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 بررسی نقش رنگ و نور در معماری کتابخانه

 
 نجمه هاشمی نژاد، امینه انجم شعاع

 

 n.hasheminejad1394 @gmail.comگروه معماری، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران /

  aida.andjomshoaa@gmail.com/ گروه معماری، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران

 

 چکیده

 

هر نقشی که در معماری و طراحی به کار رفته، دارای رنگی است که می تواند نقش بسزایی در درک بهتر فضاها داشته باشد. رنگهاا 

می توانند به شیوه های مختلف، تاثیرهای بنیادین در زندگی بر جای گذارند. اثرات رنگ نه تنها از لحاظ بصری بلکه از جنباه هاای 

سیار حائز اهمیت است. از آنجایی که نور مورد استفاده در معماری، از رنگ ساخته شده است بنابراین باید گفت که روانی و معنوی ب

پذیرشاان در ناور، کااربرد آنهاا و تاثیر  هندسای رناگ وو پیچیاده  ،این اثر رنگ است که حیات را معنا می بخشد و الگوی متقارن

م زنده ای تبدیل شوند. کتابخانه ها نیز می توانند باا تااثیر پاذیری از رناگ و ناور در معماری موجب شده است که بناها به ارگانیس

 –معماری و با توجه به اثرات روانشناختی آنها به فضای کتابخانه معنا و حیاتی دوباره بخشند. در ایان مقالاه کاه باا روو ماروری 

ه شده و در پایان تغییرات حاصل از تاثیر نور در فضای کتابخاناه کاربردی است ابتدا به بررسی نور و رنگ در فضای کتابخانه پرداخت

 و پیشنهادات در مورد رنگ فضاها آورده شده است.

 

 کتابخانه، رنگ، نور. : معماریواژگان کلیدی
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 مقدمه

آنچه در معماری فضای کتابخانه های امروزی مطرح است صرفا محیطی برای امانت گرفتن کتاب نیست بلکه کتابخانه باید محیطی 

از طبیعات در باه آرامش بخش برای مراجعه کنندگان و عالقه مندان مطالعه باشد. به مدد این نگرو مای تاوان باا تااثیر پاذیری 

انه ها رنگ و بویی خاص بخشید و کاربران و مراجعان این مراکز را جهت بهره مندی بیشتر از کارگیری رنگ و نور به معماری کتابخ

نمود و فضایی مطلوب را که برگرفته از طبیعت درونی شان و در عین حال مطابق با معیارهاا و واوابع علمای و کتابخانه ها ترغیب 

مقاله بر آن است تا به بررسی تاثیرات فیزیکی و روانی رناگ و ناور  بر پایه مطالعات روانشناختی است طراحی نمود. از این روی این

 در معماری فضای کتابخانه به منظور ایجاد فضای بهتر در کتابخانه ها بپردازد.

 

 نور در معماری کتابخانه

روشنایی چاه اااهری و چاه که به چشم می آید از پرتو نور و روشنایی است و گرنه در تاریکی، زیبایی مفهومی ندارد. نور و زیبایی 

عرفانی باعث می شود که زیبایی به چشم آید و رنگ و سایر زیبایی های شی، جلوه کند. بنابر این بحث نور و پارداختن باه آن مای 

تواند در مباحث زیبایی شناسی و هنر جایگاه ویژه ای داشته باشد. نور اولین پدیده در جهاان اسات کاه از طریاق رناگ هاا روح و 

زنده جهان را برایمان آشکار می سازد. رنگ و نور همواره در قالب بخش های اساسی از حیات مابر روی کره خااکی مطارح طبیعت 

نور تاثیر مستقیمی بر روح و روان انسان دارد. محققان عقیده دارند همانطور که باه تغذیاه ساالم بارای جسام خاود مای  بوده اند.

  (0931)آخشیک، رای روحمان فراهم کنیم.ب اندیشیم باید نور کافی و مناسبی را هم

از آنجایی که نورپردازی یک محیع می تواند عامل ایجاد احساسات گوناگون در انسان شود و به وسیله آن بسیاری از اهداف 

نی انتخاب نحوه نورپردازی درساختمان یاک کتابخاناه کاه از مجموعاه عملکردهاای گونااگوبصری مورد نظر خود دست بیابیم. لذا 

باید فضایی راحات بارای مطالعاه را بوجاود آورد، موجاب خیرگای و  کتابخانه برخوردار است، کاری بسیار پیچیده است. نورپردازی

خستگی نشود، میزان گرما را افزایش ندهد، اقتصادی باشد و به جلوه ساختمان بیفزاید. برای پاسخگویی به تمام این نیازهاا دو ناوع 

بناابراین در  ولی غیر قابل کنترل اسات.نور وجود دارد: نور مصنوعی که با محدودیت هایش قابل کنترل است و نور طبیعی که آزاد 

 این پژوهش در راستای شناخت نور مناسب فضای کتابخانه گام بر داشته شده است.
 

 ناور طبیعی

 صارفاًاماا  .دارد انساان بادن بار بیولوژیکی اثرات روز روشنایی زیرا است، در فضای کتابخانه تأثیر ترین مثبت دارای روزنور 

از این رو محققین پیشانهاداتی در خصاوص اساتفاده از  .نیست امکانپذیر کتابخانه درفضای روز( )روشنایی طبیعی نور منبع داشتن

   نور طبیعی بدین صورت مطرح کردند:

 به پاسخ در که ای شده کنترل الکتریکی نور توسع باید طبیعی نور روشنایی، شدن واقع مؤثر برای که کرد پیشنهاد 1بِنیا

 و مستقیم نور ترکیب طریق از میتوان خوب نور به که کرد پیشنهاد 2بارنیت .گردد کامل شود، می وعیف طبیعی نور سطوح

 وتانر ژاگو .دارد رنگ دماهای به بستگی که دارد وجود نور شدت در تفاوت و داخلی نورپردازی متعدد انواع .یافت دست غیرمستقیم

