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سازد و چنین است که مردم و ان، طبیعت و عرفان میجستجو در اسرار و عناصر معماري کهن، ما را معترف به گسست ناپذیري انس
را مورد مداقه قرار داده و خردمندانه با طبیعت زیسته و در معماري معماران کهن با رویکردهاي سنجیده به طبیعت احترام گذاشته و آن

الگوي متقارن . د شدنیرومند آن خواهتی، جذب مغناطیس گونه مقاوماند و هر تماشاگري با گذر از کنار آن بی هیچکار گرفتهخود به
در معماري موجب شده است که شان ها و تأثیرپذیریکاربرد آن،هاي رنگیپیچیده هندسی رنگ و نور، ترکیب تزیینات چوبی و شیشه

است بنابراین باید از آنجایی که نور مورد استفاده در معماري کهن، ترکیبی از رنگ ساخته شده . اي تبدیل شوندبناها به ارگانیسم زنده
توانند با تأثیر ها نیز میکتابخانه. گفت که این اثر رنگ است که حیات را معنا می بخشد و عنصري بس تاثیرگذار بر زیست می باشد

روانشاختیاثراتبا توجه به ) فام، درخشندگی و پرمایگی(ها هاي تغییر پذیر رنگپذیري از نقش رنگ در معماري و استفاده از صفت
ها معناي دیگري بخشیده و این فضاها را در صبحگاهان با نورافشانی رنگ آبی در پیش از طلوع خورشید، کتابخانهيفضاها به آن

تأثیر پذیري شده استدر این مقاله سعی . در غروب خورشید حیاتی دوباره بخشندمیان روز، سبز در مناظر و سرخسایه هاي زرد در
کارگیري هو به ضرورت بیرددر معماري با الهام پذیري از معماري کهن مورد بررسی قرار گنور رنگ و انسان پسامدرن از جادوي

- بررسی مختصري از وضعیت به،در پایان. ها پرداخته شودها در طراحی داخلی کتابخانهترکیبی کارآمد، هوشمندانه ومتناسب از رنگ
.ارائه گردیده استا ههاي کنونی کتابخانهها در معماريکارگیري رنگ

، معماري پسامدرن، رنگ، نورمعماري کتابخانه:ي موضوعیهاکلیدواژه

مقدمه

شـکل  و علـم و هنـر   عبـارت اسـت از   ،با فضاي اطراف انسـان مرتبط ترین هنر بشري معماري به عنوان اجتماعی
ست که انسان را از عوامـل طبیعـی   وجود آورنده فضایی ا، معماري بهعبارت دیگربه. بخشی به فضاي زیست انسان

هاي زندگی فردي و اجتماعی وي را در بر گرفته و به نیازهاي مادي و معنـوي وي پاسـخ   دارد و فعالیتمصون می
اگر کسی توانست ایـن سـه   . طورکلی براي معماري سه بخش اصلی قائل می شوندهبراساس مطالعات، ب.گویدمی

تفکـر درسـت، خـط کشـیدن     ؛در معماري می تواند موفقیت خوبی کسب نماید،بخش را به خوبی به  انجام برساند
کـه مبـانی نظـري مشخصـی     تـا زمـانی  .آیندحساب میهسه بخش عمده معماري مناسب بانتقال درستودرست

نداشته باشیم و آن را نتوانیم درست تعریف کنیم، تفکر درست حاصل نمی شود و تا زمانی کـه بخشـی از زمـان و    
ان را براي معماري و آن هم درست فهمیدن آن و درست ایده دادن نداشته باشیم، خط کشـیدن درسـتی در   تالشم

.باید جستجوکرد و یاد گرفتکهبخشی اکتسابی است داراي کار نیست و این قسمت سوم 

somakhshik@gmail.com، دانشجوي دوره دکتري کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد1

. اند تشکر می نمایدي عبدالرسول خسروي که در تهیه این مقاله همکاري نمودهنویسنده بدینوسیله از جناب آقا٢

.شودشدن روح زمان کالبد زمان هم عوض میاگر فلسفه روح زمان و معماري، کالبد زمان است، با عوض



مـردم و  . زیـم کند که به گسست ناپذیري انسان، طبیعت و عرفان اعتقـاد ور ما را وادار میهاي کهنجذبه معماري
هاي دور با رویکردهایی سنجیده به طبیعت احترام گذاشته و آن را مورد مداقه قـرار داده و  معماران گذشته، از زمان

خلق عناصر معماري در اکثر آثار باستانی در ازمنه گذشته، حاصل عشق و تمایل بـه  . اندخردمندانه با طبیعت زیسته
هاي عرفانی در هنر معماري گذشـته بـه وفـور    ت و این چنین بود که گرایشارتباط هم زیستانه با طبیعت بوده اس

توانسته است سازه هایی بـس افسـونگر در   ت و آمیزش آن با خالقیت و نوآوريیافت اسرار طبیع. شودمشاهده می
کـه  معماري بیافریند و این همه در پناه همبستگی انسان و طبیعت و خلق هنر عرفانی اسـت و بایـد چنـین گفـت     

اند شاگردان لئوناردو داوینچی هستند که با کالمـی  در معماري خود آمیختهرااي رنگ و باد همعمارانی که ترکیب
حفظ وفاداري به طبیعت، در بسیاري از راهبردهاي منتهی به ."هنر باید با طبیعت سازگار باشد"دانته وار گفته بود 
این نوع دیدگاه به طبیعت و حفـظ وفـاداري نسـبت بـه اسـلوب      خاصه اینکه .ثیر گذاشته استأخالقیت معماري ت

معمـاري  آنچه در باب بنابراین، . طراحی معماري کهن در نگرش معماري پسامدرن بیش از پیش مورد عنایت است
-ثیر پذیري از طبیعت در بهأتبا و به مدد این نگرش توانمیمطرح است این است کههاي امروزکتابخانهفضاهاي 

بخشید و کاربران و مراجعان ایـن مراکـز را جهـت    ها رنگ و بویی خاص کتابخانهي رنگ و نور به معماري کارگیر
درونی ایشان و در عین حال طبیعتها ترغیب نمود و فضایی مطلوب را که برگرفته از مندي بیشتر از کتابخانهبهره

رو ایـن  از این. جامعه شناختی است طراحی نمودپایه مطالعات روانشناختی ومطابق با معیارها و ضوابط علمی و بر
هاي حـاکم بـر ایـن    ها و پارادایمدرونمایهو پسامدرنمباحث معماري مختصر به یضمن نگاهست تا اآنمقاله بر

هـایی از  ارائه نمونـه ضمن اي بپردازد وکتابخانهفضاهاي پسامدرن در معماري نوررنگ و اثراتبررسی نگرش، به
.تحلیل نمایدايمراکز کتابخانهمعماري دررا ها آنمطلوبکارگیريبهو عوامل این هریک از ها، ياین معمار

