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مقدمه

الگوهای به انبوه شکل از گردشگری روند که امروز دنیای در
تجارب و انعطافپذیری به گردشگران و یافته تغییر فردگرایانه
معناداراولویتبیشتریمیدهند؛همچنینبسیاریازمکانهاو
مقاصدگردشگریسنتیازتقاضااشباعشدهاندوبطورفزایندهای
باچالشابداعفراوردههایجدیدمواجههستندتابتواندنیازهای
توسعه سبب خالقیت سازند، برآورده را خاص گردشگران ویژه
مزیت آن برای و شده گردشگری مقصد در نوآورانه محصوالت
برای عاملي مقصد، برند میکند)Yozcu,2010(. ایجاد رقابتی
تحکیموتقویتخاطراتمفرحمقصداستوبهاینمنظورمقاصد

در گرافیکي اشکال یا و لوگو نام،سمبل، از مختلفگردشگری
برندخودبهرهمیگیرندکهعالوهبرتمایز،تداعیگریكسفربه
یادماندنيوتجربهایمنحصربهفرداست.)Johansson,2007(.با
ایناوصافوباتوجهبهمفاهیمنهفتهدررنگهایصنایعخالق
نمیتواند خالق شهرهای این گردشگری برند ایران، شهرهای
بدونیكنمادرنگیمطرحشود.دراینمقاله،اینفرضیهمطابق
مدلمفهومیکهدرنمودار1نشاندادهشدهاست،راستیآزمایی

میشود.

پرسشهای برای مناسبی پاسخهای بهدنبال باید منظور این به
زیربود:

• اقتصادخالقچهمفهومیدارد؟	
• گردشگریخالقچیستوشهرخالقدارای	

چهویژگیهاییاست؟
• برندگردشگریبهچهمعناست؟	

نمودار1.مدلمفهومیپژوهش.ماخذ:نگارنده.

• هررنگچهبارمعناییداردوچگونهمیتواند	
تداعیگرمفاهیمباشد؟

• رنگهاچهجایگاهیدرتاریخ،تمدنوفرهنگ	
ایرانیانوصنایعخالقشهرهایخالقایران

دارند؟

اقتصاد خالق، شهر خالق
اقتصادخالقباتمرکزبرطبقۀخالقبهعنوانسرمایهایحیاتی،
یکیازصورتوسعۀاقتصادیدرقرن21است.دراینتوسعۀجدید،
اقتصادهایمحلیموفق،بیشازاینکهبهمنابعطبیعیساکنیا
صنایعسنگینوابستهباشند،متکیبراطالعاتوخالقیتهستند
بهمنابعسنتی،هرشهری اینمنابعنسبت بیشتر بهدلیلتحرک و
اینقابلیتراداردکهشهریخالقشود)Hoyman &Faricy,2008(.

راجذب طبقهخالق که ساختارهایي با اقتصادي رشد تضمین
ميکنند،یکيازدستاوردهایاصليمفهومشهرخالقاست.در
شهرخالقمهارتهاوایدههاکاالهاياصلياقتصاديهستندو
بنابراینطبقنظر»لندری«مفهومشهرخالقواستعدادخالق
معتقد نیز »فلوریدا« )Landry,2008(. است  شده تنیده هم به
شکل را خالق خوشههای و شبکهها خالق طبقه اعضاي است
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تبدیل جهاني اقتصاد کلیدي عنصر یك به را مکان و میدهند
مینمایند)Florida,2008(درهرحالراهبرداصليدرایدهشهر
خالق،دستیابیبهرشداقتصاديورفاهباجذبفعالیتهايپر
فعالیتهايکم وصدور وهنري( فرهنگي مهارت )مانند ارزش

هزینهاست.
و است تکنولوِژی و تجارت هنر، تقاطع نقطه خالق صنایع
از که است خدماتی و کاال توزیع و تولید خلق، چرخه شامل
استفاده اولیه ورودیهای عنوان به فکری سرمایه و خالقیت
افزودن به قادر فرهنگ بر مبتنی خالقیت میکنند)KEA,2009(.
ویژگیهای از که است خدمت یا محصول به اضافی معنای و ارزش
چیزهای ایجاد قابلیت آن در و است پساصنعتی اقتصاد در اساسی

.)Vide-Korez ,2013(غیرمنتظرهوهیجانیدارایاهمیتاست
عملکردهاي و نمادها داراي خالق شهر »ساساکی« عقیده به
منحصربهفردفرهنگیاستکهازتمایزهايمحليبهرهميگیرد
جذب خود به را خالق طبقه تا ميبخشد توسعه را آنها و
کند)Sasaki,2010( درهمینخصوصتاکیدمیشودکهبازسازی
شهرهایامروزیبامددنیرویفرهنگ،بهفلسفهنوینکارآفرینی
تبدیلشدهکهسببارتقایموقعیترقابتینیزمیشود.بنابراین
ایدهشهرخالقمبتنیبراینباوراستکهفرهنگمیتواندنقش
تنها نه خالق صنایع کند. ایفا شهرها نوزایی فرآیند در مهمی
کیفیتزندگیشهروندانراازطریقارتقایبافتاجتماعیشهر،
اقلیتهای و اقشار تاریخی، ادوار فرهنگ نمودهای مجالظهور
مختلفودرنهایتتقویتچرخهاقتصادیشهربهبودمیبخشند،
بلکهحسهمبستگیاجتماعیرانیزدرمیانساکنانشهرتقویت
درذهن برایشهر، فرد به تعریفهویتمنحصر به و میکنند