 و ذهنی نگرو بر همچنین و میدهد قرار تأثیر تحت بصری محرکهای درک را یادگیرنده توانایی بصری محیع که میکنند استدالل

 باعث میکند، ایجاد تأثیرمنفی که نوری شرایع که یافت دست بنانور  برای شواهدی به نز .مؤثراست هم فرد عملکرد درنتیجه

 میشوند. عملکرد بهبود باعث میکند، ایجاد مثبت تأثیر که نوری شرایع برعکس و عملکرد ضعیفت
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 طبیعی امکان نور. باشد می مهم و حیاتی امری مطالعه کنندگان برای فضای کتابخانه در روز طبیعی نور داشتنبنابراین  

 نیز نور وانعکاس نباشد کننده خیره نور، که شود دقت باید ولی سازند، می فراهم را چشمان استراحت نیز و دیوارها از فراتر مشاهده

 (093،0931)نشریه  .ندهد آزار را ان کاربر چشم
1. Benya 

2. Barnet 

 نحوه ورود نور طبیعی به بنا

ساختمان های یک طبقه یا ساختمان های چند طبقه در طبقه نهایی می توانند از نور سقفی تعادیل شاده اساتفاده کنناد. 

پنجره های کناری همیشه این مشکل را دارند که بر روی سازه و طراحی تأثیر می گذارند. در صورت استفاده از نماهاای شیشاه ای 

روصدا با محیع بیرون مسایل زیادی بوجود آورد. در ساختمان های با عماق زیااد کاه ناور باید در نظر داشت که تبادل زیاد دما و س

آفتاب تمام عمق اتاق را روشن نمی کند می توان از انعکاس سقف و کف برای تأمین نور الزم استفاده کرد. اگر کمی از نور مصنوعی 

الای  3ا روشن کرد. اما بدون کمک نور مصنوعی فقع تا عماق متری ر 01کمک گرفته شود و همراه با نور طبیعی، می توان تا عمق 

متر را می توان بنحو مناسب روشن کرد. در صورتیکه پنجره ها تنها در یک سمت قرار گرفته باشند ساایه روشان هاای شادیدی  8

 (093،0931)نشریه ایجاد می شود که با سفید کردن دیوارهای داخلی می توان از مقدار آن کاست. 

ه از نور طبیعی مشکالتی در معماری ساختمان کتابخانه بادنبال دارد. از جملاه سابب ایجااد گشاودگی در ساقف و استفاد

دیوارها شده و محدودیت هایی در طراحی بوجود می آورد، که در عین حال استفاده اقتصادی از فضا را نیز کام مای کناد. بعاالوه از 

یز افزایش می یابد. برای کنترل این شارایع گرماای تابشای خورشاید مای بایاد از طریق تبادل دما و سروصدا با فضای بیرون ن این

در اقلیم های خشک درخشندگی نور نیز الزم اسات تاا برطارف شاود.  طریق تعبیه شیشه های مخصوص و سایبان ها کنترل شود.

یرونای و پنجاره هاای بازر  رو باه روو سنتی برطرف کردن این مسأله قراردادن پنجره های کوچک و به تعداد محدود در نمای ب

قسمت سایه دار حیاط داخلی است. ومناً برای کاستن از تضاد میان سایه و روشن در دیوارهای داخلی کناار پنجاره هاا از رنگهاای 

 (0983)روزرخ و همکاران،روشن استفاده می کنند. 

 ووعیت نور در جهات مختلف ساختمان در جدول ذیل مشخص شده است.

 
 ووعیت نور در جهات مختلف ساختمان. 0جدول

 برای مطالعه نوع نور

 نامطلوب نور جنوب شرقی

 نامطلوب در صبح و در بقیه ساعات مطلوب نور شرق

 نامطلوب نور جنوب

 نامطلوبترین نور در بعدازاهر نور غرب

 مطلوبترین نور نور شمال

 بدون تابش مستقیم در عصر و مطلوب نور شمال غرب

 مطلوب به دلیل تابش غیر مستقیم شرقنور شمال 

 نامطلوب نور جنوب غرب

 (0981)شهسواری، ماخذ:

 

 شدت ناور طبیعی
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علت حساسیت بسیار زیاد چشم انسان در مقابل تغییرات نور، حتی کاهش ناچیز در شادت ناور موجاب اخاتالل در امار ه ب

اغلاب بارای  صاورتیکه تادریجی و قابال پایش بینای باشاد، مطالعه می شود. همچنین تغییر مداوم در زاویه تابش آفتاب حتی در

خوانندگان جدی، ایجاد مزاحمت می کند. به این دالیل امروزه در بسیاری از نقاط جهان برای ناورپردازی ساالنهای مطالعاه از ناور 

چندان مطلاوب نیسات. از مصنوعی استفاده می کنند که از نظر فیزیکی قابل قبول بوده لیکن بدالیل روانشناسی و زیبایی شناسی 

 (Dean, 2005) اینرو برای دستیابی به نورپردازی مطلوب، تمایل به استفاده از نور طبیعی همراه با نور مصنوعی است.

 

 

 ناور مصنوعی

( شدت نور مصنوعی در فضاهای مختلف کتابخانه بصورت پیشنهاد ارایه شده است. ارقام این جدول احتیاج باه 9در جدول )

یق تر دارند. بعنوان مثال نحوه نورپردازی در سالن مطالعه برای مطالعاه اتفااقی متفااوت از زماان مطالعاه جادی اسات. بررسی دق

همچنین نورپردازی برای مطالعه استفاده کنندگان مسن که قدرت دیدشان کاهش یافته است متفاوت از ناورپردازی بارای مطالعاه 

لوکس تخمین زده می شود. این میزان برای مخازن غیر فعال  0393تابخانه بیش از جوانان است. روشنایی یک اتاق استراحت در ک

لوکس، برای مخازن فعال و بخش تعمیر و صحافی، فهرست نویسی، میزهاای گاردو کاار،  018الی  41فضاهای مطالعه میکروفرم 