مدرن در معماريپسانظریه هاي 
ویژه مدرن است که تأثیرات شگرفی بر معماري و بهاهاي پسهاي پسامدرن در معماري، برخاسته از دیدگاهنظریه

اي به وجود مدرن، سبک به صورت دوگانهادر اندیشه معماران پس. ته استمعماري مدرن نهاده و آن را متحول ساخ
معماري مدرن را کارآمد و معماران این دوره که دیگر. پسند و طرفدار عقاید جمع استآید و داراي ظاهري عامهمی

مورد استفاده قرار هایی را از آنها در معماري خود نشانهیابند، با رجعت به گذشته و تاریخ معماري،آرمانی نمی
.1دهندمی

:اردمعماري پسامدرن، سه ویژگی مهم د
2از نظر ونچوري. ردگرایی در معماري اعتقاد داد و به زمینهکني معماري بین المللی را رد میاول اینکه ایده

نگی، توانند همه داراي یک فرم و فلسفه باشند و باید در طراحی معماري به خصوصیات فرهها نمیساختمان
دومین .ي اهالی و عادات آنها توجه کردي زندگی روزمرهحتی نحوهوهاي شهرياجتماعی، شرایط اقلیمی، ویژگی

در مورد استفاده ،از پیشگامان معماري مدرن3ونده رو:شودي تزیینات در معماري مطرح میویژگی پیرامون مساله
را مطرح کرد ولی ونچوري در پاسخ به (less is more)یا"کمتر بیشتر است"ها شعار از تزیینات در ساختمان

از نظر پست مدرنیست ها، معماري تنها تکنیک . (less is bore)“کسل کننده استکمتر"گوید این شعار می 

aspx-http://www.architect2007.blogfa.com/cat.8:برگرفته از١
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توان آنها را نادیده گرفت و و تکنولوژي نیست بلکه مسائل بسیار پیچیده و متضادي در ساختمان وجود دارد که نمی
ساختمان پست مدرن داراي دوگانگی ":شوددر کتاب خود یادآور می1سومین ویژگی که چارلز جنکز.ف کردیا حذ

."2ي مردمدر قواعد و مفاهیم است یکی براي قشر روشنفکر و دیگري براي عامه
هاي شکل مایهها و درونعوامل پارادایمگذري کوتاه بر مفهوم پسامدرن خواهیم داشت و در ادامه ،در آغاز این بحث

. طور کلی و پس از آن در معماري شرح خواهیم داددهنده این نگرش را به

آنهايپسامدرن و خاستگاهتفکر 
Modernusکلمه مدرن از واژه التین . هاي مختلف معانی متعدد داردمدرنیسم، اصطالحی است که در زمینهپسا

درك ) Mode(و پیشین ) Post(براساس پارادوکس آینده پسامدرن را باید. باشدمی» از هم اکنون«به معناي 
. کرد
اي است که به عنوان تر، مجموعه عقاید پیچیدهیرفتن چیزي فراتر از واژه یا به بیان دقیقذمدرنیسم یعنی پپسا

فرا اي از مطالعات آکادمیک و در قالب واژه هایی چون فرانوین گرایی، فراتجدد گرایی، پسانوین گرایی وحیطه
). 5، ص 1386عباس زاده، ( صنعتی نیز مطرح گردیده است 

رسد، زیرا مفهومی است که در انواع مدرنیسم دشوار به نظر میپساتوصیف این است که آنچه مسلم است
شناسی، و مطالعاتی از قبیل هنر، معماري، موسیقی، فیلم، ادبیات، جامعههاي موضوعیحیطهاي از گسترده

پیکره را مدرنیسم پساتوان طور خالصه، میبه). 83کالجز،(است نمایان شدهغیرهمد، تکنولوژي و باطات،ارت
و میالدي سر برآورد1960ست که در اواخر دهه دانها، آرا و نظریاتی پیچیده و در هم تنیده و متنوعی از اندیشه

. داشتساختار شکنانه جهتی 
توان تاریخ را دور زد و تاریخ معماري را به راحتی میمدرن بر این عقیده هستند که بهاپسطراحان در قلمرو معماري، 

پسامدرن اصوال تلفیق گزینشی هر سنت با سیاق پیش از خود . به هم پیوند زدهایی اصیل، تازه و بدیع مجدداًشیوه
. هم ادامه مدرنیسم است و هم فراتر رفتن از آن؛ می باشد

راسر اروپا و ایاالت متحده بـه ویـژه در محافـل آکادمیـک و در میـان دانشـگاهیان، معمـاران،        پسا مدرنیسم در س
واژه . ات اشـاعه و گسـترش یافـت   هـاي گروهـی و مطبوعـ   ها و تبلیغات و رسـانه هنرمندان و حتی مجریان برنامه

هابرماس معتقد است . رددامه داهاي فراوان و متعددي را در پی داشته است، روندي که همچنان امدرن گفتمانپسا
در این تفکر، تاًکید بر وجه محلی یا بـومی در  . بیشتر تداوم جریانی را ثابت می کند، نه پایانش را"پسا"کاربرد که

هنر صـرفاً یـک تجربـه زیبـا     ،در تفکر پسامدرن. گیردمقابل قطب بندي جهانی و فردي، عینی و ذهنی پیشی می
هنر دردنیاي پسامدرن نه تعلق به چارچوب ارجاعی و معیار داوري .ان استشناختی نیست، بلکه روش شناخت جه

توان به موارد زیراشاره ترین مضامین پسامدرنیته میاز مهم. خاصی است و نه به پروژه یا اتوپیاي خاصی تعلق دارد
:نمود

.ت اســتاي از واقعیــتردیــد در ایــن بــاره کــه هرگونــه حقیقــت انســانی، بازنمــایی عینــی و ســاده         -1
توجه و تأکید بر نحوه کاربرد زبان از سوي جوامع براي ساختن واقعیات مورد نظر خود، اینکه جوامـع چگونـه از   -2

.کنندزبان براي ایجاد واقعیات استفاده می
1 Jencks

.نظریه پرداز و معمار پسا مدرن قرن بیستم میالدي
http://www.sarvi.ir/forum/viewthread.php?thread_id=44:برگرفته از۵



.ترجیح دادن یا اولویت قائل شدن براي بومی، محلی، عینی و اخص در برابر، جهانی، انتزاعی و اعم-3
.قه یا توجه دوباره به روایت داستان و داستان سراییتجدید عال-4
اي قطعـی و نهـایی،   توان به شیوهپذیرش این نکته که توصیف هاي متعدد و متفاوت از واقعیت را همواره نمی-5

.رفتگکار یعنی عینی و غیر انسانی، در برابر یا علیه یکدیگر به
.جاي جستجودر سطح و ظواهر قرار دارند، بهگونه که تمایل به پذیرش و قبول چیزها آن-6

، وضعیت پسامدرن از نوعی تـنش یـا   با این وجودولی ،رسندنظر اکثر این مضامین با هم جور بوده و مناسب هم به
آشفتگی خاصی برخوردار است، از یک سو تمایل به سمت تجزیه، پراکندگی و افتراق و از سوي دیگر جستجو براي 

