ماخذ: نگارنده.
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خواهد شد. چنانچه در رنگ آمیزی و طراحی مبلمان شهری نیازهای محل درنظر گرفته نشود و 
مبلمان با کف، جداره ها و سایر عناصر شهری ارتباط برقرار نکند، محیط یکپارچگی و پیوستگی 
خود را از دست می دهد. عالوه بر این، سه عنصر رنگ، نور و شکل اولین عناصری هستند که از 
هر جسم و محیطی در نگاه اول احساس می شوند. حتی رنگ پیش از بافت، فرم و مواد مصرفی 
دریافت می شود و به همین دلیل اثر روانی آن بر مخاطب بیشتر است؛ لذا هماهنگی این سه عنصر 
با یکدیگر و با محیط از اهمیت خاصی برخوردار است؛ باالخص در محیط شهری تفاوت رنگ ها 
می توانَد گویای تفاوت عملکرد و بیانگر تنوع و هماهنگی باشد. رنگ مبلمان در فضای شهری نیز 

جزئی از کل است؛ کلی که خود رو به سوی وحدت و یگانگی دارد۶ . 

نورهای رنگی شهر
یکی دیگر از عوامل رنگی در شهر نور است،» نور کیفیتی است براي ایجاد فرم و فضا، کیفیت 
وکمیت و نیز رنگ نور بر مشاهده و درک حجم و جرم موثر است«. )سیدصدر، ۱384 :۱۱۹( 
مفاهیمي چون، اندازه، موقعیت، شکل، مواد سطحي، بافت و رنگ همگي مربوط به بحث نور به 
عنوان یک ایده طراحي هستند. نور طبیعي می تواند سازه، هندسه، سلسله مراتب و ارتباطات واحد 
جزء به کل، را تقویت نماید )همان(. آب و هوا و شرایط اقلیمی منطقه و در نتیجه تغییر کمی 
و کیفی نور در شهر، رنگ های گوناگونی را تجلی می سازد و با تأثیر این تغییرات، سیماي شهر 
دگرگون می شود. میزان نور تأثیر زیادي در انتخاب رنگ و انتخاب مصالح )با کیفیت تند، مالیـم، 
و درخشان( دارد. نور هر شهر و موقعیت جغرافیایي آن تأثیر زیادي در رنگ شهـر دارد. نــور جزء 
عواملـي است که عالوه بر تأثیر در رنگ، خود داراي رنگ ها و طیف های گوناگوني است. بنابراین 
در رنگ آمیزي و انتخاب پالت رنگي براي هر شهر باید به نور فضاي شهر دقت و موقعیت جوي 
فضا بررسي شـود. در شهرهاي آفتابي وگرم، رنگ روشن بناها و رنگ حاکم بر فضاي شهر باید به 

گونه ای انتخاب شود تا آسیب کمتری به مخاطبان ساکن در شهر، وارد سازد. 

عوامل تاثیر گذار )طبیعی و مصنوعی( در رنگ فضای شهری
از جمله عوامل طبیعـی و مصنوعـی در تغییر رنـگ فضـای شهـری باید به تنـوع فرهنگـی، 
تراکم های جمعیتی و ساختمانی، تراکم وسایل نقلیهء عمومـی و شخصـی، شرایط جغرافیایی و 
اقلیمی، وضعیـت حرکـت خورشید، نور محیط و آلودگی هوا اشاره نمود. عالوه بر این، وجود رنگ 
در فضای شهری از دو عامل اصلی که محیط و باورها و اعتقـادات و آداب و رسوم محل است، 
نیز تاثیر فراوان می گیرد. »وجود مصالح متأثر از شرایط جغرافیایی و اقلیمی، پوشش گیاهی 
بومی و دیگر محدودیت ها و امکانات تعیین کننده از یک طـرف و زبان نمادین و استعـاره ای 
رنگ از طرف دیگر، استفاده معنی دار و مـوزون رنگ را در محیـط شهـری موجب  شده است« 

)بحرینی،۱377 :247 -25۱ (.

تنوع فرهنگی 
استیونسون7 در کتاب شهرها و فرهنگ های شهری، فضای شهـری را مانند ویترین بزرگی 
از فرهنگ ها می داند )استیونسون،۱388: ۱۰3(. بدین شـکل، عامل چنـد فرهنگی امروز شهرها 
به پدیده جهانی شدن منجر شده است و»جهانی شدن یک فرآیند چند وجهــی است که در 

بـررسـی جایـگاه رنــگ در فضـای شهـری

نور زمستان در فضـای رنگی  تاثیر  تصویر۶. 
خیابـان )مقایسه با تصویـر 4( رنگ ها در فصل 
زمستان به علت عدم دریافت نور کافی خاموش تر 
نظر  به  تابستان  نور  در  رنگ ها  از  سردتر  و 
می رسند، تهران، خیابان انقالب، ۱3۹۱، مسیر 

پیاده راه دانشگاه تهران، ماخذ: نگارنده.