لاوکس مای باشاد. 0181تاا 903العه لوکس و برای سالنهای مط 411تا 903فضای سمعی و بصری، اتاقهای نقشه، چاپ وعکس از 

اینگونه ترازهای باالی نور به معنی مصرف بیشتر الکتریسته و ایجاد هزینه های قابل توجهی است. البته نمی توان به صراحت ااهار 

رایع کرد که تراز باالی نور به معنی شرایع بهتر برای مطالعه است. تحقیقات پزشکی نشان داده که قدرت چشام باا مطالعاه در شا

مانند شرایع زندگی پدرانمان که امروزه آن شرایع را تاریک و غیر قابل تحمل می دانیم، وعیف نمی شود. از طارف دیگار افازایش 

لوکس بطور قابل مالحظه ای توانایی مطالعه متون را باال می برد ولی افزایش بیشتر آن تأثیری نادارد. وامناً  911شدت نور تا تراز 

خ افراد کشورهای مختلف به نور یکسان نیست. علت این امر شاید ترازهای ناوری و تغییراتای باشاد کاه باه آن باید دانست که پاس

عادت کرده اند. بعالوه راحتی بصری تاحد زیادی تحت تأثیر روشنایی فضاهای اطراف است و معموالً تمایل به مطالعاه در محیطای 

 (0983)روزرخ و همکاران،ت یک عامل روانی بشمار می رود. که نسبت به اطراف از روشنایی بیشتری برخوردار اس

 
 . شدت نورپردازی توصیه شده9جدول

 (LUXروشنایی توصیه شده )

 اتاقهای مطالعه )روزنامه و مجالت(        911

 میزهای مطالعه  )کتابخانه های امانی(       111

 میزهای مطالعه )کتابخانه های مرجع(       311

 پیشخوانها       311

 مخازن بسته       011

 صحافی       311

 فهرست بندی طبقه بندی و اتاقهای مخزن       111

 (0983)روزرخ و همکاران، ماخذ:

 

 سایه و روشن
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خستگی چشم بطور عمده معلول درخشش و تضاد بیش از حد بین سایه و روشن است. تحقیقات انجاام شاده بارای یاافتن 

نرمی و تدریجاً از خود کتاب  تا محایع اطاراف و ه مطالعه راحت نشان می دهد که در چه روشنایی باید ببهترین نورپردازی جهت 

 0باه  4بین صفحه و روی میاز را بهتارین حالات بایاد دانسات و بایش از  0به  9در نهایت پس زمینه تغییر کند. نسبت روشنایی 

 این موووع ذکر نشده است. نامطلوب است، اما هیچ قاعده و قانون مشخصی در جایی برای

اگر صفحه کتاب سفید است، روی سطح میز مسلماً نباید سفید و یا به رنگ های روشن باشد و زیاده از حادهم نبایاد تیاره 

 9/1تاا  9/1چاپ می شوند. اگر روی میز انعکاسی باه انادازه  8/1تا  7/1باشد. کتاب ها معموالً بر روی صفحات سفیدی با انعکاس 

روشنی آن یکنواخت باشد، در آن صورت به نسبت های توصیه شده رسیده ایم. برای ایجاد شارایطی قابال قباول، رناگ و داشته و 

 مواد سازنده ای سطح میزها و فضاهای اطراف باید با هم هماهنگ باشند. بنابر این نورپردازی جدا از دکوراسیون داخلی معنا ندارد.

ماً به سقف تابیده شوند تا از شادت ساایه و روشان محایع کاساته شاود. در صاورت در کتابخانه بهتر است نورهایی مستقی

پوشش کف ساختمان با مواد مناسب، این کار چندان الزم نیست زیرا از طریق انعکااس از کاف  ناور عماومی مناسابی در محایع 

که قفسه ها بخش زیادی از ناور انعکاسای که قفسه های کتاب قرار گرفته اند این امر صادق نیست چرا  بوجود می آید. اما در جایی

 را بخود جذب می کنند.

چشم انسان مستقیماً به تغییرات نوری بیشتر از شدت نور پاسخ می دهد و بیشتر وابسته به تاراز تطاابقی اسات کاه چناد 

 94بر ایان افازایش تاراز از دقیقه پیش خود را با آن مطابقت داده بود. پاسخ انسان به تغییرات نوری بستگی به مقدار ناور دارد بناا

)روزرخ و لاوکس ایجااد مای کناد.  041لاوکس باه  011لوکس همان احساسای را بوجاود مای آورد کاه افازایش از  91لوکس به 

 (0983همکاران،
 

 درخشنادگی

رسیدن نور قوی چه مستقیم و چه انعکاسی به چشم موجب خیرگی چشم می شود و نه تنها تولید مزاحمت و ناراحتی مای 

کند بلکه بعلت منقبض کردن مردمک چشم از کارآیی های مربوط به آن نیز می کاهد. این درخشاندگی باه عوامال زیاادی مانناد 

ابعاد، تعداد و محل قرار گیری منابع نوری بستگی دارد و عالوه بر ایان عوامال،  روشنایی، منبع تولید کننده نور، منعکس کننده ها،

شتری دارد. زاویه تابش منبع نور بسیار مهم است و بهترین نتیجه هنگامی حاصل می شود کاه درخشش در محیع های باز خطر بی

  قسمت بیشتر نور از سقف تأمین شود.

شاید مشخص ترین راه برای کنترل درخشندگی، تاباندن منابع نوری به سمت پایین باشد اما این روو موجب افتادن ساایه 

خوانندگان نور قابل تنظیم رو میزی را ترجیح می دهند ولی اینگوناه ناور وقتای دو خوانناده خوانندگان بر روی میز می شود. اکثر 

روبروی هم نشسته باشند مشکل ایجاد می کند. اینگونه نورپردازی همه جهات و اطراف موووع مورد مطالعه را روشن نمای کناد و 

ا زاویه روی میز قرار می گیرناد را روشان نمای کناد، نمای اگر چه برای مطالعه جدی بسیار کارآمد است اما چون کتاب هایی که ب

 توان آن را در مطالعات پراکنده بکار گرفت.