ساکنانوگردشگرانمیانجامند.
پنج چشمانداز و پیوندها فضاها، اقتصادي، بنگاههاي مردم،
براي ارکان این به توجه اصليشهرهايخالقهستندکه رکن
و )رحیمی است حیاتي آینده در شهرها این توسعه و ایجاد
همکاران،1392(.برايجذبسرمایههايانسانيوتبدیلشدنبه
شهرخالق،مناطقبایدبتوانندعالوهبربسترهایدانشیوصنعتی
بافنآوريبرتر،بسترهاياجتماعيوفرهنگي وبهویژهصنایع
و زندگي کیفیت زندگي، محل مطلوبیت اجتماعي، تنوع چون
برابرياجتماعيراهممهیاسازند.شهرخالقبرسهمفهومطبقه
خالق،صنایعفرهنگي،هنريخالقوعلموفناوريتاکیددارد.
شهرخالقنهتنهامکانيجذاببرايکاروزندگيشهروندانخود

استکهفضاییجذاببرایگردشگراننیزمحسوبمیشود.

گردشگری خالق
امروزه است شده تاکید هم یونسکو گزارش در که همانطور
گردشگرانفرهیختهترشدهاندوبدنبالکسبآگاهیهایجدید
به ,UNESCO(.  2006( هستند  خود زندگی به معنابخشی و

و نیستند تفریحات غیرفعال مصرفکننده تنها آنها دیگر بیان
توسعه و خالق تجارب با را خود فراغت اوقات که آنند پی در
شعار»موزههای با خالق گردشگری سازند. غنی مهارتها فعال
کمتر،میدانهایبیشتر«ازمرزدیدارصرفآثارتاریخیوطبیعی
فراتررفتهبرانجامفعالیتهایتجربيوتعاملعمیقتربازندگي
واقعيفرهنگيدرشهرهاتمرکزميکند.درمطالعاتانجامشده
درخصوصگردشگریخالقدورویکردعرضهمحوریامبتنیبر
سختافزارورویکردتقاضامحوریامبتنیبرنرمافزاروجوددارد.
مکانهای و فضاها هوشمندانه توسعه بر تمرکز اول رویکرد در
خالقوساختارهایزیربناییاستودررویکرددومتمرکزبرمواجهه
خالقانهبافضاهایموجودوتوسعهتجارباست)باباییهمتی،1393(.
بدینترتیبرسوممحلی،سنت،هنر،تاریخ،مکانوفرهنگاز
ریچاردز نظر مطابق بنابراین میشوند. برخوردار بیشتری توجه
گردشگرانبطورفعاالنهتردرفرهنگوخالقیتمحلیدرگیرشده
وبهفرآوردههاییکهآنهارابهمشاهدهگرانصرففرهنگمحلی
توصیف این با  .)2009  ,Richars( میکنند  پشت میدهد، تنزل
صنایع توسعه نیازمند مقصد یك در خالق گردشگري توسعه

خالقومشارکتفعاالنهگردشگراست.
درچندسالگذشتههمثبتمیراثناملموس)میراثمعنوی(به
منظورتوجهکمتربهمیراثملموسوکاستنازشدتگردشگری
پوپولیستيدردستورکاریونسکوقرارگرفتهوطرحگردشگری
خالقمرتبطباپروژه»شبکهشهرهایخالق«،پیشنهادشدهاست.

ایران و شبکه شهرهای خالق یونسکو
شبکهشهرهایخالقیونسکوکهدرحالحاضر11۶شهررادر
خودجایدادهاست،درسال2004میالدیباهدفسوقدادن
تنوع باحفظ بینالمللی همکاریهای افزایش به عضو شهرهای
فرهنگیوتوجهبیشتربهخالقیتبرایدستیابیبهتوسعهپایدار
شهری،بهاجرادرآمد.اینشبکهدربردارنده۷حوزهگوناگوندر
وهنرهای از:صنایعدستی است عبارت که است صنایعخالق
بومی،طراحی،فیلم،خوراک،ادبیات،هنرهایرسانهایوموسیقی.
از افزایشآگاهیجهانی اینشبکه، اصلیترینمزیتحضوردر
ویژگیهایمنحصربهفردهریكازاینشهرهاستکهمیتواندبه
افزایشسرمایهگذاریبرآنویژگی،استفادهبهینهازسرمایههای
انسانی،رونقگردشگریوافزایششمارگردشگرانبینالمللیو