تصویر5. هماهنگی در رنگ و فرم مبلمان و نماهای 
شهری، استفاده از رنگ های متناسب با شـرایط 
اقلیمی منطقه، رنگ های خنثی در مبلمان شهری 
شهری،  نماهـای  در  روشن  و  زنده  رنگ های  و 

سن پترزبورگ، روسیـه، ۱3۹۰، ماخذ: نگارنده.
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ضمــن آن دنیا بیش از پیش در ارتباط متقابل با هم قـرار می گیرد« )کارمونا،۱388: ۱۹8(. 
نمونهء بارز جهانی شدن و توسعهء ارتباطات را می توان در یک شــکل شــدن فرم و رنگ 
شهرهای مختلف مشاهده نمود. مهاجرت های گسترده به شهرهـای بزرگ، و در نتیجـهء کنار 
هم قرارگرفتن فرهنگ های متفاوت، شکل سنتی شهرها را تغییر داد. رنـگ نیـز که یکی از 
اجـزای تاثیـرگـذار در محیـط هــای شهری است، تحـت تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی 
شهرهـا تغییـر می یابـد. لذا معانـی رنـگ ها در خــالل تکویــن جامعه شکل می گیــرد و اغلب 
تحـت تأثیر تاریـخ و جغرافیـا و فرهنگ هر شهر است. مهاجرت از جمله عواملی است که چند 
فرهنگـی را در شهـرهای جدید به وجود آورده است و در نتیجه نمــای شهرها هر روز بیشتر 
یک دستی و هویت گذشتهء خـود را از دست می دهند. بدین ترتیب وضعیت جدید تحـت تاثیر 
جبـرهای اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده و به ناچار به مسائل پر اهمیتی چون زیباشناسی، 

هویـت و حس مکان، توجه نکــرده است. 

تراکم جمعیت، ساختمان ها و وسایل نقلیة عمومی و شخصی
امروزه تراکم جمعیت و ساختمان ها در شهرهای بزرگ امری اجتناب ناپذیر است. محدودیت 
زمین، آسمان خراش ها را به وجود می آورد و در محیط های متفاوت شکل ها و رنگ های متفاوتی 
ایجاد می کند. خانه ها فشرده تر، خیابان ها شلوغ تر و حجم رفت و آمد وسایل نقلیـه و عابران هر 
روز بیشتر می شود؛ بنابراین، عالوه بر رنگ عناصر ثابت شهری، رنگ عناصر متحرک نیز در تعیین 

چهرهء رنگی شهر تاًثیر بسزایی دارد. 
  مقولهء فراوانی خودروها و تأثیرات روانشناختی رنگ آن هـا در شریان های شهری، می تواند 
عواقب اجتماعی گسترده تـری داشته باشد. خودروها عناصر متحرک شهری هستنـد و در کنار 
دیگر عوامل شهری در ایجاد حس روانـی مثبت و رضایت نسبی ساکنـان از منظر عمومی شهر 
می توانند تأثیرگذار باشند. )نیکقدم و رئیسی، ۱38۹: ۶8( ترکیـب های رنگـی مختلفی از کنار هم 
قرارگرفتن خودروها به وجود می آیـد که هر یک حـاوی بار معنـایـی خاصـی است و می تواند در 
ترکیب کلی رنگ در فضای شهری موثر واقع شود. این مهم در صورتـی است که امروزه طیفی 
خنثی و سرد در خودروهای شهری مانند تهران دیده می شود. به غیـر از طیف خنثی، درصـد 
خودروهایی که دارای رنگ هایی با تأثیرات مثبت روانی هستند به قدری اندک است که در مجموع 

طیف به وجود آمده از تنوع رنگی بسیار فقیر به شمار می آید. )همان: 77-7۶(

وضعیت حرکت خورشید و نور محیط )چرخه زمان( و تاثیر آن بر پالت رنگی شهر
وضعیت حرکـت زمین نسبت به خورشیـد در طـول سـال، فصل ها را به وجود می آورد و در 
طول24 ساعت، باعث پدید آمدن روز و شـب می شود. نور خورشید منبع حیـات بسیــاری از 
موجودات زنده است و بسته به زاویـهء تابش آن و فاصله هر نقطه از کرة زمین از این عنصر طبیعی 
حیات، شاهد مناطق مختلف آب و هوایـی در سراسر کـرهء زمین هستیم. تأثیر نور خورشید عالوه 
بر موجودات زنده بر عناصر مصنوع زمین نیز قابل مشـاهده است. تفـاوت در برخـورداری از نـور 
خورشید به تفاوت های اقلیمی می انجامد و تفاوت های اقلیمی تفاوت های فرمی و رنگی را موجب 
می شود. بنابراین، با توجه به قابلیت های فوق، طراح می تواند از این تغییرات در طول فصول سال 
و در طول یک روز بـرای تنوع بخشی به فضای رنگی شهر و ایجاد عالقهء بیشتر به فضای شهری 
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بهره گیرد. محیط هایی که بر اساس این تغییـرات منظم طبیعـی طراحـی شده اند و این نظـم را 
منعکس می کنند به غنای تجربه و زندگی شهری فزونی می بخشند.