سایه های بزر  اطراف منابع نوری را می توان برای کنترل در خشندگی بکاار گرفات اماا آنهاا تاا حاد زیاادی از کاارآیی 

تاباندن نور به روی سقفی با رنگ روشن است اماا ایان کاار  نورپردازی می کاهند. یک راه حل دیگر برای جلوگیری از درخشندگی،

برای مطالعه طوالنی توصیه نمی شود. بهترین حالت قراردادن سطوح منعکس کننده بصورتی است که کامالً محل مطالعه را احاطاه 

بیاده شاده از آن روی کاغاذ کنند اما اینکار در محیع های باز مشکل ایجاد می کند. اگر المپ فلورسنت بدون پوشش باشد، ناور تا

سفید منعکس شده، چشم را آزار می دهد. تنها هنگامی می توان این درخشندگی را کنترل کرد که نور سااطع شاده از منباع ناور 

 ((Malman, 2005 که ممکن است از منابع غیر مستقیم به سطوح مطالعه برسد. کامالً توسع یک فیلتر پخش شده و تا جایی

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 
 

 های کتاب نورپردازی قفسه

لوکس توصیه می شود. در قسمت های دسترسای  011تا  41حداقل تراز روشنایی بر روی سطوح عمودی قفسه های کتاب 

آزاد و یا در فضاهایی با مراجعه بسیار زیاد، بهتر است روشنایی هم بصورت عمومی )مانند استفاده از المپ هاای فلورسانت پوشاش 

و یا ترکیبی از این دو تأمین شود. نورپردازی عمومی این مزیت را دارد که قابلیت انعطاف الزم  دار( و هم بوسیله نورپردازی مووعی

 ((Sufar, 2012 برای جای دادن قفسه های کتاب و فضاهای مطالعه بوجود می آید.

 

 نورپردازی مخازن

د. از اینارو بهتار اسات تاا الماپ هاای نورپردازی مخازن به فاصله قفسه ها از یکدیگر و نیاز به انعطاف در آینده بستگی دار

میلیمتر از یکدیگر قرار گیرند. این حالت در مقایسه با قرارگیری المپ هاا در امتاداد  311فلورسنت در عرض قفسه ها و به فواصل 

باشد، بایاد باه  میلیمتر 941قفسه ها، نور بیشتری تأمین می کند، اما اگر فاصله باالترین نقطه قفسه کتاب از منبع نورانی کمتر از 

همان حالت قبلی و در امتداد قفسه ها قرار گیرند تا از تولید سایه های مزاحم و مشکالت گرمایی جلوگیری بعمل آید. اگر چه ایان 

حالت نور بهتری را برای قفسه ها تأمین می کند، اما در جای خود مانع جابجایی قفسه ها خواهد شاد. در ایان حالات فاصاله باین 

میلیمتر تجاوز کند. چرا که در این صورت نور نمی تواند بخوبی در جهت الماپ هاا انتشاار یاباد و ناور  311پها نباید از انتهای الم

بسیار وعیفی به قفسه های کنار دیوا و قفسه های عمود بر دیوار می تابد. برای نورپردازی مستقیم قفسه ها می توان نواری بر روی 

 یه کرد.قفسه ها و یا در کنار آنها تعب

با چنین روو هایی بسادگی می توان نور الزم برای ردیف باالی قفسه را تأمین کرد  برای تأمین نور در ردیف هاای پاایینی 

می توان از رنگی روشن در کف ساختمان استفاده کرد. یک روو دیگر ترکیبی از روشنایی عماومی و موواعی اسات بطاوری کاه 

در همه جا تأمین کند و روشنایی مووعی تأمین شود. یکی از ایاده هاای جدیاد مطارح شاده، روشنایی عمومی تراز نور حداقلی را 

تعبیه گیرنده های نوری است که در صورت ورود مراجعه کننده به راهرو قفسه ها بطور خودکار روشن می شود و مادامیکه شخصی 

 ((Sufar, 2012 در آنجا حضور دارد، روشن می ماند.

 

 ردازیفاکتورهای مهم نورپ

 برخی از فاکتورهای مهم نور و استفاده از آن را در کتابخانه به شرح زیر است:

از نور مستقیم و تابش خورشید بر سطح کارهای دقیق باید اجتناب نمود زیرا روشنایی بیش از اندازه در میدان دید سبب وعف  -

 دید می گردد. 

مقدار زیاد در فضای داخلی، تعبیه پنجره های بزر  و شیشه های شفاف، ساده ترین راه حل برای استفاده از نور روز به  -

 نورگیرهای سقفی کلرستوری همراه با کنترل کننده های مناسب می باشد.

 در محلهائی که نیاز به دید چشمی دقیق نیست استفاده از نور مستقیم خورشید بطور محدود مجاز است. -

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 
 ورود نور خورشید به صورت محدود .0شکل

 (0981ماخذ:) شهسواری،

 

  وسیعی پخش نمود.  با انعکاس نور روز از سطح اطراف، می توان آن را مالیم، و در سطح -

 

 
 انعکاس نور. 9شکل

 (0981ماخذ:) شهسواری،

 

 

 

 

 

 

استفاده از نورگیرهای کلرستوری که این نورگیرها تمام صفات نورگیر سقفی را دارند ولی نحوه استقرار آنها به طور عمودی است  -

 و می توان موقعیت آنها را طوری تعیین کرد که منابع نفوذ مستقیم نور خورشید شوند. 