درنهایترونقاقتصادیوفرهنگیاینشهرهابیانجامد.
ایران کشور از "اصفهان" و "رشت" دوشهر  دسامبر2015، در
بهشبکه بهپیوستن بهطورهمزمانموفق بارو براینخستین
شهرهای عنوان به ترتیب به که شدند یونسکو خالق شهرهای
بومی« هنرهای و »صنایعدستی و »خوراکشناسی« خالق

.)irunescoانتخابشدند)سایت
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مفهوم برند در گردشگری
گردشگری مقاصد و شهرها تالش دور چندان نه گذشتهای در
برایمتمایزشدنازسایرمقاصدوبهچشمآمدندرنقشههای
نظیر همسان استراتژیهای اتخاذ دلیل به گردشگری، جهانی
برگزاری و فرهنگی میراث استخراج نمادین، ساختارهای ایجاد
رویدادهایعظیم،ناخواستهبهنتایجمعکوسیمنتهیشدهاست
واینروند،گردشگریفرهنگیرادچارمعضلبازتولیدمتوالی1
مشابه گردشگری مقاصد پیدایش شاهد نتیجه در است، کرده
هستیم جهان سراسر در یکسان گردشگری محصوالت ارائه و
عنوان به شهرها میان شدید رقابت لیکن  .)Richards,2009(
راهکارهاییجهت یافتن به ناگزیر را گردشگری،شهرها مقاصد
است. کرده گردشگری مقاصد و شهرها سایر از شدن متمایز
از دادهاستکهصنایعفرهنگیوخالقسریعتر نشان مطالعات
سایربخشهایاقتصادرشدمیکنند )Oakley,2004(.اینصنایع
وشبکههایمرتبطدررقابتپذیری،توسعهپایدار،نوآوری،انسجام
وتوسعهمحلیموثرند.خالقیتبهشهرمقصدگردشگریاجازه
مزیتهای کارآفرینها جذب و نوآورانه محصوالت با تا ميدهد

رقابتينسبتبهمقاصددیگرپیداکند.
همانطورکهپیشترگفتهشدیکیازارکانشهرخالقچشمانداز
هدایتگر و پشتیبان توجهی جالب بطور که است، آن آوازه و
خالقیتدرشهراست.اینچشماندازداستانشهررادرسراسر
پیشبرد به و میسازد بلندآوازه را آن و ميکند بازگو جهان
گردشگري،صادراتوسرمایهگذاريدرشهرميانجامد)رحیمی

وهمکاران،1392(.
هدفازبرندینگدرگردشگری،ایجادونگهداريتصویرمطلوب
ازمقصد،افزایشآگاهيگردشگران،ایجادنگرشمثبتنسبتبه
 .)Blain, 2001(مقصدوتغییررفتارآنانجهتبازدیدازمقاصداست
همچنینبرندمقصد،میتواندنقشیهماهنگکنندهمیانبسیاری
ازفعالیتهایاقتصادیواجتماعیداشتهوبرايتماميذينفعان
گردشگريدارایجذابیتباشد.تصویریمشترکمیانآنانایجاد
کندوتوسطآنهاپشتیبانيشود.یكبرند،عالمتیازیکپارچگی
وشهرتومنعکسکنندهتماممحصوالتوخدماتیكمقصد
پیوستهدرذهنمصرفکنندگانآنمقصد گردشگریاستکه
شکلميگیردوازتجربهها،یادهاونظرهایدیگرگردشگراننیز
متأثرمیشود.دربارةاینکهبرندگردشگریکشورهاازدلتاریخ،
فرهنگوعناصرزیبابيشناختيآنهااستخراجمیشود،اتفاقنظر
وجودداردوتأکیدمیشودیكبرندخوب،بکر،متمایزوارزشآفرین
استوابتکاروتمایزآن،پایدار،باورکردني،القاکنندةایدههايقويو

 )Morgan, Pitchand & Pride, 2004(.مربوطبهمقصداست
برایدرکبرندمقصدوشناختعناصرآن،توجهبهالگویکاملی
این  است.  مفید  کرده  ارایه   )Hankinson,2005(»هانکینسن« که
مدل به دلیل توجه به ابعاد گوناگون اقتصادی،اجتماعیوتوسعهای،
کارآمدترازسایرالگوهاست.دراینمدل،برندمقصدبایكهسته

مرکزیوچهارنوعارتباطموثرمعرفیمیشود.جالبتراینکهاین
ارتباطاتپویاهستندودرگذرزمانمنجربهشکلگیریواقعیت