شرایط جغرافیایی و اقلیمی 
شرایط جغرافیایی و اقلیمی جزء مؤلفه های هویتـی هر شهـر است که توسط اتمسفر اقلیمی 
از طریق رنگ، شکل، بافت محیطی و رفتارهای محیطی تجلی می یابد. هر شهر، بسته به موقعیت 
جغرافیایی خود دارای شرایط آب و هوایی و اقلیمی متفاوت از دیگر شهرهاسـت. بـرای تعیین 
موقعیت جغرافیایی یک منطقه، باید پدیده های طبیعی و غیر طبیـعی محـل در نظر گرفته شوند. 
بنابراین تغییر در موقعیت جغرافیایی منطقه منجر به تغییر رنـگ هر یـک از عوامل طبیعی و غیر 

طبیعی منطقه می شود. 
  تعیین زاویۀ تابش و جهت تابش آفتاب، بسته به موقعیت جغرافیایی هر منطقه، شرایـط 
اقلیمی و فضای رنگـی متفاوتی را در طول روز و شب و در طول فصول بـرای آن منطقه به وجود 
می آورد. شدت تابش آفتاب در یک نقطه با عوامل دیگری نظیر ارتفاع، مقدار ابر و ذرات گرد و 
غبار معلق در هوا نیز بستگی دارد و با تغییر هر یک از عوامل فوق نور و رنگ شهر تغییر می کنند. 
)رهنمایی،۱3۶۹: ۱3-2۹( عوامل آب و هوایی، یکی از مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر فضای رنگی 
شهر است و از عوامل جغرافیایی آن شهر مشتق می شود )همان: ۱۱۶( بنابراین ضروری به نظر 
می رسد که به تناسب شرایط اقلیمی و آب و هوایی هر شهر، مصالحی متناسب با اقلیم همان شهر 
جهت نماسازی انتخاب شود. در رنگ آمیزی نماهای شهری نیز باید به شرایط آب و هوایی شهر 
توجه کرد و از مواد و رنگیزه هایی در رنگ آمیزی نماها و جداره های شهری استفاده شود که قابلیت 

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

کاربرد رنگ در فضای شهری
سابقهء رنگي شهر، یا به عبارتي پالت رنگي آن، به ما کمک می کند تا بتوانیم آن را حفظ کنیم 
و یا براي هر شهر پالت رنگـي خاصـي تعریف کنیم که عناصر تشکیل دهنـدهء آن، همان واژگان 
رنگي یا در واقع انواع رنگ هایی باشد که در ترکیـب با هم چهـرهء رنگي فضاي شهـر را تعریـف 
می کنند. می دانیم رنگ اگر در محیطـي در اقلیـت باشـد واکنش تدافعي نشان می دهـد و نسبتاً 
زنده تر از زماني به نظر مي رسـدکه به گونه ای هارمونیک ارائه شده باشد. وسعت فضاي اشغال شده 
توسط رنگ تأثیر زیادي در دیده شدن رنگ دارد و با توجه به فاصلهء ناظر از محیط رنگي و شدت 
نوري که وارد محیط می شود، متفاوت به نظر خواهد رسید و ممکن است رنگ گرم تر و یا سردتر 
دیده شود. همان طور که گفته شد، شرایط جوي، گرد و غبار و مه تأثیر زیادي در دیده شدن رنگ 
دارند. مسلماً رنگ در چنین محیطـي با محیط های روشن و آفتابی متفاوت  به نظر خواهد رسید؛ 
چرا که رنگ ها به واسطهء زمینـه ای که در آن قـرار می گیـرند دیـده می شـوند و ممکن است یک 
رنگ به واسطهء قرار گرفتن در دو زمینهء مختلف، متفاوت به نظر رسد. هم چنان که این تأثیر 
را بوضوح می توان در رنگ شناسي محیط اطراف در دو وضعیت یا موقعیت جوی مشاهده نمود8. 
این فرآیند در محیط های شهري به واسطهء تفاوت در شرایط اقلیمي بروشني قابل مشاهده است 

و نمی توان آن را انکار کرد. 

بـررسـی جایـگاه رنــگ در فضـای شهـری

تصویر7. تاثیر تاریخچۀ شهرها در نماهای شهری، 
استفاده از رنگ هایی که هویت شهـر را نشان 
شهـر  جمعیتـی  فرهنگ  از  نشان  و  می دهند 
هستنـد، ترکیـه، استانبـول، ۱3۹۱، استفـاده از 
سیمان های رنگی و رنگ در نماها، ماخذ: نگارنده.
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جامعه شناسی رنگ در فضای شهری 
در بررسی جایگاه جامعه شناختی رنگ در فضاهای شهری باید به نقش عوامل اجتماعی دخیل 
در تعیین رنگ شهر پرداخت. گاهی این عوامل اجتماعی نحوهء پوشش افراد یک جامعه را شامل 
می شود، گاهی به نحوهء برخورد آنها با محیط شهری  می پردازد و گاهی فرهنگ های مختلف 
ناشی از خاستگاه های مختلف را در بر می گیرد که نتیجهء آن را می توان در رفتار مخاطبان شهری 
مشاهده نمود. در مجموع می توان گفت جایگاه جامعه شناختی رنگ در فضای شهری در رنگ 
پوشش مخاطبان، هویت رنگی مکان از منظر مخاطبان و خوانایی رنگ محیط شهری از منظر 
مخاطبان تعریف می شود. بختیاری فرد در کتاب رنگ و ارتباطات معتقد است؛» تأثیرات اجتماعی 

هر رنگ را در پوشش افراد یک جامعه می توان بررسی کرد« )بختیاري فرد،۱388 :۱۱3(.  