 

 
 نورگیر کلر ستوری.  9شکل

 (0981) شهسواری، ماخذ:

 

 (0981 )شهسواری، .استفاده از پوشش گیاهی مناسب با نوع و زمان نیاز به سایه -

 

 فضا نوردرادراک نقش

 :کرد تقسیم دوگروه به میتوان را ساختارها این. موثرهستند فضا از بیننده درک در نوری ساختارهای

 محیع روشنایی ویژگیهای1-

 :روشنایی عبارتنداز ویژگیهای

 .متغیراست تا غیریکنواخت نور یکنواخت از آن طیف که روشنایی توزیع یکنواختی یعنی: روشنایی یکنواختی الف(

 .است متغیر محیطی نور تا متمرکز نور از آن طیف نورکه منبع استقرار محل یعنی: روشنایی موقعیت ب(
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 .نیاز نورمورد میزان به بسته محیع روشنایی یا تاریکی یعنی: روشنایی ج( شدت

 بیننده که عبارتند از: ذهنی اثرات -9

 نور از استفاده با کار فضاهای طراحی در بصری وووح . متغیراست واوح تا مبهم از دیدکه دقت یعنی: بصری وووح الف(

 .شود می تامین زیاد نسبتاً و محیطی یکنواخت،

 فضاهای طراحی در وسعت احساس ایجاد. است متغیر باز یا وسیع دید میدان تا تنگ یا محدود دید میدان از که: وسعت ب(

یکنواخت، محیطی ونسبتاً زیاد ایجاد می  وروری است، این احساس به کمک نور )تاالرها( و هالها االبیه مانند راهروها، حرکتی

 .شود

طراحی فضاهای مکث  احساس آرامش در. محیطی باشرایع آرامش بخش متغیراست نورهای تنش زا تا محیطی با که از: آرامش ج(

نسبتاً کم  نسبتاً غیریکنواخت، محیطی و این احساس به کمک نور اهمیت است، رستوران بسیارحائز استراحت، اتاق انتظار، مانند

 .شود ایجاد می

طراحی فضاهای  احساس خلوت در. پرازدحام متغیراست محفوظ تا محیطی شلوغ و دید دیگران و از محیطی دور که از: خلوت د(

 ایجاد می شود.نسبتاً کم  تقریباً غیریکنواخت، محیطی و فضای زندگی به کمک نور رستورانها و کلوپهای شبانه، صمیمی مانند
 (093،0931)نشریه 
 

 
 

 یعیطبی رفرم ساختمان برنورپردازیتاث

 نورباتوجه به محدودیت عمق نفوذ نور به فضاهای داخلی، انتخاب فرم وجهت مناسب برای ساختمان، درتوزیع بهینه ی 

درساختمانهایی با . کنند درساختمانهایی که پالن مربع یا دایره دارند، نور و حرارت به سختی درفضاهای میانی نفوذ می. موثراست

 دارد. وجود بخشها همه در حرارت و نور دریافت امکان الیه(،  دو حداکثر یا یکی پالن آزاد )فضاها

 استفاده راهکارها از یکی باشد، خارج باهوای تماس حداقل ودارای فشرده هم به ممکن جای تا باید طرح که هایی دراقلیم

 طبیعی نورپردازی نظر از ساختمان دل در حفرههایی چنین ایجاد .است مرکزی های آتریوم و پاسیو یا کوچک مرکزی ازحیاطهای

 آتریوم حفرهها این. میکند فراهم را ساختمان عمق به تازه هوای و نور نفوذ امکان و است اهمیت بسیارحائز تهویه همچنین و

 بنابراین .شود می داشته نگاه داخلی شرایع به نزدیک آن است که دمای آتریم معموال فضای محصوری میشوند. نامیده

 (093،0931)نشریه  .کنند می فراهم نیز را نورطبیعی از استفاده امکان داخلی، حرارتی شرایع کنترل ومن آتریوم یدارا ساختمانهای

 

 یعیطبی راجزاءساختمان برنورپردازیتاث

اجرا می توان  نحوه ی توزیع نورطبیعی درفضاهای داخلی را اصالح  قابل به کمک طراحی و با استفاده از ابزارهای ساده و

به  همچنین و عمل کند پخش کنندهی نور تواند به عنوان یک بازتابنده و سقف همواره می .کرد و به روشنایی مناسب دست یافت

 (093،0931)نشریه  توزیع یکنواخت تر نور در داخل فضا، کمک کند.

 

 تاثیر نور در ایجاد قابلیت های خاص در فضای کتابخانه

برای این منظور،کافی است نورپردازیها را . میتوان به وسیله نور، فضایی را وسیعتر و یا کوچکتر نمایش داد: تغییر وسعت محیع-0

 . های محیع انجام دادبر روی دیوارها وکنج 
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حال آنکه به عنوان مثال اگر در نور پردازی یک سالن . به این ترتیب اطراف محیع روشنتر از مرکز شده و بزرگتر جلوه میکند

مطالعه تنهابه منبع نورزایی برای روشن کردن منطقه ای کوچک درمحدوده میزهای مطالعه بسنده کنیم، دامنه دید افراد محدود 

 .نتیجه فضا ممکن است حتی کوچکتر از آنچه هست به نظرمی آیدشده و در 

 تغییر مسیر دید: برای اینکه قسمتی از فضا مورد توجه مخاطب قرارگیرد می توان از دو ابزار نور و رنگ کمک گرفت.-9

عرض نورهای رنگی یک رنگ درم. نور یکی از عوامل تغییردهنده و اساسا ًهویت دهنده رنگ است : تأثیر نور بر رنگ محیع-9

به همین منظور، . کند این موووع حتی در مورد شدت های متفاوت ازیک نور نیز صدق می. مختلف جلوه های گوناگونی را دارد

دریک پروژه طراحی دکوراسیون ی خوب، انتخاب رنگ اشیا و سطوح محیع میبایست همزمان با در نظر گرفتن نور انتخابی و 

البته الزم به ذکر است میزان  .رنگهای روشن، نور را منعکس و رنگهای تیره آنرا جذب می کنند. دزوایای تابش آن صورت گیر

به صورت رنگی ساطع  به این ترتیب نورها. جذب وانعکاس هر یک از آنها رابطه مستقیمی با رنگ وحتی بافت سطح نیزدارد

اوت خواهد بود به  عنوان مثال تابش نور قرمز برروی سطوح درنتیجه اثرات آنها برروی سطوح ولوازم مختلف با هم متف .میشوند

ازاین خصوصیت نورپردازی در معماری داخلی فضاهای . واشیایی به رنگهای مختلف، از هر یک رنگی خاص را به نمایش می گذارد

 .کتابخانه ای میتوان بسیاراستفاده نمود

توان یک فضای بزر  رابه چند ریز فضا تقسیم کرد مثال می توان سالن نور عامل تفکیک کننده فضا: با نورپردازی مناسب می  -1

 (0931)آخشیک، مطالعه و فضای استراحت را با یک نور پردازی مناسب از هم جدا کرد و محیطی مناسب و دلپذیرایجاد نمود.