برند)تجربهبرند(میشوند.
بهگروه برندمقصد القاوتوسعه برای برند،طرحیاست هسته
هدف،کهدرواقعچشماندازآنمکاننیزهست.اینهستهسه
و )واقعیبودن برند اصالت و موقعیتیابی شخصیت، دارد: جزء
پشتوانهمنطقیداشتن(.گردشگریوبرندآنبهشدتبهروابط
میانذینفعانوابستهاستوبرقراری،حفظوتوسعهارتباطات
میانآنهاکلیدموفقیتاست.هانکینسناینتعامالترادرچهار
گروهاصلی:ارتباطاتخدماتاولیه،ارتباطاتزیرساخت،ارتباطات

مصرفکنندهوارتباطاترسانهایبیانکردهاست.
پسبرايطراحيبرندگردشگريیكمقصد،توجهبهخاستگاه
برند،ارزشآفرینيوعناصرهستهايوپیرامونيآن،کهدرتعامل
باهموذينفعانواقعیتپویايآنشکلميگیرد،اهمیتدارد.

ظرفیت مفهومی رنگ 
تأثیر انسان روان در خود، ویژگیهای اقتضاي به رنگ هر
بروز موجب تأثیر این همکاران،1391(. و )منتظرقائم ميگذارد
یاتغییررفتارهايروانيواجتماعيميشود.رنگهایامستقیماً
دارند را متمم نقش مفهوم، انتقال در یا پیامند، حامل و ناقل
در زمینهاي رنگ، نیز گاهي میشوند. پیام بهتر تفهیم وسبب
ذهنمخاطبفراهمميسازدوباعثميشودمخاطبپیامرابا
پیام پیشبرداشتدریافتکند؛گویيرنگبستهايميشودکه
ازبستهدرموردمحتواي درآنجايميگیردومشتريمتأثر
و افراد فضا، پیام، موضوع با باید رنگ ميکند.پس قضاوت آن
تأثیر بیشترین بتواند تا باشد داشته تناسب استفاده زمان حتي
رادرانتقالپیاموارتباطبامخاطبداشتهباشد.گرچهرنگها
ولي هستند، متفاوتي مفاهیم تداعيگر مختلف فرهنگهاي در
هررنگمعانيثابتوساختاريخودرادارد)لوشر،13۷3(.به
صداقت دوستي، سمبل و دریا آسمان، رنگ آبی، نمونه عنوان
و قدرت هیجان، زندگي، که است نمادي قرمز است؛ روشني و
تداعیکننده و سالمتی معرف سبز ميدهد؛ نشان را جسارت
شادابیوآرامشاستونشانازبهار،رویشوطبیعتدارد؛زرد،
درخشانترینرنگهاستوبرایهمهمردمجهاننمادخورشید
است.زرددرخشاننشانیازدانش،فهمانساني،روشنایيمعنوي

ونورالهياست.

رنگ در برند و بازاریابي
امروزهدانشمندانعلوماجتماعيوروانپزشکاندریافتهاندرنگها
رفتار و ارتباطات حوزه در تأثیرگذار عناصر مهمترین از یکي
مشتريهستند،بهطوريکهبرایبرجستهکردناطالعاتخاص
-Kaufman(ویاجلبتوجهمخاطبمورداستفادهقرارميگیرند
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ارزیابي و قضاوت موارد، از بسیاري در  .)2002,Scarborough
رنگ از متأثر خدمات یا محصوالت کیفیت درخصوص انسان
است.پژوهشگرانیافتهاندکهرنگهارابطهمستقیميبااعصاب
سمپاتیكانسانوحتيحیواناتدارند.استفادهدرستازرنگها
دربرند،بهایجادتصویریمثبتدرذهنمصرفکنندگانکمك
ميکند،چونرنگبهسرعتدرذهنافرادجایمیگیردودیر
فراموشمیشود.بنابراینرنگيکهدربرنداستفادهميشودباید
برقراري موجب و باشد داشته »تناسب« عرضهميشود آنچه با

ارتباطواقعيمیانمشتريوشخصیتبرندشود.
کاربردسنجیدهرنگ،نظمآفریناستودراینانتظاموهماهنگی،
رنگ ميکنند. اعجاز و داده نشان را خود واقعی چهره رنگها
و انسان اعتقاد و تفکر نوع زندگي، از نشانهایي و نماد ميتواند
که است ذهني ـ عیني و منظرین پدیدهاي رنگ باشد. جامعه
تداعيگرمعناومفهومخاصاست.دربرندسازينیزنقشرنگ
و داشته تطابق برند یك مطلوب هویت با که است مؤثر زمانی
نسبتبهرقباقابلتمایزباشد.بدوندرنظرداشتنچنینمفهومی،
برند رنگ انتخاب برای ندارد. معنا دیگر رنگ به رنگی ترجیح
نمیتوانصرفاًبهمجموعهقواعدکلیشهايومعینيکهدرمعاني
رنگهانهفتهاست،اکتفاکرد،بلکهبایدبهنقشآنوتاثیرگذاری
در که داشت خاص توجهي برند نظر مورد و اصلی تصویر بر

برانگیختنافرادحایزاهمیتاست.

