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مطالعه موردی کوی » های موجود در فضاهای شهرینقش رنگ در کاهش تنش 

 «محتشم گرگان

  چکیده
محيطي كه  تنوع، خوانایي و انسجام هايبه كيفيت توجه با و ادراكي و بصري لحاظ هویت رنگ به نام به متغيري :بیان مسئله

ترین اجزا عناصر است. در حقيقت رنگ یکي از مهم ترین عوامل تأثيرگذار در فضاي شهريمهم شود ازمي مواجهآن  با مخاطب

نقش رنگ   مسئله این پژوهش بيان ،با توجه به آنچه گفته شد بصري در طراحي مبلمان شهري و نيز منظر شهري مطرح است.

 سه گانه مورد بررسي و رویکرد جذب گردشگر است. هايهاز نظر گرو در فضاي شهري منطقه كوي محتشم گرگان

ها به عنوان تأثيرگذارترین عامل بصري جستار پيش رو، با هدف بررسي نقش رنگ بر ساختار فيزیکي و بيروني ساختمان هدف:

 انجام شده است. « كوي محتشم گرگان»  بر ایجاد احساس امنيت اجتماعي، ایجاد حس شادي و آرامش، بر ساكنين محله

. صورت گرفته استاي و مطالعات ميداني تحليلي با استفاده از منابع كتابخانه -پژوهش پيش رو به روش توصيفي روش پژوهش:

نفر از ساكنان موجود در منطقه مورد پژوهش در سه گروه سني   30هایي با صورت موردي مصاحبهدر راستاي هدف پژوهش، به

 .استهختلف، انجام شدم

افراد نوجوان با اشتياق بيشتري از تغييرات رنگي ایجاد شده در فضاي منطقه زندگي خود كه  نتایج پژوهش نشان داد ها:یافته

 اند كه نياز ساكنين ایناند. افراد جوان، زیبایي ایجاد شده در فضاي محله را تغييري خوشایند دانسته اما بيان كردهاستقبال كرده

سال، بسته به شرایط سني و درک متفاوتي هاي موقتي ایجاد شده در محيط است. گروه سوم  افراد ميانمحله بسيار فراتر از رنگ

اند، ضرورت وجود رنگ را در محيط زندگيشان بسياركم احساس كه از فقر و شرایط نامناسب زندگي اجتماعي در آن منطقه داشته

 اند. و یا تظاهر به نادیده گرفتن رنگ در ایجاد حس آرامش و شادي و تأثير مثبت آن بر ساختار زندگي خود داشته اندكرده
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 مقدمه
تعریف و هویتي  ،خالقانه از معناي مکان هايمکان به تنهایي فاقد معنا است و اضافه كردن هر چيز تازه، نو و ایده

گيرد. بيروني یا ظاهري شکل ميكند. اولين ارتباط مخاطب با فرهنگ، از راه حواس تازه براي مخاطب ایجاد مي

درک ساختار بيروني محيطي كه در آن قرار دارد، به مرور زمان به الیه مخاطب پس از ورود به یک شهر و محله و 

صورت هشود. این ساختار ظاهري نه تنها بر مخاطبي كه بهاي دروني فرهنگي، اجتماعي و مذهبي محيط وارد مي

هاي محيط بر ساكنين منطقه كه با تمام حواس خود با ثيرگذار است، بلکه انرژيأموقت در محيط قرار دارد ت

صورت مستقيم قابل انتقال است. هثراست. انرژي محيط بر مخاطب بؤبسيار ممحيط زندگيشان در ارتباط هستند، 

اسي، شناخت هاي موجود در محيط كه در برگيرنده فاكتورهایي مانند دانش فني، هنر، مردم شنبخشي از انرژي

مخاطب و روحيه افراد  نازیبا و تأثيرگذار برفرهنگ تاریخي و اجتماعي منطقه است در ایجاد حس خوب، زیبا، 

ثر است. یعني تمام آنچه كه در ارتباط با فرم، رنگ و نوع چيدمان مبلمان شهري و مصالح ؤساكن در منطقه م