روان شناسی رنگ در فضای شهری
در زمینهء روان شناسی رنگ های گرم و سرد تا کنون آزمایشات زیادي۹ انجام شده است. 
در مناظر نیز اشیاء دورتر به خاطر وجود ضخامت هوا همیشه سردتر به نظر می رسند. کنتراست 
سردي و گرمي در محیط شهري می تواند براي القاي دوري و نزدیکي استفاده شود. استفاده از این 
کنتراست در محیط شهري تابع عوامل زیادي است که از جمله آن می توان به آب و هواي منطقه 
اشاره کرد. کاربرد رنگ های سرد در محیط های گرم می تواند از گرماي محیط بکاهد و محیط 
را آرام  و ساکن نشان دهد. بنابراین، در محیط های شلوغ هم می توان از آن بهره برد. همچنین 
استفاده از رنگ های گرم در محیط های آب و هوایي که اقلیم سرد دارند، می تواند از سرماي محیط 
بکاهد و محیط های کم رفت وآمد را پر تراکم و سنگین نشان دهد. اگر در طراحي فضا براي این 
محیط ها از تأثیرات بصري رنگ ها که جنبهء روان شناختي آنها را نیز در بر می گیرد استفاده نشود، 
فضا براي ساکنان آن قابل تحمل نیست. بنابراین،» همراه با پیچیده شدن تمدن مدرن، افرادي 
که مسئولیت طراحي محیط ها را بر عهده دارند، باید درک بهتري از سرشت رواني انسان ها داشته 
باشند، لذا، عالوه بر رنگ، دیگر عوامل نیز باید در این خصوص بررسي شوند. اگر قرار است انسان ها 
در محیط های کنترل شده زندگي کنند، باید شرایط فیزیکي مانند نور، گرما و هم چنین شرایط 

رواني مستقیماً و به طور کامل طراحي شوند« )کارکیا،۱375 :5۹ (.

جایگاه هویتی و فرهنگی رنگ در فضای شهری
هویت به طور کلی به» بازتاب و تبلور صفات و مشخصاتی از آن چیز گفته می شود که عمدتاً 
وجه تمایز آن چیز را با چیزهای دیگر فراهم می سازد«. )بهزادفر، ۱387: ۱5( امروزه در زمانه ای 
زندگی می کنیم که فن آوري هاي جدید در صنعت رنگ سازي و تولید مصالح ساختماني با سرعت 
حیرت آوري رو به پیشرفت است. بدین لحاظ وجود برنامه ای منسجم که بتواند روند این تحوالت 
را کنترل کند و مانع از بي هویتي فضاهاي شهري شود ضروری است. این برنامه باید تحوالت 
فکري و فرهنگي را به صورتي پیوسته و حساب شده کنترل کند و برنامه ای که توسعهء جدید را 

با بخش های قدیمی تر و موجود در شهر هماهنگ سازد براي هر شهر و منطقه مهیا سازد. 
ابزاري است براي حفظ هویت و حس مکان در هر شهر و فضای  این میان، رنگ    در 
شهري. در این راستا، بررسي سابقهء رنگي شهر یا به عبارت دقیق تر، پالت رنگي آن به ما کمک 
می کند تا بتوانیم آن را حفظ کنیم و یا براي هر شهر پالت رنگي خاص تعریف کنیم که عناصر 
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تشکیل دهندهء آن، همان واژگان رنگي یا در واقع، انواع رنگ هایی باشند که در ترکیب با هم 
چهرهء رنگي فضاهاي شهر را تعریف می کنند. )بهزادفر،۱387: ۶3(» حتي اکنون که شهرهاي ما 
دچار اغتشاش و بي هویتي رنگي شده اند با نام بردن از شهرهاي خاص، طیف های رنگي مشخص 
در ذهن همۀ ما زنده می شود. این همان توقع و انتظاری است که ما از هویت و نقش آن شهر 
داریم« )همان: ۶3 (. بنابراین، رنگ یکی از عناصر مهم هویت شهری است و می تواند یکی از 
موثرترین عناصر برای هویت بخشی و خاطره دهی به شهرهای امروز ما باشد. امروزه میراث 
فرهنگی شهرها در مهجوریت شدید بصری قرار دارند؛ در حالی که با فضای رنگی می توان روح 

زندگی را به آن ها باز گرداند. 
 بدین ترتیب، پیشینهء رنگی شهرها یکی از عوامل هویت بخش و متمایز کنندهء شهرها 
در طول تاریخ می باشد و مثال های بارز این هویت بخشی رنگی را می توان بوضوح در برخی از 
شهرهای ایران مشاهده نمود.۱۰ برای رسیدن به مکان هایی با هویت خاص خود، پژوهشگران شکل 
شهر باید بدانند شهرها چگونه رشد کرده اند و به لحاظ فیزیکي تکامل یافته اند و چگونه این قضیه 

با تاریخ اجتماعي و اقتصادی شان مرتبط گشته است )مدني پور،۱384 :۶2 (.

