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1 - Image Colour Analyser

چکـیده
رنــگ یکــی از مهم تریــن عناصــر به کار رفتــه در منظــر شــهری اســت کــه ادراک آن بــه عوامــل متعــدد عینــی و ذهنــی بســتگی 
دارد. رنگ هــا بســته بــه شــرایط می تواننــد از نظــر روانــی تأثیــرات مختلفــی در افــراد ایجــاد کننــد و بــر کیفیــت زندگــی آنــان اثر 
بگذارنــد. ایــن مقالــه بــا رویکــردی حســاس بــه جنســیت بــه ایــن مســئله می نگــرد. منظــر رنگــی شــهر بخش هــای مختلفــی از 
نماهــای ســاختمانی، کف ســازی و مبلمــان به عنــوان عناصــر ثابــت و نیمه ثابــت تــا رنــگ لبــاس و خــودرو شــهروندان به عنــوان 
عناصــر متحــرک در فضــا را در بــر می گیــرد. توجــه بــه منظــر رنگــي شــهر از  آنجایــی اهمیــت پیــدا می کنــد کــه عالوه بــر خنثی 
ــره  ــا خودروشــان از رنگ هــای تی ــاس ی ــرای لب ــاً ب ــان عموم ــران، زن ــه در بدنه هــای شــهری در ای ــودن رنگ هــای به کار رفت ب
اســتفاده می کننــد. بنابرایــن چهــرة شــهر به صــورت خنثــی و بــا رنگ هــای تیــره و ُمــرده آکنــده شــده اســت و این گونــه پالــت 
رنگــی در یــک شــهر می توانــد بــه حــس افســردگی شــهروندان منجــر شــود. در مؤسســه های تحقیقاتــی رنــگ دنیــا مطالعاتــی 
دربــارة ترجیحــات رنگــی زنــان صــورت گرفتــه، امــا در کشــور مــا ایــن موضــوع در بحث هــای نظــری و عملــی نوپاســت. در ایــن 
مقالــه بــا مــروری بــر مفاهیــم و مبانــی منظــر رنگــی شــهر، بــا رویکــردی حســاس بــه جنســیت، نمونــه ای از تحلیل منظــر رنگی 
ــا نرم افــزار تحلیــل رنــگ۱ در تصاویــر منتخــب ایرانــی و خارجــی مقایســه شــده اند. ســپس شــاخص های  متحــرک شــهری ب
ــل رنگ هایــی کــه  ــرای لبــاس و خــودرو، در مقاب ــان ب ــی رنگ هــای دلخــواه زن ــا ارزیاب اثرگــذار پژوهــش اســتخراج شــده و ب
بــرای لباس هایشــان در فضــای عمومــی انتخــاب می کننــد و خودرویــی کــه در شــرایط کنونــی می خرنــد، تحلیــل شــده اســت. 
۳۰۰ نفــر از زنــان ســاکن شــهر تهــران نمونــۀ مــورد مطالعــۀ ایــن پژوهــش هســتند. نتایــج حاکــی از آن اســت کــه زنــان بیشــتر 
رنگ هــای شــاد و ســرزنده را بــرای پوشــش یــا خودرویشــان دوســت دارنــد، امــا به دلیــل هنجارهــای جامعــه حاضــر بــه اســتفاده 
از رنگ هــای مــورد عالقــۀ خــود نیســتند و بیشــتر از رنگ هــای ُمــرده و تیــره اســتفاده می کننــد. در نهایــت نیــز راهکارهــای 

مداخلــه در منظــر رنگــی متحــرک شــهر بــا تأکیــد بــر ترجیحــات زنــان پیشــنهاد شــده  اســت.
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مقدمـه
ــا را در  ــا آنه ــتند و م ــناختی۱ هس ــده ای روان ش ــا پدی رنگ ه
ــد  ــن رو، طراحــان بای ــم. از ای ــف درک می کنی ســطوح مختل
ــط  ــر محی ــری ب ــان چــه تأثی ــگ منتخــب آن ــه رن ــد ک بدانن
خواهــد گذاشــت. انســان ۸۰ درصــد از اطالعاتــش را از طریق 
ــی  ــه دســت مــی آورد و رنــگ جزئ ــط پیرامــون خــود ب محی
از محیــط پیرامــون اوســت. دیــدن رنــگ فراینــدی پیچیــده 
اســت کــه نتیجــۀ واکنــش ســلول های چشــم و قســمتی از 
مغــز اســت کــه بــا یــک عامــل بیرونــی یعنــی نــور تحریــک 
می شــود. رنــگ هماننــد نــور پدیــده ای اســت کــه از جهــان 
خــارج بــه تحریــک جهــان درون مــا می پــردازد )بختیاری فرد، 

۱۳۸۸، ص ۹۵(.
ــا  ــی آنه ــا تمام ــت، ام ــمارش نیس ــل ش ــا قاب ــداد رنگ  ه تع
ترکیبــی از ســه رنــگ اصلــی آبــی، زرد و قرمــز هســتند کــه 
ــازند و  ــازه می س ــای ت ــد و رنگ  ه ــر درمی آمیزن ــا یکدیگ ب
ــر  ــن تر و تیره ت ــفید روش ــیاه و س ــگ س ــیلۀ دو رن ــا به وس ی
 :۱۳۷۷ )شــی جی وا،  می شــوند  ُمرده تــر  و  زنده تــر  یــا 
2۱(. تحقیقــات روان شناســی محیــط ثابــت کــرده اســت کــه 
نــوع ترکیــب رنگ هــای استفاده شــده در محیط  هــای 
انسان ســاخت در وضعیــت روحــی مــردم بســیار مؤثــر اســت 
و کیفیــت زندگــی آنــان را به طــور مســتقیم تحــت تأثیــر قــرار 
ــا  ــراد را افســرده ی ــد اف ــا می توانن ــع، رنگ  ه ــد. در واق می ده

ســرزنده کننــد. 
ــای  ــای انسان ســاخت، عرصــۀ فضاه ــن محیط ه یکــی از ای
عمومــی در شــهرها هســتند. ترکیــب رنــگ در ایــن فضاهــا 
باعــث ایجــاد منظــر رنگــی2 شــهرها می شــود. منظــر رنگــی 
ــه و کف ســازی و مبلمــان  ــد بدن ــت )مانن شــامل عناصــر ثاب
شــهری( و عناصــر متحــرک )ماننــد پوشــش و خــودرو 

شــهروندان( اســت. 
ــای  ــاس هنجاره ــر اس ــا، ب ــۀ م ــد در جامع ــر می رس ــه نظ ب
فرهنگــی، پوشــش زنــان جامعــۀ شهرنشــین )در محــل کار و 
تحصیــل و حتــی در فضاهای عمومــی( و همچنین خودروهای 
آنــان بــه رنگ هــای تیــره گرایــش یافته اســت، به رغــم اینکه 
در تاریــخ پوشــش زنــان ایرانــی )مثــاًل زنــان روســتایی فعــال 
در کشــاورزی، دامپــروری و ســوارکاری( تنــوع رنــگ و نقوش 

1 - psychophisiologic
2 - colourscape

ــود. در بســیاری از کشــورهای مســلمان  ــده می ش بســیار دی
جهــان نیــز ماننــد مالــزی و یــا در میــان بوداییــان هندوســتان 
ــواًل در  ــا معم ــد( لباس ه ــاب دارن ــبیه حج ــی ش ــه پوشش )ک