در محيط است، باعث رشد و نمود بهتر مخاطب خواهد شد و اثرات مخرب و یا مثبتي در محيط ایجاد  رفتهكار هب

 زیبایي ،بخشيهویتباعث كه  استمحيط  كيفيتترین فاكتورهاي مهمیکي از  رنگخواهد كرد. در این راستا، 

با هدفمند كردن استفاده از شود. بنابراین، یک تيم متخصص فضاهاي شهري مي خوانایي فضاهاي شهري و

هایي نه چندان دور، در گذشتهبه نحوي مطلوب فراهم كند.ارتقاء كيفيت فضاي شهري را  تواند شرایطرنگ مي

چهره شهرها عالوه بر ساختار معماري همگون با اقليم، به واسطه استفاده از رنگ هاي طبيعي موجود در مصالح 

فياي هر منطقه، داراي ساختار همگون زیبایي بوده است كه با روحيه و كاربردي و مواد بومي متناسب با جغرا

ساختار ذهني افراد آن اقليم ارتباط مستقيم داشته است. هماهنگي رنگي یکي از عوامل ایجاد وحدت، احساس 

این هماهنگي بصري و استفاده تر شده است. هاي كوچکآرامش و هویت بخشيدن به هر شهر، منطقه و نيز محله

چنين فضاهاي شهري را  در خوب حركت فرهنگ و باورهاي مذهبي، تجربه درست از رنگ متناسب با جغرافيا،

در خاطر شهروندان و بازدیدكنندگان باقي خواهد گذاشت. به این دليل است كه اغلب مخاطبان پس از گذشت 

سرزندگي كه محيط برایشان  شادي و دليل ایجاد حس وحدت، زمان در خاطر خود از بودن در آن فضاها، به

با سرعت سرسام آور ساخت و سازهاي غير اصولي و غير استاندار و عدم  كنند.وجود آورده بوده، با شادي یاد ميهب

هاي عمودي كوتاه، بلند و نازیبا در كار برده شده با اقليم منطقه و نيز رشد ناهمگون ساختمانهتناسب مصالح ب

 هنرهاي و ارتباط با شهرسازي تئوري در هايكادميک و پيشرفتآ متخصصين برخالف وجودكنار یکدیگر؛ 

به وجود رنگ و ارتباط آن در ایجاد حس خوشایند و باالبردن سطح شادي و احساس آرامش اجتماعي  تجسمي،

ها و مدیران شهري متخصص در ایجاد این حس خوشایند نقش شهرداري .شهروندان كم توجهي بسيار شده است

هاي اخير نقاشي هاي هایي پر از آلودگي هاي بصري و صوتي، بسيار پر اهميت است. اگر چه در سالدر فضا

خوش تغييراتي كرده است ولي اغلب ساختار در شهرهاي بزرگ، فضاي شهري را دست دیواري بسياري خصوصاً

یت بومي افراد ساكن ها و هوشناسي محلهبصري و هویت رنگي بيان شده بر روي دیوارهاي شهرها بدون آسيب

 كند.در شهروندان ایجاد مي را ت و شاديصورت موقتي و سطحي احساس رضایهكه ب استدر مناطق، اجرا شده

و نيز عدم توجه به ساختار فرهنگي و قومي هاي اجتماعي موجود در محله عدم كارشناسي دقيق و شناخت آسيب

 براي ایجاد تحول بصري و تغيير مبلمان منطقه توسط متخصصان  «كوي محتشم گرگان»افراد ساكن در محله 
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ثيرگذاري أشهري، محقق را بر آن داشته تا به بررسي ارتباط فضاي رنگي ایجاد شده در منطقه مورد نظر و دریافت ت

فيزیکي رو با هدف بررسي نقش رنگ در ساختار بنابراین، جستار پيش تغييرات رنگي بر شهروندان محله بپردازد.