.استفاهیمتري براي مي وسیعهایافتن چارچوب

مدرنیسماهاي نظري تعیین کننده پسپارادایم
اي را هاي درونمایههاي ایدئولوژیکی است که بحثهاي نظري و چارچوبوفور پارادایمازحاکی مدرنیسم عموماًاپس

کوتاه بر است گذاريها الزممدرنیسم در معماري کتابخانهپساهاي گیري از ایدهبه جهت بهره. دهندسازمان می
پدیدارشناسی، زیبایی شناسی امر متعالی، نظریه زبان شناسی، : ها عبارتند ازاین پارادایم. ها داشته باشیماین پارادایم

:)1386، نسبیت(مارکسیسم و فمنیسم
پدیدارشناسی-

ست و با مورد توجه مدرن به مکان، چشم انداز و فن ساخت در معماري شده ااپدیدارشناسی موجب رویکردي پس
پدیدارشناسی در . تبدیل شده استقرار دادن کنش متقابل میان کالبد و محیط اطراف آن به تفکري فلسفی

. معماري مستلزم توجهی عمیق به چگونگی ساخته شدن چیزهاست
زیبایی شناسی امر متعالی-

امر متعالی، . پردازدریافت اثر هنري میزیبایی شناسی همانند پدیدارشناسی، پارادایمی فلسفی است که به خلق و د
امر متعالی به علت نقشی که به مثابه بیان . فرد و مهم زیبایی شناسی در درون پسامدرن استمقوله منحصر به

. دهدخاص مدرنیته دارد، مقوله زیباشناختی مهم و در شرف ظهور دوران پسامدرن را شکل می
نظریه زبان شناسی-

معماران به مطالعه این . جهی دوباره و همزمان به معنا و نمادگرایی در معماري مدنظر استدر این پارادایم، تو
اي که با "همانندي زبان شناختی"یابد و چگونه از طریق اند که معنا چگونه در زبان انتقال میموضوع پرداخته

پارادایم این است که معماري، همچون مسأله مورد توجه در این . بنددکار میزبان شناسی را بهمعماري دارد، دانش 
توانند درك کنند که قراردادهاي آن چگونه معنا زبان، تا چه حد قراردادي است و آیا افراد خارج از حوزه معماري می

از نقطه نظر زبان شناختی، و در چالش با عملکردگرایی مدرن به مثابه تعیین کننده فرم، . آورند یا خیروجود میرا به
را از طریق معناتوانند هاي معمارانه فاقد هرگونه معناي ذاتی و درونی اند اما میث مطرح شد که ابژهاین بح

هاي نظریه زبان شناسی پارادایمی مهم در تجزیه و تحلیل دغدغه. قراردادهاي فرهنگی، بسط و گسترش دهند
. عمومی پسامدرن یعنی خلق و دریافت معنا است

مارکسیسیم-
خصوص در ارزیابی مجدد رکسیستی، پارادایم تأثیرگذاري است که در مطالعه معماري دوران پسامدرن، بهپارادایم ما

ازان مارکسیست، با بازنگري همه جانبه موضوعات سیاسی،از دنظریه پر. کار گرفته شده استشهر و نهادهاي آن به
. کنندنقد شهري پسامدرن حمایت می

فمنیسم-



"انتقاد از دیگري"هاي انتقادي که خواهان برابري، شمولیت و نفی تعصب اند تحت عنوان در این پارادایم، رویکرد
، تاریخی و اخالقی سوق هاي فرهنگیسوي زمینههاي شکلی بهمباحث معماري و دیگر هنرها را از صرف زمینه

. کار گیردی بهسیاس- تی معماري بر آن است تا نظریه و عمل را در واقعیت اجتماعییسنقد فمن. اندداده

معماري پسامدرن

گویند، چـون در ایـن   یا معماري مردمی هم میPopular Architectureبه معماري پسامدرن، معماري پاپ 
.شودهاي عامه پسند و جالب توجه براي سطح درك عموم استفاده مینوع معماري از احجام و تزیینات و رنگ

معماريهاي پسامدرندرونمایه
توان هاي پسامدرن معماري هستند میکه شاکله نظریهراهاي عامیترین درونمایهاز برجستهحداقل شش مورد

:برشمرد
گراییتاریخ و تاریخ: درونمایه اول-

: ن مطرح است، متضمن دو نکته استدرگرایی که در بحث پسامتاریخ و تاریخ
هاي گذشته است      رویکردي که متوجه سنت- 1
هاي تاریخیکنش هنري کاربرد فرم- 2

اي چون بازسازي هاي گذشته را در اعمال هنرمندانهگراي پسامدرن، عناصر کالسیک یا دیگر سبکمعماران تاریخ
ها و معانی که هاي تاریخی، به علت تداعیدهد که فرمبرند و این امر، آشکارا نشان میکار میاصیل و واقعی به
. باشندراي افراد معاصر ارجمند و با ارزش میواجد آن هستند، ب

معنا: درونمایه دوم-
معنا در معماري، حاصل شرایط و مقتضیات خلق و ایجاد آن است و این امر داللت بر آن دارد که آنچه براي 

و ، اهمیتی حیاتی دارد) توان مجموعه عملکردهایش نامیدراحتی میآنچه به(معماري امري بیرئنی و فرعی است 
.نقش معماران پسامدرن، تغییر شکل آرمان و تبدیل آن به یک مدل فیزیکی است



مکان: درونمایه سوم-
اي نمادین، بر نیروهاي طبیعت فائق آمده است تا سرپناهی گونهدر دیدگاه معماري پسامدرن، معماري در ظاهر و به

وظیفه دیگر . دها و وظایف معماري استرا ایجاد کند و جایگاه بشر در جهان طبیعی، هنوز هم یکی از کارکر
. معماري، آشکار کردن طبیعت با قرار دادن و بهره گرفتن از چشم انداز است

نظریه شهري: درونمایه چهارم-
. ، بازسازي شهري و مالحظات حاد مدرن، بافت شهري را شکافته و غیر قابل شناخت کرده بود1960در دهه 

هاي عینی و شیء گونه متمرکز بودند، متوجه شدند که هیچ ر خلق ساختمانتر بمعماران که طی چهل سال بیش
سه دیدگاه پسامدرن شهري عبارتند از زمینه گرایی، توده . ها و جود ندارداي براي درك و فهم این ابژهبستر و زمینه

.گرایی و الگوي شهر معاصر جهانی
هاي سیاسی و اخالقیبرنامه: درونمایه پنجم-

اند، در نقد شهري پسامدرن پردازان معماري به سواالت متنوع سیاسی و اخالقی داشتهحظاتی که نظریهتوجه و مال
عنوان یک رشته و نظام باید چه در دل چنین بحثی، این موضوع نهفته است که معماري به. بازتاب داشته است