 

 

 

 در معماری کتابخانه رنگ

روانی رنگ انسان را تحت تاثیر قرارداده است. جدایی ناپذیری رنگ از شکل و این حقیقت کاه رناگ  –اثرات بصری  تاریخدر طول 

جز طبیعی و الینفک زندگی، معماری و هنر است، گاه سبب پذیرو معانی متفاوت برای رنگ در فرهنگ های مختلف شاده اسات. 

گرگونی می نماید، به گونه ای که این اثر گااهی آنچناان شادت رنگهای محیع در انسان تاثیر گذارده و در درون او ایجاد تحول و د

رنگ ها نه تنها انسان را تحت تاثیر خود قرار می دهند بلکه منجر به می یابد که کلیه امور انسان را تحت سیطره خود در می آورد. 

 (0979)علی اکبر زاده، پیشرفت یا رکود یک جامعه می شوند. 

ن خلق می کنند، محیع بالقوه ای است برای رفتار انسان، و آنچه شخص استفاده کننده تحساین مای معمارااز نظر جان لنگ آنچه 

 بر استفاده کننده گام بردارند.  لذا معماران باید در جهت خلق محیطی تاثیرگذار (41، ص0398،لنگ)کند، محیع موثر بر اوست. 

کاارگیری مناساب و هماهناگ آن مای تاوان موجباات راد دارد و با به رنگ یکی از عواملی است که قابلیت تاثیرگذاری فراوان بر اف

جذب افراد را به محیطی خاص فراهم آورد. از این رو، باید به شیوه ای رنگهای یک بنا را تعیین کرد که با فراینادهای آن متناساب 

به ساختمان با کاارکرد خااص مای  بوده و زیبایی ساختمان که با حس بینایی مراجعان درک و دریافت می شود، موجب جذب آنها

شود. رنگ ها فقع هنگامی چهره واقعی خود را نشان می دهند که در کنار رنگهای هماهنگ قرار گرفته و دارای حالتی آرام باشاند. 

رناگ یکای از  (0971 )شاروه،ولی وقتی با چهره ای مبدل ااهر می شوند، حالتی فرار و پر تحرک و ناساازگار باه خاود مای گیرناد. 

عناصری است که در کنار نور بر ادراک بصری افراد از محیع تاثیر می گذارند و ابزار مهمی در جهات هادایت و القاا حااالت روانای 

خاص بر افراد و جوامع است. از آنجا که گاهی از تاثیر روانی رنگها و بهره مندی مناسب از آنها در فضای کتابخانه می تواند به خلاق 

. بنابراین در این پژوهش در راساتای شاناخت ناسب برای مراجعان و ترغیب آنها به استفاده از فضای کتابخانه کمک نمایدفضایی م

 اثرات رنگ از لحاظ روان شناسی در جهت انتخاب رنگ مناسب فضاهای کتابخانه گام بر داشته شده است.
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 روان شناسی رنگ

  کتابخانه ها از اهمیت بسزایى برخوردار است؛ چرا که رنگها با تاأثیر بار روحجمله  روانشناسى رنگ در معمارى ساختمان از 

شخصیت افراد منجار مای گاردد، بلکاه  و روان آدمى، موجب تغییر رفتار وى میشوند و این تغییر نه تنها به تحول در خصوصیات و

  .فعالیت و عملکرد فرد را نیز در محیطى خاص متأثرمی سازد

 .که میتواند برانگیزد یا تسکین بخشد، حسی از گرمی یا سردی ایجاد کند، آزرده سازد یا  خوشایند باشاد نیرومندرنگ عاملی است 

بیناایی   حسای نوعی تاثیر تجربه انرژی رنگهای مختلف آشکارا  رنگهای مورد عالقه افراد رازهای فراوانی را درباره آنها بازگو میکند.

 موجبات میتوانیم رنگها کمک به . بیفزاید ما خالقیت بر و سازد دگرگون را ما پیرامون محیع اندمیتو رنگ بر ما برجای می گذارد.

 .شویم مبدل فعالتر و تر سرزنده انسانهایی به و آوریم فراهم را خودآگاهیمان ارتقاء

 و روح در خاصاى تاأثیر یاک هر که چرا می آیند؛ شمار به شخصیت سنجش معیارهاى یکی از رنگها نوین، روانشناسی در

 رنگهااى تاأثیر و نفاوذ تحات دور ازروزگااران انساان هستند جسمی وى روانی و ووعیت نشانگر و گذارند می باقى فرد هر جسم

 و شاده چندان دو تأثیر این رسیده، خود تحول اوج به رنگسازى صنعت که گذشته سال چند و طی صد در و بوده خویش پیرامون

 است پدیدآورده روانشناسی رنگ ی زمینه در زیادى تحول رنگها از افزون روز استفاده این است. کرده رخنه زندگی انسانها همه در

 متاثر را خویش تماشاچی گرمابخش، و زا انرژی های هسته مانند که نیروهایی هستند العاده خارق بس نیروهای از سرشار ها رنگ.

هنرمناد خاالق ناه تنهاا بایاد در دنیاای  .ومیر ناخود آگاه باقی می گذارنادکه صرف نظر از تاثیرات منفی یا مثبت که بر .دمیساز

سیاحت پردازد و توشه خویش را از تجربه های علمی آکنده سازد، بلکه همچنین الزم است تا مفااهیم رناگ  و بیکران رنگها به سیر

گ متکی بدانهاست ابتدا شناخت رنگ به عنوان یکی مهمترین این ابعاد که اعتبار مفاهیم زیباشناسی رن اما را درکلیه ابعاد بشناسد.

