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تاثیر رنگ بافت کالبد جداره میدان مشتاق بر خوانایی آن
الهام میرزایی *

کارشناسی ارشد دانشگاه یزد ،گروه طراحی شهری

چکیده :حفظ و تقویت خوانایی و هویت در شهر و در تک تک ف ضاهای آن همواره از مهمترین اهدافی ا ست که م ستقل از نوع
فضا یا محل شهر یا فضا ،میباید مورد نظر طراح و مدیر شهری قرار گیرد .ابزارهای زیادی برای رسیدن به این هدف وجود دارند
که توجه به هر یک از آنها میتواند ما را به نتیجه مورد نظر برساند .رنگ یکی از مهمترین عناصری است که میتواند به سادگی
و با هزینهای کمتر از ساااخت و ساااز برای ت ریا فضاااها ،در ایجاد خوانایی و ح وحدق و خمک ح مکان به ما کمک کند .از
عمده ترینِ این اهداف ،دستیابی به هویت و چشم انداز و دورنمای ت یین شده شهر است .بررسی سابقه رنگی شهر ،یا به عبارق
دقیک تر :پالت رنگی آن ،به ما کمک می کند تا بتوانیم آن را حفظ کنیم و یا برای هر شااهر پالت رنگی خاصاای ت ریا کنیم که
عنا صر ت شکیل دهنده آن همان واژگان رنگی یا در واقع انواع رنگ هایی با شند که در ترکیب با هم چهره رنگی ف ضاهای شهری
را ت ریا می کنند .حتی اکنون که شهرهای ما به شدق دچار اغتشاش و بی هویتی رنگی شده اند ،با نام بردن از ب ضی شهرهای
خاص ،طیا های رنگی م شخص در ذهن همه ما زنده می شود .این همان توقع و انتظاری ا ست که ما از هویت و نقش آن شهر
داریم و طراح می باید در جهت تقویت آن تالش کند .در بسیاری موارد ،پالت رنگی در یک شهر چنان طی سال ها مورد استفاده
قرار گرفته که خود به نشانه و نمادی قوی تبدیل شده ا ست .بسیاری از شهرها ،رو ستاها و مناطک طی سال ها سنت های رنگی
خاص خود را به دست آورده اند.

واژگان کمیدی :رنگ ،جداره ،میدان ،خوانایی.
*مسئول مکاتباتmirzaii.elham.tarah@gmail.com :

 -1مقدمه
اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم ،تمامی پدیدارهای
بصری وجود خود را مدیون درجه روشنایی و رنگ هستند.
محدودههای مشخصکننده شکل اشیا بر مبنای توانایی
چشمان ما در تمییز حوزههایی با درجه روشنایی و رنگ های
متفاوت شکل میگیرد (رودلف آرنهایم .)290،،904،رنگها
با تمامی عوامل و جزئیات زندگی ما چنان رابطه تنگاتنگی
دارند که باید گفت رنگها بسان پله هایی هستند که وجود
فیزیکی و روحی انسانها را با سایر جزئیات و پدیدههای جهان
هستی در ارتباط قرار میدهند .این ارتباط و تاثیر به حدی