رنگ هــای شــاد هســتند و تنــوع رنگــی زیــادی دارنــد. 
ایــن پژوهــش بــه مســئلۀ منظــر رنگــی متحــرک شــهرهای 
ــاس  ــرد حس ــا رویک ــر( ب ــهرهای بزرگ ت ــژه ش ــور )به وی کش
ــد از  ــان می توانن ــه زن ــری ک ــردازد و تأثی ــیت می پ ــه جنس ب
طریــق اثــر روان شــناختی رنگ بــر کیفیت زندگی خود و ســایر 
شــهروندان داشــته باشــند. زیــرا زنــان بخــش قابــل توجهی از 
منظــر متحــرک رنگــی فضاهــای عمومــی را شــکل می دهند 
ــا  ــرزندگی ی ــد موجــب احســاس س ــا می توانن ــن رنگ  ه و ای
ــن  ــئلۀ ای ــوند. مس ــا ش ــن فضاه ــردگی در ای ــس افس برعک
پژوهــش تفــاوت بیــن ترجیحــات زنــان و انتخاب  هــای آنــان 
ــرایطی  ــت. در ش ــی اس ــای عموم ــش در فضاه ــرای پوش ب
ــگ  ــان در انتخــاب رن ــرای زن ــی ب ــون مانع ــه شــرع و قان ک
ــان  ــا کلیشــه های اجتماعــی زن ــد، آی پوشــش ایجــاد نمی کن
را بــه ســوی انتخــاب طیف  هــای رنگــی تیــره و ُمــرده ســوق 
ــورد بررســی در  ــکان م ــی و م ــد؟ آنچــه منظــور اصل می ده
مقالــۀ حاضــر اســت صرفــاً فضــای شــهری نیســت و کلیــۀ 
ــودن تعامــالت  فضاهــای عمومــی در شــهر را فــارغ از دارا ب

ــود. ــامل می ش ــی ش اجتماع

1- مبانی و مفاهیم 
1-1- نقش رنگ در کیفیت زندگی 

ــت  ــر، کیفی ــات اخی ــۀ Costanza )2۰۰۷(، در مطالع ــه گفت ب
اندازه گیــري مي شــود. روش اول  زندگــي بــه دو روش 
شــاخص  هاي عینــي را بــراي ســنجش کیفیــت زندگــي مــورد 
ــي، شــاخص  هاي  ــرار می دهــد. شــاخص  هاي عین اســتفاده ق
اجتماعــي و اقتصــادي قابــل ســنجش بــراي انعــکاس میــزان 
تأمیــن نیازهــاي انســاني هســتند کــه بــا اســتفاده از گزارش  ها 
و آمــار رســمي بررســي مي شــوند. ایــن شــاخص ها وضعیــت 
ظاهــري و ملمــوس زندگي را نشــان می دهنــد. در این روش از 
شــاخص هایی ماننــد تولید ناخالص داخلی، شــاخص پیشــرفت 
اصلي، شــاخص ســالمت اجتماعي و شــاخص توســعۀ انســاني 
ــود  ــتفاده می ش ــي اس ــي و بین الملل ــه  هاي مل ــراي مقایس ب
ــد کــه ســطح  ــرار دارن .در روش دوم، شــاخص  هاي ذهنــي ق
رضایــت افــراد و گروه  هــا را ـ کــه اصطالحــاً به زیســتي 
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ــل از  ــه نق ــد )ب ــي می کنن ــود ـ ارزیاب ــده می ش ــي نامی ذهن
ــکاران، ۱۳۹۱(. ــاهکوهي و هم خواجه ش

ایــن شــاخص ها مبتنــی بــر گــزارش افــراد از ادراکاتشــان در 
مــورد جنبه هــای مختلــف زندگــی هســتند. ایــن شــاخص ها 
ــد  کــه مکمــل متغیرهــاي اجتماعــي، اقتصــادي و محیطی ان
عینــي  از وضعیــت  را  افــراد  ارزشــیابي هاي  و  ادراکات 
زندگي شــان نمایــش می دهنــد. شــاخص  هاي ذهنــي از 
ــت ســاکنان از زندگــي  پیمایــش ادراکات، ارزیابي هــا و رضای
ــاخص های  ــه ش ــي  ک ــد، در حال ــت مي آین ــه دس ــهري ب ش
عینــی مربــوط بــه حقایــق قابــل مشــاهد ه هســتند کــه غالبــًا 
ــینی و  ــد )خادم الحس ــت مي آین ــه دس ــه ب ــاي ثانوی از داده  ه

ــکاران، ۱۳۸۹(.  هم
ــن  ــهري تأمی ــي ش ــت زندگ ــي کیفی ــرة اصل ــع، جوه در واق
نیازهــاي مــادي و معنــوي انســان اســت کــه براي شــناخت و 
ارزیابــي آن معمــواًل به دو دســتۀ شــاخص هاي ذهنــي )ذهنی( 
و شــاخص های عینــي )کّمــی( در زمینه هــاي اجتماعــي، 
اقتصــادي، سیاســي و زیســت محیطي توجــه مي شــود )کوکبی 

و همــکاران، ۱۳۸۴(.
از آنجــا کــه پدیدة رنــگ در فضاهای عمومــی، مفهومی کیفی 
اســت و به نوعــی بــر ادراکات افــراد از وضعیــت عینــی اطــراف 
ــذارد،  ــر می گ ــا تأثی ــراد و گروه  ه ــت اف ــطح رضای ــود و س خ

از شــاخص های ذهنــی کیفیــت زندگــی بــه شــمار می آیــد.
بــه کمــک رنگ  هــا می تــوان زمینــۀ متنوعــی از تضادهــا را در 
ســاعات مختلــف روز پدیــد آورد و بــا ایجــاد سایه روشــن  های 
جدیــد فضــا را متنــوع و ســرزنده کــرد. حضــور بــدون هدف و 
ناهماهنــگ رنگ  هــا می توانــد بــه افــول کیفیت  هــای فضایــی 

منجر شــود )تدیــن، ۱۳۹۰(. 
ــه  ــیدن ب ــی بخش ــر زیبای ــا از نظ ــا نه تنه ــالوه، رنگ  ه به ع
دنیــای اطــراف مــا اهمیــت دارنــد، بلکــه تأثیــرات عاطفــی و 
روانــی قــوی بــر اشــخاص می گذارنــد. رنگ  هــا تعابیــر روانــی 
ــرای  ــزار مهمــی ب ــگ اب ــن رن ــرای همی ــد و ب ــی دارن متفاوت
هدایــت و القــای حــاالت روانــی خــاص بــه افــراد و جوامــع 
اســت. فضاهــای تیــره و ناهمگــون افــراد را دچــار افســردگی 
و فشــارهای روانــی ناخواســته می کننــد، در حالــی کــه خــود 
افــراد نیــز از دالیــل واقعــی آن با خبر نیســتند. کاربرد متناســب 
رنــگ در فضــا می توانــد بــه کاهــش خســتگی و برانگیختــن 

چشــم کمــک کنــد )محمــودی و شــکیبامنش، ۱۳۸۴: ۱۰۷(. 
مثــاًل ماکــس لوچــر۱ بعــد از آزمونــی کــه در مــورد رنگ  هــا 
ــا و  ــه تنش ه ــیده اســت ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــام داده ب انج
نابه ســامانی  های محیطــِی غیرقابــل تحمــل موجــب رفتــاری 
ــر  ــرد تأثی ــر شــخصیت ف ــد ب ــوند و می توانن نامناســب می ش
ــا این همــه، ایــن تأثیــرات لزومــاً دائمــی نیســتند  بگذارنــد. ب
ــر  ــا تغیی ــوان ب ــوند، می ت ــخیص داده ش ــع تش ــر به موق و اگ
ــر،  ــه وجــود آورد )لوچ ــت مناســبی را ب ــط وضعی ــگ محی رن

.)۱2۶ :۱۳۶۹
در واقــع، ترکیــب رنگ  هــای ســازندة منظــر شــهری بــه طــور 
مســتقیم بــر کیفیــت زندگــی ناظــران عرصه  هــای عمومــی 
شــهرها )فــارغ از جنســیت( تأثیرگذارنــد. بنابرایــن، بهتر اســت 
ــر  ــود منظ ــرای بهب ــهری ب ــای ش ــد برنامه ریزی ه در فراین
ــهروندان از  ــی ش ــت زندگ ــع آن کیفی ــهرها و به تب ــی ش رنگ