ثيرگذارترین عامل بصري بر ایجاد احساس امنيت اجتماعي، ایجاد حس شادي و أها به عنوان تو بيروني ساختمان

جستار پيش رو بر این فرضيه مبتني است كه  انجام شده است. «كوي محتشم گرگان» آرامش، بر ساكنين محله

تأثيرگذارترین عامل بصري توانسته است بر ایجاد ها به عنوان كاربرد رنگ در فضاي فيزیکي و بيروني ساختمان

« محتشم گرگان كوي»احساس امنيت اجتماعي و خصوصاً در ایجاد حس شادي و آرامش بر ساكنين محله 

 .تأثيرگذار باشد

 

 روش پژوهش
صورت مصاحبه با ساكنين محله و ه)ب دو محور مطالعات ميدانيتحليلي بر  -پژوهش به صورت توصيفياین 

اي، انجام شده است. در راستاي اهداف پژوهش، سه گروه سني مختلف براي هاي كتابخانهمشاهده( و نيز داده

تعریف، متغير بودن  ،هاي سني مختلفدليل انتخاب گروه انتخاب شد. هات مطرح شده در مصاحبهاالؤپاسخ به س

امنيت اجتماعي و شادي، است.  به كلمه دریافت ذهني و نياز مخاطبان در شرایط سني و فرهنگي متفاوت نسبت

نوجوان، جوان و سني نفر در سه گروه  30آماري  جامعهاست و شدهگيري به صورت تصادفي ساده روش نمونه

 30االتي در غالب مصاحبه با ؤطي دو هفته متوالي س رندميصورت هبنابراین، ب د.ناهبندي شدسال دستهميان

ثير رنگ بر رفتار اجتماعي ساكنان منطقه مورد نظر، در اختيار مخاطبان أارتباط با تشهروند ساكن در محله در 

  .استهقرار گرفت

 

 پیشینه پژوهش
در جستاري  «لطفيزارع و »در حيطه عنصر رنگ در فضاهاي شهري و آموزشي مطالعات متفاوتي انجام شده است. 

(، تمركز اصلي پژوهش خود 1396)« زندگي در فضاي شهريرنگ در شهر با رویکرد ایجاد تنوع و سر » با عنوان

اند. از محيط پيرامون زندگي خود، معطوف كرده ادراک فرد نحوه بر گذاري آن تأثير و رنگ عنصر بررسى بهرا 

احساس  در ساختار شهرسازي، باعث دریافت مناسب تركيب یک فضاهاي رنگي به صورت اصولي و در تجربهزیرا، 

بررسي جایگاه رنگ » در پژوهش خود «پهلوانمقدم و كفشچيان » شود.آرامش در شهروندان ميمندي و رضایت

(، 139۵) «چهارراه وليعصر(-)مطالعه موردي: تهران خيابان انقالب، حد فاصل ميدان انقالب در فضاي شهري امروز

پژوهشگران در نتایج خود به اند. بر ویژگي رنگ در هویت فرهنگي و اجتماعي خيابان انقالب تهران متمركز شده

هاي این موضوع اشاره كردند كه هویت چند وجهي امروز محدوده خيابان انقالب تهران به دليل وجود كاربري

تر از همه آلودگي هواي این گوناگون فرهنگي، سياسي و اجتماعي كه در محدوده این خيابان وجود دارند و مهم

هاي پر تردد این شهر، باعث ایجاد تغييرات نامطلوب رنگي در از شاهراهمنطقه به علت قرار گيري در مسير یکي 

پالت رنگي، تکنيک طراحي منظر رنگي » با عنواندر پژوهش خود  «الهيعينپاكزاد و »این منطقه شده است. 

 ترین عامل بصري یندي در جهت استفاده از رنگ به عنوان مهمآ(، به دنبال ارائه روش یا فر139۵) «شهرها
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-كریميسيادتي و » هستند.كاپالن،  محيطي عمومي با استفاده از نظریه ترجيحات فضاهاي در جهت ارتقا كيفي

بررسي و بازخوانش تداوم زندگي شهري در شب مبتني بر شادابي و سرزندگي فضاهاي شهري » در پژوهش «فرد

 هاي زندگي ندان و نيز شاخصهوشادي شهردگي و ن، با تمركز بر عوامل سرز«ساعته؛ مورد پژوهشي: محله دربند 24