ت و اخالقیاتی است که یک دیدگاه امکانامبتنی برنقش اجتماعی معماري اغلب . نقشی را در جامعه ایفا کند
. قلمرو سیاسی استوجه دیگري که نظریه پسامدرن به آن توجه دارد، مربوط به تعهد در . مستقل واجد آن است

گیرد از جمله احیاء نقش رفاه اجتماعی از طریق معماري، تالش در راستاي بهبود خود میاین امر اشکال متنوعی به
.از حقوق بشر و التزام به مسائل شهريتمحیط و کیفیت زندگی، حمای

کالبد: درونمایه ششم-
یکی دیگی از . جویانه داشته استاي ستیزهوار هستند، رابطهمدرنیسم با کالبد و طبیعت که هر دو ساختاري اندام

. رن معماري، تمرکز و تأکید برکالبد طبیعی به مثابه مکان و محل معماري استدوجوه احیاگرانه پسام

عوامل تعیین کننده فرم ساختمان در معماري پسامدرن 
:گیرد عبارتند ازها شکل میر معماري پسامدرن، عواملی که فرم ساختمان بر مبناي آند
.کنندخصوصیات فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و اقتصادي افراد که از ساختمان استفاده می-1
.غازه خیابان، میدان، کوچه، م:مانندخصوصیات شهري-2
.رطوبت، سرما، گرما، جنگل، صحرا :مانندشرایط اقلیمی-3
.آنانهاي ذهنیپیش زمینهوها نحوه زندگی روزمره اهالی ساختمان، نیازهاي آن-4

در معماريونی رنگ ها سمف



هوشیاري و نگ و اثرات آنایرانیان به کیفیات ريهپژوهندگان، کمتر مردمی در جهان به اندازازبه گمان بسیاري
،و در ادوار بعدي در هنر و فنون نساجیداشتهجرنگ آمیزي از دوران پیش از تاریخ در ایران روا.اندآشنایی داشته

کاربرد رنگ قرمز در تمدن سیلک مربوط به هزاره هاي .کاري به نقطه اوج خویش رسیده استمعماري و کاشی
آمیزي در دوره هاي بعدي، نمایانگر پیشینگی و پیوستگی تاریخچه رنگ و رنگپنجم پیش از میالد و انواع رنگ 

.در ایران است
گام از رنگ و نور استفاده کرده باشندکه در آنها قدیمهاي معماريکرانه پر رمز بافتتماشاگران پرسان، چون بر

وار در اندرون سحر آن اسیر شده و یفتهد شد و شند، بی هیچ گونه مقاومتی، جذب مغناطیس نیرومند آن خواهنبردار
جاي گذاشته پرومته اياي ماورایی است که خدایگان در زمین چون آتش گویی آنکه این تکه از عالم خاك، ارثیه

نبی (کنند اند و سالیانی است که فروزان بوده و اکنون با تمام خستگی و بی مهري، هنوز شراره هاي آن طنازي می
.)1383پور،

ها می توان به معماري رنگ و باد و نور در ساختماهاي قدیمی بندر هاي مورد بررسی این نوع معماريونهاز نم
ش رنگ هاي متنوع در معماري این نوع شکه با توجه به فرسودگی بناها، اما با درخاشاره نمودزیباي بوشهر 

گ براي ایجاد تقارن و هم آهنگی در تاریخ استفاده از رن. کندها توجه هر بیننده اي را به خود جلب میساختمان
. داده استتشکیل میدر این سرزمین هنر ایران، وجهی دیگر از تاریحچه تقارن گرایی و زیباجویی را 

امروزه . استفاده از رنگ ها در درمان و بهبود بیماري هاي روحی و جسمی، همواره مورد توجه درمانگران بوده است
دقیقه اي رنگ آبی، آبسه ها  را و 60ور با رنگ زرد، التهابات روده اي و گوارشی، با تابش دقیقه اي ن60با تابش 
از این رو می بینیم که . دقیقه اي سه بار در روز موضعی رنگ سبز، التهابات مفاصل درمان می کنند30با تابش 

احساس، هیجان، بلکه سالمت ، با آفرینش هاي هنري خود در مجموعه بافت، نه تنها روح،ان پسامدرنمعمار
کالبدي ساکنین را فراهم آورده بودند و به یک زبان، چون خالقی بی همتا، با چرخش انگشتان هنرمند خود، جاودانه

.کنندایی آفریده اند که چون رویاي بیداري رخ نمایی میه

در فضاتاثیر رنگ ها
ص ماهیت و سرشت معنوي فرم و رنگ و آزادي غایت و هدف همه مجاهدت هاي هنري بیرون کشیدن و استخال

هـا ایـده   کند، رنگرنگ زندگی است زیرا جهان بدون رنگ برایمان مرده جلوه می. آنها از زندان دنیاي مادي است
رنگ یکی از عناصري است کـه  .آغازین و ثمره نور اصلی بدون رنگ هستند و مقابل آنها تاریکی بدون رنگ است

اما در عین حال شاید بیشـتر از هـر   ،گذاردفرم و شکل بر ادراك بصري افراد از محیط تأثیر میدر کنار نور، بافت، 
رنگ، ابزار مهمی در جهت هدایت و القاء حاالت . شودصورت تصادفی برخورد میمقوله دیگري در طراحی با آن به

هـا زمینـه   رنـگ . کنـد مـی رنگ به کاهش خستگی و برانگیختن چشم کمـک  . روانی خاص به افراد و جوامع است
آورند وجود میهاي جدیدي را بهمتنوعی از تضادها را در ساعات مختلف روز پدید آورده و در هر ساعت، سایه روشن

ن آتوان به فضا یکپارچگی و وحدت بخشید یا ضمن اینکه با استفاده از رنگ می. کنندمیو فضا را متنوع و سرزنده
.ودرا متمایز و قابل شناسایی نم



عامل رنگ و اثر رنگ فقط در . نامیمروانی رنگ، همان چیزي است که آن را اثر رنگ می-واقعیت و اثر روحی
در تمامی موارد دیگر، عاملیت رنگ تبدیل به یک اثر جدید . هاي هماهنگ قابل انطباق هستندمورد چند مایگی

ها داراي عوامل آن را از نظر دور داشت این است که اثر فضایی رنگاي که نبایدنکته). 1380سید صدر،(شود می
این خصوصیات در تاریکی و . ها در خود رنگ نهفته استها در مورد عمق آننیرو و قدرت رنگ. باشدگوناگونی می

با تأثیر هر رنگ،همچنین. کندجلوه میها روشنی، سردي و گرمی، درجه اشباع و یا میزان وسعت سطوح رنگ
.  کار رودهاي محیط اطرافش بهیک رنگ باید با توجه به رنگ. شودهاي همراه تعیین میموقعیت نسبی آن با رنگ

از تأثیر رنگ بر حس وزن حاکی تأثیر رنگ و نور بر ادراك انسان از فضا و زمان در زمینهروانشناسانمطالعات 
حتی مقیاس . است) بزرگی و کوچکی(و ابعاد ) و نزدیکیدوري (، فاصله )گرمی و سردي(، دما )یینسبکی و سنگ(