ــان اســتفاده شــود.  ظرفیت هــای زن

1-۲- ترجیح رنگی افراد
بررســی ها و مطالعــات گویــای آن اســت کــه عوامــل مختلفی 
ــاًل تفــاوت  ــر ترجیحــات رنگــی افــراد تأثیــر می گــذارد. مث ب
رنــگ دلخــواه در مــردان و زنــان، هــم در بزرگســاالن و هــم 
در کــودکان، دیــده می شــود. در یــک پژوهــش رنگ شناســی، 
۷۴۹ بزرگســال و کــودک به صــورت آنالیــن مــورد پرســش 
قــرار گرفتنــد و مشــخص شــد کــه رنگ مــورد عالقــۀ مردان 
ــش و  ــز، بنف ــان بیشــتر قرم ــگ دلخــواه زن ــی و رن ــراً آب اکث

.)Cohen, 2013: 395( صورتــی اســت
البتــه رنــگ ترجیحــی افــراد از کودکــی تــا بزرگســالی تغییــر 
می کنــد. اکثــر بچه هــا رنگ هــای مایــل بــه قرمــز را ترجیــح 
 ،)Franklin et al., 2010; Jadva et al., 2010( می دهنــد
در حالــی کــه در بزرگســاالن بیشــترین رنــگ مــورد عالقــه 
 Hurlbert and Ling,( آبــی اســت )خصوصــاً در مــردان(

 .)2007

بــا توجــه بــه ترجیــح رنــگ آبــی در اکثــر مــردان و ترجیــح 
ــای  ــوان رنگ ه ــان می ت ــر زن ــز در اکث ــگ قرم ــتقات رن مش
مشتق شــده از قرمــز را مربــوط بــه روحیــۀ شــاداب تر زنانــه و 
رنــگ آبــی را مربــوط بــه روحیــۀ درون گراتــر مردانه دانســت. 
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــراد )ب ــر اف ــگ اکث ــل رن ــر تمای تغیی

1 - Max Lüscher
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جنســیت( از مشــتقات قرمــز بــه آبــی طــی دوران کودکــی تــا 
ــراد  ــتر اف ــای بیش ــر گرایش ه ــان دهندة تغیی ــالی نش بزرگس
طــی دوران زندگــی بــه ســمت روحیــۀ مردانــه اســت. درک 
ایــن مطلــب بیانگــر اهمیــت به کارگیــری شــیوه هایی بــرای 
ســوق دادن افــراد جامعــه بــه ســوی اســتفاده از رنــگ  قرمــز 
ــۀ اجتماعــی و  ــه روحی ــرای تعادل بخشــی ب ــات آن ب و ترکیب

محیطــی اســت.
ــر ترجیحــات  ــدان ب ــر جنــس فرزن ــب دیگــر، تأثی ــۀ جال نکت
ــک پژوهــش  ــج ی ــه نتای ــا توجــه ب ــن اســت. ب رنگــی والدی
رنگ شناســی کــه روی حــدود ۷۵۰ نفــر انجــام شــد، مادرانــی 
کــه فرزنــد پســر دارنــد تمایل کمتــری به رنــگ آبــی و تمایل 
بیشــتری بــه رنــگ صورتــی نشــان می دهنــد، در حالــی کــه 
مــردان دارای فرزنــد پســر تمایــل بیشــتری بــه رنــگ آبــی 
دارنــد. لــذا داشــتن تنهــا فرزنــد یــا فرزنــدان پســر در خانــواده 
روی ترجیــح رنگــی والدیــن اثرگــذار اســت و فاصلــۀ ســلیقۀ 
رنگــی مــادران و پــدران را افزایــش می دهــد )تمایــل بیشــتر 
 Cohen,( )مــادران بــه صورتی و تمایل بیشــتر پــدران به آبــی
396-395 :2013(. بدیــن ترتیــب، عوامــل درونــی و فــردی 

مختلفــی چــون ســن و جنس بــر ترجیحــات رنگی تأثیــر دارد. 
ــه مســئلۀ جنســیت در نحــوة  ــزون ب ــه روزاف ــود توج ــا وج ب
مشــاهده  و ترجیــح رنگ هــا، تحقیقــات بیشــتری بــرای 
شــناخت نقــش عوامــل بیولوژیکــی، محیطــی و فرهنگــی در 
 Cohen, 2013:( انتخــاب رنــگ دلخواه افراد مــورد نیاز اســت
ــد  ــل دسترســی نشــان می دهن ــای قاب ــا پژوهش ه 395(، ام

ــان طیــف رنگ  هــای شــاد و گــرم را بیشــتر ترجیــح  کــه زن
می دهنــد. بــه طــور یقیــن، ســاختار اجتماعــی و فرهنگی روی 
رنــگ منتخــب افــراد اثرگذار اســت. مثــاًل در برخــی روزنامه ها 
و مجــالت دهــۀ ۱۹۱۰ رنــگ مناســب بــرای پســران صورتی 
 Frassanito and Pettorini, 2008:( معرفــی شــده بــود
881(. طبیعتــاً طــرح ایــن دیــدگاه و نظریه هــای مشــابه روی 

ــان را  ــر اســت. آنچــه در عمــل زن انتخــاب رنــگ افــراد مؤث
ــی  ــگ پوشــش در فضاهــای عموم ــه انتخــاب رن تشــویق ب
می کنــد هنجارهــای اجتماعــی و مســائل فرهنگــی جامعــه ای 
اســت کــه در آن زندگــی می کننــد. بــه عبــارت دیگــر، بســتر 
اجتماعی-فرهنگــی و عوامــل بیرونــی و محیطــی می توانــد بر 
انتخــاب رنــگ در زندگــی زنــان مؤثــر باشــد. دغدغــۀ اصلــی 

ایــن مقالــه ایــن اســت کــه آیــا ترجیحــات زنــان ایــران دربارة 
رنگ  هــا بــا منظــر رنگــی متحــرک ایجادشــده از ســوی آنــان 

منطبــق اســت؟ 

1-3-  منظر رنگی شهر
منظــر شــهر یــا منظــر شــهري تمــام آن چیــزی اســت کــه 
در ســطوح افقــي و عمــودي شــهر دیــده مي شــود و در 
ــه  ــدون هیچ گون ــهري ب ــط ش ــت، درک محی ــۀ نخس مرحل
واکنــش ذهنــي و بــه عبــارت دیگــر همچــون عکس بــرداري 
صــرف ذهــن اســت. منظــر شــهری به دلیــل ماهیــت عینــی 
و ملمــوس خــود )البتــه در کنــار ماهیــت ذهنی آن( بــا حواس 
انســان قابــل ادراک اســت. مهم تریــن حــس از میــان حــواس 

پنج گانــه در فهــم منظــر شــهری حــس بینایــی اســت.
عناصــر متنــوع و گوناگونــي در کنــار هــم منظــر شــهری را 
شــکل می دهنــد کــه یکــي از مهم تریــن ایــن عناصــر، کــه 
ــگ  ــود، رن ــه می ش ــه آن توج ــکار ب ــي آش ــدرت به صورت به ن
اســت. رنــگ، برخــالف فــرم، حجــم، نمــا و کف ســازي، در 
الیــه اي پنهــان قــرار دارد و بســیاري از طراحــاِن فضــا، شــهر 
ــند  ــي آن مي اندیش ــرات روان ــه تأثی ــر ب ــا کمت ــي بن ــا حت ی
)حســینیون، ۱۳۸۰(. در واقــع، در ایــن زمینــه، طــراح شــهري 
حکــم نقاشــي را دارد کــه روي بومــي ســه بُعدي کار مي کنــد 
کــه داراي مقیاســي عظیــم و همــواره نیــز در حــال تغییــر و 
ــۀ وســیع تر  ــراي شــهر در زمین ــۀ رنــگ ب رشــد اســت. نظری
ــي  ــي در مکان های ــاد هماهنگ ــدف آن ایج ــرد دارد و ه کارب