زیبایی شناسی رنگ در فضای شهری
 همانطور که گفته شد، رنگ جزئی اصلـی از فضـای هر شهـر است. جزئـی که در برخـی شهرها 
به آن به عنوان عامل مهم در هویت بخشی، زیبا شناختی و آرام سازی توجه می شود؛ یعنی ایجاد 
هارمونی، ریتم، کنتراست، تعادل و توازن و دیگر عواملی که وجود آن ها کنار یکدیگر منجر به یک 
ترکیب خوشایند و زیبا شناسانه می شود، با به کار گیری رنگ میسر می شود و ایجاد چنیـن ترکیـب 
خوشایند و زیباشناسانه به کمـک رنـگ در فضای شهری، عالوه بر ایجاد محیط مطلوب شهـری، به 
ایجاد حس رضایت در مخاطبـان شهـری می انجامد. عالوه بـر آن» به کاربـردن رنـگ های مختلف 
می تواند تاًثیری فراتر از آشکار ساختن طرح و چارچوب بنا ایجاد کرده و به یک عنصر تزئینـی هـم 
تبدیل شود« )کورت گروتر،۱38۹: 224(. بدین ترتیب باید گفت زیبـایی شناسـی رنـگ در شهــر 
مجموعه ای اجرایی از رعایت اصول زیبایی شناسی رنگ و فضای شهـری است. لذا» منظور از زیبایی 
فرم شهر، فقط تاًثیر زیبایی شناسانۀ کالبد شهر و فضایش نیست؛ بلکه کیفیت روانی رنگ ها، کیفیت 
حرارتی مصالح و ویژگی های آکوستیکی خیابان ها و میـدان ها را نیز در بر می گیـرد. محیطی که بر 
روان انسان تاثیری مطلوب بگذارد؛ تجربه فضایی را تسهیل کنـد و در تقویـت روابط عاطفی متقابل 

موثر باشد، زیباست« )پاکزاد، ۱38۶: 54(.

زیبایی شناسی رنگ و فرم در فضاي شهري 
رنگ ها را با فرم های خاصي تعریف می کنند. چنان که رنگ آبي را با دایره، قرمز را با مربع و 
زرد را با مثلث هماهنگ می دانند. یعنی هم خوانی رنگ با شـکل می تـواند ایجاد هماهنگي  کند. 
به معنای دیگر، جایي که رنگ و شکل از نظر بیاني سازگاري دارند، تأثیر آن ها افزایش می یابد. 
بنابراین استفاده از اثرات فضایي رنگ ها با توجه به فـرم آن هـا در محیـط به زیبایـي شناسـي آن 
کمک زیادي می کند؛ لذا رنگ ها باید تابع فرم آن ها باشند. اگر ساختمان ها را احجام هندسي و 
غیر هندسي بدانیم و بتوانیم آن هـا را با رنـگ هایـي که هماهنگ با فرم آن ها هستند رنگ آمیزي 
کنیم، تأثیر رنگ در آن ها دو چنـدان مـی شود. از این تجربه در جهـت عکس هم می توان استفاده 
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کرد. به عنوان مثال سطح تیز و مثلثي را به جاي استفاده از رنگ زرد با رنگي آبي پوشاند تا تأثیر 
فرم آن را کاهش داد و از تیزي آن کاست،یا سطح مربعـي را آبي در نظر گرفت تا سبک تر شود.  
 یورگ کورت گروتر۱۱ با تکیه بر تجربیات خویش در خصوص تاًثیر رنگ در شهر و شهروندان 
معتقد است: »آزمایشات۱2 نشـان داده اند که برای جهـت یابـی و تعییـن موقعیـت در فضا و نیز 
تشخیص اجسام، فرم از اهمیت بیشتـری نسبت به رنگ برخـوردار اسـت؛ اما سبکـی که عمدتاً 
دارای ترکیبات پیچیده ای است، در مقایسه با یک ترکیب ساده، رنگ نسبت به فرم از ارزش 
باالتری برخوردار می باشد، نتیجهء به دست آمدهء دیگر این است که در یک پیام، اجزای رنگی، 
بیشتر بخش زیباشناسی را تشکیل می دهند؛ در حالی که جنبهء ظاهری، بیشتر مطابق با بخش 
معناشناسی است. البته این زمانی صدق می کنـد که گوناگـونی فرم ها و تاًثیر احساسی آن ها 
مورد توجه قرار نگیرد. "تاج محل" در آگـرا با سنگ مرمـر سفیـد پوشیده شده و رنگ آن به طور 
مدام تغییر می کند: در سحر گاه به رنگ قرمز، در نور ظهر به رنگ سفید، بعد از ظهر در طیف های 
مختلف رنگ زرد، عصر به رنگ آبی روشن و در نور مهتاب، به رنگ خاکستری- سفید در می آید« 

)کورت گروتر،۱38۹: 223(.