نظر از شود تا صرفهاي مختلف، متفاوت است و مجموعه این عوامل باعث میزمان نیز در فضاهاي داراي رنگ
سایر عوامل محیطی و خصوصیات فضایی، دو فضاي یکسان با ترکیبات رنگی مختلف، تأثیرات کامالً متفاوتی را بر 

). 1384محمدي و شکیبا منش، (بگذارند ادراك انسان
آگاه و چه ناخود آگاه روي ما اثر مثبت و منفی طور بهها نیروها و انرژي هاي درخشنده اي هستند که چه رنگ

ي خلق چنان محیطی معنوي و اسرار هنرمندانی که شیشه هاي رنگین خلق می کنند از رنگ برا. خواهند داشت
.ورندآندیشه هاي پرستش کنندگان را بر دوش شاهین معنویت به پرواز درمی که انندکمیز استفاده میآ

جلـوه  . اهمیت دارد، بررسی تأثیر متقابل رنگ ها استآنیکی از مالحظات روانشناختی رنگ که در کاربرد هنري 
تی اش را می هر رنگ نسبت به دیگري میزان تیرگی یا روشنی ذا.یا اثر هر رنگ در جوار رنگ دیگر تغییر می کند

.معکوس کردن این ترتیب طبیعی، ناسازگاري رنگی به بار می آورد. نمایاند
فام، درخشندگی و پرمایگی: غییر پذیر استه صفت یا سه بعد دیداري مستقال تهر رنگ داراي س

مـوج هـاي   ا نور طول بمعادل–) از قرمز تا بنفش( فام، صفتی از رنگ است که جایگاه آن را در سلسله ي رنگی 
قرمز، زرد و آبی را فام هاي اولیه می نامند و چون مبناي سایر فام هـا  .کندمیمشخص–مختلف در طیف مرئی 

نارنجی، سبز و بنفش که که از اختالط مقادیر : تند ازفام هاي ثانویه عبار. هستند، رنگ هاي اصلی نیز نام گرفته اند
-زرد: فام هاي ثالثه از اختالط فام هاي اولیه و ثانویه به دست مـی آینـد  . مساوي از دو فام اولیه حاصل می شوند

ه تپسـ مغز (زرد -، سبز)فیروزه اي(سبز -، آبی)الجوردي( آبی -، بنفش)ارغوانی( بنفش -قرمز،)پرتقالی( نارنجی
در چرخه ي رنگ، فام هاي ثانویه و . دوازده فام نامبرده را با ترتیبی معین در چرخه ي رنگ، نشان می دهند ) . اي



هـم سـاده تـرین    ثالثه اي که بین یک زوج فام اولیه جاي گرفته اند، داراي روابط خویشاوندي هسـتند و در کنـار  
د بیعدات، هاي خالص سفید و سیاه ترکیب شوندا با رنگهکه این رنگمادامی.هماهنگی رنگی را پدید می آورند

هاي درخشان به تنهایی جذاب هستند اما اگـر در  رنگ.نمایندمیرا ایجاد ها و سایه هاي مختلف شماري از رنگ
این نوع آرایش یک ساختار سـاده را  . یک الگو یا ردیفی منظم قرارگیرند از نظر بصري تاثیر بیشتري خواهند داشت

منتقل خواهـد  هاوراي حضور محض رنگنتیجه یک مفهوم و یا نوعی نظم راکند و در ها حاکم میاین رنگبر 
وقتـی کـه   معنوي و روانی در حیطه رنگ و هنرهاي رنگ روابط مشـترك زیـادي دارنـد   ، پدیده هاي بصري.کرد

اگـر رنـگ   .پیـروي نمایـد  ، رطرح باید از این موضوع اولیه و حـاکم بـر کـا   .موضوعی در نظر مشترك گرفته شد
خطـوط را  ، ترکیب رنگ باید از سطوح رنگ شوع شـود و ایـن سـطوح   ،مهمترین وسیله بیان حالت و مفهوم باشد

هرگز نخواهـد توانسـت   کسی که اول خطوط را رسم می کند و بعد رنگ را بدان می افزاید.مشخص خواهند کرد
ابعاد و جهات مخصوص به خود را دارند و سطوح را به شیوه ،هارنگ.یک اثر رنگی خوب و واضح به تصویر بکشد

اگر رنگها و .تطابق و تناسب هر رنگ با شکل مربوط به خود مستلزم همانندي و توازن است.خود ترسیم می کنند
. آن دو چندان خواهد بوداثرات، شکل ها در بیان مفاهیم و حاالت توافق داشته باشند

تـاثیر  در ایـن مطالعـه،   بدین معنی کـه  .با اثرات رنگ در طبیعت آغاز می شوداًرنگ دقیقمطالعه پیرامون احساس
ـ  همانطور که قبالً اشاره شد، .حسی حاصله از اشیاء رنگین روي حس بینائی خود را بررسی می کنیم ثیرأبررسـی ت

مـی توانـد   تناسب از هـر رنـگ  استفاده مسزایی دارد وهها در کاربرد هنري رنگ اهمیت بروانشناختی رنگمتقابل
واقعی خـود را نشـان   کنار رنگ دیگر، اثرهر رنگ درشکوه و جلوه.داشته باشدکاربرد ویژه اي در طراحی داخلی

تغییر دادن این ترتیـب  . روشنی اش بهتر نمایان می شودتیرگی یامی دهد و هر رنگ نسبت به رنگ دیگر میزان
در زیـادي نبال دارد و اسـتفاده از ایـن ترکیـب ناسـازگار، مـی توانـد تغییـرات       ها را به درنگطبیعی، ناهماهنگی

.دکوراسیون داخلی به وجود آورد

اغلب نقاشان اصطالح.دومین صفت رنگ است ، درجه نسبی تیرگی و روشنی را مشخص می کندکهدرخشندگی
در قیاس با رنگهاي بـی فـام   هاي فام دار رادرخشندگی رنگمعموالًرنگسایه را نیز در همین معنا به کار می برند و

و بنفش کمتـرین  ) نزدیک به سفیدخاکستري روشنمعادل(در چرخه رنگ، زرد بیشترین درخشندگی . سنجندمی
، سومین صفت رنگ اسـت و میـزان   )اشباع(پرمایگی.را دارد) سیاهمعادل خاکستري تیره نزدیک به(درخشندگی 

فام هاي چرخه رنگ صددرصد ). واژه شدت را نیز در این مورد به کار می برنداهگ(می کند خلوص فام را مشخص
جذاب هستند، اما اگـر  تنهاییهاي درخشان بهرنگ.خالص اند، ولی در طبیعت بندرت می توان فام خالصی یافت

نوع آرایـش یـک   ناستفاده از ای.خواهند داشتنظر بصري تاثیر بیشتريازیک الگو یا ردیفی منظم قرارگیرنددر 
هاوراي حضور محض رنگمفهوم یا نوعی نظم خاص راو در نتیجه یکها حاکم می کندساختار ساده را بر رنگ