ــد. ــاري از هماهنگي ان ــه ع اســت ک
ــاط  ــر ارتب ــی آنچــه بیانگ ــه عبارت ــا ب منظــر رنگــی شــهر ی
ــاد  ــک نم ــش از ی ــزی بی ــگ اســت چی منظــر شــهری و رن
ــی  ــر بخش ــگ در منظ ــع، رن ــت. در واق ــی اس زیبایی شناس
ــی  ــان ها در آن زندگ ــه انس ــت ک ــی اس ــرایط و ضوابط از ش
می کننــد و تجربــه بــه دســت می آورنــد )بیگــی، ۱۳۸۹: ۵2(.
امــا اســتفاده از رنــگ در شــهر بــا کاربــرد رنــگ در نقاشــی 
متفــاوت اســت. کیفیــت رنــگ از شــهر بــه شــهر، از فصــل به 
فصــل و از صبــح تــا عصــر متفــاوت اســت. بنابرایــن قوانیــن 
ــی  ــای متفاوت ــهر از دیدگاه ه ــارة ش ــی درب ــی رنگ هماهنگ
بررســی می شــوند و مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد )محمودی 
و شــکیبامنش، ۱۳۸۴: ۱۱۱(. همان طــور کــه مبلمــان منــزل 
ــم در  ــی و نظ ــد از هماهنگ ــکونی بای ــط مس ــای محی و فض
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ــکیل دهندة  ــزای تش ــد، اج ــوردار باش ــا برخ ــاب رنگ  ه انتخ
شــهر نیــز در صــورت تبعیت از اصــول ترکیــب و هماهنگی در 
رنگ  هــا فضایــی مطلــوب و آرامش  بخــش را برای شــهروندان 

خواهنــد ســاخت.
در محیط  هــای شــهری رنــگ را در همــه جــا می تــوان دیــد، 
ــام، کف ســازی  ها،  ــه و نمــای ســاختمان ها، پوشــش ب در بدن
مبلمــان شــهری، فضــای ســبز، خودروهــا، آســمان شــهر و 
پوشــش افــراد. مثــاًل در جامعــۀ مــا رنگ هــای تیــره و کــدر 
رنگ  هــای غالــب هســتند که مســلماً شــهرهای مــا را متفاوت 
بــا شــهرهایی می کننــد کــه مــردم آنهــا بــه رنگ آمیزی  هــای 

تنــد و شــاد تمایــل دارنــد. 

1-4-  عناصــر شــهری مؤثــر در شــکل گیری 
منظــر رنگــی شــهر

ــیاری  ــزای بس ــه از اج ــت ک ــده ای اس ــود پیچی ــهر موج ش
تشــکیل شــده اســت. اجــزا و عناصــر ســازندة منظــر هر شــهر 
ــت و  ــر ثاب ــتۀ عناص ــه دو دس ــی ب ــور کل ــه ط ــوان ب را می ت
ــن  ــک از ای ــرد. هــر ی عناصــر متحــرک شــهری تقســیم ک
عناصــر شــهری، خــواه ثابــت یــا متحرک، عــالوه بــر عملکرد 
ویژه شــان در شــهر، از کاربردهای وســیع اجتماعــی و تفریحی 
آنهــا گرفتــه تــا نقش شــان در پاکیزگــی محیــط و ایجــاد حس 
ــزی  ــکان، به لحــاظ رنگ آمی ــق و یگانگــی در م ــت، تعل هوی

خاصشــان بخشــی از منظــر رنگــی شــهر را تشــکیل می دهند. 
از ایــن رو، ترکیب بنــدی رنگــی ایــن عناصــر در القــای پالــت 
رنگــی خــاص بــه شــهر بســیار مؤثــر اســت. در جــدول زیــر 
عناصــر کالبــدی و غیرکالبــدی مؤثــر در منظــر رنگــی شــهر 
ــه  ــا پرداخت ــح آنه ــه توضی ــل ب ــه به تفصی ــده اند ک آورده ش

خواهــد شــد. 

1-4-1- عناصر ثابت شهری
ــت رنگــی  ــت در پال ــه عناصــر ثاب ــت ک ــد گف به اختصــار بای
شــهرها شــامل نمــای ســاختمان  ها، ســازه  های اطالع رســانی 
ــۀ  ــِی بدن ــی در طراح ــک محیط ــهری، گرافی ــات ش و تبلیغ
دیوارهــای شــهر، مبلمــان ترافیکــی بــا رنگ  هــای اســتاندارد، 
و مبلمــان پارکــی و تجهیــزات زمیــن بــازی کودکان هســتند. 
گر چــه تأکیــد ایــن مقالــه بــر عناصــر متحــرک منظــر رنگــی 
شــهر اســت و بــه همیــن دلیــل از بســط بیشــتر عناصــر ثابت 

صرف نظــر شــده اســت. 
در توضیــح پالــت رنگــی ثابــت شــهری در ایــران بایــد ذکــر 
کــرد کــه نماهــای ســاختمانی شــهرهای کشــور نیــز عمومــًا 
ــیاه و  ــزودة س ــه دارای اف ــی ک ــرده )رنگ  های ــای ُم رنگ  ه
ــی و  ــا به تازگ ــوند. ام ــامل می ش ــتند( را ش ــتری هس خاکس
در منظــر رنگــی شــهرهای کشــور شــاهد مبلمــان شــهری بــا 
ــش  ــن در بخ ــتیم. همچنی ــادتر هس ــر و ش ــای زنده ت رنگ  ه

جدول 1. عناصر مؤثر در تشکیل منظر رنگی شهر
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ــات و  ــان در ایجــاد تزیین ــر زن ــز از هن گرافیــک محیطــی نی
ــده  ــاد و زن ــی ش ــای رنگ ــا طیف  ه ــهری ب ــای ش گرافیک ه
بیشــتر اســتفاده شــده اســت کــه می توانــد در بهبــود کیفیــت 

منظــر رنگــی شــهرها بســیار تأثیرگــذار باشــد.

1-4-۲- عناصر متحرک شهری

شـهروندان: از عناصر متحرک تأثیرگـذار بر منظر رنگی   
شـهر می توان به خود سـاکنان آن شـهر اشـاره کرد. نوع و 
رنگ پوشـش افراد هر جامعـه تحت تأثیر عوامل گوناگونی 
قـرار دارد؛ از عوامـل سیاسـی-حکومتی گرفتـه تا مسـائل 
مذهبی-عقیدتـی، مسـائل عرفـی، اجتماعـی، فرهنگـی و 
همچنیـن تأثیـرات فصلـی و اقلیمـی. بنابرایـن از آنجا که 
حیـات هر شـهر به حضور مردم در آن وابسـته اسـت، این 
حضور همیشگی شـهروندان سبب می شود که رنگ غالب 
پوشـش آنها بـر ترکیب بندی منظـر رنگی شـهر تأثیرگذار 
باشـد. مثـاًل در فصل  های سـرد سـال رنگ پوشـش مردم 
بیشـتر در طیـف رنگ های تیـره و مات قـرار می گیرد و در 
فصل  هـای گرم تر سـال مانند بهار و تابسـتان شـهروندان 

