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رنــگ یکــی از مهمتریــن عناصــر بهکاررفتــه در منظــر شــهری اســت کــه ادراک آن بــه عوامــل متعــدد عینــی و ذهنــی بســتگی
دارد .رنگهــا بســته بــه شــرایط میتواننــد 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 مینگــرد .منظــر رنگــی شــهر بخشهــای مختلفــی از
نماهــای ســاختمانی ،کفســازی و مبلمــان بهعنــوان عناصــر ثابــت و نیمهثابــت تــا رنــگ لبــاس و خــودرو شــهروندان بهعنــوان
عناصــر متحــرک در فضــا را در بــر میگیــرد .توجــه بــه منظــر رنگــي شــهر ازآنجایــی اهمیــت پیــدا میکنــد کــه عالوه بــر خنثی
بــودن رنگهــای بهکاررفتــه در بدنههــای شــهری در ایــران ،زنــان عموم ـ ًا بــرای لبــاس یــا خودروشــان از رنگهــای تیــره
اســتفاده میکننــد .بنابرایــن چهــرۀ شــهر بهصــورت خنثــی و بــا رنگهــای تیــره و ُمــرده آکنــده شــده اســت و اینگونــه پالــت
رنگــی در یــک شــهر میتوانــد بــه حــس افســردگی شــهروندان منجــر شــود .در مؤسسـههای تحقیقاتــی رنــگ دنیــا مطالعاتــی
دربــارۀ ترجیحــات رنگــی زنــان صــورت گرفتــه ،امــا در کشــور مــا ایــن موضــوع در بحثهــای نظــری و عملــی نوپاســت .در ایــن
مقالــه بــا مــروری بــر مفاهیــم و مبانــی منظــر رنگــی شــهر ،بــا رویکــردی حســاس بــه جنســیت ،نمونـهای از تحلیل منظــر رنگی
متحــرک شــهری بــا نرمافــزار تحلیــل رنــگ ۱در تصاویــر منتخــب ایرانــی و خارجــی مقایســه شــدهاند .ســپس شــاخصهای
اثرگــذار پژوهــش اســتخراج شــده و بــا ارزیابــی رنگهــای دلخــواه زنــان بــرای لبــاس و خــودرو ،در مقابــل رنگهایــی کــه
بــرای لباسهایشــان در فضــای عمومــی انتخــاب میکننــد و خودرویــی کــه در شــرایط کنونــی میخرنــد ،تحلیــل شــده اســت.
 300نفــر از زنــان ســاکن شــهر تهــران نمونــۀ مــورد مطالعــۀ ایــن پژوهــش هســتند .نتایــج حاکــی از آن اســت کــه زنــان بیشــتر
رنگهــای شــاد و ســرزنده را بــرای پوشــش یــا خودرویشــان دوســت دارنــد ،امــا بهدلیــل هنجارهــای جامعــه حاضــر بــه اســتفاده
از رنگهــای مــورد عالقــۀ خــود نیســتند و بیشــتر از رنگهــای ُمــرده و تیــره اســتفاده میکننــد .در نهایــت نیــز راهکارهــای
مداخلــه در منظــر رنگــی متحــرک شــهر بــا تأکیــد بــر ترجیحــات زنــان پیشــنهاد شــدهاســت.
