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چکیـده | رنـگ یکـی از مهم تریـن عناصـر به کاررفتـه در منظر شـهری اسـت که ادراک آن بـه عوامل متعدد 
عینی و ذهنی بسـتگی دارد. برنامه  ریزی منظر رنگی شـهرها به عنوان شـاخه  ای از علم روانشناسـی محیط، 
ماننـد برنامه  ریـزی پالـت رنگـی در دکوراسـیون داخلـی، دارای قواعد مشـخصی اسـت که کمتـر مورد توجه 
قـرار گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه پژوهـش حاضـر سـعی در شناسـایی و ارزیابـی ادراک رنگـی افـراد 
در فضـای شـهری دارد، از ایـن رو بـا شناسـایی روش  هـای اخـذ نظـرات افـراد در ادراک منظـر رنگـی مانند 
روش VEP و اسـتخراج متغیرهـای سـنجش و طراحـی پرسشـنامۀ تصویـری مربـوط بـه آن، سـعی شـده 
چگونگـی ادراک منظـر رنگـی ثابـت توسـط شـهروندان در یـک فضـای عمومی شـهری، بـرای نمونه میدان 
امـام حسـین تهـران، تحلیـل شـود. جامعـۀ آمـاری این پژوهش به سـه دسـته تقسـیم می  شـود: دسـتۀ اول 
سـاکنان، دسـتۀ دوم شـاغالن و دسـتۀ سـوم عابران محدوده که با اسـتفاده از روش نمونه  گیری خوشـه  ای 
تعییـن شـده  اند. سـپس نتایـج بـا روش تحلیـل کیفـی و کمـی )بـا ابزارهایـی ماننـد  نرم  افـزار SPSS و 
Image Color Analyzer( تحلیـل شـده   و در نهایـت جمع  بنـدی و پیشـنهادهای کلیـدی ارائـه شـده  اند. 
مهم تریـن پیشـنهادهای مذکـور مشـتمل بـر ایـن مـوارد اسـت: سـکانس  بندی فضاهـای شـهری و برداشـت 
ترکیـب رنـگ در هـر سـکانس بـه کمـک نرم  افزارهـای تجزیـه و تحلیـل رنـگ، تعییـن رنگ  هـای غالـب در 
هـر سـکانس و نیازهـای افـزودن یـا کاسـتن رنـگ از نظـر الگـوی هارمونی رنگ  هـا، تعیین نقـش و عملکرد 
غالـب هـر فضـای شـهری و پالـت رنگـی پیشـنهادی متناسـب بـا عملکـرد هـر فضـا، مطالعـات اقلیـم غالب 
شـهر و اسـتخراج اصـول الزم بـرای تعدیـل اقلیـم بـه کمـک منظـر رنگـی، تعییـن مخاطبان غالـب هر فضا 

و مطالعـۀ مشـخصه  های ادراکـی آنـان از رنگ  هـا.

واژگان کلیدی | ادراک، روش VEP، ترجیحات رنگی شهروندان، منظر رنگی شهر.
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مقدمـه | رنگ    هـا یکـی از عناصـر تأثیر  گـذار بـر منظـر شـهری 
هسـتند کـه کاربـرد صحیـح آنهـا در محیط  هـای شـهری نقـش 
به سـزایی در بهبـود وضعیـت روانـی افـراد دارد. دکتـر الریش بیر1 
روانشـناس مشـهور اتریشـی، که تحقیقات زیادی در زمینۀ رنگ 

دارد، بـر آن اسـت کـه به  طـور یقیـن از لحاظ روانشناسـی به ندرت 
می  تـوان در طبیعـت چیـزی بـه بزرگی رنگ مشـاهده کرد. به زعم 
او هیچ یـک از مـا نمی  توانـد در برابـر طبیعـت قـرار بگیرد و غریزه، 
عواطف و احساسـاتش برانگیخته نشـود. همۀ ما از دیدن و درک 

رنگ هـا لـذت می بریم. 
انسـان ها بـا دریافـت رنـگ در رفتـار خـود واکنش نشـان می  دهند و 
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ایـن واکنش هـا فقـط روانـی و یا ادراکی نیسـتند، بلکه ممکن اسـت 
جنبـۀ فیزیولوژیـک هم داشـته باشـند. از این رو رنـگ در کامل  ترین 
تعریف یک پدیدۀ سـایکوفیزیولوژیک اسـت که در مغز و روان ایجاد 
می  شـود )بختیـاری فـرد، 1388، 10(. دانـش مطالعـه و به کارگیری 
رنگ  هـا سال هاسـت در دسـت بررسـی اسـت. از سـویی در علومـی 
ماننـد شهرسـازی، به عنـوان یـک فـن و هنر، مخاطبان مسـتقیم آن 
یعنـی مـردم هـر روز بـا محصـول نهایـی، یعنـی فضاهـای شـهری، 
در ارتبـاط هسـتند و درواقـع شـهر ماننـد بـوم یـک نقـاش، صحنـۀ 
ایفـای هنـر شهرسـازان اسـت. لـذا مطالعـۀ پالت و چشـم  انداز رنگی 
شـهرها، ادراک و ترجیحات شـهروندان و میزان و نحوۀ دخالت دادن 
نظـرات آنـان در طرح  هـا و برنامه  هـای پیشـنهادی از جملـه اهداف و 
دغدغه  هـای اصلـی ایـن پژوهـش اسـت. در واقع تعیین مـرز دخالت 
علـم به کارگیـری رنگ  هـا در منظـر شـهری و ترجیحات شـهروندان 
بسـیار پیچیـده خواهـد بـود که در این مطالعه سـعی شـده اسـت با 
به کارگیـری روشـی سـاختارمند ابتـدا ترجیحـات رنگـی شـهروندان 
شناسـایی شـوند و سـپس بـر آن اسـاس راهبردهایـی بـرای بهبـود 
منظر رنگی2 در شـهرها بر اسـاس ترجیحات شـهروندان ارائه شـود.

مفاهیم و مبانی نظری
درابتـدا بایـد متذکـر شـد گرایـش و جهـت اصلـی ایـن پژوهـش 
شـاخه  ای اسـت از »علم روانشناسـی محیط«. روانشناسـی محیط 
از ابتـدای دهـۀ 1960 به وجـود آمـد. در سـال  های 1970-1960 
اولیـن کار روانشناسـی محیـط ایـن بـود که آثار محیـط فیزیکی و 
اجتماعـی بـر افـراد را بفهمد، اما از دهۀ 1980 به بعد روانشناسـی 
بـه بررسـی نقـش افـراد بـر محیـط هـم می  پـردازد. ایـن رشـته 
شـاخه  ای اسـت میان رشـته  ای کـه بـا معمـاری، معمـاری منظـر و 
شهرسـازی رابطـه  ای نزدیـک دارد و از سـوی دیگـر مطالعـۀ رنـگ 
ارتبـاط  به عنـوان یکـی از اصلی  تریـن اجـزای منظـر شـهری در 

مسـتقیم بـا علم روانشناسـی محیط اسـت.
چیستی و ماهیت رنگ و دسته  بندی رنگ  ها •

شـاید همـۀ مـا بتوانیـم امـواج دریـا را ببینیـم، امـا در واقعیـت 
رنگ  هـا نیـز قسـمتی از انـرژی الکترومغناطیـس هسـتند که برای 
مـا قابـل دیدنـد و بـه صـورت امـواج در حرکـت هسـتند. از  این رو 
تعریفـی کـه فیزیـک از رنـگ ارائـه می  کنـد متفـاوت بـا تعریفـی 
اسـت که هنر از رنگ دارد و تعریف روانشناسـی از رنگ متفاوت 
از هردوی آنهاسـت )همان، 10(. از سـوی دیگر مشـخصات فردی 
و اعتقـادات نیـز تأثیـر به سـزایی در به کارگیـری رنگ  هـا توسـط 
یـا  اجتماعـی  بـرای مشـخص کردن مراتـب  دارنـد، خـواه  مـردم 
به  عنـوان مفاهیـم سـمبولیک در بیـان عقاید اسـاطیری یا مذهبی 
)ایتـن،1373(. امـا به  طور  کلـی علـم مطالعـۀ رنگ شـامل قوانینی 
اسـت کـه در اینجـا سـعی می  شـود به  اختصـار بـه ایـن قوانیـن 
پرداختـه شـود. عمومـاً تعـداد رنگ  هـا قابـل شـمارش نیسـت. اما 
تمامـی آنهـا ترکیبـی از سـه رنـگ اصلـی آبی، زرد و قرمز اسـت 

کـه بـا یکدیگـر درمی  آمیزنـد و رنگ  هـای تـازه می  سـازند )شـی 
جـی وا، 1377، 21(. 