بیشـتر از پوشـش  های رنگی و روشـن اسـتفاده می کنند.
امـا بخشـی از علـل انتخـاب رنگ هـای خـاص پوشـش   
از سـوی مـردم مسـائل عقیدتـی و عرفی اسـت کـه خود 
می توانـد از روحیات آنها نشـئت بگیـرد و همچنین بر روح 
و روان آنـان اثرگـذار باشـد. مثـاًل در کشـورهای اروپایـی 
همـواره شـاهد حضـور رنگین مـردم در فضاهای شـهری 
هسـتیم، امـا در کشـوری ماننـد ایـران به خوبـی می تـوان 
تأثیرات عوامل ذکرشـده را در رنگ پوشـش منتخب مردم 
مشـاهده کرد، چرا کـه ظاهراً، به لحاظ عرفـی و اجتماعی، 
اسـتفاده از رنگ هـای زنـده و شـادی ماننـد قرمـز پررنگ 
و زرد در فضاهای شـهری مناسـب نیسـت و مردم بیشـتر 
سـعی می کنند از رنگ  های تیره مانند خاکسـتری، قهوه ای 
و مشـکی اسـتفاده کننـد و انتخـاب ایـن رنگ هـا در میان 

زنـان جامعه بیشـتر بـه چشـم می خورد.
  البته این مسـئله به سیاست  های دولت برای انتخاب رنگ 
لباس  هـای متحد دولتی ماننـد کارمندان و دانش آموزان نیز 
بازمی گردد. گرچه چند سـالی اسـت که شـاهد تغییراتی در 
رنگ پوشـش دانش آمـوزان )به ویـژه در مـدارس دخترانه( 
پایه  هـای ابتدایـی تـا دبیرسـتان هسـتیم کـه نه تنهـا در 

سـرزندگی روحیـۀ دانش آمـوزان مؤثـر بوده، بلکـه موجب 
شـده اسـت در سـاعات تعطیلی مدارس شـاهد وارد شـدن 
هزاران لکۀ رنگی به فضاهای شـهری باشـیم. این مسـئله 
تنـوع رنگـی زیبـا و خیره کننـده ای را در فضاهای شـهری 

ایجـاد می کند.
به عـالوه، بایـد ایـن موضـوع را نیـز در نظر گرفـت که در   
کشـور ما، به دلیل خصوصیات اقلیمی متنوع، موارد دیگری 
چـون عوامـل جوی و جغرافیایی هر منطقـه نیز بر انتخاب 
رنگ از سـوی افراد تأثیر می گذارند. مثاًل در جنوب کشـور، 
به دلیـل گرمـای طاقت فرسـا و شـدت تابش نور خورشـید، 
رنـگ سـفید محبوب ترین و پراسـتفاده ترین رنـگ به ویژه 
بـرای لباس مردان اسـت. همچنین زندگـی در دل طبیعت 
سرسـبز و پـر از رنگ برخی از مناطق کشـور سـبب شـده 
کـه لبـاس بومـی و محلـی ایـن مناطـق سرشـار از رنگ 
باشـد. بنابرایـن، مسـئلۀ اساسـی در شـهرهای به اصطالح 

توسـعه یافته تر و به ویژه کالن شـهرهای کشـور اسـت. 

خودروهـا: خودروهـا یکـی دیگـر از عنصرهـای متحرک   
شـهری هسـتند که در نظام بخشـی به منظر رنگی شهرها 
بسـیار مؤثرنـد. رنـگ از مهم ترین مشـخصه  های ظاهری 
خـودرو اسـت کـه اولین و مسـتقیم ترین تأثیـر را بر بینایی 
فـرد می گـذارد. از حرکت و کنار هم قـرار گرفتن خودروها 
در شـهر ترکیب هـا و طیف  های رنگی گوناگونـی به وجود 
می آیـد کـه هـر یک حـاوی بـار معنایـی خاصی هسـتند. 
فراوانـی انتخـاب رنگ  هایی خاص بـرای خودروها در یک 
جامعـه و یـک شـهر یکـی از عوامـل کلیدی شـکل گیری 

پالت رنگی شـهر اسـت.
مـا در شـهرها بـه طـور کلی بـا دو دسـته از وسـایل نقلیه   
سروکار داریم. وسایل نقلیۀ شخصی و وسایل نقلیۀعمومی. 
از ایـن رو واضـح اسـت که نـوع مالکیت در اعمال سـلیقه 
برای انتخاب رنگ خودرو تعیین کننده اسـت. لذا مناسـب تر 
اسـت کـه تأثیـر رنـگ خودروهـا در پالت رنگی شـهر را با 
توجـه بـه مالکیـت آنها را در دو دسـتۀ مجـزا طبقه بندی و 

بررسـی کنیم:

افزایـش روزافـزون جمعیـت  وسـایل نقلیـة عمومـی:   
شـهرها و به ویـژه کالن شـهرهایی چـون تهران بـزرگ و 
نیـاز شـهروندان و مسـافران شـهری به جابه جایی و سـفر 
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در شـهرها و ترافیـک سـنگین و آلودگی  هـای ناشـی از 
اسـتفاده از خودروهای شـخصی سـبب شده اسـت که روز 
بـه روز شـاهد وجـود وسـایل نقلیۀ عمومی بیشـتری چون 

تاکسـی  ها، اتوبوس  هـا و قطارهـا باشـیم.
با توجه به افزایش تقاضای مردم برای جابه جایی در شـهر،   
اتوبوس  ها و تاکسـی  های شـهری را که در طول شـبانه روز 
همـواره در رفـت و آمـد هسـتند، می تـوان در هـر نقطه از 
شـهر مشـاهده کرد. لـذا می توان آنهـا را به عنـوان عناصر 
تأثیرگـذار در پالت رنگی شـهرها شناسـایی کـرد که حتی 
در برخی موارد بخشـی از هویت شـهر را تشکیل می دهند. 
بـه عنـوان مثـال تاکسـی  های سـیاه رنگ و اتوبوس  هـای 
قرمزرنـگ لنـدن بـه گونه ای بخشـی از هویـت رنگی این 
شـهر شده  و به نشـانه ای برای تشـخیص آن بدل شده اند. 
همچنین در لندن ماشین  های کوچک سرخابی رنگی۱ برای 
تردد زنان در شـب اسـتفاده می شـود که رانندگان آنها نیز 

زنانی بـا لباس   های رنگین هسـتند.
و  سـبزرنگ  و  زردرنـگ  تاکسـی های  نیـز  ایـران  در   
اتوبوس هـای تنـدرو قرمزرنـگ در شـهرهایی مانند تهران 
بخشـی از پالت رنگی شهر را تشـکیل می دهند و در ایجاد 
تنوع رنگی منظر شـهری بسیار مؤثرند. عالوه بر آن، فنون 
تبلیغاتـی در دنیـای امرور اتومبیل  ها، قطارهـا، کامیون  ها و 
اتوبوس  ها را به سـطوح تبلیغاتی تبدیل کرده اسـت. از این 
رو، طیـف جدیـدی از رنگ ها به سـبب مقاصد تجاری این 

تبلیغـات وارد حیطـۀ منظر رنگی شـهر می شـود.

خودروهای شـخصی: هـر خـودرو شـخصی در مالکیت   
کسـی اسـت کـه آن را خریـداری کـرده اسـت. از این رو، 
خـود فرد اسـت که رنـگ اتومبیلش را طبق عالقـه و نیاز 
خـود انتخاب می کنـد. طیف رنگی خودروهایـی که امروزه 
در بازار جهانی سـاخته می شـوند بسـیار متنوع و گسـترده 
اسـت و مـردم در اکثر نقاط دنیـا از این خودروها اسـتقبال 