اهمیت رنگ در تمدن ایران
در نمادینهمواره بهشکلهاي آن بازتاب و بهطبیعت گرایش
هنرایرانبهچشمميخوردونقشایننشانههاوعناصرنمادین
برظروفواشیاء،زیراندازودستافزارهايروزمرهوآالتوابزار
دیده تاکنون گذشته از معماري تزیینات در همچنین و جنگي
از استفاده با ایرانی بزرگ هنرمندان )جوادی،1388(. ميشوند
ترکیبوهماهنگیرنگها،زیباییشناسیویژهوخاصمبتنیبر
جهانبینيخودرادرآثارآشکارنمودهاندواقوامایرانیدررسوم
گذاشتهاند. نمایش به را رنگها این محلی و قومی آیینهای و
اقوام درمیان نشانه و نماد عنوان به معین رنگ یك پذیرش
شرایط یا هوا و آب مانند متعددي عوامل تأثیر تحت گوناگون

اقلیمیوباورهايکهنشکلمیگیرد.
درهنرایرانیرنگهاباتأملوتدبروآگاهيازمفاهیمنمادین
نظر در رفتهاند. کار به میگذارد آدمی روح بر که تأثیراتی و
هنرمندانسنتيایران،هیچگاهرنگهاصرفاًبهمنزلهیكعنصر
تزیینيیاتقلیدصرفازطبیعتنبودهاند،بلکهآنهارنگرابه
عنواننمادآفرینشویادآورواقعیتهايآسمانيدرآثارخودبه
کاربرده)خوشنظرورجبی،1388(وآنراراهيبرايرسیدن
تأثیرگذاري و ماندگاري دلیل شاید دانستهاند. باطني رشد به
آثارکهنایرانناشيازهمینتفکرباشد.رنگهایگوناگونچه

ازگذشته یادرقالبنظامهايرنگي بهصورتنمادتكرنگو
تاکنونهموارهموردتوجهوتأکیدایرانیانبودهوبیانگرارزش،

زیبایي،تقدسوهویتاقواماست.
درحکمتایرانباستانهموارهنورایزدیحضورداشته،درآیین
زرتشت،ازخداوندیاهماناهورامزدابهمنزلهروشنیبیکرانیاد
تمایل و پوشیدنجامهسپید آتش، و آفتاب نیایش است. شده
باورستایشروشناییوپرهیز از بهرنگهایروشنودرخشان
باورو ایرانیان باپذیرشاسالم، بودهاست. اهریمن تاریکیو از
آیینهایپیشینراپاالیشنمودهومیراثوآرمانهايکهنخود
راصورتياسالميبخشیدندکهاینامردرهنرایرانینیزانعکاس
یافتهچنانکههموارهجلوهنورآشکاروازمهمتریننمادهاست.
و منظره به توجهخاصی تاکنون دیرباز از ایرانی هنر همچنین
عناصرطبیعتداشتهاستکهایننگرشطبیعتگرانیزریشهدر
جهانبینیوتفکراتایرانیانباستاندارد.پیروانآیینهایکهن
ایرانچونمهروآناهیتاپرستیوزرتشتاحتراموتقدسخاصی
برایعناصرطبیعیقائلبودند،بطوریکهعالوهبرآثارهنرینماد
ونشانههایطبیعیدرهنروادبیاتنیزظاهرشدهاند.بهجرأت
میتوانگفتکهذوقوسلیقههنرمندانساسانیکهبیشترین
اختصاص بهخود را اسالم از قبل ایران ومعماری ازهنر سهم
عناصر کاربرد در و ایستاده زیبایی و هنر اوج نقطه در دادهاند،
ازهرچیز بیش پرندگان و وگیاه انواعگل و مانندآب طبیعی
توجهبهجنبههاینمادینوقدسیرامدنظرداشتهاست)جوادی

وبستار،1383(.
درنگارگریهمکهترجمهنابفرهنگایرانـیـاسالمیاست،
ترسیم نور در غرق و سایه بدون خیالی، دنیایی گاهی نگارگر،
میکندوگوییبارگاهنورانیاهورامزدارادراثرخویشبازآفریني
ميکند)جاللکمالي،138۶(.درمینیاتورایرانیرنگهاترکیبی

ازواقعگراییوخیالاست.
هوای و ایران مختلف نقاط در آفتاب شدید تابش همچنین
شفافاینفالتمرتفعونیازبهزندگیدرفضاهایپرنور،بخش
اقلیم است. بوده تاریخ طول در ایرانیان زندگی جداییناپذیر
خشك،نورشدیدوآسمانآبيفضايدرخشانيراميسازدکه
منظرانسانایرانيساکندراینقلمروراشکلميدهد؛منظري

کهسراسرنورودرخشندگياست)منصوري،1390(.