است که حتی انسانها در کلمات و جمالت خود نیز برای
بیان احساسات درونیشان از رنگها استفاده کرده و آن را بیان
می دارند .رنگ یکی از مهمترین عوامل کیفی و نمادین بوده
و از نظر کارکرد عملی از جایگاه ویژهای در معماری و
شهرسازی اسالمی برخوردار است.
رنگها که با حس فضا سرو کاردارند ،مقوله ای هنری
است و به همین دلیل نباید و نمی توان برای آن
دستورالعملهای مشخص ارائه کرد .نتایج حاصله از این پروزه
رسیدن به فضایی است که امنیت وآرامش ،حسی از تکاپو و
فعالیت به شهروندان ،افزایش بار هویتی مراکز ،نمایان کردن
نشانهها ،میراث فرهنگی و طبیعی و فضاهای شهری همچون
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پیاده راهها و میادین میباشد و با دادن طرحی مناسب با
محیط به این نتایج میرسیم .سازگاری و هماهنگی اجزای
عمومی ،طرح رنگ را قوام می دهد و حسی از وحدت را القا
می کند .رنگ یکی از جنبههای مهم زندگی شهری است.
رنگ از جمله خصوصیاتی است که در کنار شکل ،ابعاد،
جنسیت و بافت هر شیء ،حجم یا فضای آن را به ما
میشناساند .در بیشتر موارد نخستین چیزی که بیننده در
مورد یک شکل شناسایی می کند ،رنگ است .رنگ ها نه فقط
از نظر زیبایی بخشیدن به دنیای اطراف ما اهمیت دارند ،بلکه
تاثیرات عاطفی – روانی قوی نیز براشخاص میگذارند.
طراحی رنگ شهری نه تنها موضوعی صرفاً تزئینی
نیست ،بلکه روشی در جهت پاسخ به جست و جوی ما برای
روش پیشرفته تأمین امنیت و آسودگی بهتر و محیط میباشد.
امروزه رنگها ،تعریف کننده هویت و سیمای شهر است در
معماری و شهرسازی رنگ عملکردی فراتر از زیبایی فضا
داشته و به عنوان یکی از اجزاء اصلی مورد توجه طراحان قرار
میگیرد .امروزه زندگی شهری سبب گشته دامنه فعالیت
شهروندان تا پاسی از شب ادامه یابد و بدین ترتیب حیات
شبانه تبدیل به قسمتی از زندگی شهری شده است .بنابراین
جهت ایجاد بستر مناسب و امن زندگی شبانه شهری و ارتقاء
کیفیت بصری ،طراحی رنگها در شب نیز مورد توجه طراحان
قرار میگیرد .سیمای شهری چه در روشنایی روز و چه در
تاریکی شب میبایست دارای شکل و محتوی باشد .رنگ در
طراحی شهری دارای کیفیات و ویژگیهای متفاوت از قبیل
ابزار اطالع رسانی ،شناساندن در مناطق و محالت و افزایش
بار هویتی و امنیتی مراکز ،نمایان کردن نشانهها ،میراث
فرهنگی و طبیعی و فضاهای شهری همچون پیادهراهها و
میادین میباشد .از اهمیت رنگ محیط شهری میتوان به
ایجاد امنیت ،دلپذیر کردن فضای شهر و تأثیر مثبت آن بر
روان شهروندان اشاره کرد و بیان داشت» رنگ یک عنصر
معماری طراحی محیط است و شهروندان نیز اهمیت
نورپردازی شهری را درک کردهاند که رنگ پتانسیل باالیی در

افزایش راندمان و کارایی افراد داشته و عالوه بر آن میتواند
طراحی مجددی برای فضای شهری و معماری محیط و تأمین
زیبایی و امنیت را عهدهدار باشد« .رنگ زندگی است؛ زیرا
دنیای بدون رنگ به نظر ما همچون مرده است رنگها
مثلهای ازلیاند .در طراحی فضا میتوان از عنصر رنگ بهره
فراوان برد؛ زیرا رنگ به کاهش خستگی و انرژی دادن به چشم
کمک میکند .رنگها هریک دارای معنایی نمادی هستند و
تصورات ذهنی ما نیز با هر بنا ،با رنگهای خاص تداعی
میشود .توجه به جنبههای عملکردی و فیزیکی رنگ بدون
توجه به ابعاد و تاثیرات روانی آن باعث آزاردهنده جلوه کردن
رنگها ،در محیط میشود .رنگها دارای معانی نمادین
هستند ،حتی در تصورات ذهنی ما نیز با رنگهای خاصی
تداعی میشود .مثال رنگهای فیروزهای و آبی یاد آور بناهای
مذهبی و مساجد هستند یا با دیدن رنگهای قرمز و نارنجی
به یاد فستفودها میافتیم .هر رنگی ،سمبل و یادآور معانی و
وقایع خاصی هستند .برای مثال رنگهای زرد ،سرخ ،نارنجی
یاد آور فصل پاییز و آغاز مدارس است .یا رنگ سفید به نشانه
صلح و آرامش یا آغاز فصل زمستان است .رنگ ها زبان
احساسات ما هستند و میتوانند زندگی شهری را زنده کنند.
مرور آثار مرتبط با رنگ بافت کالبد میدان مشتاق نشان
می دهد که رنگ بافت کمتر مورد توجه قرار گرفته است
برسی ها نشان می دهند که این بافت کمتر در قالب
وچارچوب دنبال شده است.ضمن اینکه رنگ بافت کالبد
میدان مشتاق یا در سطح کل رنگ بافت کمتر به اثرات آن
توجه شده است.همچنین مطالعات انجام شده در مورد رنگ
بافت کالبد میدان.از نظامی معین تبعیت نداشته ضمن اینکه
به طور همه جانبه به اثرات رنگ بافت برخوانایی کمتر توجه
شده است.
این مقاله با توجه به موارد فوق پیگیر یافتن پاسخ های
سواالت زیر است:


رنگ بافت کالبد میدان چیست؟



خوانایی چیست؟

میرزایی ،تاثیر رنگ بافت کالبد جداره میدان مشتاق بر خوانایی آن

 چگونه رنگ بافت کالبد میدان مشتاق به خوانایی
آن مشخص میکند؟
به نظر می رسد با دستیابی به اهداف که در تناظر با
سواالت فوق مطرح می شوند نتایج حاصل از این بررسی ها
بتوانند زمین ساز مداخله متفاوت در رنگ بافت کالبد باشد.
اهداف مطرح در این مقاله عبارت است از:



دستیابی به مفاهیم مربوط با رنگ بافت کالبد
میدان مشتاق؛
شناسایی و بررسی تاثیر رنگ بافت کالبد میدان
مشتاق بر خوانایی آن.

 -2مبانی نظری
با بررسییی و تطبیق نظریات اندیشییمندان در خصییوص
مفهوم خوانییایی می توان چنین خییاطر نشییییان کرد .بییا
انییدیشییییمیینییدانییی چییون تییوصیییییییف،بیینییایییی،ارم
وارک،پییایییدر(،)paydar.2012کیییییم بیینییتییلییی ،لییمیییییت
( ،)onder.Gigi.2010تیییامسیییییون ()Thompsn-2007
،کیجین( )kitchin-2000ارم و سنر،لیولی ودیویین(Burtont-

،)Mitchdl-2011

آتییییاال،بییییلیییییییییر

واونییییدر

(،)Mahdcar.safari.2014دالتون و مراسچر در زمینه خواتایی
وعوامل موثر بر آن صیییح نت کرده واز آن ها در این م قاله
اسییتفاده شییده اسییت.در این زمینه،با تعریف مفهوم خوانایی
ورنگ کالبد بافت وبا توجه به نظریات اشاره شده تایید آن بر
یکدیگربررسی شده است.
رنگ
رنگ بازتابی از نور اسییت که به شییکلهای متفاوتی در
میآید و این بازتاب مجموعهی وسیییعی را شییامل میشییود.
رنگ به هر مایع ،شییبه مایع یا هر ترکیب صییمن مانندی که
موقع اعمال شییدن ،الیه نازکی را جهت پوشییاندن جسییمی
جا مد ای جاد کن ند گوی ند .اگر یک ناح یه بار یک از طول
موجهای نور مرئی توسیییط ماده جذب شیییود رنگ به وجود
میآید .نور سیییفید از طیف کاملی از رنگها تشیییکیل یافته

است .اگر یک ناحیه باریک از طول موجهای نور سفید توسط
ماده جذب شود بقیه طول موجها از ماده عبور کرده و چ شم
انسییییان طول موج های ترکیبی که از ماده عبور کرده را
میبیند .رنگها در نور به وجود میآیند .نور خورشید بیرنگ
اسییت و رنگین کمان نشییان میدهد که تمام رنگها در نور
سییفید وجود دارد .نور از خورشییید میآید و به اشیییا برخورد
میکند و از شیییی به چشیییم و بعد از آن به م ز میرسییید.
دقیقترین تعریف علمی رنگ این اسییت که رنگ یه انعکاس
مرئی ا ست که در اثر عبور یا انت شار یا بازتاب ترکیب رنگها
توسط اشیا به وجود میآید (استوار.)،،،90،،
یکی از مهمترین این عناصییر ،که به ندرت به صییورتی
آشییکار با آن توجه میشییود ،رنگ اسییت .رنگ بر خالف فرم،
حجم ،ن ما و یا کفسیییازی ،در ال یهای پن هان قرار دارد و
بسیاری از ما هنگام طراحی یک فضا ،شهر یا حتی بنا ،کمتر
به تأثیرات روانی آن میاندیشیم.
در هر شییهر ،بسییته به اقلیم ،مصییالح بومی ،فناوری و
منابع تأمین م صالح و سلیقه ها و فرهنگ افراد ،رنگ نماها،
در و پنجره ها ،مبلمان شهری ،کف سازی ،سقف و بام بناها
و اصوالً تمامی عناصر شهری به رنگ های خاصی محدود می
شود که به نوعی شنا سنامه ی رنگی آن شهر به شمار می
آید .از کنار هم گذا شتن این نمونه های رنگی می توان پالت
رنگی شییهر را تهیه کرد .رنگ های پالت رنگی شییهر مطلوب
در دامنه ای مشیییخص و هماهنگ قرار دارند و اکثراً دارای
تناسبات رنگی با یکدیگرندنیوتن رنگ ها را در مقام خصیصه
های اشعه های سازنده نور تشریح کرد.گوته مسئله تداخل و
مشارکت واسطه ها و سطوح فیزیکی ای را در مسیری که از
منبع خود تا چشییی مان ما می پی ما ید با آن ها موا جه می
شود؛ شوپنهاوربا ارائه نظریه خیال پردازانه ای که با این حال
به طرز شیییگفت آور پیشیییگویانه بود ،عملکرد وتکنش های
شبکیه چ شم را پیش بینی کرد(.آرنهایم)2،3،،904،نیوتن
در گزار شی که به سال ،364به رویال سو سایتی ارائه داد
چنین نوشییت«از آنجا که پرتوهای نور از نظر درجه انکسییار
پذیری با یکدیگر تفاوت دارند ،هر کدام محمل نمایش رنگی
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خاص به شییمار می آیند .رنگها ت ییر نور نیسییتند که بر اثر
شک ست ها یا بازتاب های اج سام پدید آمده با شند (چنانچه
عموما ت صور می رود،بلکه خ صایص ا صیل و اولیه ه ستند که
در پرتوهای مختلف اشییکال مختلفی پیدا می کنند .برخی از
پرتو ها منح صرا م ستعد نمایش رنگ قرمز ه ستند ؛و برخی
دیگر منحصرا مستعد نمایش رنگ زرد،ۀسبز و سایر رنگ ها
نه تنها برای هر یک از رنگ های شناخته شده و ا صلی ،که
برای هر یک از طیف های م یانی آن ها نیز پرتو خاص و
منحصر به فرد وجود دارد» (آرنهایم.)2،6،،904،
م نی و مفهوم رنگ ها
رنگ به عنوان عن صری تج سمی برای تو صیف مو ضوع
اثر و خصییوصیییات آن اسییتفاده می شییود .از رنگ برای به
نمایش گذا شتن ارزشهای درونی و زیباییها و تأثیرات خود
رنگ ،بدون در نظر داشتن ارزشهای استعاری و توصیفی آن
به کار گرفته می شود.از قدیم رنگ ها دارای مفاهیم شناخته
شده ای بوده اند( .فالمکی.)،9۳9 ،
جدول شماره -1رنگ و تاثیر آن بر افراد
رنگ آبی