جایگاه نمادین رنگ در فضای شهری
نمادین بودن یکی دیگر از خصوصیات مهم رنگ است که در شهر و تعامالت رفتاری شهروندان 
با وجوه هویت بخش عناصر شهری برای آن جایگاهی خاص در هر فرهنگ تعریف می شود. 
همان طور که فرم، نماد مشخصی برای هر عنصر در فرهنگ های مختلف است، رنگ ها نیز دارای 
تعریف های متفاوتی نزد فرهنگ های مختلف هستند. بدین ترتیب، استفادهء نمادین از رنگ 
در شهرها و نماها و حتی پوشش افراد در یک جامعه، تاریخي به قدمت عمر بشر دارد. در 
جوامع مختلف رنگ ها نشان دهندهء نمادهاي متفاوتي هستند و براي هر طبقه و هر قشر معنا و 
مفهوم متفاوتي دارند و براي نشان دادن نمادي خاص استفاده می شوند. گاهي یک رنگ در یک 
فرهنگ کامالً معناي متفاوتي با فرهنگ دیگر دارد. رنگ ها هم چنین در مذاهب مختلف معناهای 
متفاوتي دارند. بختیاری فرد معتقد است:» رمزهای قراردادی شده براي درک رنگ ها همیشه 
به صورت آگاهانه نبوده است؛ بلکه بیشتر در بستر فرهنگ و باورهاي دیني و تحت تأثیر شرایط 
اقلیمي جوامع انساني است« )بختیاري فرد،۱388 :2۱(؛ بنابراین،» همبستگي رنگ با نمادگرایي، 
اعتقادات و فرهنگ یک سطح منطقه ای از تأثیرات رنگ را به وجود می آورد که نقش اساسي و 
تعیین کننده ای دارد. عالقه مندي به استفاده از رنگ یا رنگ های خاص در میان یک ملت به طور 
معمول نتیجهء وجود پدیده هایی به همان رنگ در میان آن هاست؛ براي مثال رنگ فیروزه ای در 
تمام دنیا به نام آبي ایراني شناخته می شود« )بختیاري فرد،۱388 :۱۰3-۱۰4(. رنگ فیروزه ای 
در شهرهای سنتی  نشان از تقدس و پاکی دارد و در معماری و شهرسازی ما به آسمان تشبیه 
شده است و از آن در گنبدها و بناهای مذهبی مان به وفور استفاده کرده ایم. به طوری که » رنگ ها 
برای افراد، ناخودآگاه حکم نشانه را دارند و استفاده از رنگ های مشخص به صورت نوعی استاندارد 

درآمده است« )محمودی،۱384 :۱۱۹(.

جایگاه نورهای رنگی در فضای رنگی شهری
نورهای رنگی را می توان در شهرهای مدرن به  وفور مشاهده نمود. چراغ های خیابان، تابلوهای 
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تبلیغاتی)الیت باکـس هـا(، عـالئم، آگـهـی ها و 
ساختمـان ها بخصـوص در شـب که قابلیت های 
بیشتری را نمایان می سازند، همگـی جزئی از نور 
شهر هستند. گرچـه، بی نظمـی های بصـری که 
توسط این گونه نورپـردازی های خــاص در شب 
به وجود می آیند، متحرک و جـالب هستنـد؛ امـا 
می تواند نظم محیط را بعد از تاریکی به هم بزنند 
و باعث اغتشاش محیـط در نور روز شوند )میجر 
و دیگــران، ۱38۹: ۱۱7(. بنابرایـن، استفـاده از 
تأثیرات نمایشی نورهای رنگی در شرایط مختلف 
می تواند شرایط متفاوتی در منظر شهری پدید 
آورد و حتـی ممکن اسـت توجـه مخاطـب را از 
شرایط حقیقی منظر و باالخص رنگ آن منحرف 
سازد )بل،۱387 : ۱۰3(. همچنیـن، تغییـرات 

روزانه از سپیده دم تا ظهر و غروب و شب، با نورهای مختلفی توام اند. این تغییر و تنوع نورهای 
طبیعی، تغییرات رنگی متفاوتی به وجود می آورد که بسته به نوع نور، شدت نور، زاویه تابش نور 

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

نتیجه
رنگ در اجزا شهر تابع نوع عناصر و رنگ زمینهء شهری است. تغییرات رنگی در فضای شهر 
بیشترین نمود خود را در عناصر قابل مشاهده ای چون جداره ها و عناصر اصلی شهری دارد. امروزه 
تغییر کیفی رنگ در سیمای شهر بسته به رنـگ مصالـح متغیر است و با توجه به تنوع فرهنگی 
شهرهای بزرگ شاهد عدم انضباط شهـری در رنگ مصالح موجود در یک منطقـه و در نتیجه 

اغتشاش رنگی در سیمای شهرها هستیم.  
  رنگ یکی از جنبه های اصلی زندگی شهری است که به طور طبیعـی و مصنوعی در محیـط 
وجود دارد؛ اما تغییرات کمی و کیفی رنگ در محیـط شهـری به عوامل اقلیمـی و جغرافیایی و 
فرهنگ ساکنان آن بستگی دارد. عوامل دیگری چـون تنوع مواد و مصالـح، تنوع های جمعیتی و 