می کننـد و آنهـا را می خرنـد.
اسـتفاده از خودرو شـخصی در کشـور ایران نیز همواره در   
حـال افزایـش اسـت و می تـوان نتیجه گرفت کـه افزایش 
روزافـزون خودروهـا در شـهر تأثیرات چشـمگیری بر حال 
و هـوا و منظـر رنگـی کلی شـهر می گـذارد. امـا تحقیقات 
نشـان می دهـد به رغـم تنـوع رنگـی موجـود در کاتالـوگ 
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خودروسـازان، پنـج رنـگ محبـوب در ایـران را رنگ های 
سـفید، سـیاه، یشـمی، خاکسـتری و بژ تشـکیل می دهند.
در همیـن زمینـه تحقیقاتـی در شـهر تهران انجـام گرفته   
کـه نتایـج آن نشـان می دهد طیف  هـای رنگـی حاصل از 
کنـار هم قـرار گرفتن خودروهای در حال حرکت در شـهر 
تهـران طیفی از رنگ های خنثی، سـرد و بی تفاوت اسـت. 
اگرچـه طیـف خنثی با ترکیـب متناسـب از رنگ  های گرم 
و سـرد می توانـد سـبب ایجاد حس تعـادل و توازن شـود، 
امـا این طیـف، به علت فقـدان رنگ، در مجمـوع نمایانگر 
حـس پوچـی، دلتنگـی، بی تفاوتی، اندوه و کسـالت اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت که سـهم خودروهایی کـه رنگ  هایی 
بـه غیـر از رنـگ خنثی دارنـد و می تواننـد  تأثیـرات روانی 
مثبتی داشـته باشـند به قدری اندک اسـت که در مجموع 
طیـف به وجودآمده از نظر تنوع رنگی بسـیار فقیر به شـمار 

می آیـد )نیکقدم و رئیسـی، ۱۳۸۹(.
انتخـاب رنـگ خـودرو از سـوی زنـان نیز، عالوه بـر آنچه   
مردان در کشـور به عنوان رنگ خـودرو غالب برمی گزینند، 
ماننـد پوشـش و لبـاس به نوعـی هنجاری اسـت و شـدت 
بیشـتری دارد. بـه عبارتی می تـوان گفت به نظر می رسـد 
زنـان ایـران بـرای اسـتفاده از خودروهایـی بـا رنگ هـای 
متفـاوت اعتمادبه نفـس الزم را ندارند و احتمااًل اسـتفاده از 
رنگ هـای زنده و شـاد را بـرای خودرو )ماننـد طیف قرمز، 
صورتـی، بنفـش، نارنجـی و زرد( جلف و زننـده می دانند.

۲- نمونه  هایــی از عناصــر منظــر متحــرک 
رنگــی 

بــا هــدف مطالعــۀ عناصــر متحــرک رنگــی از دیدگاه حســاس 
بــه جنســیت، تصاویــری از حضــور زنــان در فضاهــای عمومی 
ــی انتخــاب شــده اند،  ــه به طــور تصادف ــی و خارجــی، ک ایران
بــا تأکیــد بــر لبــاس و خــودرو نمایــش داده شــده اســت. در 
هــر یــک از آنهــا هشــت رنگــی کــه بیشــتر از همــه اســتفاده 
 Image Colour Analyzer ــۀ ــتفاده از برنام ــا اس ــده اند ب ش
مشــخص شــده اســت. بدیهــی اســت رنگ هــای مربــوط بــه 

آســمان در نتایــج خروجــی  برنامــه تحلیــل نمی شــوند.
ایــن تصاویــر در چهــار گــروه دســته بندی شــده اند: گــروه اول، 
منظــر رنگــی محلــی زنــان ایرانــی؛ گــروه دوم، منظــر رنگــی 
زنــان ایرانــی در شــهرهای کشــور )به ویــژه شــهرهای بزرگ(؛ 
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گــروه ســوم، منظــر رنگــی نمونه  هــای خارجــی )کشــورهای 
مســلمان(؛ و گــروه چهــارم، منظــر رنگــی زنان در کشــورهای 
غیرمســلمان. در نهایــت نیــز مقایســۀ کیفی درصــد رنگ های 
به کاررفتــه در شــهرهای بــزرگ کشــور بــا نمونه هــای محلــی 

و خارجــی ارائه شــده اســت. 
ــای  ــه لباس  ه ــوط ب ــر مرب ــاب تصاوی ــت انتخ ــورد عل در م
محلــی زنــان بایــد گفــت کــه در پیشــینۀ پوشــش زنــان ایران 
همیشــه تنــوع رنــگ و نقــش دیده می شــود. اگرچــه در نواحی 
غیرشــهری و محلــی )تصاویــر گــروه ۱( زنان از نظــر فیزیکی 
بســیار فعــال بــوده و به کشــاورزی، دامپــروری و اسب ســواری 
ــتفاده  ــن اس ــش رنگی ــان از پوش ــا همچن ــد، ام می پرداخته ان
می کــرده و بــا همیــن پوشــش در عرصه  هــای عمومــی حاضر 
می شــده اند. همچنیــن در عرصه    هــای عمومــی شــهرها نیــز 
زنــان محجبــه بــا چادرهــای رنگــی )ماننــد تصویر شــمارة ۵( 
تــردد می کردنــد. امــا چــرا در فضاهــای شــهری کنونــی مــا 
)به ویــژه در شــهرهای بــزرگ(، حتــی در فضاهــای غیررســمی 
ــل  ــاً در مح ــه لزوم ــهری )و ن ــی ش ــای عموم ــد فضاه مانن
ــا لباس  هــای فــرم(، همچنــان گرایــش  ــا تحصیــل و ب کار ی
ــی  ــل لباس های ــا حداق ــی ی ــن لباس های ــتفاده از چنی ــه اس ب
کــه دارای تنــوع رنــگ باشــند کاهــش یافتــه اســت؟ البتــه 
ــا  ــاغل ی ــان ش ــادی از زن ــش زی ــه بخ ــرم ک ــای ف لباس  ه
ــوند  ــر می ش ــا حاض ــا آنه ــی ب ــای عموم ــل در فضاه محّص
نیــز درصــد زیــادی از پالــت رنگــی منظــر متحــرک شــهری 
را شــکل می دهــد کــه خــود موضوعــی درخــور مطالعه اســت. 
ــی  ــر رنگ ــاس در منظ ــودرو و لب ــش خ ــارة نق ــالوه، درب به ع
متحــرک شــهرها بایــد گفــت کــه بــه نظــر می رســد تقریبــًا 
در اکثــر نقــاط دنیــا گرایــش بــه اســتفاده از رنگ  هــای شــاد 
ــای  ــتفاده از رنگ  ه ــت. اس ــج نیس ــی رای ــودرو خیل ــرای خ ب
دودی، مشــکی، ســفید و ســرمه ای بیشــتر متــداول اســت و 
حتــی صنعــت تولیــد خــودرو و بــازار فــروش نیــز )حداقــل در 
ایــران( از ایــن موضــوع  تأثیر پذیرفته اســت. اما آیــا در صورت 
ــا، ممکــن اســت  ــن رنگ  ه ــر کلیشــه  های هنجــاری ای تغیی
نــوع تولیــد و الگــوی خریــد رنگ  هــای خــودرو را تغییــر داد؟ 
بــا در نظــر گرفتــن عواقــب خریــد یــک خــودرو بــا رنگ  های 
ــدا  ــر و پی ــداری، تعمی ــای نگه ــد هزینه ه ــاد )مانن ــژه و ش وی
کــردن متقاضــی بــرای خریــد آن(، تــا حــدی عــدم گرایــش 

بــه خریــد خــودرو رنگــی، صرف نظــر از جنســیت، طبیعــی بــه 
نظــر می رســد؛ کمااینکــه مــردان نیــز ممکــن اســت تمایلــی 
ــود  ــۀ خ ــورد عالق ــای م ــا رنگ  ه ــودرو ب ــتفاده از خ ــه اس ب
نداشــته باشــند. امــا در مورد پوشــش افــراد، رنگ نقش بســیار 
مهم تــری از نظــر  تأثیرپذیــری بر اســاس مؤلفۀ جنســیت دارد. 
لــذا وزن عکس  هــای انتخاب شــده بــرای تحلیــل بیشــتر بــه 