تفاوت احساس و ادراک3 با تأکید بر ادراک رنگ ها •
و  از اطالعـات حسـی  فراینـد پیچیـدۀ آگاهی یافتـن  به  طورکلـی 
فهـم آنهـا را ادراک می  نامنـد. همچنیـن ادراک فرایندی اسـت که 
افـراد طـی آن، پنداشـت  ها و برداشـت  هایی را کـه از محیـط خـود 
دارنـد تنظیـم و تفسـیر می  کننـد و بدین وسـیله بـه آنهـا معنـی 
می  دهنـد. ادراک می  توانـد بـا واقعیت عینی بسـیار متفاوت باشـد. 
غالبـاً افـراد از امـری واحـد برداشـت  های متفاوتی دارنـد. می  توان 
گفـت کـه رفتـار مـردم بـه نـوع ادراک، پنداشـت، یا برداشـت آنها 

)و نـه واقعیت( بسـتگی دارد. 
در تعریـف دیگـر بـرای ادراک در علـم روانشناسـی و تفـاوت آن 
از  از طریـق حـواس خـود  اسـت: »انسـان  ها  آمـده  بـا احسـاس 
محیـط آگاهـی پیـدا می  کننـد و شـناخت فـرد از جهـان در ابتـدا 
حسـی اسـت و ایـن احسـاس از طریـق مکانیزم  هـای حسـی نظیر 
گـوش، چشـم، پوسـت و جـز آن قابـل دریافـت اسـت، امـا ادراک 
متضمـن شـناخت عالی  تـر در تعبیـر و تفسـیر اطالعـات حسـی 
اسـت« )آقامحمدیـان شـعرباف، 1375، 66(. حقیقـت ایـن اسـت 
کـه احسـاس از درک یـک مرحلـه باالتـر اسـت و متفکـران آن را 

عالی  تریـن مرتبـۀ تثبیـت ذهنـی می  داننـد. 
انسـان 80 درصـد از اطالعاتـش را از طریـق محیـط پیرامون خود 
به دسـت مـی  آورد و رنـگ جزئـی از محیط پیرامون اوسـت. ادراک 
رنـگ در مجمـوع بـه سـه عامـل بسـتگی دارد: الـف( شـرایط و 
محیطـی کـه رنـگ در آن دیـده می  شـود. ب( خصوصیـات سـطح 
جسـم منعکس کننـده، ماننـد بافـت و توانایـی آن بـرای جـذب 
یـا انعـکاس نـور. ج( توانایـی هـای فـردی بـرای ادراک رنگ  هـا 

)بختیـاری فـرد، 1388، 95(. 
تاکنـون روانشناسـان مطالعـات زیـادی روی تأثیـر رنـگ و نـور بر 
اداراک مـا از فضـا و زمـان انجـام داده  انـد که همـگان از تأثیر رنگ 
بر حس وزن )سـبکی و سـنگینی(، دما )گرمی و سـردی(، فاصله 
)دوری و نزدیکـی( و ابعـاد )بزرگـی و کوچکـی( آگاه  انـد. حتـی 
مقیـاس زمـان نیـز در فضاهـای بـا رنگ  هـای متفـاوت، مختلـف 
اسـت. بـرای مثـال رنگ  هـای گـرم نزدیک  تـر حـس می  شـوند و 
هسـتند.  برعکـس  سـرد  رنگ  هـای  و  می  کننـد  تنگ  تـر  را  فضـا 
درواقـع نمی  تـوان به طـور قاطـع گفـت کـه یـک رنـگ بـرای همه 

مـردم یـک تأثیر روانـی دارد.
بحـث دیگـر در ادراک رنگ هـا بـه نمادگرایـی بازمی گـردد. درواقع 
برخـی از رنگ  هـا نمـاد و نشـانۀ افـکاری هسـتند. بـرای مثـال در 
بحث فرهنگ و اعتقادات، مواردی مانند رنگ مشـکی در فرهنگ 
مـا بـرای سـوگواری یـا معنویـت رنـگ سـبز و همچنیـن معانـی 
رنگ  ها در پرچم کشـورها وجود دارند. همچنین اسـتفاده از رنگ 
در جنبش هـای سیاسـی، ماننـد رنـگ سـرخ بـرای کمونیسـت  ها، 

نمونـه  ای دیگـر از کاربـرد فرهنگی رنگ هاسـت.



بهار 301399 شمارۀ 50

جستـار

و  • رنگی  منظر  از  تأثیرپذیری  در  حرارتی  ادراک 
واکنش های افراد

ارزیابـی  بـر  حتـی  رنگ هـا  ادراک  روانشـناختی  جنبه  هـای 
را  ادراک حرارتـی  و  اثرگـذار هسـتند  افـراد  آسـایش حرارتـی 
رولـس  مثـال  بـرای  می  کننـد.  متفـاوت  حرارتـی  احسـاس  بـا 
درمـورد یـک فضـای بسـته در سـال 1980 گـزارش می  دهـد 
بـدون  اتـاق،  یـک  در  موکـت  و  افـزودن صفحـات چوبـی  کـه 
تغییـر در پارامترهـای حرارتـی آن، باعـث شـده کـه سـاکنان 
احسـاس گرمـای بیشـتری کننـد کـه ایـن نکتـه بـه تأثیر باالی 
جنبه  هـای روانـی بـر ارزیابـی اسـایش حرارتـی تأکیـد می  کنـد 
(Rohles, 1980). به عـالوه در دسـته بندی رنگ هـا، دو دسـته 
رنگ هـای گـرم و سـرد وجـود دارنـد کـه می تواننـد در القـای 
شـرایط  در  )به ویـژه  شـهری  منظـر  در  سـرما  و  گرمـا  حـس 
گـرم  رنگ  هـای  اصـوالً  باشـند.  مؤثـر  بسـیار  شـدید(  اقلیمـی 
زودتـر از رنگ  هـای سـرد دیـده می شـوند، از ایـن رو ترکیـب 
همچنیـن  اسـت،  مناسـب  تر  بسـته  بندی  ها  بـرای  گـرم  رنگـی 
رنگ  هـای  بـا  ترکیب  هایـی  بصـری،  خوشـامدگویی  یـک  بـرای 
گـرم و تاحـدی روشـن مناسـب اسـت )بختیـاری فـرد، 1388، 
71(. در اینجـا به اختصـار بـه معرفـی ایـن دو دسـته پرداختـه 

است: شـده 
الـف( رنگ  هـای گـرم: قرمـز، زرد، نارنجـی، صورتـی، قهـوه  ای و 
شـرابی را رنگ هـای گـرم می  گوینـد. در حقیقـت طـول مـوج نـور 
قرمـز بسـیار بـه اشـعۀ مـاوراء بنفـش نزدیـک اسـت کـه منشـأ 
انتقـال گرماسـت. رنگ هـای گـرم مهاجم و توجـه برانگیزند. وجود 
رنگ  هـای گـرم در محـل کار آهنـگ حرکـت را سـریع  تر می  کنـد 

و در پوسـتر چشـم  ها را بـه سـوی خـود می  کشـاند. 
ب( رنگ  هـای سـرد: طیـف سـبز تـا بنفـش، کـه شـامل آبـی و 
سـایه  های خاکسـتری اسـت، رنگ  های سـرد شـناخته می  شـود. 
ایـن رنگ  هـا همـان تأثیـر سـرمازایی را دارد. اثـر ایـن رنگ  هـا 
نقطـۀ مقابـل اثـر رنگ  هـای گـرم اسـت. فعالیـت و متابولیسـم 
بـدن را کنـد می  کنـد و در بیمارسـتان بـرای آرامـش بیمـاران 
روانـی بـه کار مـی  رود و گاه احسـاس پاکیزگـی را تداعی می  کند 

)شـی جـی وا، 1377، 30(.
لـذا بـا به کارگیـری آگاهانـۀ رنگ هـای گـرم و سـرد در اقلیم هـای 
متناقـض می تـوان از مزایـای ادراک منظـر رنگی مردم در فضاهای 
شـهری بهـره بـرد. بـرای مثـال در یـک اقلیـم گـرم از رنگ هـای 
سـرد و در یـک اقلیـم سـرد از رنگ هـای گـرم در قالـب مبلمـان 
شـهری، کف سـازی، نماهـای شـهری، تزئینـات و الحاقـات و نظایر 
آن اسـتفاده شـود. در اینجا مصادیقی از چنین رویکردی در قالب 

تصاویر 1 و 2 آورده شـده اسـت.
بـرای نمونـه تصویـر 1 یـک اداره در سـنت پیترزبـورگ روسـیه را 
نشـان می دهـد کـه فعالیتـش در راسـتای نظـارت بـر محصوالت و 
بارکدهـای آنهاسـت. رنـگ قرمـزی کـه بـرای طرح بارکدهـای این 