.منتقل خواهد کرد

بدیهی است آگاهی از تأثیر روانی رنگ ها و بهره منـدي مناسـب از آنهـا در دکوراسـیون و رنـگ آمیـزي فضـاي        
می تواند بـه خلـق فضـایی    ) کتابخانه مانند آموزشگاهی، بیمارستانی، و مانند اینهاالبته با توجه به نوع(کتابخانه ها 

استفاده متناسب از رنگ در دیوارهـا  .داده از فضاي کتابخانه کمک نمایاستفمناسب براي مراجعان و ترغیب آنها به 
ند کـاهش مختصـري در   هاي سرد می توارنگ. وجود می آوردبهو پیش زمینه هاي روشن تاثیر زیادي در محیط

به لحـاظ بصـري، رنـگ گـرم     . شوندگرم باعث مختصر افزایش دماي بدن میهايکنند و رنگدماي بدن ایجاد
تاثیر مبلمان با زمینه رنگ مطلوب و سایز متوسطاستفاده از پنجره ها و. سرد پس می نشیندپیش می آید و رنگ



رنـگ آنهـا بـا    باعث می شود کهو پنجره هایی با سایز بزرگهمچنین مبلمان. داخلی داردبسزایی در دکوراسیون
خواهند شد و ثبات از بین خواهد رفت و نـوعی تکـان   یکدیگر مخلوط شود و از لحاظ تاثیر گذاري بر محیط غالب

-ترکیبمبلمان و پنجره هاي متوسط و با رنگی متعادل و متوسط خواهیم توانستبابنابراین. شودبصري ایجاد می
.داشته باشیمیثباتي بابند

هامعماري پسامدرن کتابخانه

رنگ، در واکـنش  باید توجه داشت که در معماري پسا مدرن کتابخانه ها ها رنگندر کمپوزیسون و کنار هم نشاند
در یک محدوده قابل قبول، تأثیر مستقیمی بـر کـارایی چشـم    هرچند ؛گذاردخواننده نسبت به محیط بصري اثر می

. ها براي مقاصدي مانند مطالعه قابل قبول نیسـتند ، برخی از رنگاشاره داشته است) 1386(همانطور که پرتو .ندارد
نحوي که حالت و مفهوم معین و عامل کمپوزیسیون در رنگ، به معناي کنار هم قرار دادن دو یا چند رنگ است به

همراه وسعت و تناسبات و تضادهاي مپوزیسیون بهها در کها، مکان و جهات آنانتخاب رنگ. مشخصی را بیان کنند
توازن در رنگ آمیزي، ). 1380سید صدر،(باشند اي در بیان مفهوم رنگ میها، همگی عوامل قاطع و تعیین کنندهآن

. یکی از مهمترین اهداف کمپوزیسیون است

باشد که براي بیان آن در فضاي مورد باید براساس مقصوديهاي مختلف یک کتابخانه، میانتخاب رنگ در بخش
- به همراه و در کنار رنگنکته اساسی این است که اثر رنگ با درنظر گرفتن موقعیت نسبی آن. بریمکار مینظر به

بنابراین، جایگزین . شودهاي اطراف خود دیده میشود و یک رنگ، همواره در ارتباط با رنگهاي دیگر تعیین می
گ نر. اي، اهمیت دارندها نسبت به یکدیگر در کمپوزیسیون تصویري از یک فضاي کتابخانهنمودن و جهت رنگ

رنگ آبی در کف، سنگین و در سقف : کندآبی در سقف، کف، سمت راست و چپ فضا، حاالت گوناگونی را ایجاد می
ت شناور و سبکی اي سنگین است ولی در کف فضا، حالقرمز پر رنگ در سقف فضا مانند وزنه. سبک استفضا،

ها نیز به ها، بارزترین خصوصیات آن، ضمن ارائه تقسیم بندي رنگ1در جدول شماره . اي داردمجذوب کننده
.استاختصار آورده شده

کتابخانه عمومی سنت آنتونیو، ایالت تگزاس



یات آنهاصخصووهارنگانواعانتخاب–جدول شماره یک 

خصوصیات رنگرنگ

و اعتماد، تسلیم و فداکاري و نمایانگر حقیقت . نشان دهنده آرامش کامل استآبی
.هاي پایدار استمظهر ابدیت و نشانه سنت و ارزش

سبز

نشان دهنده اراده در انجام کار، پشتکار و استقامت، ثبات عقیده و خودآگاهی 
الباً غگر طبیعت است و این رنگ تسکین دهنده و آرامش بخش و تداعی. است

.گیردرد استفاده قرار میهاي روحی مومنظور کمک به رفع بحرانبه
این رنگ به . هاي میل و اشتیاق استنشان دهنده نیروي حیات و تمام شکلقرمز

.دست آوردن نتایج مورد نظر و کسب کامیابی استمعناي به

زرد

. نشان دهنده شادمانی زود گذر، توسعه طلبی، سهل انگاشتن و انبساط خاطر است
تأثیرات ناهنجاري بر ذهن نهاده و باعث بروز توانداین رنگ در دراز مدت می

که در کنار رنگ مکمل خود یعنی بنفش اغتشاش و آشفتگی ذهنی گردد مگر آن
قرار گیرد

بنفش
گرانه رنگ قرمز و تسلیم متین رنگ آبی و ظهور به داراي جنبه تسخیري و سلطه

این رنگ تعمق و باطن اندیشی را . ستصورت همانندسازي و بی تصمیمی ا
خوبی عمل به) هاي طیف زردرنگ(هاي خود بخشد و همراه با مکملافزونی می

.کندمی

ايقهوه
پوشاندن . نشان دهنده امنیت اجتماعی و نیاز به آسایش جسمانی و خشنودي است

ند و تواند فضاي سنگینی در محیط ایجاد کسطح وسیعی از محیط با این رنگ می
.حتی موجب افسردگی شود

سیاه
مناسب ترین . نشان دهنده پوچی، ترك عالقه، رفتار عجوالنه و غیر عاقالنه است

این رنگ داراي انرژي غلیظ و سنگین . رنگ براي کوچک جلوه دادن محیط است
.دهداست و محیط را ایستا و منفی جلوه می

وجود هاي مالیم و روشن براي بها رنگنشان دهنده احتیاط است و در تضاد بخاکستري
.آوردن محیطی خنثی و فاقد جلب کنندگی تحمیلی مناسب است

معمارينور در 
نور و روشنایی چه . ی مفهومی نداردیی است و گرنه در تاریکی، زیبایآید از پرتو نور و روشنای که به چشم مییزیبا

بنابراین . هاي شیء جلوه کندییشم آید و رنگ و سایر زیبای به چیظاهري و چه عرفانی باعث می شود که زیبا
. شناسی و هنر جایگاه ویژه اي داشته باشدییبحث نور و پرداختن به آن می تواند در مباحث زیبا