هاي تعریف شده براي زندگي شبانه از جمله احساس امنيت، دسترسي به نتایج نشان داد كه بين شاخصشبانه 

هاي ها، كاربريانگيز بودن آن ها و جذاب و هيجانوسایل حمل و نقل عمومي، نظافت و پاكيزگي، تنوع فعاليت

ها، امکان ت یک فضاي شهري، داشتن حق انتخاب، افزایش ساعت عملکرد فعاليتوضع موجود، زیبایي و جذابي

روي در و اعتقادات فرهنگي و مذهبي جامعه، سطح آگاهي و سواد مردم ،امکان قابليت پياده تجمع گروهي، باورها

 .وجود دارداي مثبت و خطي طههاي شبانه، رابیک فضاي شهري و ميزان تمایل مردم براي استفاده از فعاليت

لفه جذابيت ؤهمچنين، نتایج نشان داده است كه از بين فاكتورهاي مختلف در نظر گرفته شده در این پژوهش، م

ها مانند خوانایي و تنوع خيابان دربند لفهؤساعته نسبت به سایر م 24به خياباني  نمنطقه دربند براي تبدیل شد

 مهدوي و مهدیان بهنميري  ، نژادحاتمي» .بسيار باالیي برخوردار استو یا امکان فعاليت در این خيابان، از پتانسيل 

هاي ارتکاب جرم در محالت حاشيه نشين مورد پژوهش؛ نگرشي بر جرم خيزي و زمينه» در پژوهشي با عنوان

هاي ارتکاب جرم در محالت (، به صورت موردي به مسئله جرم خيزي و زمينه1393) «محله شاد قلي خان قم

اند. پژوهشگران در مقاله خود بر خالف تمركز جستار پيش رو در نشين شاد قلي خان قم متمركز شده حاشيه

حيطه تأثيرات عامل رنگ بر محيط و رفتار اجتماعي مخاطبان؛ عوامل محيطي و اجتماعي و سایر عوامل تأثيرگذار 

ن پژوهش تنها از جهت انتخاب موقعيت اند. ایقم دانسته« محله شادقلي»دیگر را از عوامل مهم ارتکاب جرم در 

 گرگان قابل قياس است.  «محله محتشم»اجتماعي محله به عنوان یکي از محالت جرم خيز با 
 

 «کوی محتشم گرگان»موقعیت جغرافیایی محله
خانوار از  264(. این محله با 1)تصویر محله كوي محتشم در قسمت جنوب غربي شهرستان گرگان قرار دارد

شود. طبق آمارهاي ثبت شده این شهر محسوب ميغيرمجاز هاي گاهسکونت واي شهر گرگان و جزحاشيهمناطق 

كه آمار اي است ترین مناطق حاشيهدر بخش مناطق آسيب پذیر و جرم خيز گرگان، این محله یکي از شاخص

منطقه غير قابل انکار است هاي اجتماعي دیگر در این اعتياد، خرید و فروش مواد مخدر و بسياري از آسيب

به  رویکردبا هاي كارشناسانه اي غير اصولي و بدون زیرساخت، پروژه1396(. در سال139۵ ،)خبرگزاري مهر

رنگ آميزي بافت فرسوده این منطقه اجرا  پروژه ،هاي فرسودهسياست شهرداري گرگان مبني بر بازآفریني بافت

حائز اهميت است كه در بين چندین منطقه جرم خيز و مناطقي كه  (. این نکته1397 ،شده است)خبرگزاري مهر

 اي با ساختار معماري غير استاندارد در گرگان وجود دارند؛ تنها ساختار بيروني ساختمانهاي حاشيهگاهجز سکونت

به اند و نسبت اي واقع شدهتپهصورت پلکاني بر روي كه بهاست  «كوي محتشم»منطقه رنگ آميزي شدۀ هاي 

در معرض دید شهروندان و مسافراني است كه با خودرو  كامالً در ارتفاع باالتر و «شهيد صيادشيرازي» بلوار پرتردد