سـاختمان اسـتفاده شـده است حسـی از اخطار را به ذهن مخاطب 
منتقـل می  کنـد. در ضمـن رنـگ قرمـز در اقلیـم سـرد و غالباً برفی 
روسـیه کامـاًل خودنمایـی می  کنـد )اسـتفاده از تضاد سـرد و گرم(.
نمونـۀ دیگـر )تصویـر 2( کـه بـه اسـتفاده از رنـگ سـرد در اقلیـم 
اسـت،  امـارات  در  اتوبوسـی  ایسـتگاه  طـرح  بازمی  گـردد  گـرم 
اسـتفاده از رنگ  هـای سـرد در بدنـه و داخـل ایـن ایسـتگاه حـس 

خنکـی را القـا می کنـد.
مفهوم منظر رنگی شهر و عوامل مؤثر بر شکل  گیری آن •

منظـر شـهری به  دلیـل ماهیـت عینـی و ملمـوس خـود )البتـه در 
کنار ماهیت ذهنی آن( توسـط حواس انسـان قابل ادراک اسـت. 
عناصـر پایـۀ منظـر را می  تـوان بـا مفاهیمی مثل نـور، رنگ، زمان 
و حرکـت مرتبـط دانسـت (Lancaster, 1996, 23). مهم  تریـن 
از میـان حـواس پنج  گانـه در فهـم منظـر شـهری حـس  حـس 
بینایـی اسـت. تغییـر تدریجـی مناظر شـهری بر چگونگـی ادراک 

تصویر 1. طراحی ساختمان براساس عملکرد آن )نظارت و بارکد( و استفاده از 
رنگ گرم در اقلیم سرد و ابری روسیه.

 www.apadanaart.com/fa/article, 2015:مأخذ

تصویر 2. ایستگاه اتوبوس با رنگ های سرد. 
 www.apadanaart.com/fa/article, 2015:مأخذ
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تأثیـر می  گـذارد. عـالوه بـر آن، ایـن ادراک بـه نوع حرکـت اعم از 
پیـاده یا سـواره نیز وابسـته اسـت. 

عناصـر ناهمگـون و ناهنجـار گوناگونـي در کنار هم به اغتشاشـات 
محیـط دامـن مي  زننـد. یکـي از مهم  ترین این عناصـر، که به ندرت 
آشـکارا بـه آن توجـه مي شـود، رنـگ اسـت. رنـگ برخـالف فـرم، 
حجـم، نمـا و یـا کف سـازي، در الیه  اي پنهان قرار دارد و بسـیاري 
از طراحـان یـک فضـا، شـهر یـا حتـي بنا کمتـر به تأثیـرات رواني 
آن مي  اندیشـند )حسـینیون، 1380(. درواقع در این زمینه طراح 
بومـي سـه بُعدي ای کار  را دارد کـه روي  نقاشـي  شـهري حکـم 
مي  کنـد کـه داراي مقیاسـي عظیـم و همـواره نیـز در حـال تغییر 
و رشـد اسـت. نظریـۀ رنـگ بـراي شـهر درزمینـۀ وسـیع  تر کاربرد 
دارد و هـدف آن ایجـاد هماهنگـي در مکان  هایـي اسـت کـه عاري 

از هماهنگي  انـد.
امـا اسـتفاده از رنـگ در شـهر بـا کاربـرد رنگ در نقاشـی متفاوت 
اسـت. کیفیـت رنـگ از شـهر بـه شـهر از فصـل بـه فصـل و از 
صبـح تـا عصـر متفـاوت اسـت. بنابرایـن قوانیـن هماهنگـی رنگی 
دربـارۀ شـهر از دیدگاه  هـای متفاوتـی بررسـی می شـوند و مـورد 
اسـتفاده قـرار می  گیرنـد )محمودی و شـکیبامنش، 1384، 111(. 
همان طـور   کـه مبلمـان منـزل و فضـای محیـط مسـکونی بایـد از 
هماهنگـی و نظـم در انتخـاب رنگ  هـا برخـوردار باشـد، اجـزای 
تشـکیل دهندۀ شـهر نیـز، در صـورت تبعیـت از اصـول ترکیـب و 
هماهنگـی در رنگ هـا، فضایـی مطلـوب و آرامش بخـش را بـرای 

شـهروندان خواهند سـاخت.
در محیط  هـای شـهری رنـگ را در همـه جا می  تـوان دید، در بدنه 
و نمای سـاختمان  ها، پوشـش بام، کف  سـازی ها، مبلمان شـهری، 
فضای سـبز، خودروها، آسـمان شـهر و پوشـش افراد. برای مثال 
در جامعـۀ مـا رنگ  هـای تیـره و کـدر رنگ هـای غالب هسـتند که 
مسـلماً شـهرهای مـا را متفـاوت از شـهرهایی می  کنـد کـه مـردم 

آن تمایـل بـه رنگ آمیزی  هـای تنـد و شـاد دارند. 
بـه دنیـای  از نظـر زیبایی بخشـیدن  نـه فقـط  به عـالوه، رنگ  هـا 
اطـراف مـا اهمیـت دارنـد، بلکـه تأثیـرات عاطفی و روانـی قوی بر 
اشـخاص می  گذارنـد. رنگ  هـا تعابیـر روانـی متفاوتـی دارند و برای 
همیـن رنـگ ابـزار مهمـی در جهـت هدایت و القـای حاالت روانی 
خـاص بـه افـراد و جوامـع اسـت. فضاهـای تیـره و ناهمگـون افراد 
را دچـار افسـردگی و فشـارهای روانـی ناخواسـته ای می  کننـد که 
خـود افـراد نیـز از دالیـل واقعـی آن با  خبـر نیسـتند، درحالی کـه 
کاربـرد متناسـب رنـگ در فضـا می توانـد بـه کاهـش خسـتگی و 

برانگیختـن چشـم کمـک کند )همـان، 1384، 107(.
انجـام داد  از آزمونـی کـه درمـورد رنگ    هـا  ماکـس لوچـر، بعـد 
بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه تنش  هـا و نابه سـامانی  های محیطـی 
غیرقابل تحمـل موجـب رفتـاری نامناسـب می  شـود و می  توانـد بـر 
شـخصیت فـرد تأثیـر بگـذارد. بـا ایـن همـه، ایـن تأثیـرات لزومـاً 
دائمـی نیسـتند و اگـر به موقـع تشـخیص داده شـود، می  تـوان بـا 

تغییـر رنـگ محیط وضعیت مناسـبی را به وجود آورد و شـخصیت 
نا  متعـادل را تحـت درمـان قـرار داد و از ایـن طریق ناهنجاری  های 
شـخصیتی را برطـرف کـرد )لوچـر، 1369، 126(. لـذا شـهرهای 
امـروز مـا نیازمنـد تدویـن نگـرش جامـع به مسـئلۀ رنگ هسـتند 
و  نیـز طراحـی شـود  رنـگ  کنـار سـایر مسـائل شـهری  در  تـا 

سـازمان  دهی یابـد. 
منظـر رنگـی شـهر، یا به عبارتـی آنچه بیانگر ارتباط منظر شـهری 
و رنـگ اسـت، چیـزی بیـش از یـک نمـاد زیبایی  شناسـی اسـت. 
درواقـع رنـگ در منظـر بخشـی از شـرایط و ضوابطـی اسـت کـه 
مـی  آورد  به دسـت  تجربـه  و  زندگـی می کنـد  انسـان  آن،  تحـت 

)بیگـی، 1389، 52(.

عناصر شهری مؤثر در شکل گیری منظر رنگی شهر
شـهر موجود پیچیده  ای اسـت که از اجزای بسـیاری تشـکیل شده 
اسـت. به طـور کلـی اجـزا و عناصـر سـازندۀ هـر شـهر را می  تـوان 
به دو دسـتۀ عناصر ثابت و عناصر متحرک شـهری تقسـیم کرد. 
هریـک از ایـن عناصـر شـهری، خـواه ثابـت یـا متحرک، عـالوه بر 
اجتماعـی و  از کاربردهـای وسـیع  عملکـرد ویژه شـان در شـهر، 
تفریحـی آنهـا گرفتـه تـا نقششـان در پاکیزگـی محیـط و ایجـاد 
حـس هویـت، تعلـق و یگانگـی در مـکان، بـه لحـاظ رنگ آمیـزی 
خاصی که دارند بخشـی از منظر رنگی شـهر را تشـکیل می دهند 
و از ایـن رو ترکیب بنـدی رنگـی ایـن عناصـر در القـای پالت رنگی 
خـاص بـه شـهر بسـیار مؤثـر اسـت. در جـدول 1 عناصـر کالبدی 
کـه  آورده شـده  اند  رنگـی شـهر  منظـر  در  مؤثـر  غیرکالبـدی  و 

به تفصیـل بـه توضیـح آنهـا پرداختـه خواهد شـد: 
رنگ و عناصر متحرک شهری •
شهروندان  –