ناملموس  و  ملموس  میراث  در  آن  معنایي  نظام  و  رنگ ها 
ایرانیان )رنگ در صنایع خالق(

تعدادرنگهادرهستيفراترازقوهتشخیصبصريانساناست.
درزبانفارسيبیشاز1۷0رنگواژهشناسایيشدهاست؛ایندر
حالياستکهدرمطالعاتعلمي،حدود۷/5میلیونرنگدرطیف
ایرانی برتمامهنرهای رنگهاوجوددارد.رنگوهماهنگیآن
مستولیاستوهنرمندانایرانيدرتمامدورههايتاریخایرانبا
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شناختازماهیتومعانيباطنيرنگهاوتحتتأثیراندیشههاي
ایجاد معنوي آرامش که داشتند هنري ایجاد در سعي معنوي،
کند.آبیالجوردیآسمانورنگهایزندهکوهستانهاکهتقریباً
درتمامایرانبهچشممیخوردنیزبیتردیددرتشدیداینعشق
وشناختوبهکاربردنرنگهادرتمامیهنرهايایرانی،مینیاتور،
فرشوقالی،بناهایکاشیکاریشدهونگارگريمؤثربودهاست.
زرد، سرخ، آبي، سبز، انواع ایراني نگارگري در غالب رنگهاي
طالییوالجوردياستکهبرگرفتهازطبیعتبودهوگاهازآن
دورشدهوبهعالمخیالومثالمیرود.اینرنگهادرکاشیکاری
نیزدیدهمیشودبطوریکهشیوهکاشيکاريهفترنگاینامکان
نقاشي همچون طبیعت از پیچیدهاي مناظر تا آورده فراهم را
گیرد. شکل کاشي تابلوهاي بر ایراني فرش نقشپردازيهاي و
منظرههايطبیعتباعناصربوميهمچونکبكکوهي،گلهاو
باترکیببنديهايریز،ظریفوپرکار،پرندگاني گیاهانمحلي
گلهاي و درختچهها البالي شانهبهسر و طاووس،طوطي چون
بوتهها و گل انواع و بیدمجنون سرو شکوفه درختان رنگارنگ
ایرانهم وجغرافیاي اقلیم وهواي آفریدهاندکهحال مناظري
چنینباورهایمردمرانشانميدهد.درهنرومعمارياینمرزو
بومهویتوپیشینهغنيآنبازتابشاخصيدارد)جوادی،1388(.
روحیه نشانه نیز گلیمها و زیراندازها در استفادهشده رنگهاي
متفاوتاقوامگوناگونایرانياست.ایرانبهدلیلتنوعوگستردگی
اقلیمیکهتاثیربسزاییبرخوراکداردبابیشازدوهزاروپانصد
نوعغذایمحلیکهانعکاسآدابوسننتاریخیهرمنطقهاند
و جنگل سبزی مثاًل دارد. ایران گردشگری در ویژهای جایگاه
گیاهاندرغذاهایشمالینمودارشدهاست.غذاهایشمالیزنده
هستندواززمینهایکشاورزیپرباروشاداببهعملمیآیند،
زنومرددوشادوشهمکارمیکنندوهمکاریشانمحصولرا
غنیوپربارترمیکند.ازشمالبهسمتشمالغربمراتعبیشتر
ودامهابهترپرورشمییابند.اینامردرآبگوشتمعروفشمال
بهسمتمرکزوکویرکهپیش رانشانداده، غربکشورخود
میرویمغذاهاخشكورنگورویکویریپیدامیکنند.غذاهای
جنوبهمحالوهوایاقیانوسیودریاییدارند)مهاجری،1393(.
همانگونهکهمالحظهمیشودغذاهاازسبزوترشدرشمالبه

قرمزوتنددرجنوبتغییرپیدامیکند.
رنگ به ادبیاتشفاهي نیز و ایران منظوم و مکتوب ادبیات در
ازآن وکنایات استعاره توجهخاّصيشدهچنانکهدرتشبیه،
رنگها از درشاهنامه، فردوسيهم است2. فراوانشده استفادة
برايبیانمقاصدخودبهرهبردهاست.درادبیاتایرانباستاندو
رنگسفیدوسیاه،برايمفاهیممعنويواجتماعيبهکاررفته
است.سفیدوسیاه،باتضاديکههموارهنشانميدهند،ازجانبي
نمادخوبي،پاکيوخلوص،امیدونشاطونوروازجانبدیگر

نماديبرايبدي،اهریمني،ناامیديوتاریکيهستند.