اعتماد-بهره وری-ارتباط-منطق

رنگ ارغوانی

تحمل-ثروت-ظرفیت-رویایی

رنگ بنفش

صحت-حقیقت-کیفیت-درون گرایی

رنگ قهوای

صیییدا قت-غم و یاس-اطمی نان-پشیییتی بانی-
سنگین

رنگ زرد

شاد-ع صبی کننده-عدم جذب-مقمور کننده-
برون گرایی-ترس

رنگ سبز

مالیم-نشییییاط آور-آرامش-ثروت-هییارمونی-
تعادل-استراحت-اطمینان-کسالت

رنگ سفید

معصومیت-پاکی-شفافیت-سادگی-پیچیدگی

رنگ نارنجی

آسایش-گرما-امنیت-شور-فراوانی

رنگ قرمز

پرشییور-تند-سییرقت-جلب کننده-محرومیت-
نارسی

رنگ مشکی

سیییلطییه-قییدرت-کوچکتر-شییییییک-بییادوام-
فرمانبرداری-منزوی-مقهور کننده

خوانایی
بنتلی بیان نمود که خوانایی ،کیفیتی از محیط اسیییت
که موجبات قابل درکشیییدن یک مکان را فراهم می نماید و
در دو سیییطح فرم کالبدی و الگوی فعالیت اهمیت می یابد
( (Bentley.2003.113جدول شماره دو ،کیفیت های محیط
خوانا و رابطه آن با نیاز های ان سلن را ن شان می دهد.ارم و
سنتر بیان کرده اند خوانایی مت ییر ی از محیط اطراف خود
را از آن اسیییتفاده می کنند .که خوانایی کیفیتی از محیط
اسییت که به خود کمک می کند تا موقعیت خود را در طول
مسیر به طور محسوس بیابد و کیفیت آنبرای افراد تاثیرگذار
می باشیید ) (paydar.2012دالتون و هولسییچر نیز بیان می
کند که خوانایی اصییل اسییاسییی در طراحی شییهریاسییت که
م شخص می نماید که چگونه محیط شهری ساخته ه شده
اسیت.سیاماندهی می شیود تا تصیویر ذهنی ما ،یکپارچگی و
نمایانی بافت برقرار گردد..همچنین کیفیت خوانایی وابسییته
به نمایانی ،ادراک سیییادگی ،پیوسیییتگی و وحدت و توانایی
درک ت مام این کیف یت ها در یک سییییاخ تار اسییییت.
(.)Mahdyarsafari.2014
جدول شماره  -2کیفیت های محیطی خوانا منبع :
Eraydin,2007,52
زیبایی شناسی