رنگـی شـهر می تـوان  منظـر  بـر  تأثیرگـذار  عناصـر متحـرک  از 
بـه خـود شـهروندان آن شـهر اشـاره کـرد. نـوع و رنـگ پوشـش 
شـهروندان یـک جامعـه تحـت تأثیـر عوامـل گوناگونی قـرار دارد، 
از عوامـل سیاسـی-حکومتی گرفتـه تـا مسـائل مذهبی-عقیدتـی، 
عرفی-اجتماعی-فرهنگـی و همچنیـن تأثیـرات فصلـی و اقلیمـی. 
لـذا از آنجـا کـه حیـات یـک شـهر بـه حضـور مـردم در فضاهـای 
شـهری آن وابسـته اسـت، این حضور همیشـگی شـهروندان سبب 
می  شـود کـه رنـگ غالـب پوشـش آنهـا در ترکیب  بنـدی منظـر 
رنگـی شـهر تأثیرگـذار باشـد. به  عنـوان مثـال در فصل  هـای سـرد 
سـال رنـگ پوشـش مـردم بیشـتر در طیف رنگ  های تیـره و مات 
قـرار می  گیـرد و بالعکـس در فصل هـای گرم  تـر سـال، مانند بهار و 
تابسـتان، شـاهد آن هسـتیم که شـهروندان بیشـتر از پوشش  های 

رنگـی و روشـن اسـتفاده می  کننـد.
امـا بخشـی از علـل انتخـاب رنگ  هـای خـاص پوشـش از سـوی 
مـردم بـه مسـائل عقیدتـی و عرفـی آنـان بازمی  گـردد کـه خود 
می  توانـد از روحیـات مـردم نشـئت گرفتـه و همچنین بر روح و 
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روان آنـان اثرگـذار باشـد. به عنـوان مثال در کشـورهای اروپایی 
همواره شـاهد حضور رنگین مردم در فضاهای شـهری هسـتیم. 
امـا در کشـوری ماننـد ایـران، به خوبـی می توان تأثیـرات عوامل 
کـرد.  مـردم مشـاهده  منتخـب  پوشـش  رنـگ  در  را  ذکرشـده 
زیـرا بـه لحـاظ عرفـی و اجتماعـی اسـتفاده از رنگ  هـای شـاد 
و زنـده ماننـد قرمـز پررنـگ، زرد، و رنگ هـای ماننـد آنهـا در 
فضاهای شـهری مناسـب نیسـت و مردم بیشـتر سـعی می  کنند 
از رنگ هـای تیـره ماننـد خاکسـتری، قهـوه  ای، مشـکی و ماننـد 
زنـان جامعـه شـدت  بـرای  ایـن مسـئله  و  اسـتفاده کننـد  آن 

دارد. بیشتری 
رنـگ  انتخـاب  جهـت  دولـت  سیاسـت های  بـه  امـر  ایـن  البتـه 
نیـز  مـدارس  و  کارمنـدان  ماننـد  دولتـی  متحـد  لباس  هـای 
بازمی  گـردد. گرچـه چنـد سـالی اسـت کـه شـاهد تغییراتـی در 
پایه هـای  دخترانـه(  مـدارس  )به ویـژه  مـدارس  پوشـش  رنـگ 
ابتدایـی تـا دبیرسـتان هسـتیم کـه نه تنهـا در سـرزندگی روحیـۀ 
دانـش آمـوز مؤثـر بـوده اسـت، بلکه در سـاعات تعطیلـی مدارس 
شـاهد واردشـدن هـزاران لکـۀ رنگـی به فضاهای شـهری هسـتیم 
کـه تنـوع رنگـی زیبـا و خیره کننـده  ای را در فضاهـای شـهری 

می  کننـد. ایجـاد 
به عـالوه بایـد ایـن موضـوع را نیـز در نظـر گرفـت در کشـور مـا 
ایـران بـا دارابـودن خصوصیـات اقلیمـی متنـوع، عوامـل دیگـری 
چـون عوامـل جـوی و جغرافیایـی هـر منطقـه نیـز بـر انتخـاب 
تأثیـر می گـذارد. مثـاًل در جنـوب کشـور  افـراد  از سـوی  رنـگ 
بـه دلیـل گرمـای طاقت فرسـا و شـدت تابـش نورخورشـید، رنـگ 
لبـاس  در  به ویـژه  رنـگ  پراسـتفاده  ترین  و  محبوب  تریـن  سـفید 
مـردان اسـت. همچنیـن زندگـی در دل طبیعـت سرسـبز و پـر از 
رنـگ برخـی از مناطق کشـور سـبب شـده اسـت که لبـاس بومی 

و محلـی ایـن مناطـق سرشـار از رنـگ باشـند. اما معضل اساسـی 
در شـهرهای به اصطـالح توسـعه یافته تر و به ویـژه کالن شـهرهای 

است.  کشـور 
خودروها  –

عنصـر متحـرک شـهری دیگـری کـه در نظـام بخشـی بـه منظـر 
رنگـی شـهرها بسـیار مؤثـر اسـت خودروهـا هسـتند. در حقیقـت 
رنـگ از مهم تریـن مشـخصه های ظاهـری خودروسـت کـه اولیـن 
و مسـتقیم ترین تأثیـر را بـر بینایـی آدمـی می  گـذارد. از حرکت و 
کنـار هـم قرارگرفتن خودروها در شـهر همـواره ترکیب  های رنگی 
مختلـف و طیف  هـای رنگـی گوناگونـی به وجود می  آیـد که هریک 
حـاوی بـار معنایـی خاصـی هسـتند. فراوانـی انتخـاب رنگ  هایـی 
خـاص بـرای خودروهـا در یـک جامعه و یک شـهر یکـی از عوامل 

کلیـدی شـکل  گیری پالـت رنگی شـهر اسـت.
مـا در شـهرها به  طـور   کلـی بـا دو دسـته از وسـایل نقلیه سـروکار 
داریـم. وسـایل نقلیـۀ شـخصی و وسـایل نقلیـۀ عمومـی. از این رو 
واضـح اسـت کـه نـوع مالکیـت در اعمـال سـلیقه جهـت انتخـاب 
رنـگ خـودرو تعیین  کننـده اسـت. لـذا مناسـب  تر اسـت کـه تأثیر 
رنـگ خودروهـا در پالـت رنگی شـهر را با توجه بـه مالکیت آنها را 
در دو دسـتۀ مجـزا طبقه بنـدی کنیـم و مـورد بررسـی قرار دهیم:

الـف( وسـایل نقلیـۀ عمومـی: افزایـش روزافزون جمعیت شـهرها 
و به ویـژه کالن شـهرهایی چـون تهـران بـزرگ و نیـاز شـهروندان 
و مسـافران شـهری بـه جابه  جایـی و سـفر در سـطح شـهرها و 
ترافیک سـنگین و آلودگی های ناشـی از اسـتفاده از خودروهای 
شـخصی سـبب شـده اسـت که روزبه روز شـاهد حضور پررنگ  تر 
وسـایل نقلیـۀ عمومـی باشـیم، تاکسـی ها، اتوبوس هـا، قطارهـا و 

غیره.
بـا توجـه بـه باالرفتـن تقاضای مردم برای حرکت در سـطح شـهر، 

عناصر کالبدی

عناصر طبیعی

پوشش گیاهی-سبز

خاک و مانند آن-خاکی تا قهوه ای، خاکستری و جز آن

فضاهای شهری

عناصر مصنوع

عناصر متحرک
خودروها

آدم ها و لباس هایشان

عناصر ثابت
مبلمان

الحاقات

نورعناصر غیرکالبدی

جدول 1. عناصر مؤثر در تشکیل منظر رنگی شهر. مأخذ: حسینیون، 1380: 17.
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اتوبوس ها و تاکسـی  های شـهری را که در طول شـبانه روز همواره 
در رفـت و آمـد هسـتند، می تـوان در هـر نقطـه از شـهر مشـاهده 
کـرد. لـذا می تـوان آنهـا را به عنـوان عناصـر تأثیرگـذار در پالـت 
رنگـی شـهرها شناسـایی کـرد کـه حتـی در برخـی موارد بخشـی 
از هویـت شـهر را تشـکیل می  دهنـد و به عنـوان مثال تاکسـی های 
سـیاه رنگ و اتوبوس  هـای قرمزرنـگ شـهر لندن به گونه ای بخشـی 
از هویت رنگی لندن شـده اند و به نشـانه ای برای تشـخیص شـهر 
لنـدن ماشـین های کوچـک  بـدل شـده اند. همچنیـن در  لنـدن 
سـرخابی رنگی )mini cabs( برای تردد بانوان در شـب اسـتفاده 
می  شـود کـه راننـدگان آن نیـز خانم هایـی بـا لباس  هـای رنگیـن 