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رنگهــا پدیــدهای روانشــناختی هســتند و مــا آنهــا را در
ســطوح مختلــف درک میکنیــم .از ایــن رو ،طراحــان بایــد
بداننــد کــه رنــگ منتخــب آنــان چــه تأثیــری بــر محیــط
خواهــد گذاشــت .انســان  80درصــد از اطالعاتــش را از طریق
محیــط پیرامــون خــود بــه دســت م ـیآورد و رنــگ جزئــی
از محیــط پیرامــون اوســت .دیــدن رنــگ فراینــدی پیچیــده
اســت کــه نتیجــۀ واکنــش ســلولهای چشــم و قســمتی از
مغــز اســت کــه بــا یــک عامــل بیرونــی یعنــی نــور تحریــک
میشــود .رنــگ هماننــد نــور پدیــدهای اســت کــه از جهــان
خــارج بــه تحریــک جهــان درون مــا میپــردازد (بختیاریفرد،
 ،1388ص .)95
تعــداد رنگهــا قابــل شــمارش نیســت ،امــا تمامــی آنهــا
ترکیبــی از ســه رنــگ اصلــی آبــی ،زرد و قرمــز هســتند کــه
بــا یکدیگــر درمیآمیزنــد و رنگهــای تــازه میســازند و
یــا بهوســیلۀ دو رنــگ ســیاه و ســفید روشــنتر و تیرهتــر
یــا زندهتــر و ُمردهتــر میشــوند (شــیجیوا:1377 ،
 .)21تحقیقــات روانشناســی محیــط ثابــت کــرده اســت کــه
نــوع ترکیــب رنگهــای استفادهشــده در محیطهــای
انسانســاخت در وضعیــت روحــی مــردم بســیار مؤثــر اســت
و کیفیــت زندگــی آنــان را بهطــور مســتقیم تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد .در واقــع ،رنگهــا میتواننــد افــراد را افســرده یــا
ســرزنده کننــد.
یکــی از ایــن محیطهــای انسانســاخت ،عرصــۀ فضاهــای
عمومــی در شــهرها هســتند .ترکیــب رنــگ در ایــن فضاهــا
باعــث ایجــاد منظــر رنگــی 2شــهرها میشــود .منظــر رنگــی
شــامل عناصــر ثابــت (ماننــد بدنــه و کفســازی و مبلمــان
شــهری) و عناصــر متحــرک (ماننــد پوشــش و خــودرو
شــهروندان) اســت.
بــه نظــر میرســد در جامعــۀ مــا ،بــر اســاس هنجارهــای
فرهنگــی ،پوشــش زنــان جامعــۀ شهرنشــین (در محــل کار و
تحصیــل و حتــی در فضاهای عمومــی) و همچنین خودروهای
آنــان بــه رنگهــای تیــره گرایــش یافته اســت ،بهرغــم اینکه
در تاریــخ پوشــش زنــان ایرانــی (مثـ ً
ا زنــان روســتایی فعــال
در کشــاورزی ،دامپــروری و ســوارکاری) تنــوع رنــگ و نقوش
1 - psychophisiologic
2 - colourscape
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مقدمـه

1

بســیار دیــده میشــود .در بســیاری از کشــورهای مســلمان
جهــان نیــز ماننــد مالــزی و یــا در میــان بوداییــان هندوســتان
(کــه پوششــی شــبیه حجــاب دارنــد) لباسهــا معمــو ًال در
رنگهــای شــاد هســتند و تنــوع رنگــی زیــادی دارنــد.
ایــن پژوهــش بــه مســئلۀ منظــر رنگــی متحــرک شــهرهای
کشــور (بهویــژه شــهرهای بزرگتــر) بــا رویکــرد حســاس
بــه جنســیت میپــردازد و تأثیــری کــه زنــان میتواننــد از
طریــق اثــر روانشــناختی رنگ بــر کیفیت زندگی خود و ســایر
شــهروندان داشــته باشــند .زیــرا زنــان بخــش قابــل توجهی از
منظــر متحــرک رنگــی فضاهــای عمومــی را شــکل میدهند
و ایــن رنگهــا میتواننــد موجــب احســاس ســرزندگی یــا
برعکــس افســردگی در ایــن فضاهــا شــوند .مســئلۀ ایــن
پژوهــش تفــاوت بیــن ترجیحــات زنــان و انتخابهــای آنــان
بــرای پوشــش در فضاهــای عمومــی اســت .در شــرایطی
کــه شــرع و قانــون مانعــی بــرای زنــان در انتخــاب رنــگ
پوشــش ایجــاد نمیکنــد ،آیــا کلیش ـههای اجتماعــی زنــان
را بــه ســوی انتخــاب طیفهــای رنگــی تیــره و ُمــرده ســوق
میدهــد؟ آنچــه منظــور اصلــی و مــکان مــورد بررســی در
مقالــۀ حاضــر اســت صرف ـ ًا فضــای شــهری نیســت و کلیــۀ
فضاهــای عمومــی در شــهر را فــارغ از دارا بــودن تعامــات
اجتماعــی شــامل میشــود.