 (0939)استوار، .از برجسته ترین عوامل ترکیب بندی و دیگر قدرت رنگ در برقراری ارتباط است که باید بدانیم
 

 تاثیر روانی رنگ یک فضا بر انسان را می توان در موارد ذیل بررسی کرد:

  فضا انجام گیرد مهم است چنانچه در محل مطالعه کتاب، استفاده از تناسب رنگ فضا و فعالیتی که قرار است در آن

 رنگهای تند و بر انگیزنده مثل قرمز و رنگهای اغوا کننده و افسرده مثل قهوه ای مجاز نمی باشد.

 د و تنوع زیاد رنگها در فضاهای داخلی باعث اغتشاو ذهنی مطالعه کننده می شود بنابر این بهتر است رنگها همانند باشن

 تضاد و تنوع کمتری داشته باشند.

  تنوع طیف احساسی از رنگها سبب می شود که نتوانیم نسخه ثابتی برای رنگ فضاها ارائه دهیم چنانچه طیف احساسی

رنگهای گرم از هیجان تا نشاط و طیف احساسی رنگهای سرد از آرامش تا دلمردگی متفاوت است. رنگ هر فضا باید القا 

 ا از فضا باشد.کننده انتظار م

 .به کاربردن یک دست رنگ ها  درسطوح کوچک وبدون سایه روشن موجب افزایش تأثیرگذاری رنگ می شود 

 (0930)سلیمان زاده و همکاران،  رنگهاى متضاد و تند کنار هم موجب افزایش کارایی و تاثیر رنگ ها می شود.قراردادن 

 

 ادراک بر رنگ اثر

 بازدهی افزایش و راحتی منظور به رنگ اثر این از میگذارد، اثر انسانها احساسات و و خو برخلق رنگ میدانیم طورکه همان

 محیع موجود، روشنایی فضای با جذّاب، متناسب رنگهای از گرفته تا صورت راستا این در تالشهایی. شده است استفاده محیع در

 (0930)سلیمان زاده و همکاران،  .کنند استفاده نوع فعالیت و
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 :دهد می شرح را محیع از ما ادراک بر رنگها اثر چگونگی 9 جدول

 
 ادراک بر رنگ ها اثر. 9جدول

 .نظرمیرسد به قرمز و زرد اشیا از بزرگتر وآبی سبز اشیا: اشیا اندازه بر رنگ اثر

 .آیند می نزدیک نظر به قرمز و زرد سطوح میرسند، نظر به دورتر آبی و سبز سطوح: اشیا فاصله بر رنگ اثر

 نظر به هموار را شی یک) سبز بنفش،آبی، (کوتاه موج طول با های رنگ: اشیا انعطاف قابلیت بر رنگ اثر

 .کنند می ایجاد را انعطاف و نرمی احساس) قرمز زرد، (بلند طول با رنگهای. میرسانند

 .هستند سرد رنگهای جز سبزوآبی ،گرمرنگهای جز زرد قرمز،: اشیا دمای بر رنگ اثر

 .هستند نرم رنگهای از سیاه سبز، آبی، ،سخت رنگهای جز سفید زرد، قرمز،: اشیا سختی بر اثررنگ

 .آیند میتر سبکنظر به روشن بارنگ اشیا : اشیا وزن بر رنگ اثر

 (0930سلیمان زاده و همکاران،) ماخذ:

 

 ارگونومی در رنگ کاربرد

 کار، روحیات، در را آن اثر از ای گوشه تنها است، انسان تصور حد از بیش زندگی بر رنگ تأثیر .هستند ما زندگی از بخشی ها رنگ

 و طراحی در آن نقش و مختلف درسیستمهای رنگ بسیار اثرات به توجه با. میکنیم مشاهده انسان ادراک و هنر حوادث، خستگی،

 تحلیل و دریافت فرآیند و او روانشناسی و انسان بر آن اثرات رنگها، ویژگیهای ی مطالعه و ارگونومی انسانی، سیستمهای توسعه

 همان ها رنگ دهد، می نشان دانشمندان پژوهش. است الزم خدماتی-صنعتی سیستمهای طراحان و صنایع مهندسان برای رنگها،

 (0939استوار، ) .دهند تأثیرقرارمی نیزتحت را او جسم گذارند، می گوناگونی تأثیرات آدمی روان و روح بر که گونه

 روانشناسی و اخالقی خصوصیات گویای تواند می است کسی دلخواه و برگزیده که رنگی دارند عقیده روانشناسان از برخی

 .است شده نگاشته پژوهش سالها از پس و نظریه این اساس بر که است ای چکیده زیر نوشتار. باشد او

 

 روان شناسی رنگها را به اختصار نشان می دهد. 1جدول 

 
 روان شناسی رنگها. 1جدول

 انگیزو روانی احساس گرما احساس فاصله روان شناسی رنگ ها

    سفید: مثبت،  فضادار،  اریف،  نورانی و لطیف است.

آبی: آرامش بخش، افزایش فعالیت، تماس مداوم حتی در سطح  وسیع موجب 

 خستگی نمی شود.

 پرآسایش سرد دورتر

سبز: افزایش قابلیت خواندن، نگاه طوالنی مدت باعث آرامش و رفع خستگی 

 چشم

 خیلی پرآسایش سرد و خنثی دورتر 

    سیاه: بی تحرک، ساکت وساکن است.

قرمز: تنها برای مدت کوتاهی خوشایند است بعد از آن آزار دهنده، باعث اذیت 

 روانی و خسته کننده است.

 نزدیک

 

 خیلی برانگیزنده گرم

 نزدیک زرد: تحریک کننده ذهنی و هوشی، تقویت کننده  فکر انسان

 

 برانگیزنده خیلی گرم

بنفش: موجب رکود و عدم جنبش فکری و ذهنی وکاهش بازدهی در فضای 

 آموزشی می شود.