هستند.
در ایـران نیـز تاکسـی های زرد و سـبزرنگ و اتوبوس  هـای تندروی 
قرمـز رنـگ )در شـهرهایی ماننـد تهـران( بخشـی از پالـت رنگـی 
شـهر را تشـکیل می  دهنـد و در ایجـاد تنـوع رنگـی منظر شـهری 
تهـران بسـیار مؤثرنـد. عـالوه بـر آن، فنـون تبلیغاتـی در دنیـای 
بـه  را   ... و  اتوبوس هـا  کامیون هـا،  قطارهـا،  اتومبیل  هـا،  امـروز، 
سـطوح تبلیغاتـی تبدیـل کـرده اسـت. از ایـن رو طیـف جدیـد از 
رنگ  هـا بـه سـبب مقاصـد تجاری ایـن تبلیغـات وارد حیطۀ منظر 

رنگی شـهر می  شـود.
مالکیـت  در  شـخصی  خـودروی  هـر  شـخصی:  خودروهـای  ب( 
شـخصی اسـت کـه آن را خریـداری کـرده اسـت. از ایـن رو ایـن 
خـود فـرد اسـت کـه نـوع رنـگ اتومبیل خـود را بر طبـق عالقه و 
نیـاز خـود انتخـاب و خریـداری می کنـد. طیف رنگـی خودروهایی 
بـازار جهانـی سـاخته می شـود بسـیار متنـوع و  کـه امـروزه در 
گسـترده اسـت و مـردم در اکثـر نقـاط دنیـا از آنهـا اسـتقبال و 

آنهـا را خریـداری می  کننـد.
اسـتفاده از خودروی شـخصی در کشـور ایران نیز همواره در حال 
افزایـش اسـت و می  تـوان نتیجـه گرفـت کـه افزایـش روز  افـزون 
خودروهـا در سـطح شـهر تأثیـرات چشـم  گیری بـر حـال و هـوا و 
منظـر رنگـی کلـی شـهر می  گـذارد. امـا تحقیقـات نشـان می  دهد 
علی رغـم تنـوع رنگـی موجـود در کاتالـوگ خودروسـازان، چهـار 
رنـگ محبـوب در ایـران را رنگ  هـای سـفید، یشـمی، خاکسـتری 

و بـژ تشـکیل می  دهنـد.
در همیـن زمینـه تحقیقاتـی در سـطح شـهر تهـران انجـام گرفته 
اسـت کـه نشـان می دهـد طیف هـای رنگـی حاصـل از کنـار هـم 
قرارگرفتـن خودروهـای در حـال حرکـت در شـهر تهـران طیفـی 
از رنگ هـای خنثـی، سـرد و بی تفـاوت اسـت. طیـف خنثـی بـا 
ترکیـب متناسـب از رنگ  هـای گـرم و سـرد می  تواند سـبب ایجاد 
حـس تعـادل و تـوازن شـود، امـا ایـن طیـف به علت فقـدان رنگ 
درمجمـوع نمایانگـر حـس پوچـی، دلتنگـی، بی تفاوتـی، انـدوه و 
کسـالت اسـت، درحالی کـه درصـد خودروهایـی کـه رنگ هایـی به 
غیـر از رنـگ خنثـی دارنـد و می توانـد تأثیـرات روانـی مثبتـی بـا 
خـود بـه همـراه بیاورند به قدری اندک اسـت کـه در مجموع طیف 

به وجودآمـده از نظـر تنـوع رنگـی بسـیار فقیـر به شـمار می  آیـد 
)نیکقـدم و رئیسـی، 1389(.

عناصر ثابت شهری •
امـا  رنگـی محتـرک شهرهاسـت،  منظـر  بـر  مقالـه  ایـن  تأکیـد 
رنگـی  پالـت  در  ثابـت  عناصـر  ایـن  کـه  بایـد گفـت  به اختصـار 
شـهرها شـامل نمـای سـاختمان  ها، مبلمـان پارکـی و تجهیـزات 
زمیـن بـازی کـودکان، مبلمـان ترافیکـی بـا رنگ  های اسـتاندارد، 
سـازه  های اطالع  رسـانی و تبلیغـات شـهری و گرافیـک محیطـی 

در طراحـی بدنـۀ دیوارهـای شـهر هسـتند. 
نماهـای سـاختمانی شـهرهای کشـور نیـز عمومـاً رنگ هـای مرده 
)رنگ  هایی که دارای افزودۀ سـیاه و خاکسـتری هسـتند( را شـامل 
می  شـوند. امـا به تازگـی و در منظـر رنگی شـهرهای کشـور شـامل 
مبلمـان شـهری بـا رنگ هـای زنده تـر و شـادتر هسـتیم. همچنین 
در بخـش گرافیـک محیطـی نیز اسـتفاده از هنر شـهری در ایجاد 
تزئینـات، الحاقـات و گرافیک  هـای شـهری با طیف  های رنگی شـاد 
و زنـده می  توانـد در بهبـود کیفیـت منظـر رنگـی شـهرها بسـیار 

تأثیرگذار باشـد.
نکتـۀ قابـل تأمـل ایـن اسـت کـه کاربـران شـهری در اکثـر مواقع 
در شـهر در حـال حرکـت هسـتند. بنابرایـن جهـت طراحی رنگی 
در شـهر باید نوع حرکت و سـرعت آن در فضاهای مختلف مورد 

توجـه تصمیم  گیـران قـرار بگیرد. 

متدولوژی پژوهش
بـا توجـه بـه اهمیـت اعتبـار برونـی سـنجش  ها، در روانشناسـی 
داده  اولویـت  میدانـی«  »آزمایش  هـای  و  پژوهش  هـا  بـه  محیـط 
می  شـود. در همیـن راسـتا بارکر پژوهشـگرانی را کـه از روش  های 
قـرار  نقـش مترجـم  اسـتفاده می  کننـد در  »مشـاهدۀ میدانـی« 
و  داده  هـا  جمـع  آوری  فراینـد  در   .(Barker, 1968) می  دهـد 
اطالعـات میدانـی پژوهـش بـا توجـه بـه ماهیـت روانشناسـانه و 
ادراک محیـط و باتوجـه بـه پیاده محوربـودن میـدان امام حسـین 
)سـرعت پاییـن حرکـت بیننـده( از تکنیک VEP4 اسـتفاده شـده 
کـه در ذیـل خالصـه  ای از ایـن روش آورده شـده اسـت. همچنین 
پـس از مطالعـات جامـع مبانـی نظـری و تجـارب صورت گرفتـه، 
جهـت  پژوهـش  متغیرهـای  مفهوم سـازی،  روش  از  اسـتفاده  بـا 
و  شـد  اسـتخراج  رنگـی،  منظـر  از  شـهروندان  ادراک  سـنجش 
درنهایـت محـدوده  ای به عنـوان مطالعـات میدانـي انتخـاب شـده 
و بـا رویکـرد مشـارکتی، متغیرهـای مذکـور به سـنجش گذاشـته 
شـده  اند و راهبردهـای مربـوط بـه نحـوۀ به  کار  گیـری ترجیحـات 
رنگـی شـهروندان و برنامه  ریـزی پالـت رنگـی فضاهـای شـهری 

براسـاس مشـخصه  های فـردی آنـان ارائـه شـده اسـت.
•  VEP تکنیک سنجش ارجحیت بصری

روش VEP روشـی بـرای آزمـودن ترجیحـات افـراد اسـت کـه 
متکـی بـه ارزیابی  هـای به دسـت آمده از مـردم اسـت. ایـن ارزیابی 
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جستـار

از طریـق سـنجش »ارجحیـت افـراد ناظر از نمونه  هـای موجود« و 
یـا »عکس  بـرداری توسـط هر شـخص جهـت معرفـی نمونۀ ارجح 
خـودش« اسـت (Zhang Ying, 2006). به عنـوان یـک شـیوه، 
VEP بـا توزیـع دوربیـن بین پاسـخ  دهنده  ها و سـپس درخواسـت 
از آنهـا بـرای عکس گرفتـن از منظـره  ای کـه بـا اهـداف تحقیـق 
ارتبـاط دارد و یـا نشـان دادن خـود عکس  هـا بـه افراد و خواسـتن 
نظـرات آنهـا، بـه تشـخیص ارجحیت  هـای آنـان می  پـردازد. ایـن 
شـیوه به صـورت موفقیت  آمیـزی در درک زیبایی  شناسـی منظـر و 
تجربـۀ سـرگرمی  های محیـط بـاز و برنامه  ریزی اجتماعی اسـتفاده 

شـده است. 
 VEP در یـک جمع  بنـدی کلـی دالیـل برتری اسـتفاده از تکنیک
به عنـوان شـیوۀ جمـع  آوری اطالعـات را می تـوان بـه شـرح ذیـل 