 این منطقهاي پرتردد هدف شهرداري گرگان، تنها زیباسازي بخشي از فضاي حاشيه قطعاً  .ندگذرمياز این بلوار 

رضایت اجتماعي شهروندان و نيز ایجاد ثيرگذار در أدر كنار زیباسازي منطقه، توجه به سایر عوامل ت .استبوده

ثيرات مثبتي چون كاهش جرم، خشونت، احساس شادي و حس خوب شهروندي و هویت بخشي به ساكنان أت

 است.ار گرفته نشدهمورد توجه و مطالعه قرگيرند، چنين مناطقي كه كمتر مورد توجه مسئولين شهري قرار مي
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 کاربرد رنگ در شهر  
و حال و هواي هر شخص وابسته به درک او از هویت مکاني  افتدمي اتفاق مکان گستره در انساني رفتار عموماً

در این راستا یک رابطه تعاملي بين انسان و ساختار شهري و هویت است كه در آن رشد كرده و ساكن است. 

ثير بسيار مستقيمي أافتد. تمامي تغييرات فيزیکي، بصري و حتي صوتي موجود در فضاي زندگي تمکان اتفاق مي

هواي فرد و نحوه نگرش او بر زندگي و تعامل با جامعه دارد. رنگ، یکي از فاكتورهاي مهم در گرافيک بر حال و 

 ذهن بر شهري را بصري ثيراتأت تواند اثرگذارترینمي شهر، در ساختار رویکرد پردازترین داده عنوان شهري و به

رفتار شهري و  الگوي ایجاد در را نقش رینتمهم (. رنگ16۵ ،139۵، عين الهياكزاد و پ( مخاطبان داشته باشد

را به  شهر بصري جذابيترسالت انتقال مفاهيم و ایجاد  اجتماعي توانمند اجتماعي شهروندان و به عنوان عنصر

آنچه مسلم است دید نقاشانه یک نقاش نسبت به عنصر رنگ با دید معمارانه طراحان شهري بسيار  .همراه دارد

نسبت  تريگيرشهري و اقليم یک منطقه خاص، با تفاوت چشم محيط در را رنگ متفاوت است. طراحان شهري

 یکي است و معمارانه،رنگ در فضاي نقاشانه  اصول هارموني كه حالي است این در كنند.نقاشان استفاده مي به

 ,Naderi Golzaldini)برندكار ميهها رنگ را به منظور متفاوتي و در راستاي اهدافي خاص بولي هر یک از آن

 اند، در فضایي كهكار گرفتهیي سه بعدي در وسعتي بسيار وسيع بهرا در فضاها طراحان شهري رنگ. (2016

ثيرات بصري أهاي مختلف تمتفاوت است. رنگ بسته به نوردر فصلهاي مختلف، در شهرها و اقليم كيفيت نور

كند. عالوه بر این در طول ساعات متفاوت روز و شب در فضاي زندگي شهروندان، ایجاد مي متفاوتي را خصوصاً

یک طراح شهري كارآمد باید براي ایجاد فضاي شهري صميمي و موفق، در طراحي فضاي شهري فاكتورهاي 

تر از همه ساختار فرهنگي، مذهبي و اجتماعي هاي طبيعي و مصنوعي، فصل و مهمي مانند اقليم، نوربسيار متفاوت

 در باید شهر براي رنگ تئوري بنابراین،(. 104، 1396، لطفي)زارع و  شهر و شهروندان را در نظر داشته باشد

امروزه كه با رشد جمعيت و ورود شهرهاي  طراحان شهري در دكوراسيون ؛رودكار هتري بوسيع هايزمينه

هاي خالقانه رنگ با دید باید به خلق هارموني شهرونداني با ذائقه فرهنگي و اجتماعي متفاوتي روبرو هستند،

 .1تصویر

  .دایره قرمز: محله كوي محتشم گرگاننقشه شهرستان گرگان و محله كوي محتشم، 

   www.ajibtarin.com/touristic- plasesمنبع:
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كار گرفتن فاكتورهاي اقليمي و فرهنگي به رفتارهاي اجتماعي و فردي هو با ب باشند بيشتري داشته علمي توجه