هویتی بسته به عامل جغرافیا و فرهنگ ساکنان شهری متفاوت است.
 عالوه بر این، به علت توسعهء ارتباطات و رشد حمل و نقل و مهاجرت، شکل و رنگ شهرها 
هویت خود را که مربوط به اقلیم، رنگ و بافت مصالح منطقه است از دست داده اند؛ بنابراین، 
توجه به عامل هویت در کنار دیگر عوامل چون نوع کاربری منطقه، نوع جامعه، فرهنگ و نوع فرم 
محیط در طراحی زیبایی شناسانه رنگ و در پالت رنگی شهر از عوامل مهم است. از سوی دیگر، 
با توجه به عامل جغرافیا و محیط و نقش عوامل اقلیمی در رنگ شهر، رنگ و فرم پوشش گیاهی 
یا فضای سبز شهری یکی از عوامل هویتی هر شهر است. با توجه به جنبه های روان شناختی و 
زیبایی شناسی رنگ، هدایت و طراحی فضاسازی رنگی با این عنصر متغیر شهری، می تواند فضای 
رنگی متنوع و طبیعی در شهرها ایجاد کند که بسته به نوع اقلیم و جغرافیای هر شهر و با آب و 
هوای همان شهر و یا منطقه تعریف شود. بدین ترتیب به منظور دستیابی به فضای رنگی متناسب 
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با هویت هر شهر، باید عالوه بر استفاده از مصالح بومی هماهنگ، رنگ پوشش گیاهـی در منطقه، 
مورد مطالعه قرار گیرد تا طراحی فضای شهری نیز با توجه به فضای رنگی پوشش گیاهـی و تنوع 

رنگی در آن صـورت گیرد.
 در نهایت به نظر می رسد، به علت چند فرهنگی شدن شهرها و مهاجـرت های گستـرده به 
کالنشهرها، توجه به عامل هویت در تعیین رنـگ شهر و حفظ تاریخچهء هر شهر، بیش از پیش 
ضروری به نظر می رسد. چنان که فضای رنگـی در شهرهای امـروز عموماً بدون طرحی از پیش 
تعیین شده در نما، مبلمان، تابلوهای تبلیغاتی و نورهای رنگی صورت می گیرد که منجر به فضای 
رنگی مغشوش و بی هویت در شهرها می شود. بنابراین تـدوین، قوانیـن مصوب در مـورد رنـگ و 
نوع مصالح در هر شهر، بسته به شرایط آب و هوایـی و اقلیمـی آن شهر ضـروری است. لذا بنظر 
می رسد عالوه بر مطالعۀ ویژگی های هویت تاریخـی، فرهنگی و اجتماعی هر شهر و منطقه باید 
شاخصه های زیباشناختی آنها در پالـت رنگـی منظــر آن شهر و منطقه در نظر گرفته شود، تا از 

اغتشاش رنگی و ناهنجاری های بصری در شهرها جلوگیری شود.

پی نوشت 
۱- دیوار سبز.

2- نمای سبز. 
3- » نقاشی دیواری معاصر با مواد، مصالح، بسترها و ظاهری از دیوار و معماری روبرو است که نسبت به گذشته، 
شکل و کارکردی بسیار متفاوت دارد. این بدان معنی است که مهم ترین راه هماهنگی و پیوستگی نقاشی دیواری با ساختار 
زیباشناسانه معماری معاصر، بهره جویی از تکنولوژی و مواد و مصالح جدید است و جز در شرایطی خاص، به کارگیری مواد 

و مصالح سنتی نقاشی دیواری کاری غیر اصولی و بی فایده خواهد بود« )کفشچیان مقدم، ۱387: 5۰(. 
4- جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به مقاله »چگونه یک نقاشی دیواری را ساماندهی کنیم.« ) اصغر کفشچیان مقدم(.

5- جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به مقاله» ویژگی های نقاشی دیواری« )اصغر کفشچیان مقدم(.
۶- مقصود از رنگ آمیزی واحد مبلمان شهری، هماهنگی رنگ در اجزاء مبلمان با کلیت محیط شهر است که در 
نهایت به هماهنگی رنگی در فضای شهری می انجامد. همچنین، عامل دیگر در گزینش رنگ، کاربرد شئ رنگ شده است. 
در کنار رنِگ عناصر، خود فضا نیز قابلیت های باالیی برای ترکیب های رنگی دارند. شرایط فرهنگی و بافتی هر منطقه در 
تعیین نوع و جنس رنگ تعیین کننده است. نحوة استفاده از مکان، مدت نشستن، زمان پیاده روی، نوع تفریحات مردم، و 
گذران اوقات فراغت در شهرهای مختلف کاماًل متفاوت است و این تفاوت فرهنگی و رفتاری مبلمان شهری خاص همان 

منطقه را می طلبد.
 .stevenson. Debora -7

8- مراجعه شود به کتاب تأثیر متقابل رنگ ها )صفحه ۱7۹( و کتاب رنگ ایتن )صفحه 2۱(.
۹- آزمایشاتی که در بیشتر کتاب های رنگ شناسی عنوان می شود، یکی مربوط به استبل مسابقات اسب دوانی است 
که با دو رنگ آبی و قرمز رنگ آمیزی شده و هر کدام تاثیر روانی متفاوتی روی اسب ها گذاشته است و دیگری مربوط به 
میهمانی شام می@شود که با تابیده شدن نورهای رنگی روی غذاهای مختلف، رنگ های غذاها متفاوت نشان داده شده اند.