بیـان کرد:
1. عکس  هـا معمول  تریـن محرک بصری استفاده شـده در ارجحیت 
بصری هسـتند. برای حصول درک بی  واسـطۀ مردم از محیطشـان، 
از عکس  هایـی کـه گرفتـه شـده اسـت و یـا عکس  هایـی کـه خود 

آنهـا از فضـا می  گیرند اسـتفاده می شـود.
2. پاسـخ  های ناظـران در  واقـع پاسـخ بـه مناظـر طبیعـی در زمانی 
اسـت کـه آن منظـره را تجربـه می  کننـد کـه از این نظـر به روش 
مصاحبـۀ حضـوری، کـه ممکـن اسـت حـق مطلب هم ادا نشـود و 
یا پرسشـنامه که ممکن اسـت شـخص در آن لحظه حضور ذهن 

نداشـته باشـد، ارجح است. 
مفهوم  سازی و استخراج متغیرهای سنجش •

متغیرهـای اصلـی مؤثـر در ادراک رنگـی شـهروندان در فضاهـای 
شـهری بـا اسـتفاده از فراینـد مفهوم  سـازی و در پـی مطالعـات 
مبانـی و تجـارب بررسی شـده اسـتخراج شـده  اند کـه در بخـش 
تجزیـه و تحلیـل به تفصیـل آورده شـده اسـت. در مرحلـۀ بعـد 
به عنـوان پایلـوت مطالعـات میدانـی، میـدان امـام حسـین شـهر 

تهـران انتخـاب شـده اسـت.

مطالعات میدانی پژوهش در میدان امام حسین )ع( 
شهر تهران

مطالعات تحلیل سکانس های منظر رنگی •
مطالعـات میدانـی ایـن پژوهـش پیرامـون منظـر رنگـی ثابـت )و 
نـه متحـرک ماننـد لبـاس افـراد و خودروهـا( در فضـای شـهری 
تاریخـی واقـع در مرکـز شـهر تهـران )میدان امام حسـین( انجام 
گرفتـه اسـت. میـدان امام حسـین یکـی از مهم تریـن میدان  های 
شـهری تهران اسـت که روی محور شـرقی-غربی اسـتخوان  بندی 
شـهر واقـع شـده اسـت. طـرح موضعـی طراحـی شـهری امـام 
حسین-شـهدا و محور حد فاصل )محور 17 شـهریور( با رویکرد 
پیاده محورسـازی آن، از سـال 88 انجـام شـد. در میـدان امـام 
حسـین )ع( یک سـازۀ عظیم یادمانی احداث شـده اسـت و این 

میـدان بـا توجـه بـه اسـم و کارکـرد پیش  بینی شـده در ایـام ماه 
محـرم، محلـی بـرای تجمـع و عـزاداری و مراسـم آیینـی اسـت. 
فضـای میـدان نسـبتاً وسـیع اسـت و از لحـاظ ابعـاد، مقیاسـی 
غیرانسـانی دارد. به عـالوه به نوعـی ایـن المان  هـای جدیـد بـرای 
مـردم غریبه انـد، چـرا کـه مفهـوم نمادیـن آن را درک نمی  کننـد 
و عـدم ادراک مناسـب فضـا موجـب نارضایتـی اسـتفاده  کنندگان 

از آن شـده است. 
میدانـی،  مطالعـات  محـدودۀ  موجـود  وضـع  شـناخت  بـرای 
برداشـت  های رنگـی بـه کمـک عکس  برداری آغاز شـد. در بخش 
اول عکس  هـای گرفته شـده از محـدودۀ مـورد مطالعـه بـه کمک 
نرم  افـزار تخصصـی تجزیـه و تحلیـل رنـگ مـورد بررسـی قـرار 
گرفتـه و بـا رویکرد VEP، پرسشـنامه  ای تصویری و در مواردی 
بـا  متناظـر  آن  در  کـه  شـد  طراحـی  لیکـرت  طیـف  براسـاس 
هریـک از متغیرهـای پژوهـش سـؤالی تنظیـم و بین شـهروندان 

جامعـۀ آمـاری تعیین شـده در طـول روز توزیـع شـده   اسـت. 
در تحلیل های نتایج نرم افزار باید با آگاهی از اینکه در درصدهای 
رنگـی به دسـت آمده رنـگ آسـمان نیـز لحـاظ شـده اسـت، آنالیز 
رنگـی صـورت گیـرد. ایـن نرم افـزار یک جدول سه سـتونه، در یک 
سـتون مقـدار درصـد رنگـی مربوط به هر رنگ و در سـتون بعدی 
رنـگ مربـوط بـه آن درصد و در سـتون سـوم کـد رنگی مربوط به 
هـر رنـگ بـر پایـۀ اسـتاندارد هگـزا دسـیمال5 را نمایـش می دهد. 
بـرای ساده  سـازی تحلیل  هـا در نرم افـزار مذکـور، دو محدودۀ مورد 
مطالعـه بـه تعـدادی سـکانس تقسـیم شـده  اند کـه بـرای رعایـت 
اختصـار در اینجـا چنـد نمونـه از تحلیل  هـای سـکانس  های اصلی 

آورده شـده است. 
همان طـور کـه در خروجـی نرم  افـزار مشـاهده می  شـود )جداول 2 
و 3(، به جـز رنـگ آبـی آسـمان، بقیـۀ رنگ  هـا در گـروه رنگ  های 
خنثـی و به اصطـالح مـرده هسـتند )طیف هـای طوسـی و سـیاه و 
قهـوه  ای تیـره( کـه اثـر خاصـی بـر ادراک سـرما یـا گرمـا در ایـن 
فضـا نمی  گذارنـد. ایـن نتیجه در سـایر سـکانس  های بررسی شـده 

از ایـن فضـای شـهری نیـز تکرار می  شـود.

تحلیل پرسشنامه های تصویری •
پرسشـنامه  سـؤاالت  صحـت  میـزان  بررسـی  به منظـور  درابتـدا 
و سـنجش مناسـبت ابـزار تحلیـل، بـا اسـتفاده از روش تحلیـل 
قابلیـت اطمینـان ضرایـب آلفـای تمـام سـؤاالت محاسـبه شـد و 
از آنجـا کـه ضریـب آلفـای سـؤاالت بزرگ  تـر از 0/6 اسـت، سـطح 
دقـت پرسـش  های مـورد نظـر در حـد قابـل قبولـی اسـت. جامعۀ 
آمـاری ایـن پژوهـش به سـه دسـته تقسـیم می  شـوند: دسـتۀ اول 
سـاکنان محـدوده، دسـتۀ دوم فروشـندگان و افـرادی کـه محـل 
کار آنهـا در محـدوده اسـت و دسـتۀ سـوم شـهروندانی کـه از این 
محـدوده عبـور می  کننـد. بـا توجـه بـه اینکـه جمعیـت جامعـۀ 
آمـاری مشـخص نیسـت از روش نمونه  گیـری خوشـه  ای اسـتفاده 
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جدول 2. تجزیۀ رنگ  های موجود در بدنۀ شمالی میدان امام حسین تهران. مأخذ: نگارندگان.

نقشۀ مناطق رنگی پالت رنگ متناسب 
منطقه HEX رنگ مساحت نزدیک ترین نام رنگی

#76746d % 29/6 خاکستری کبوتر )قمری(/ خاکستری

#a7a292 % 24/1 جوانه / سبز

#e2faf6 % 13/5 منفرد/ آبی

#4e535 % 11/0 پاکو/ قهوه ای

#2c271c % 7/8 پوست درخت/ قهوه ای
عکس منبع

#e1ddc5 % 6/7 سنگ آهک/ خاکستری

#675b39 % 3/2 زنگار مس/ سبز

#363938 % 3/2 کوسه/ خاکستری

#a7876e % 1/0 میمون پوزه دار/ قهوه ای

جدول 3. تجزیۀ رنگ  های موجود در ضلع جنوبی میدان امام حسین تهران. مأخذ: نگارندگان.