  .(Naderi Gorzaldini, 2016, 258)تري بپردازنده با كنجکاوي دقيقشهروندان ساكن در شهر و محل

 اجزاي و هاساختمان نماي شامل كه رنگ شهرها با توجه به فاكتورهاي اشاره شده براي طراحي رنگي یک شهر،

این  كه شود؛مي خاصي هايرنگ فضاي سبز شهر است محدود به و شهري مبلمان بناها، بام و كف سازي آن،

در (. 103، 1396، لطفي)زارع و  محسوب مي شوند شهر و یک محله یک رنگي به نوعي شناسنامه فاكتورها

هایي از ، بصورت رندومي نمونه1راستاي مطالب ارائه شده در بحث خالقيت استفاده از رنگ، در جدول شماره

هرهاي مختلف دنيا براي مقایسه فضاهاي شهري با ساختار رنگي متناسب با اقليم، فرهنگ و مذهب در برخي از ش

ارائه شده است. همانطور كه در ساختار ظاهري تصاویر  «كوي محتشم گرگان »با فضاي رنگي ایجاد شده در محله

هاي مهم بصري در مبلمان شهري در جذب شود، استفاده از فاكتور رنگ به عنوان یکي از شاخصهمشاهده مي

ایجاد حس وحدت و رضایت در مخاطبان  ،تر از همهبخش و مهم توریست، ایجاد فضایي لذت بخش و آرامش

ثيرگذار است. اگر اصول كارشناسانه مدیران شهري را در ایجاد فضاي مسرت بخش در استفاده از رنگ را أبسيار ت

رو مقایسه كنيم، به راحتي به تقليدي كوركورانه، غيركارشناسانه و بدون در با محله مورد پژوهش جستار پيش

پذیر، مواجه خواهيم شد. در نگاهي ر گرفتن فاكتورهاي فرهنگي، اجتماعي و نياز افراد ساكن در این محله آسبنظ

ها رنگ شوندگذرا براي شهروندان و مسافراني كه از مسيركمربندي ورودي شهر وارد بلوار شهيد صياد شيرازي مي

 «كوي محتشم»هاي ه شده كه سر از كوچهكنند. مخاطب دچار وسوساي چشم نوازي ميصورت غيرمنتظرههب

درآورد و در لذت رنگ پراكنده شده در محيط، شریک شود. این در حالي است كه وقتي وارد فضاي ورودي 

كه بسيار با شتاب شاید فقط براي ایجاد دلخوشي موقت ساكنين  شد هایي روبرو خواهدمنطقه شده با ساختمان

هایي كه با مصالحي غير اصولي مانند چهل وشاندن چهره نازیباي ساختمانتر از همه براي پكوي محتشم و مهم

اند تا این منطقه را كه . مدیران شهرداري گرگان سعي كرده(2)تصویر انداي مندرس كنار هم ساخته شدهتيکه

احساس اي و یا غير مجاز شهر گرگان شناخته شده است را با هزاران گاه هاي حاشيهبه عنوان یکي ازسکونت

هاي نازک رنگ پنهان كرده و حس بصري خوشایندي را براي رهگذران و مسافران عبور از این ناامني در زیر الیه

 سمبلي و شهري است فضاهاي و محيط جذابيت عوامل تریناصلي از یکي رنگي شهر مسير فراهم آورند. منظر

 و شهر منظردر  رنگ اصولي و درست كارگيريهب ،این اساس شود. بریک شهر محسوب مي شخصيت براي

  مندي در شهروندان و گردشگران را ایجاد خواهد كرد. امکان ارتقا حس سرخوشي و رضایت شهري فضاهاي

 

 

 
 
 

 

 .2تصویر

  .محله كوي محتشم گرگان تصاویر

   همنبع: نگارند
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 شهرهاي دنيا در قياس باساختار ظاهري خالقيت استفاده از رنگ در ساختمان هاي برخي از  .1جدول 

 www.khabaronline.ir/news/824633 منبع:. «كوي محتشم گرگان»محله
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 ثیرات رنگأفاکتورهای کیفی طراحی شهری در ارتباط با ت
 . انسجام1