 افسرده کننده تهاجمی، سرد خیلی نزدیک
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    خستگی نگردد.طوسی : باعث می شود چشم و اعصاب آن دچار 

 برانگیزنده خیلی گرم خیلی نزدیک نارنجی: جلب توجه می کند.

 برانگیزنده خنثی خیلی نزدیک قهوه ای

    ارغوانی

    زرد= فیروزه ای: ترکیب متعادل در محیع آموزشی است. سفید+ آبی+

    زرد: افزایش حضور ذهن آبی+

 (0939)استوار، ماخذ:

 

 نتیجه گیری بحث و

با توجه به تعدد و تنوع کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی امروزه، کاربران از بین گزینه هاای مختلاف، کتابخاناه ای کاه مناساب باا 

نیازهای فیزیکی، روحای و زیباایی شناسای کااربران مای خواسته ها و نیازهایشان باشد را برمی گزینند. از این رو با در نظر گرفتن 

روانی از فضای درونی ساختمان کتابخانه را نیز توام با نیازهای عملکردی پاسخگو باود. از آنجاا کاه اساتفاده توان نیازهای روحی و 

 کنندگان نهایی کتابخانه ها انسان ها هستند. 

ای کاه بنابراین استفاده حداکثری از نور روز درفضای کتابخانه و در کنار آن استفاده از نور مصنوعی و ترکیب مناسب آنها به گوناه 

متناسب هر فضای کتابخانه باشد ایده آل است. به منظور راه یافتن نور طبیعی مناسب به فضاهای کتابخاناه در نظرگارفتن عاواملی 

چون نحوه ورود نور به بنا و شدت نور طبیعی بسیار حائز اهمیت است اما در طراحی نور مصنوعی متناسب فضای کتابخانه نیااز باه 

 نور، سایه روشن و درخشندگی است. تعیین عواملی چون شدت

مطالعات در مورد رنگ فضای کتابخانه حاکی از آن است که برای رسیدن به هادفهایی همچاون کاارکرد مناساب، زیباایی بصاری، 

محیطی و روانی موثر و مثبت در طراحی، مساتلزم اساتفاده هماهناگ، منساجم، معناادار و زیباا از عناصار هارمونی فضایی و تاثیر 

چون رنگ هستیم. در یک طرح مطلوب کتابخانه، همه عناصر و اجزا نسبت به تاثیرهای کیفی و معنایی که به فضاا اعماال  طراحی

تباطی تنگاتنگ با هم قرار دارند. رنگها نیز به جهات مختلف با یکادیگ مارتبع اناد و صافاتی مشاترک دارناد و یاا می کنند، در ار

قابل روانشناختی رنگها در کاربرد رنگ بسیار مهم است و استفاده متناسب از هر رنگ می برعکس متضاد یکدیگرند. بررسی تاثیر مت

تواند کاربرد ویژه ای در طراحی داشته باشد. شکوه و جلوه هر رنگ در کنار رنگ دیگر، اثر واقعی خود را نشاان مای دهاد و میازان 

 تیرگی و روشنی او بهتر نمایان می شود. 

مناسب فضاهای کتابخانه توجه به روانشناسی رنگ، کاربرد فضا و همنشینی رنگها اهمیات بسازایی دارد. در بنابراین در تعیین رنگ 

 آورده شده است. 4 نهایت پیشنهادات در مورد رنگ فضاهای اصلی کتابخانه در جدول شماره

 پیشنهادات در مورد رنگ  فضاهای اصلی کتابخانه:

 اصلی کتابخانه: پیشنهادات در مورد رنگ  فضاهای 4جدول

 رنگ پیشنهادی فضا

 هنی انسان(ذآبی روشن ، سبز در کنار سفید )از لحاظ روان شناسی پاسخگو به نیازآرامش، افزایش تمرکز و فعالیتهای  سالن مطالعه

اطالعات،کوتاهی زمان و خستگی سبز، زرد با ترکیب رنگ سفید )از لحاظ روان شناسی پاسخگو  به نیاز آرامش، ترغیب کننده جستجوی  بخش مرجع

 کمتر(

 آبی روشن )از لحاظ روان شناسی پاسخگو به نیاز آرامش و صبر( میز امانت

سایرفضاهای 

 کتابخانه

 سفید، کرم، سبز و آبی روشن
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 نگارندگان ماخذ:

 

 
 منابع

نشاریه الکترونیکای ساازمان بررسی جایگاه و تاثیر سمفونی رنگ و نور در معماری پسامدرن کتابخانه ها.   .(0931آخشیک، سمیه السادات) -
 (.01) 9، کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رووی

 تهران، انتشارات راز نامه.رنگ، (، 0939استوار، مسیب )-

 درس گفتارهای درس برنامه ریزی کالبدی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان.مبانی طراحی معماری،  (،0983نادر و همکاران )، روزرخ -

(. نقش و کارکردهای روان شناختی رنگ ها در تزیینات معماری  اسالمی در کتابخانه ها و مراکز 0930سلیمان زاده، نیرالسادات و همکاران ) -

 .4، شماره و دانش شناسی سال پانزدهم . کتاب ماه اطالعات، ارتباطاتاطالع رسانی

 ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمان.کتابخانه مرکزی یزد (. 0981شهسواری، حمید ) -

 (. اطالعات جامع هنری، تهران: انتشارات شباهنگ.0971شروه، عربعلی ) -

 تهران: سعید نو.(. رنگ و تربیت، 0979) علی اکبر زاده، مهدی -

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.ترجمه علیروا عینی فر نقش علوم رفتاری در طراحی محیع. آفرینش نظریه معماری:(. 0398لنگ، جان ) -

 (. نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انارژی در سااختمان )ناور روز در0931کاربردی گروه بین المللی ره شهر ) –مرکز آموزو علمی -

 .(3-3 (093،  کاربردی گروه بین المللی ره شهر –مرکز آموزو علمی  :معماری( . تهران
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