نقشۀ مناطق رنگی پالت رنگ متناسب 
منطقه HEX رنگ مساحت نزدیک ترین نام رنگی

#Cadcf1 % 27/4 هاوک / آبی

#5d5c57 % 22/8  شیکاگو / خاکستری

#312922 % 17/4 منفرد/ آبی

#827c6c % 11/6 پوست درخت/ قهوه ای

#eff8fa % 6/9 آلیس/ آبی
عکس منبع

#a4927b % 5/8 حیوانات / قهوه ای

#d7cbd2 % 5/1 خاکستری/ ورزشکار حرفه ای

#9b9fa6 % 2/2 قلعه / خاکستری

#d4afa6 % 0/7 پوستۀ صدف / قهوه ای
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جستـار

شـده و حجـم نمونـه در ایـن پژوهـش برحسـب تعـداد سـؤاالت 
و به  گونـه  ای کـه تمـام دسـته  های تشـکیل  دهندۀ جامعـۀ آمـاری 
را پوشـش دهـد 100 نفـر تعییـن شـده اسـت. پـس از تعییـن 
خوشـه  های تشـکیل  دهندۀ نمونـه، جمعیت تشـکیل  دهندۀ هریک 
از خوشـه  ها با اسـتفاده از روش نمونه  گیری تصادفی سیسـتماتیک 

مـورد پرسـش قـرار گرفتند.
در گام بعـد نتایـج به دسـت آمده بـا اسـتفاده از روش تحلیل کیفی 
و نرم  افزار SPSS تحلیل شـدند. در نتایج به دسـت آمده از تحلیل 
نیـز،  نرم افـزار  بـه کمـک  ترکیـب رنگ  هـا در تصاویـر  و  میـزان 
درصـد هـر رنـگ به کار  رفتـه اسـتخراج شـد. امـا از آنجا کـه تأکید 
ایـن مقالـه بـر بررسـی ادراک منظـر رنگـی شـهروندان در ارائـۀ 
راهبردهـای مداخلـه در پالـت رنگـی محیـط اسـت، بـا رویکـردی 
مشـارکتی بـه تحلیـل نتایـج پرسشـنامه  های تصویـری پرداختـه 

شـده   است.

تجزیه و تحلیل نتایج مطالعات میدانی 
در ایـن بخـش نتایـج تحلیلـی متغیرهـای مـورد مطالعـۀ پژوهش 
در ارتبـاط بـا ادراک منظـر رنگی از سـوی شـهروندان در محدودۀ 
مـورد مطالعـه به اختصـار آورده شـده اسـت، همچنیـن جـدول 4 

نیـز درصـد مربـوط بـه متغیر هـای 1 و 2 را نشـان می  دهـد:
متغیر 1 •

 شناسـایی ترجیحـات رنگـی شـهروندان )سـلیقۀ رنگی شـهروندان( 
به  طـور   کلـی )و نـه در فضـای شـهری(: در ایـن بخش از شـهروندان 
پرسـیده شـد کـه »کـدام رنـگ یـا رنگ  ها را از همه بیشـتر دوسـت 
داریـد؟« نتایـج مطالعـات نشـان می  دهـد محبوب  تریـن رنگ  ها بین 
شـهروندان رنـگ سـبز و آبـی و پـس از آن سـفید، نارنجـی و قرمـز 

دارد. قرار 
متغیر 2 •

 تشـخیص رنگ  هـای غالـب از دیـد شـهروندان )رنگ  هایـی کـه 

بیشـتر جلـب توجـه می  کننـد و نـه رنگ  هـای در اکثریـت(: ایـن 
متغیـر بـه کمـک دو سـؤال در محـدودۀ مـورد مطالعـه سـنجیده 
شـده اسـت تـا از ایـن طریـق رنگ  هـای غالـب محیـط شناسـایی 
شـوند، در سـؤال اول تصـور افـراد از رنـگ غالـب پرسـیده شـده 
و در سـؤال دوم بـا نشـان دادن تصاویـر نـام رنـگ غالـب خواسـته 

است: شـده 
الـف( اگـر چشـمانتان را لحظـه  ای ببندیـد و ایـن محیـط را تصور 
کنیـد بـه نظرتـان چـه رنگـی می  آیـد؟ نتایـج مطالعـات میدانـی 
در ایـن بخـش نشـان می  دهـد کـه تجسـم رنگـی مـردم از فضای 
مـورد مطالعـه بـه رنگ  هـای تیـره، قهـوه ای، خاکسـتری و سـیاه 
متمایـل اسـت کـه البتـه نتایج تجزیـه و تحلیل رنگ  هـای موجود 
در عکس  هـای گرفتـه شـده از محـدوده بـه کمـک نرم  افـزار نیـز 

همیـن موضـوع را نشـان می  دهـد.
ب( چند رنگ را که بیشـتر از همه در این محیط اسـتفاده شـده 
اسـت نـام ببریـد؟ ایـن سـؤال نیـز در راسـتای سـنجش رنگ  های 
غالـب محیـط و به شـکلی دیگـر طراحـی شـده اسـت و در اینجـا 
افـراد حضـور ذهـن بیشـتری بـه محیـط دارنـد، درحالی کـه در 
ایـن  در  از حافظـۀ خـود کمـک می  گرفتنـد.  تنهـا  قبـل  سـؤال 
قسـمت شـهروندان بیشـتر رنگ  های سیاه، خاکسـتری، آبی، سبز، 
قرمز و قهوه  ای را نام برده  اند. سـیاه و خاکسـتری و قهوه  ای مانند 
نتایـج سـؤال گذشـته بخشـی از تصـور غالـب مـردم از پالت رنگی 
فضـا هسـتند و سـایر رنگ  هـا )آبـی، سـبز و قرمـز( نیـز رنگ  هایی 
هسـتند که بیشـتر در الحاقات و مغازه  های تجاری اطراف میدان 

رفته  اند.  بـه کار 
متغیر 3 •

 بررسـی تأثیـر رنگ  هـای موجـود بـر میـزان خوانایـی محیـط: متغیر 
فـوق بـا ایـن سـؤال سـنجیده شـده: »آیا بـا اسـتفاده از رنگ  هایی که 
در ایـن محیـط وجـود دارنـد می  توانید بـرای آدرس  یابی نشـانه  گذاری 
نماییـد؟«. بر  اسـاس نتایـج به  دسـت آمده غالـب افـراد )92 درصـد( 

جدول 4. تحلیل درصد رنگ  های هریک از متغیرهای بررسی شده. مأخذ: نگارندگان. 

نام متغیر متغیر1، شناسایی ترجیحات رنگی شهروندان
)سلیقۀ رنگی شهروندان( به  طور  کلی )و نه در فضای شهری(

رنگ سبز سفید آبی نارنجی قرمز

درصد 31 17 25 15 12

نام متغیر
                           متغیر 2

تصور از رنگ غالب رنگ غالب شناسایی شده

رنگ قهوه ای خاکستری سیاه قهوه ای خاکستری سیاه سبز قرمز آبی

درصد 41 48 11 34 33 7 10 10 6
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نمی  تواننـد بـا اسـتفاده از رنـگ آدرس  یابـی یا نشـانه  گذاری کنند. این 
امـر نشـان  دهندۀ یکسـانی رنـگ در محیـط اسـت و همچنیـن بیانگر 
آن کـه تنـوع رنگـی در محیـط بسـیار کم اسـت. به عالوه خـود میدان 
نیز اصوالً ناخواناست و بسیاری از سالمندان ناآشنا به محیط از حس 

گمگشـتگی در ایـن میـدان یـاد کرده اند.
متغیر 4 •

بـه رنگ  هـای غالـب  نـوع احسـاس شـهروندان نسـبت  تعییـن   
خنثی: در اینجا سـؤالی به این شـکل از شـهروندان جامعۀ آماری 
مطالعاتـی پرسـیده شـد: »در فضایـی با سـیمای رنگـی یکنواخت 
)تک  رنـگ یـا بی  رنـگ( چـه احساسـی بـه شـما دسـت می  دهد؟« 
بـرای سـنجش نـوع احساسـات نیـز چهار دسـته: الـف( اضطراب، 
انتخـاب شـده اند. نتایـج  ب( کسـالت، ج( آرامـش و د( هیجـان 
نشـان می  دهنـد کـه بیشـتر افـراد حـس کسـالت )58 درصـد( و 
اضطـراب )31 درصـد( می  کننـد و تنها 2 درصد احسـاس هیجان 
و 9 درصـد احسـاس آرامـش داشـته  اند. بـا   توجه بـه   اینکه بخش 
دیگـری از مطالعـات نیـز نشـان داده   اسـت رنگ  هـای غالبـی که 
در ذهـن شـهروندان از محیـط وجـود دارد بیشـتر خاکسـتری و 
قهـوه ای بوده انـد و افـراد بـر عـدم تنـوع رنگـی محیـط تأکیـد 
از علـل تشـدید احسـاس کسـالت و  داشـته  اند، می  تـوان یکـی 