هنر معماري است که بحث مفصلی را در اشاره داشت،هاتوان به نقش نور در آناز جمله علوم و هنرهایی که می
ابزار و وسایل روشنایی نیز به عنوان عواملی که . دهدگیري از نور طبیعی به خود اختصاص میرهزمینه روند به

نور یکی از اجزایی است که کنار عناصر و ،در هنر معماري. باشندمطرح میي نور مصنوعی هستند،تأمین کننده
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معماري بازي هنرمندانه دقیق و . شودمطرح میغیرهنظم فضایی، مصالح، رنگ و مفاهیم دیگر از قبیل ساختار،
.1اي از اجسام ساخته شده در زیر نور استخیره کننده مجموعه

نور موضوعی است که .یابنددو با هم پیوند مییابد، روز و شب که با تغییر مقدار نور، اینفضا با نور دو چهره میهر
تواند به عناوین مختلفی براي نور می. ده استدر هر دوره زمانی، احساس و مفهومی خاص به معماري و زندگی دا

توان با ایجاد یک روزن و هدایت نور به موضوعی القاء مفهوم و هدفی مورد استفاده قرار گیرد، به عنوان مثال می
هاي مالیم و نرم نور یک حس روحانی را به فضا بدهیم باعث تاکید در آن موضوع شویم و یا با استفاده از حرکت

.)همان(
هاي نور طبیعی، توالی و دگرگونی آن در طول روز است که باعث حرکت و تغییر حالت در ترین مشخصهاز مهم

ها روح و طبیعت زنده جهان را برایمان از طریق رنگکهنور اولین پدیده در جهان است. شودساعات مختلف می
اند ت ما بر بروي کره خاکی مطرح بودههایی اساسی از حیارنگ و نور همواره در قالب بخش. سازدآشکار می

هرچند انسان دوران مدرنیته از هدایت نور و رنگ به فضاهاي زندگی خویش ). 1384محمودي؛ شکیبا منش، (
اما در فلسفه معماري پسامدرن، بازگشتی دوباره به ،کنددوري جسته و در اتمسفري از آلودگی نور و رنگ زندگی می

صبحگاهان با نور افشانی رنگ انسان در . و رنگ به اندرون بناها حاصل آمده استبخش نورتجاري نمودن حیا
-هاي زرد در میان روز، سبز در مناظر و سرخ فامی در غروب خورشید روبرو میآبی در پیش از طلوع خورشید، سایه

کنند و را نقاشی میمانند و گوهر حیات ها با چرخش زمین به دور خورشید، هر لحظه زنده میشود و انگار رنگ
از این روست که انسان پسامدرن نیز به جادوي رنگ و نور پی . کندانسان در چنین طبیعتی، بودن را احساس می

). 1385نبی پور، (هاي بلوك و آهن زیستگاه خود شده است برده و خواستار دوباره آن در هارمونی

تأثیر نور
محققان عقیده . ثیر مستقیمی بر روح و روان انسان داردأنور ت. ذیر استوابستگی بشر به نور و روشنایی انکار ناپ

اندیشیم باید نور کافی و مناسبی را هم براي روحمان فراهم میخوددارند همان طور که به تغذیه سالم براي جسم
ثیر تنها به أاین ت. کردناخوشایند بر روح و روانمان ایجاد خواهیم اثراتازبسیاريبرايمانعیترتیباینبه.کنیم

به عنوان . میزان نور بستگی ندارد بلکه نوع نور محیط نیز از جمله مواردي است که می بایست مورد توجه قرار گیرد
مثال نورهاي سفید و آبی هر چند به میزان کافی در محیط پراکنده شوند ولی حس ناامیدي و افسردگی را در 

. کنندشخص القا می
توان عامل ایجاد احساسات گوناگونی همچون آرامش، شعف، شادي، افسردگی، ترس، محیط مینورپردازي یک 

از این رو است که انسان در یک مکان با نوعی نورپردازي . اضطراب، عصبانیت و احساسات دیگري مانند اینها باشد
. شودزون میاي دیگر از نورپردازي غمگین و محکند و در همان محیط با گونهاحساس شادمانی می

نور ابزاري کارآمد است که به وسیله آن به بسیاري از اهداف. نیز درخور توجه استناشی از نور بر ساختار اشیااثرات
و یا ترکیبی از چند نوع نورپردازي نور با یک مثالً به این صورت که . توانیم دست یابیممیخودمورد نظربصري

بدیهیالبته.از یک شی را برجسته و دیگر نقاط آن را فرو رفته جلوه دادتوان قسمت هاییمصنوعی هدفمند می
ثیر آن به حدي است که گویی جسم، تغییر أولی تشودتلقی میاست تمام این تغییرات تنها حقه هاي بصري 

. ساختاري داده است

html-http://www.daneshju.ir/forum/archive/t.46384:برگرفته از١



اينور در فضاهاي کتابخانه

در تغییر شرایط ظاهري محیط و ،ساختار ظاهري اشیا موثر استدر تغییربه لحاظ دیداري همان طور که نور 
تأثیر نور در "این تغییرات به نقل از برخی از .سزایی داشته باشدتواند نقش بههاي معماري آن نیز میویژگی

:اندآورده شده)1388("معماري
براي این منظور، . تر نمایش دادکوچکتر و یاتوان به وسیله نور، فضایی را وسیعمی:تغییر وسعت محیط-الف 

تر از به این ترتیب اطراف محیط روشن. هاي محیط انجام دادها را بر روي دیوارها و کنجکافی است نورپردازي
حال آنکه به عنوان مثال اگر در نورپردازي یک سالن مطالعه تنها به منبع نور. کندتر جلوه میمرکز شده و بزرگ
اي کوچک در محدوده میزهاي مطالعه بسنده کنیم، دامنه دید افراد محدود شده و در کردن منطقهزایی براي روشن 

.آیدتر از آنچه هست به نظر میحتی کوچکممکن است نتیجه فضا

و یا هر بخشی از فضاي کتابخانهممکن است براي پنهان ساختن مشکلی ساختاري در گاهی:تغییر مسیر دید-ب
قرار مراجعه کنندهسیونی تصمیم بگیریم قسمتی از فضا در همان وهله اول ورود مورد توجه هدف دیگر دکورا

:براي این منظور دو ابزار مهم وجود دارد. نگیرد
کاربرد نور-1
کاربرد رنگ -2

جه اگرچه در میان این دو ابزار، کاربرد رنگ پایدارتر است ولی ممکن است با توجه به هدف مورد نظر عدم جلب تو
.  و تغییر مسیر دیداري مقطعی باشد و تنها مدتی این شرایط در محیط ایجاد شود

یک رنگ در معرض . نور یکی از عوامل تغییر دهنده و اساساً هویت دهنده رنگ است:تأثیر نور بر رنگ محیط-ج
وت از یک نور نیز صدق هاي متفااین موضوع حتی در مورد شدت. هاي گوناگونی را داردنورهاي رنگی مختلف جلوه