در راستاي عوامل  گوناگون هاينسبت به مشترک ايعنوان مقوله رفتاري به سطوح تمام در شهر واقع یک در

شایسته  و اي مناسببتواند زمينه تا باشد ثيرگذارأت تواند بر مخاطبان خودشهري مي ثيرگذار در كيفيت طراحيأت

 شهروندان خود فراهم آورد. در حقيقت هر یک از شهروندان زیست براي راساختار یک شهر هدفمند و خالق 

 را فردش به منحصر ماهيت و كيفيت كه شهر هستند فضاي شهريكاربران تمامي  ناخودآگاه حقوقي شخصيت

 كه معنایي سازه یک عنوانبه شهر ،رو این از گيرد.مي بر شهر همان فرد به منحصر از كيفيت شهري هر در

 .شودمي شامل نيز را شهروندان ادراكي كيفيت و محدوده پذیرفته است، اش نظامشده خودي روابط بر وابسته
از نظر بصري و روحي نياز دارند تا با حركت در سطح شهر، یکپارگي و انسجامي را كه در مخاطبان شهروندان 

شود در محيط دریافت كنند. درست زماني كه كاربران فضاي شهري و شهروندان تبدیل به حس آرامش و شادي مي

ار آشفتگي كرده است روبرو مي با دیدن عناصر ناهمگون بصري كه متاسفانه امروزه چهره بسياري از شهرها را دچ

شوند و نيز با شنيدن آلودگي هاي صوتي موجود در فضا دچار آشفتگي، كالفگي و عدم احساس امنيت و آرامش 

شوند. بنابراین منظر شهري در صورت چيدمان عناصر بسياري چون ساخت و سازهاي اصولي متناسب با اقليم مي

رسان به محيط و كاربرد خالقانه و اصولي و حذف عناصر بصري آسيبكارگيري درست مبلمان شهري هو فرهنگ، ب

رنگ، به فضایي دلنشين و داراي وحدت تبدیل خواهد شد. مخاطبان در صورت مشاهده و وجود وحدت نظام یافته 

در وجود خالقيت  بدون انسجام كه داشت توجه توانند ارتباط معنادار و منسجمي را با محيط برقرار كنند. بایدمي

اي در شهروندان خواهد شد و این عوامل عدم رضایت مخاطبان را به همراه خسته كننده باعث یکنواختي تنوع

 (. 96، 1396، لطفي)زارع و  خواهد داشت

 

 . سرزندگی 2
 شکل تئوري»كتاب  در (138۵، محيط است )بنتلي سرزندگي اصلي معيار دو كاركرد تنوع و گستردگي فضا

درباره  «هنجاري تئوري» در كه فاكتورهایي از عنوان یکيبه منديو احساس رضایت شادي «خود شهر خوب

به عبارتي لينچ، احساس شادي  .پردازداست، مي شده شهر عنوان شکل زیبا بودن یکي از عوامل عنوان به شهرها،

بيولوژیکي، عملکردهاي  نيازهاي حامي تواندشهر مي شکل ظاهري اندازه چه تا سرزندگي به این معني كه و

سازد، را امکان پذیر مي بقاي زندگي و موجودات همه دوام همه چگونه از ترمهم بوده و انساني هايتوانایي و حياتي

پژوهش خود در (، 1987) «كولمن» (.96، 1396،لطفيبه عنوان معياري انسان محور شناخته شده است )زارع و 

مفهوم هاي مهم فضاهاي شهري در تبيين كيفيت ،«در آموزش طراحي شهريهایي براي نوآوري فرصت» با عنوان

حفاظت تاریخي و مرمت ، هاطراحي براي پيادهها شامل: گروه تقسيم كرده است. این گروه 6 را به سرزندگي 

بستر و محيط  ،هاي معمارانه محيطتوجه به ارزش، سرزندگي و تنوع استفاده، بستر و محيط فرهنگي، شهري