ســوی پوشــش ســوق داده شــده اســت تــا خــودرو.
ــان  ــر از زن ــر رنگــی متحــرک متأث ــروه دوم منظ ــر گ تصاوی
شــهرهای بــزرگ )بــرای نمونــه تهــران( را نشــان می دهنــد 
ــرای  ــی انتخــاب شــده اند. ب ــای عموم ــا عرصه  ه ــه در آنه ک
مثــال چــه چیــزی زنــاِن در حــال ورزش در یــک بوســتان را 
ــن  ــا ای ــد؟ آی ــتفاده کنن ــره اس ــگ تی ــه از رن ــد ک وادار می کن
ــور در  ــل از حض ــادی حاص ــرزندگی و ش ــت س ــئله کیفی مس
یــک فعالیــت پرنشــاط )ماننــد ورزش( را کاهــش نمی دهــد؟
تصاویــر گــروه 1. مقایســة نمونه  هایــی از منظر متحرک 

رنگــی زنــان در شــهر  های ایران/نمونه  هــای محلی 

تصویر 1. لباس زنان عشایر ایران 

)http://www.akairan.com/khanevadeh/model(

تصویر ۲. لباس زنان جنوب ایران

 )https://www.fardanews.com/fa/news(
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تصویر 3. لباس زنان شمال ایران

)http://golebarooni.samenblog.com/23.html

تصویر 4. لباس زنان ُکرد ایران

)http://www.toptourism.ir(

تصویر 5. چادر رنگی زنان در شهرهای کوچک تر و ایران قدیم

)http://www.tarnaz.ir(

تصاویــر گــروه ۲. نمونه هایــی از منظــر متحــرک رنگی 
زنــان در فضاهــای شــهری ایران

تصویر 6. نمایی از خودروهای موجود در ترافیک تهران )منظر 
رنگی ُمرده و بی روح(

)http://www.irna.ir/fa/News/82702718(

تصویر ۷. زنان شهر تهران در حال ورزش در یک بوستان

)http://www.asriran.com/fa/news/1389(

تصویر 8. حضور زنان در بازارچة دستاوردهای زنان

)http://gilnegah.ir/155896(
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تصویر ۹. پوشش زنان ایرانی در یک مرکز خرید

)https://www.google.com/imgres?imgurl(

تصاویــر گــروه 3 . نمونه هایــی از منظــر متحــرک رنگی 
زنان در ســایر کشــورهای مسلمان

تصویر 1۰. پوشش شاد و مطابق معیارهای اسالمی زنان مالزی

)http://forsatnet.ir/news(

تصویر 11. پوشش زنان مصری در یک راهپیمایی

https://www.americanprogress.org/issues/securi-(
)ty/reports/2011

تصاویــر گــروه 4. نمونه هایــی از منظــر متحــرک رنگی 
زنان در فضاهای شــهری کشــورهای غیرمســلمان

تصویر 1۲. زنان آفریقایی در رواندا در حال فروش محصوالت 
کشاورزی

https://www.newsdeeply.com/womensadvance-(
 )ment/articles/2017

تصویر 13. جمعی از زنان هندی در یک فضای عمومی

http://www.digitalerra.com/finance-solu-(
)tions-for-women

تصویر 14. زنان بنگالدشی در خیابان

)https://commons.wikimedia.org/wiki(

تصویر 15. زنان بانکوک در حال ورزش صبحگاهی در پارک

)https://www.unwomen- usnc.org/walks/2015(
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نتایــج تحلیلــی بــا اســتفاده از نرم افــزار تحلیــل رنــگ عکــس و 
بررســی دقیــق تصاویــر مربــوط بــه ایــن فضاهــا نشــان می دهــد 
کــه در جوامــع محلــی کشــور مــا تنــوع رنگــی لباس  هــا بســیار 
ــا شــاد و ســرزنده اســت. در نمونه  هــای خارجــی  ــاد و رنگ ه زی
کشــورهای دارای پوشــش ماننــد مالــزی، هنــد و پاکســتان هــم 
ایــن تنــوع وجــود دارد. در کشــورهای غیرمســلمان نیــز، خــواه در 
پوشــش و خــواه در منظــر رنگــی خودروهــای شــهری، ایــن تنوع 
بــه چشــم می خــورد و فقــط در شــهرهای کشــورمان، ایــران، این 
پالــت و منظــر رنگــی ُمرده و تیــره برای زنان ســایه افکنده اســت!
ایــن تحلیــل اولیــه نشــان می دهــد کــه تمایــل زنــان بیشــتر بــه 
رنگ هــای روشــن و شــاد اســت، اما ایــن ترجیح رنگی بــا انتخاب 
رنگــی آنها بــرای حضــور در فضاهای عمومــی تفاوت بســیار دارد. 
ایــن موضــوع در مطالعــۀ میدانی بــا دقت بیشــتری مــورد واکاوی 

قــرار گرفته اســت. 

3- روش پژوهش
از آنجــا کــه منظــر متحــرک شــهر عمومــاً شــامل انســان ها و 
خودروهاســت و بــا توجــه بــه تمرکز ایــن پژوهش بــر ویژگی های 
رنگــی پوشــش و خــودرو زنــان، عــالوه بــر  تأثیــرات محیطــی بر 
انتخــاب رنــگ، از زنــان دربــارة رنــگ دلخــواه و رنــگ انتخابــی 
پرســش شــده اســت. شــاخص های موثر بر منظــر رنگی متحرک 
زنــان در فضاهــای عمومــی شــهری به صــورت زیــر معرفی شــده 

است:

شـاخص ۱: شناسایی ترجیحات رنگی زنان برای خودرویی که   
در شـرایط فعلی حاضرند خریداری کنند. 

شاخص 2: شناسایی ترجیحات رنگی زنان برای لباس  

شـاخص ۳: شناسـایی ترجیحـات رنگـی زنان )سـلیقۀ رنگی   
شـهروندان( بـرای پوششـی کـه در فضـای عمومـی انتخاب 

می کننـد )و نـه لزومـاً بـر اسـاس عالیـق فـردی خـود(

شاخص ۴: شناسایی ترجیحات رنگی زنان برای خودرو شخصی   
خـود بدون در نظر گرفتن محدودیت  های عرفی و هنجاری

شـاخص۵ : مشـخصات فـردی و دموگرافیـک زنـان )سـن و   
تحصیـالت و شـغل و رشـتۀ تحصیلـی(۱

در مرحلــۀ بعــد، از ۳۰۰ نفر از زنان شــهر تهــران به صورت تصادفی 

شاخص  یک  به عنوان  اما  نیست،  تحقیق  این  موضوع  فردی  ۱ - عوامل 
تأثیرگذار دیده شده است.

و از طریــق شــبکه های اجتماعــی اطالعــات موردنیــاز گــردآوری 
ــده است. ش

4- یافته هــا: ارزیابــی منظــر رنگــی متحــرک 
از نظــر زنــان 

پاســخ های نمونــۀ جامعــه آمــاری منتخب زنــان به شــاخص های 
مــورد ســنجش منظــر رنگــی متحــرک در جــدول 2 آورده شــده 
اســت. البتــه بــا توجــه بــه بــاز بــودن ســؤاالت و تنــوع رنگ  هــای 
اظهارشــده، برخــی از رنگ  هــا در تحلیل  هــا، بــا توجــه بــه نزدیکی 

بــه یــک رنــگ خــاص، به صــورت یکدســت تنظیــم شــده اند.
مهم تریــن یافته هــای به دســت آمده را می تــوان به صــورت 

زیــر خالصــه کــرد:
- در اکثــر مــوارد، رنــگ منتخــب متفــاوت بــا رنــگ دلخــواه 

اظهــار شــده اســت.
- زنــان بیشــتر به رنگ   هــای تیره بــرای ماشــین و رنگ  های 

شــاد برای لباس تمایــل دارند. 
- زنــان در انتخاب رنگ ماشــین بیشــتر به رنگ های روشــن 

و کمرنگ، خصوصاً ســفید تمایل دارند.
- زنــان در انتخــاب رنــگ بــرای لبــاس بیشــتر بــه رنگ های 