۱۰- نمونه مـوردی آن را می توان در روستـایی چون ماسـوله، با در و پنجره هـای آبــی و دیواره های قرمز در نمــای 
ساختمان های ابیانه مشاهده نمود. در این دو مورد به خوبی می توان تأثیر شرایط اقلیمی، رنگ مصالح و باورهای مردم را 

در فضای رنگی محیط مشاهده نمود.
.Grutter.JorgKurt .Asthetik der architekur -۱۱

۱2- آزمایشاتی که کورت گروتر از آنها صحبت می کند مربوط به گروه های انسانی می شود که در موقعیت های مشابه 
و متفاوت دست به انتخاب های رنگی متفاوتی زده اند. به عنوان مثال ثابت شده برای افراد بشاش و برون گرا رنگ بیشتر از 

فرم اهمیت دارد.
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شهری، مرکز مطالعات وتحقیقات شهرسازی و معماری ایران، انتشارات شهیدی، تهران.

- رهنمائی، محمد تقی )۱3۶۹(، مجموعه مباحث و روش های شهرسازی، جغرافیا، انتشارات: مرکز مطالعات و تحقیقات 
شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی، تهران. 

- سید صدر، سید ابوالقاسم )۱384 (، معماري، رنگ، انسان، انتشارات آثار اندیشه، تهران.
- سیف الدینی، فرانک )۱38۹ (، فرهنگ شهرسازی، انتشارات آییژ، تهران.

- کالنتری، حسین، پیام انصافیان)۱3۹۰(، مبلمان شهری، نگرشی نو بر تجهیز فضاهای شهری توسط مبلمان شهری، 
انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تهران.

- کارمونا، متیو، تیم هیت، تنراک، استیون تیسدل)۱۹۶۶(، مکان های عمومی فضاهای شهری )ابعاد گوناگون طراحی 
شهری(، مترجمان: فریبا قرائی، مهشید شکوهی، زهرا اهری، اسماعیل صالحی)۱388( انتشارات دانشگاه هنر، تهران.

- کارکیا، فرزانه )۱375 (، رنگ : نوآوري بهره وري، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
- کورت گروتر، یورگ)۱38۹(، زیبایی شناسی در معماری، ترجمه: مجتبی دولتخواه، سلماز همتی، انتشارات دولتمند، 

تهران.
- لینچ، کوین) ۱372(، سیماي شهر، ترجمه: منوچهر مزیني، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. 

- محمودي، کوروش. امیر شکیبا منش) ۱384 (، اصول ومبانی رنگ شناسي در معماري وشهرسازی، انتشارات هله، 
تهران.

- مدني پور، علي) ۱384(، طراحي فضاي شهري)نگرشي بر فرآیند اجتماعي- مکاني(، ترجمه: فرهاد مرتضایي انتشارات 
شرکت پردازش و برنامه ریزي شهري، تهران.

- میجر، مارک. جاناتان اسپایر، آنتونی تیسهازر )۱38۹(، هنر نور و معماری)ساخته نور(، ترجمه: فرشید حسینی، 
انتشارات مهرازان، تهران.

مقاالت
- صباغ الوانی، علی اصغر )۱3۹۰( رنگ در منظر شهری، جلد 5، رنگ، فرهنگ و شهر، مجری طرح: دانشگاه صنعتی 
امیر کبیر. کارشناسان طرح: حسن سامعی، رضا سلیمی، فضه غالمرضا کاشی، ناظر عالی: معاونت برنامه ریزی و توسعه، دکتر 

جمال کامیاب، ناظر داخلی: مدیرت مطالعات و آموزش: دکتر فریبرز سجادی. سازمان زیباسازی شهر تهران.
- صباغ الوانی، علی اصغر )۱3۹۰( رنگ در منظر شهری، ابعاد جامعه شناختی رنگ ها، دانش زیبایی شناسی شهری، 
مجری طرح: دانشگاه صنعتی امیرکبیر. کارشناسان طرح: حسن سامعی، رضا سلیمی، فضه غالمرضا کاشی، ناظر عالی: 
معاونت برنامه ریزی و توسعه، دکتر جمال کامیاب، ناظر داخلی: مدیرت مطالعات و آموزش: دکتر فریبرز سجادی. سازمان 

زیباسازی شهر تهران.
- رئیسی، صدیقه. نیلوفر نیکقدم)۱38۹( تاثیر روانی طیف های رنگی ایجاد شده توسط رنگ خودروها در معابر شهری 

)نمونه موردی : مرکز شهر تهران( نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شماره 4۱، صفحات78-۶7.
- کفشچیان مقدم، اصغر، )۱387( مواد و مصالح جدید در نقاشی دیواری معاصر، کتاب ماه هنر، صفحات58-5۰.

- مرادی، سلمان)۱38۶( هنر عمومی و تلفیق آن با فضای شهری، نشریه باغ نظر، شماره 8، صفحات ۹۰-8۱.

بـررسـی جایـگاه رنــگ در فضـای شهـری