اضطـراب را منظـر رنگـی یکنواخـت محیط دانسـت.
متغیر 5 •

مهیـج  کسـالت  آور بودن،  آرامش  بخش بـودن،  میـزان  بررسـی 
ایـن  در  فضـا:  و کل  در سـکانس  ها  رنگ  هـا  اضطراب  زا بـودن  یـا 
بخـش بـرای سـنجش نـوع احسـاس برانگیخته شـده در افـراد در 
مواجهـه بـا هـر سـکانس از میـدان )میدان به 5 سـکانس تقسـیم 
و تصاویـر مربوطـه بـه هـر سـکانس در پرسشـنامه سـنجش شـده 
اسـت(، سـؤال ذیـل همـراه بـا تصویـر بـه افـراد پرسش  شـونده 
می  کنیـد  مشـاهده  کـه  تصویـری  »در  داده شـده   اسـت:  نشـان 
ترکیـب رنگ  هـای به کاررفتـه در محیـط چـه احساسـی بـه شـما 
دسـت می  دهـد؟«. نتایـج به دسـت آمده حاکـی از آن اسـت که در 
بیشـتر موارد احسـاس برانگیخته شـده در شـهروندان خسته   کننده 
و اضطـراب آور بـوده و ایـن امـر بیانگـر آن اسـت کـه رنـگ محیط 
بـا ابعـاد سـاختمان، عملکـرد و ویژگی هـای اسـتفاده  کننده از آن 
مطابقـت نـدارد. نقشـۀ کلیـد نمونـۀ سـکانس  های بررسی شـده در 
تصویـر 3 و نمونـۀ سـکانس  های بررسی شـده در تصویـر 4 مـوارد 

الـف تـا ه نشـان داده شـده اسـت:
متغیر 6 •

تداعـی معانـی ویـژه توسـط منظـر رنگـی محیـط: در این قسـمت 
به صـورت یـک سـؤال بـاز از مـردم سـؤال شـده اسـت: »آیـا پالت 
رنگـی محیـط معانـی خاصـی بـرای شـما تداعـی می  کننـد؟ مثل 
معنـای مذهبی-معنـوی یـا غیـره؟«. نتایـج حاکـی از آن بـود کـه 
تقریبـاً هیـچ رنگـی بـا معنی ویژه در این فضا وجـود ندارد. درواقع 
حـدود 86 درصـد پاسـخ داده انـد کـه رنگ ها هیـچ معنایی را برای 

آنـان تداعـی نمی کننـد، 12 درصـد پاسـخ داده انـد حـس آلودگی 
و غبارآلود بـودن تداعـی می شـود و تنهـا 2 درصـد حـس معنـوی 

را بیـان کرده  انـد.

جمع  بندی و ارائۀ پیشنهادهای پژوهش
میـزان و چگونگـی دخیل کـردن ترجیحـات شـهروندان در ارائۀ طرح 
پالـت رنـگ فضاهـای عمومـی شـهری و نیـز درک رابطـۀ بین اصول 
روانشناسـانۀ برنامه  ریزی منظر رنگی شـهرها با ادراک شـهروندان از 
رنگ های منظر شـهری مسـئله ای پیچیده اسـت. لذا در این پژوهش 
سـعی شـده با اسـتفاده از روش  های مشـارکت محور، مانند VEP و 
تهیـۀ پرسشـنامۀ تصویـری، متغیرهای مؤثر بر ادراک شـهروندان در 

یکی از فضاهای عمومی شـهری به عنوان پایلوت سـنجیده شـود.
همان طـور   کـه ذکـر شـد، بـا آن کـه میـدان امـام حسـین در اثـر 
مداخـالت پیاده  محورسـازی دچـار تحـوالت زیـادی شـده اسـت، 
امـا همچنـان دیـدگاه تزریـق رنـگ در آن دیـده نشـده اسـت. 
مبلمـان شـهری، کف  سـازی  ها و حتـی سـازه  های فلـزی غول  آسـا 
بـه رنگ  هـای مـرده و کـدر هسـتند و درنهایـت سـیمای بی  روح و 
خنثـی رنگـی را بـه شـهروندان القا می  کنند کـه در مواردی همراه 
بـا ایجـاد حـس اضطـراب و تـرس اسـت. در سـاعات شـبانه نیـز 
نورپردازی  هـا بهبـود چندانـی در ایـن وضعیـت ایجـاد نمی  کننـد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن فضا بـرای ایجاد محیطـی معنوی و 
بـا نقشـی آیینـی برنامه  ریـزی شـده اسـت، پتانسـیلی کـه در عهد 
فقـدان دانـش آکادمیـک یـا امروزی طراحی شـهری و در فضاهای 
سـنتی شـهرهای کشـور نیـز بـا به کارگیـری رنگ  هـای فیـروزه  ای 
و سـبز و در ترکیـب بـا رنـگ طبیعـی کاهـگل به خوبـی ایجـاد 
می  شـد. پالت  هـای رنگـی خنثـی در فضاهـای شـهری می  تواننـد 
منجر به افسـردگی شـهروندان شـوند و میدان امام حسـین شـهر 
تهـران بـا توجـه بـه هویت مذهبـی و حکومتی  ای که بـرای آن در 
نظـر گرفتـه شـده، نمونـۀ بـارز ایـن مسـئله اسـت. از سـوی دیگر 
کشـور پهنـاور مـا ایـران دارای تاریـخ و تمـدن بسـیار غنی اسـت 

تصویر 3. نقشۀ کلید سکانس ها. مأخذ: نگارندگان.
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کـه می توانـد شناسـنامۀ هویـت شـهرهای مـا حتی از نظـر الگوی 
رنگی باشـد. 

با توجه به شـرایط اقلیمی غالب کشـورمان، که بیشـتر سـرزمین 
اقلیـم بیابانـی و خشـک دارد، وجـود دیوارهـای رنگیـن می  توانـد 
را جبـران کنـد و در هـر  از خـأ طبیعـت  ناشـی  بی رنگی  هـای 
فصلـی فضـا را سـرزنده کنـد. درمـورد میـدان امـام حسـین شـهر 
تهـران، افـزودن عناصـر الحاقـی بـه نمـا ماننـد کاشـی  ها، تابلوها، 
فلـزی  سـازه های  نورپـردازی  و  رنـگ  تغییـر  و  مبلمـان شـهری 

می تواننـد پالـت رنگـی خنثـی موجـود را بهبـود بخشـند.
مسـلماً درنهایـت ایـن طـراح منظـر شـهری اسـت کـه بر  اسـاس 
مشـخصه  های اقلیمـی، فرهنگـی و اجتماعـی، عملکـرد غالـب هـر 
فضـا و مخاطبـان غالـب آن )از نظـر سـنی، جنسـی و فرهنگـی( 
امـا  می کنـد،  تعییـن  را  محیـط  رنگـی  پالـت  الگـوی  محیـط، 
دخیل کـردن ادراک و ترجیحـات شـهروندان در مـوارد بسـیاری 
تناقضـی بـا اصـول مربوطـه نـدارد و بعضـاً موجـب هم  افزایـی در 
نتیجـۀ مـورد انتظـار می  شـود. در اینجـا چنـد پیشـنهاد کلیـدی 
حاصـل از ایـن پژوهـش در جهـت تسـهیل ترجیحـات شـهروندان 

در برنامه  ریـزی منظـر رنگـی شـهری ارائـه می  شـود:
ـ سـکانس  بندی فضاهای عمومی شـهری و برداشـت ترکیب رنگ 

در هـر سـکانس بـه کمـک نرم  افزارهای تجزیـه و تحلیل رنگ.
ـ تعییـن رنگ  هـای غالـب در هـر سـکانس و نیازهـای افـزودن 
یـا کاسـتن رنـگ از نظـر الگـوی هارمونـی رنگ  هـا بـا اسـتفاده از 

رنگ  هـای مکمـل، متضـاد، هم پـرده یـا آکسـان.
ـ تعییـن نقـش و عملکـرد غالـب هـر فضـای شـهری )مسـکونی، 
آموزشـی، تجـاری، تفریحـی و نظایـر آن( و پالـت رنگـی متناسـب 

بـا عملکـرد غالب.
ـ مطالعـات اقلیـم غالـب شـهر و اسـتفاده از رنگ  های گرم و سـرد 

بـرای تعدیـل اقلیـم به کمـک منظر رنگی.
ـ تعیین مخاطبان غالب هر فضا از نظر مشخصه  های سنی، جنسی، 

فرهنگی-اجتماعی و مطالعۀ مشخصه  های ادراکی آنان از رنگ  ها.
ـ به کارگیـری رنگ هایـی بـا خاصیـت تداعی کنندگـی نقـش فضـا 

براسـاس هنجارهـای فرهنگـی محیط.
و کمـی  تحلیـل کیفـی  فـوق،  مـوارد  درنهایـت جمع  بنـدی  و  ـ 
رنگ  هـای به کار  رفتـه در هـر سـکانس و هارمونی آنهـا و ارائۀ طرح 
بهبـود منظر رنگی پیشـنهادی براسـاس انعـکاس ترجیحات رنگی 

شـهروندان در اجـزای ثابـت و متحـرک منظر شـهری.

احساس  نوع  برای سنجش  بررسی شده  سکانس  های  نمونه  ه  تا  الف   .4 تصویر 
برانگیخته شده در میدان امام حسین شهر تهران براساس نقشۀ کلید. 

مأخذ: آرشیو نگارندگان.
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