 (. 10۵، 1396، فردكریمي)سيادتي و  طبيعي
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 نتیجه
 محيط تواندمي رنگ گذارد.مي برجاي ما بر بينایي - ثير حسيأت نوعي آشکارا مختلف هايرنگ انرژي تجربه

 را مانخودآگاهي ارتقاء موجبات توانيممي هارنگ كمک به. بيافزاید ما خالقيت بر و سازد دگرگون را ما پيرامون

بودن  دسترس در رنگ، پویایي سياليت، خصوصيت. شویم مبدل ترفعال و ترسرزنده هایيانسان به و آوریم فراهم

طراحان شهري و هنرمندان  براي را امکان این رنگ نسبت به بسياري از مصالح دیگر بودن تر از همه ارزانو مهم

استفاده از آن براي زیباتر  به به سایر فاكتورها نسبت بهتري دید وسعت با تا تواند ایجاد كندهنرهاي تجسمي مي

. بر طبق مطالعه انجام شده در پردازندههاي موجود در محيط، بكردن فضاهاي شهري و پوشاندن برخي نازیبایي

هاي اجتماعي موجود در منطقه و بر اساس و در نظر گرفتن آمار باالي آسيب «كوي محتشم گرگان»محيط 

یي كه با برخي از شهروندان منطقه انجام شد، پژوهشگر به نتایج زیر دست یافته است. شهروندان محله هامصاحبه

شوند. توجه گرگان محسوب ميشهر مورد پژوهش از نظر فرهنگي و اجتماعي جز اقشار بسيار آسيب پذیر 

طقه براي شهروندان لذت بخش هاي غير اصولي و نازیباي منشهرداري به  كاربرد شهر براي زیباتر كردن ساختمان

ها نياز به ایجاد فضاهاي بوده است. اما آنچه مسلم است نياز ساكنين منطقه بسيار فراتر از دیوارهاي رنگي است، آن

گنجد، دارند. شهروندان در فرهنگي، بهداشتي آموزشي و بسياري عوامل دیگري كه در مقوله این پژوهش نمي

اند. افراد نوجوان با اشتياق بيشتري از تغيير رنگي نوجوان، جوان و ميانسال تقسيم شدهها به سه گروه مصاحبه

گروه دوم، افراد جوان،  .اندميانسال، استقبال كرده فضاي منطقه نسبت به افراد جوان و خصوصاًایجاد شده در 

كه نياز ساكنين این محله بسيار اند ولي بيان كرده دانستهزیبایي ایجاد شده در فضاي محله را تغييري خوشایند 

هاي اند كه رنگ مشکالت و آسيبها اظهار داشتهآن .هاي موقتي ایجاد شده در محيط محله استرنگفراتر از 

، تمایل استگروه سوم كه شامل افراد ميانسال انتخاب شده موجود در منطقه را برایشان قابل حل نکرده است.

ها بسته به شرایط سني و درک متفاوتي كه از آن اند.االت محقق نداشتهؤس زیادي به همکاري و پاسخ دادن به

اند، حضور وجود رنگ را در محيط زندگيشان بسيار فقر و شرایط نامناسب زندگي اجتماعي در آن منطقه داشته

اختار ثير مثبت آن بر سأكم احساس كرده و یا تظاهر به نادیده گرفتن رنگ در ایجاد حس آرامش و شادي و ت

یونان كه بر اساس قرارگيري در جغرافياي خاص استفاده  و اند. در بسياري از كشورها مانند هندزندگي خود شده

هند( معناي متفاوتي دارد، اما همين فضاهاي رنگي ایجاد شده در این  )در )در یونان( و رنگ آبي از رنگ سفيد

حساس شادي، جذب توریست و ایجاد وحدت بصري در ترین عوامل اكشورها و یا سایر كشورهاي دیگر از مهم

گرگان عالوه بر اینکه بار انرژي  «كوي محتشم»هاي تند و پرهيجان درمحيط شده است. در مقابل استفاده از رنگ

تر از همه ایجاد فضایي كم تنش و گيري براي جذب توریست و نيز مهمبسيار باالیي دارد نتوانسته موفقيت چشم

 براي ساكنين خود ایجاد كند.بخش  آرامش
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