تیــره، خصوصاً مشــکی تمایــل دارند.
- اکثــر زنانــی کــه بــه رنگ تیــره تمایــل دارنــد آن را انتخاب 
ــادی از  ــش زی ــه بخ ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای می کنن
ــب  ــی به مرات ــاد رنگ های ــای ش ــه رنگ ه ــدان ب عالقه من
ــی از  ــد )حاک ــر را برمی گزینن ــل کمرنگ ت ــا حداق ــر ی تیره ت

ــگ(. ــره و کمرن ــه رنگ هــای تی ــه ب گرایــش جامع
- ســهم انتخــاب رنگ هــای ســفید و مشــکی بــرای خــودرو 
و مشــکی بــرای لبــاس، بــا فاصلــۀ قابــل توجهــی از ســایر 

ــاد اســت. رنگ هــا، بســیار زی
- ســهم انتخــاب ســایر رنگ هــا )همــۀ رنگ هــا غیر از ســیاه 

و ســفید(، خصوصاً در خودروها، بســیار کم اســت.
ــگ  ــگ دلخــواه و رن ــان رن ــاوت می ــه تف ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
انتخاب شــده در لباس هــای روزانــه بیشــتر از خــودرو اســت. زنــان 
بــرای لباس بیشــتر بــه رنگ هــای شــاد عالقه دارنــد، امــا به دلیل 
شــرایط جامعــه رنگ تیــره را انتخــاب می کنند. این در حالی اســت 
کــه عالقــۀ زنان بــه رنگ تیــره بــرای ماشــین و انتخــاب آنها نیز 

ابتــدا رنگ هــای روشــن و ســپس تیــره اســت.
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5- جمـع بنـدی 
گرچــه زنــان کشــور مــا در گذشــته ها بــا پوشــش  های رنگیــن و 
شــاد در عرصه  هــای عمومــی حضــور داشــته اند، امــا بــا توجــه بــه 
شــرایط فرهنگــی و هنجارهــای اجتماعــی، و به رغــم توصیه  های 
ــتفاده از  ــه اس ــیاه، ب ــگ س ــودن رن ــروه ب ــر مک ــی ب ــی مبن دین

رنگ  هــای تیــره بــرای پوشــش در فضاهــای عمومــی شــهری 
ــد. ــدا کرده ان گرایــش پی

ایــن انتخــاب رنــگ، عــالوه بــر  تأثیــر بســیاری کــه بــر اســاس 
اصــول روان شناســی رنــگ در کیفیــت زندگــی خــود زنــان ایجــاد 
می کنــد، بــر منظــر رنگــی کل شــهر و کیفیــت زندگــی مــردان و 

لباس منتخبلباس جذابماشین منتخبماشین جذابرنگ
۶۳۶۰شاد

۰۰۱2۶لیمویی
۱۵۱2۱2۳زرد

۰۰۳۰نارنجی
۰۳۱۸۳صورتی
۰۰۳۳سرخابی

۴22۱۴۸۶قرمز
۰۰۳۰سبز فسفری

۰۰۳۳۳۰سبز
۰۰۶۳بنفش
2۴۱2۳۳۱۵آبی

۰۳۶۱۵روشن
۳۱2۰۰نقره ای
۶۰۳۹طوسی
۵۱۱۰۸2۷2۱سفید
۰۰۳۱2کرم
۹۰۰۰بژ

۰۰۰۳صورتی چرک
۰۰۰۳یاسی

۳۰۹۳آبی روشن
۹۳۳۱۵تیره

۶۶۸۴۳۶۸۱مشکی
۳۹۰۰دودی
۳۶۱۵۱2۶زرشکی
۰۰۰۳قهوه   ای
۳۰۳۹بادمجانی
۳۳۳۶آبی تیره
2۱۱2۹2۱سرمه ای
۰۰۰۶یشمی
۰۰۳۳زیتونی

۰۰۶۱۵همۀ رنگ   ها

* برخی زنان که رنگ را به صورت کلی انتخاب کرده و فقط به طیف رنگی )شاد، روشن و تیره( اشاره کرده اند در دسته های جداگانه شمارش شده اند. همچنین 
به منظور دست یابی به دیدگاهی کلی، رنگ هایی که به طور نسبی در هر کدام از این طیف ها قرار می گیرند زیر این طیف ها آورده  شده اند.

جدول ۲. فراوانی انتخاب رنگ های گوناگون برای لباس و خودرو
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کودکان شــهر نیــز  تأثیر بســزایی دارد. بدین ترتیب ضروری اســت 
برنامه ریزی هــای طراحــی شــهری، بــا توجــه به ترجیحــات رنگی 
زنــان، بــه نحــوی هدف گــذاری شــود کــه منظــر رنگــی شــهری 
ثابــت و متحــرک بهبــود یابــد. اســتفاده از ترکیــب رنگ  های شــاد 
و ســرزنده )بــه جــای رنگ  هــای ُمــرده کــه درون مایۀ ســیاه دارند( 
بــرای زنــان منظــر رنگــی متحــرک شــهر را ســرزنده تر خواهــد 

کــرد و کیفیــت زندگــی فضاهای عمومــی را ارتقا خواهد بخشــید. 
بــا توجــه بــه هــدف و یافته هــای ایــن پژوهــش دربــارة منظــر 
رنگــی متحــرک شــهر، بــا تمرکــز بــر زنــان، برخــی از راهبردهــا 

ــود: ــنهاد می ش پیش
ایجــاد حــس ســرزندگی از طریــق پالــت رنگ   های شــاد در عرضۀ 

پوشــاک و خودروهای زنانه در صنایع کشــور 

نمودار 1. مقایسة رنگ های ماشین دلخواه و منتخب

نمودار ۲. مقایسة رنگ  های لباس دلخواه و منتخب
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تشــویق شــهروندان از طریــق تبلیغــات )تابلوهــا، رســانه  ها و...( به 
اســتفاده از رنگ  هــای روشــن و شــاد در پوشــش و خــودرو

ــورد  ــه رنگ  هــای شــاد و م ــی ب ــر پوشــش   های ادارات دولت تغیی
عالقــۀ زنــان

اســتفاده از عناصــر الحاقــی )غیــر ثابــت( در فضاهــای شــهری بــا 
نقــوش و رنگ هــای ســرزنده
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Abstract
Color is one of the most important elements in 
urban landscape, which its intuition depends 
on a variety of objective and subjective factors. 
Color, in different situations, can affect psycho-
logical conditions of people and their quality 
of life. The urban colorful landscape includes 
various sections of building facades, flooring, and 
furniture as fixed and semi-permanent elements, 
and the color of clothing and vehicles of citizens 
as moving elements in space. Significance of 
urban colorful landscape in Iran is due to neu-
trality of colors used in the buildings, in addition 
to women’s generally dark colors of clothing or 
vehicle. Therefore, the image of the cities are 
completely neutralized with dark and dead col-
ors. Such a color palette can lead to depression 
of the citizens. Studies have been conducted at 
the world’s color research institutes on women’s 
color preferences. However , theoretically and 
practically this is a novel topic in Iran. 
The present article, through an overview of 
colorful urban landscape with a gender sensi-

tive approach, presents an example of urban 
landscape color analysis by application of Image 
Color Analyzer and compares images of selected 
locations in Iran and foreign countries.   Impact 
indicators of the study are extracted. Women’s 
desired colors for clothes and vehicles against 
their color selection for public appearances and 
cars is evaluated and analyzed. 300 female resi-
dence of the city of Tehran constitutes the sam-
ple of the study. Based on the finding; women 
prefer most luminous colors for their clothing or 
vehicle. However, due to societal norms, they are 
not willing to try on cloths with their favorable 
colors and mostly use dark and dead colors. 
Strategies to intervene in the cities’ colorful land-
scape with emphasize on women’s preferences 
are proposed in the last section of the article. 
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