مسیریابی

جهت یابی

نیاز زیبایی شناختی

سهولت مسیر یابی

نیاز وابستگی

سیییطح باالیی از نظم و
گوناگونی
ریییتییم در نییقییاط
کانونیهارمونی در رابطه
با کنتراست

نقطییه آغییاز و پییایییان
مشییخصییاجزای ثابت و
سکانس ها
مسیییرو نشییانه به همراه
راهنما
تفاوت فیزیکی لبه ها
آرایش فضای ساختمان
ها
سیییلسییی له مرا تب در
مسیرها و نقاط کانونی

امییتییداد خییطییوط
پیوسته
اجزای ناه مان ند در
محدوده
مییحییدوده هییای
مشخص
دارای مرز

رنگ در بافت کالبد جداره میدان

میرزایی ،تاثیر رنگ بافت کالبد جداره میدان مشتاق بر خوانایی آن

این میدان در شهر کرمان حد فاصل مسیرهای شریعتی
مشییتاق ،مشییتاق کرمان می باشیید این میدان یکی از نقاط
قوت محور گرد شگری ا ستان کرمان ا ست و پی شینه تاریخی
دارد.برر سی و تحلیل رنگ بافت کالبد جداره میدان م شتاق
توسیییط نرم افزار  Color Schemer Studioصیییورت گرفته
است.

تصویر .1رنگ بافت کالبد جداره میدان مشتاق

تصویر .2آنالیز رنگ بافت کالبد جداره میدان مشتاق
منبع  :نگارنده نرم افزارColor Schemer Studio

جدارهی میدان مشیییتاق کرمان دارای ریتم و تکرار در
تمامی طول میدان می باشییید این کالیته رنگ در تمام بافت
جداره تکرار می شییود.آنچه ازکالیته به دسییت آمده از رنگ
بافت کالبد میدان مشییتاق به دسییت آمده اسییت ،رنگ کرم،
رنگ فیروزه ای ،خاکی ،سییورمهای ،قهوهای میباشیید .این
رنگها ترکیبی از رنگهای سفید ،آبی ،زرد ،قهوهای میباشد
که به طور مشخص آرامش،احساس مثبت ،ارتباط ،برونگرایی،
سییادگی ،پیچیدگی ،اطمینان و سیینگینی را به همراه دارد.
تلفیق این رنگها در بافت جداره میدان مناسب با اقلیم شهر
کرمان می باشییید .از آنجایی که خوانایی کیفیتی از محیط
اسییت که موجب درک بهتر مکان را فراهم میآورد و این در
سیییطح کالبدی به طورچشیییم گیری نمود دارد ،رنگ بافت
کال بد جداره م یدان در خوا نایی آن نقش به سیییزایی ای فا
میکند .اما این م سئله کامال به چ شم میخورد که رنگی که
در بافت جداره میدان به کار گرفته شیییده اسیییت ،تعریف
مشییخصییی در نقاط ورود و خروج و نقاط آغاز و پایان وجود
ندارد که این از خوانایی میدان میکاهد.
 -3روش تحقیک
روش تحقیق استفاده شده از این این پژوهش ،توصیفی-
تحلیی است .چار چوب ومبانی نظری پژوهش برهمین اساس
تدوین و ارائه شده است .اطالعات و دادههای مورد نیاز آن به
دو روش تهیه وتدارک شده است.
-،اسنادی(کتابخانه ای) ،با ابزار شیت برداری
-4برداشت های متعدد میدانی
مطالب بدست آمده از منابع مرتبط با موضوعات رنک
بافت کالبد وخوانایی آن وهمچنین برداشت های انجام گرته
میدانی با جمع آوری ،استخراج ،طبقه بندی و تنظیم شدهاند.
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 -4نتیجهگیری و پیشنهاد
بحث در مورد رنگ بافت کالبد میدان مشییتاق ،با توجه
به چارچوب ومبانی نظری ارائه شده در ابتدا رنگ بافت کالبد
برر سی وتحلیل وپس از آن به خوانایی برر سی گردید.که در
این مقاله به اخت صار ارائه شده ا ست ودرادامه به تاثیر آن ها

پرداخته شییده ،بررسییی ومطالب در این مقاله از به کلی ارائه
شده است .داده ها واطالعات حاصل از برداشت های میدانی
با مالحظه توضیییحات پیشییتر مطرح شییده توصیییف وتحلیل
شدند و جمع بندی آنها انجام گرفت که یافتههای این مقاله
را شکل دادند.
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