همچنیننظامهفترنگ؛سهرنگ)سیاه،سپیدوسرخ(وچهار
ایراني-اسالمي رنگ)سرخ،زرد،سبزوآبی(درفرهنگوهنر

دارایپیشینهایغنیاستکهبهاختصاربهآنمیپردازیم:
درمتونمذهبيادیانایرانيماننداوستایيوپهلویي،ایزدباران
سیاه اسبي صورت به خشکسالي دیو و سفید اسبي صورت به
پوشیدن با نیز مردم مختلف ردههاي و طبقات شدهاند. یادآور
اوستایي متون در ميشدند. متمایز یکدیگر از رنگین جامههاي
ازچهارطبقۀروحانیون،جنگجویان،کشاورزانوصنعتگراننام
ميبرند.درمتونپهلوينیز،دبیرانبهاینطبقاتاضافهميشوند.
موبدانیاروحانیونجامۀسفید،جنگجویانجامۀسرخ،دبیران

جامۀزرد،صنعتگرانوکشاورزاننیزجامۀکبودميپوشیدند.
با اربعه جهات مختلف، ملل جغرافیایي یا و کیهاني مفاهیم در
یا دیوان هم، باستان ایران در ميشدند. داده نشان رنگ چهار
تورانیانازشمال)شمالشرقي(ميآیندکهنشانهايسیاهدارند.
رومیانکهازغرببهایرانحملهورميشدند،دارايپرچموجامه
سرخبودند.اّمادوستانایرانیانکهازشرقميآیند،درفشيسفید

دردستدارند.
دراسطورههايایرانينیزسهجهانوجوددارد.جهان»فراز«یا
بلند،آنجاکهجایگاهاهورامزدااستوروشنایي،سپید آسمان
استوآنجاکه»فرود«استوزیرین،جاياهریمناستوسیاه.
جهانمیانيزرینویابهگونهايسرخفامبودهکهازآنمردمان

است.
دوران گاهشماري و نجوم علم در بیش و کم باورها، اینگونه
اسالمينیزدیدهميشود.بهطورمثالروزهايهفتهبدینگونه
شرحدادهميشود:شنبه،کیوان)زحل(،بهرنگسیاه)نیلگون(؛
یکشنبه،خورشید،بهرنگطالئي؛دوشنبه،ماه،بهرنگسبزفام
قرمز؛ بهرنگ )بهرام(، مریخ فام(؛سهشنبه، ادبیاتسیمین )در
چهارشنبه،عطارد،بهرنگآبيآسماني؛پنجشنبه،مشتري،به

رنگخرمائيوجمعه،ناهید)زهره(،بهرنگسفید.
برخیباورهادرادبفارسیمانندامیدوآرزودارایشکلیستوده
این برایتصویر نامطلوبند.شاعران وبرخیمانندیأسمنفورو
دوگونهمختلفازاحساسات،رنگهارامتناسبباموضوعبهکار
راسپید اقبال و راسبزرنگوبخت آرزو و امید یعنی میبرند

تصویرمیکنند.
ازدیربازکاربرد نثرفارسی رنگهادرسبكهایمختلفشعرو
برای تنها نه پارسی ادب در رنگها داشتهاند ویژهای اهمیت و
توصیفصرفوبیانظاهراشیاءوموجوداتبهکاررفتهاند،بلکه
باهدفیتعلیمیواخالقیبهتوصیفدرونوسیرتپدیدههاو

مهمترازآن،انسانهاپرداختهاند)سراجی،1394(.
درمطالعاتوپژوهشهایاندیشمندانارتباطموسیقیورنگنیز
بهاثباترسیدهاستآنچنانکهاظهارشدهبادیدنرنگمیتوان
صداهایمشخصیراشنید؛همچنانکههمراهباشنیدنموسیقی،
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رنگمیتواندازدروناحساساتمتبلورشود.همچنینبانقاشی
کردندرمقیاسهایمشخصرنگیمیتواناحساساتموسیقایی

رابراتگیخت)آکاایران،1393(.
درادامهبهمفاهیمسمبلیكوکارکرديبرخيرنگهايمهمدر

فرهنگوتمدنایران،اشارهميشود:
ازخوبي،پاکيواصالتوحاملپیامصلح؛سبز، سفید،نمادي
مظهرتازگيوحیاتدل؛الجوردي،زیباترینواصليترینرنگ
بهکاررفتهدرآثارلعابيوکاشی،رنگيفعالودرونگرا؛سرخ،
رنگمعشوق،نماديازخونومظهرباروري؛زرد،نشانهخزانو
نشانخرد، و ناهید نماد و نیلوفر آبي،رنگگل تقدس؛ سمبل
تاریخ اینرنگدرفرهنگو فراست،کشفوشهود؛فیروزهاي،
معماري، تذهیب، مینیاتور، آثار در و دارد ایرانيجایگاهخاصي
آن از فراواني به زیورآالت و منسوجات میناکاري، کاشيکاري،

و است ایران رنگ،رنگ این بسیاريمعتقدند استفادهميشود.
نزدایرانیانسمبلحقیقت،رسیدنبهکمال،پاکي،عرشالهي،

صداقتمحض،آرامشتوأمباعبادتوتجليعشقاست.
غالباًدرنقشونگارهایمعماریاسالمینهرنگیواحد،بلکه
ترکیبرنگهایمختلفبهکاررفتهاست.درمحیطمزینبههنر
به بوجودمیآید،چونرنگها آرامش معماریاسالمیاحساس
صورتيهماهنگوباچهرهحقیقیخودظاهرشدهاند.همچنین
پژوهشهايانجامشدهنشانميدهندکاربردرنگهادرآرمانشهر
اسالمی،مبتنیبرایجادروحیه،سرزندگیوشادابی،کاروفعالیت،
رشدوپیشرفتاستدرچنینشهريمادهومعنا،کالبدوهویت،
همزمانموردتوجهقرارميگیرندکهنتیجهآن،تعادلزیستیو

حصولکمالاست.