بایست انتخاب رنگ اشیا و سطوح محیط میدر یک پروژه طراحی دکوراسیونی خوب، به همین منظور، . کندمی
هاي روشن، نور را منعکس و رنگ هاي رنگ.همزمان با در نظر گرفتن نور انتخابی و زوایاي تابش آن صورت گیرد

است میزان جذب و انعکاس هر یک از آنها رابطه مستقیمی با رنگ و البته الزم به ذکر. کنندتیره آن را جذب می
آنها بر روي سطوح و اثراتدر نتیجه . شوندبه این ترتیب نورها به صورت رنگی ساطع می. حتی بافت سطح نیز دارد

اي مختلف، هلوازم مختلف با هم متفاوت خواهد بود به عنوان مثال تابش نور قرمز بر روي سطوح و اشیایی به رنگ
اي از این خصوصیت نورپردازي در معماري داخلی فضاهاي کتابخانه.گذارداز هر یک رنگی خاص را به نمایش می

. توان بسیار استفاده نمودمی



البته این . کاربردي تفکیک کننده فضا نور را نیز باید افزود- به عوامل دکوراسیونی:نور عامل تفکیک کننده فضا-د
لحاظ ظاهري بوده و ترکیب ساختاري واقعی براي منفک کردن فضاها از هم وجود ندارد ولی انتخاب جداسازي به 

به . هاي مختلف تقسیم کردتوان به فضاهایی با کارایییک ترکیب نورپردازي مناسب یک فضاي بزرگ را می
تلفی که هر کدام جهت انجام هاي مصنوعی مخعنوان مثال در یک سالن بزرگ در یک کتابخانه، با انتخاب نورپرداز

توان سالن مطالعه و فضاي استراحت مناسب و محیطی کنند، میکاري خاص نوري مناسب را از خود ساطع می
نوري جایگاه هايالبته وجود تجهیزات مناسب و کاربردي براي تکمیل این پروژه. دلپذیر براي مراجعان فراهم نمود
. ظر دور نگهداشته شوندویژه خود را دارا است و نباید از ن

ها که موارد یاد شده در فوق تنها بخشی از کاربردهاي هدفمند نور در معماري داخلی کتابخانهنکته قابل توجه این
ناشی از اثراتهاي مصنوعی، اغلب مانورهاي نوري و تر آنکه با توجه به تنوع موجود در نورپردازيهستند و مهم

حال آنکه ورود و نوع تابش نور طبیعی خورشید چندان قابل کنترل . جام پذیر استآنها توسط نورهاي مصنوعی ان
). همان(ها در ساختمان بستگی دارد هاي آن یعنی همان پنجرهنبوده و بیشتر به ویژگی گذرگاه

وان از تگذارد، میها میکه نور در ساعات مختلف روز و با کیفیات متفاوت خود بر روي رنگهاییعالوه بر تأثیر
توان برحسب اختالف اي نور طبیعی را میدر طراحی فضاهاي کتابخانه.خاصیت ترکیب نور با رنگ استفاده کرد

نورگیرها و مفاهیمی از قبیل اندازه، موقعیت، شکل، تعداد . کیفی وکاربري فضاي مورد نظر مورد توجه قرار داد
ورود نور به کتابخانه، همگی ولن قبل و بعد و نیز در طها، مواد پوشاننده سطح، بافت رنگ و تعدیل نمودپنجره

تواند سازه، هندسه، سلسله نور طبیعی میکهعنوان یک ایده طراحی هستند عالوه بر اینمربوط به بحث نور به
. تقویت نمایدنیز به فضاي مورد استفاده را ) رفت و آمد(مراتب و ارتباط واحدها و سیرکوالسیون 

هاي زیر مورد در جنبهبخانه کارگیري نور در فضاهاي مختلف یک کتاده در این بحث را باید در بهالزامات مطرح ش
:کار گرفتبهتوجه قرار داد و 

)امانت، مرجع، نشریات، خدمات فنی و غیره(کتابخانه خدمات فنی هاي مختلف نور براي بخش-

هاي مطالعهنور براي سالن-

نور براي سقف-

سم اشیاءنور مصنوعی براي تج-

نور براي روشنایی و فضاهاي سبز داخل کتابخانه-

نور در نما براي نشان دادن و رودي و خروجی کتابخانه-

جمع بندي

هاي فعالیتدر عبن حال که دارد و وجود آورنده فضایی است که انسان را از عوامل طبیعی مصون میمعماري به
آنچه که حائز . گویدپاسخ مینیز نیازهاي مادي و معنوي وي بهگیرد، میبر را دراوزندگی فردي و اجتماعی 



براي کشف روابط بین انسان و طبیعت هاش در اسرار عناصر برخی معمارياهمیت است، ضرورت جستجو و کنکا
. که به گسست ناپذیري انسان، طبیعت و عرفان اعتقاد ورزیمشان وادار می شویماست که با بررسی دقیق

هاي دور با رویکردهایی سنجیده به طبیعت احترام گذاشته و آن را مورد مداقه قرار ن گذشته، از زمانمردم و معمارا
گذشته، حاصل عشق و هاي زمانخلق عناصر معماري در اکثر آثار باستانی در . اندداده و خردمندانه با طبیعت زیسته

که گرایش هاي عرفانی در هنر معماري گذشته ستاز این رو ابا طبیعت بوده است و یهم زیستو تمایل به ارتباط 
توان به هاي امروز مطرح است این است که میآنچه در باب معماري فضاهاي کتابخانه. شودبه وفور مشاهده می

ها رنگ و بویی خاص کارگیري رنگ و نور به معماري کتابخانهمدد این نگرش و با تأثیر پذیري از طبیعت در به
ها ترغیب نمود و فضایی مطلوب را که مندي بیشتر از کتابخانهن و مراجعان این مراکز را جهت بهرهبخشید و کاربرا

درونی ایشان و در عین حال مطابق با معیارها و ضوابط علمی و برپایه مطالعات روانشناختی و خلقیاتبرگرفته از 
. جامعه شناختی است طراحی نمود

،لذا باید به مقتضیات زمان و نیازها و شرایط روحی روانی افراد. ها هستندا انسانی کتابخانه هیاستفاده کنندگان نها
پسامدرن بر این عقیده هستند .دیدگاه پسامدرن در معماري است،هاي عصر حاضریکی از دیدگاه. دایر کردرابناها

پسا . ازه و بدیع مجدداً به هم پیوند زدهایی اصیل، تتوان تاریخ را دور زد و تاریخ معماري را به شیوهراحتی میکه به
هم ادامه مدرنیسم است و هم فراتر رفتن که سنت با سیاق پیش از خود می باشد تلفیق گزینشی هر مدرن اصوالً

تلفیق عناصر طبیعی با اتخاذ رویکردهاي پسامدرنیته، پتانسیل قابل توجهی را در اختیار معماران کتابخانه ها . از آن
.خواهد نهاد
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