نتیجه گیری

امروزهخالقیتمبتنیبرفرهنگبادارابودنظرفیتباالیاقتصادی
مسایل از بسیاری برای بالقوهای راهحل و توسعه برای ابزاری
پتانسیل همچنین است. محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی،
را گردشگری کند میتواندحرکت طبقهخالق و صنایع،شهرها
سرعتبخشد.بطوریکهگردشگریخالق،آخرینحلقهاززنجیره
و است فرهنگی و تفریحی گردشگری از پس گردشگری تکامل

امروزتقاضابرایمحصوالتگردشگریخالقفراگیرشدهاست.
خالقیتیكفراینداستوبهعلتکمیابیاشمیتواندبطوربالقوه
ارزشافزودهایجادنماید.خالقیتتحرکپذیریوپایداریبیشتری
نسبتبهفرآوردههایفرهنگیملموسداردوبرایمناطقومقاصد
خالقمزیترقابتیایجادمینماید.درحالیکهگردشگریفرهنگی
بهانباشتهایازمنابعفرهنگینیازمنداست،نمایشهاوآثارهنری
)میراثناملموس(رامیتوانامروزهتقریبادرهمهجابدوننیازبه
زیرساختتولیدکرد.بنابراینبرایگردشگریمبتنیبرخالقیت
نیازیبهحجمزیادیازمیراثباستانییانگهداریوتعمیرپرهزینه

سازههایکهننیست.
تنوعفرهنگیمهمترینعاملتقویتوتسریعفرآیندهاوفعالیتهای
از کافی اندازه به ما کشور که ویژگی میشود؛ محسوب خالقانه
نظیرکمبود بهدالیلی ایران بایدپذیرفتکه برخورداراست. آن
تواناییهای از کالن، سرمایهگذاری به نیاز و الزم زیرساختهای
الزمبرایرقابتدربازارگردشگریانبوهعصرصنعتبانمودهایی
... و نظیرمراکزخریدوفروشگاههایبزرگ،پارکهایموضوعی
برخوردارنیست.کشورایرانبسیبیشترازمیراثفرهنگیوهنری
ملموسدارایمیراثناملموسیازقبیلآیینهایسنتی،جشنهای
ملیومذهبیوعزاداریهایآیینیوهمچنینسبكهایزندگی

محلیبودهکهبستریبالقوهبرایمطلوبتریننوعگردشگریدر
توسعه امکان است. کرده ایجاد خالق، گردشگری یعنی کشور،
گردشگریخالقدرایران،بهویژهدرمناطقدارایتنوعفرهنگیو
خردهفرهنگهایمتعدد،پیشینهغنیتاریخیوآثارهنریمحلی
وصنایعدستیاصیل،متنوعوباکیفیتبهبهترینوجهوجوددارد.
شایستهاستکشورمابرایتوسعهگردشگری،شهرهایخالقرابه
ثبتجهانیرساندهوتالششودتاهرشهردرصنایعخالقخود

برندبینالمللیکسبنماید.
آن محرک نقش و رنگ ذهني ـ عیني مفهوم پژوهش این در
فرهنگ، در رنگها مفهوم و جایگاه همچنین و انسان رفتار در
تمدنومیراثملموسوناملموسایرانیانازگذشتهتاامروزبیان
شد.استفادهازرنگهادرنزدایرانیاندرفرش،تزییناتمعماري،
مختلف اقوام سنتی آئینی- مراسم ادبیات، خوراک، نگارگري،
جنبه از و درآمیخته هستيشناسانه مفاهیم به آنها نگرش با
که است آن از حاکي یافتهها این شدهاند. خارج صرف تزییني
ایرانبدوننمادرنگیننميتواند برندگردشگريشهرهایخالق

طراحيشود.
باتوجهبهمطالببررسيشدهپیشنهادهايزیر،برايرنگبرند
گردشگريشهرهایخالقکنونیایرانارایهميشودکهصحتو

راستيآزمایيآنتحقیقاتتکمیليدیگريميطلبد:
فیروزهايیاتوأمانفیروزهايوطالیيبرایشهراصفهان؛کهدر
نگاهبرخياندیشمندانرنگایراناستوریشهدرفرهنگوتمدن

اینکشورداردودربردارنده مفاهیم عمیق ظاهري و باطني است.
سبز برای شهر رشت که حاکی از رنگ جنگل و شالیزار و نشان سرزندگی 

و نشاط و رنگ غذاهای خاص این خطه است.
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