 -۱-۱نقش رنگ در کیفیت زندگی
بــه گفتــۀ  ،)2007( Costanzaدر مطالعــات اخيــر ،كيفيــت
زندگــي بــه دو روش اندازهگيــري ميشــود .روش اول
شــاخصهاي عينــي را بــراي ســنجش كيفيــت زندگــي مــورد
اســتفاده قــرار میدهــد .شــاخصهاي عينــي ،شــاخصهاي
اجتماعــي و اقتصــادي قابــل ســنجش بــراي انعــكاس ميــزان
تأميــن نيازهــاي انســاني هســتند كــه بــا اســتفاده از گزارشها
و آمــار رســمي بررســي ميشــوند .ايــن شــاخصها وضعيــت
ظاهــري و ملمــوس زندگي را نشــان میدهنــد .در اين روش از
شــاخصهایی ماننــد تولید ناخالص داخلی ،شــاخص پیشــرفت
اصلي ،شــاخص ســامت اجتماعي و شــاخص توســعۀ انســاني
بــراي مقايســههاي ملــي و بينالمللــي اســتفاده میشــود
.در روش دوم ،شــاخصهاي ذهنــي قــرار دارنــد كــه ســطح
رضايــت افــراد و گروههــا را ـ كــه اصطالحــ ًا بهزيســتي
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ذهنــي ناميــده میشــود ـ ارزيابــي میكننــد (بــه نقــل از
خواجهشــاهكوهي و همــکاران.)1391 ،
ايــن شــاخصها مبتنــی بــر گــزارش افــراد از ادراکاتشــان در
مــورد جنبههــای مختلــف زندگــی هســتند .ایــن شــاخصها
کــه مكمــل متغيرهــاي اجتماعــي ،اقتصــادي و محيطیانــد
ادراكات و ارزشــيابيهاي افــراد را از وضعيــت عينــي
زندگيشــان نمايــش میدهنــد .شــاخصهاي ذهنــي از
پيمايــش ادراكات ،ارزيابيهــا و رضايــت ســاكنان از زندگــي
شــهري بــه دســت ميآينــد ،در حالــيكــه شــاخصهای
عینــی مربــوط بــه حقايــق قابــل مشــاهده هســتند كــه غالبـ ًا
از دادههــاي ثانويــه بــه دســت ميآينــد (خادمالحســینی و
همــکاران.)1389 ،
در واقــع ،جوهــرۀ اصلــي کيفيــت زندگــي شــهري تأميــن
نيازهــاي مــادي و معنــوي انســان اســت کــه براي شــناخت و
ارزيابــي آن معمــو ًال به دو دســتۀ شــاخصهاي ذهنــي (ذهنی)
و شــاخصهای عينــي (ک ّمــی) در زمينههــاي اجتماعــي،
اقتصــادي ،سياســي و زيسـتمحيطي توجــه ميشــود (کوکبی
و همــکاران.)1384 ،
از آنجــا کــه پدیدۀ رنــگ در فضاهای عمومــی ،مفهومی کیفی
اســت و بهنوعــی بــر ادراکات افــراد از وضعیــت عینــی اطــراف
خــود و ســطح رضايــت افــراد و گروههــا تأثیــر میگــذارد،
از شــاخصهای ذهنــی کیفیــت زندگــی بــه شــمار میآیــد.
بــه کمــک رنگهــا میتــوان زمینــۀ متنوعــی از تضادهــا را در
ســاعات مختلــف روز پدیــد آورد و بــا ایجــاد سایهروشــنهای
جدیــد فضــا را متنــوع و ســرزنده کــرد .حضــور بــدون هدف و
ناهماهنــگ رنگهــا میتوانــد بــه افــول کیفیتهــای فضایــی
منجر شــود (تدیــن.)1390 ،
بهعــاوه ،رنگهــا نهتنهــا از نظــر زیبایــی بخشــیدن بــه
دنیــای اطــراف مــا اهمیــت دارنــد ،بلکــه تأثیــرات عاطفــی و
روانــی قــوی بــر اشــخاص میگذارنــد .رنگهــا تعابیــر روانــی
متفاوتــی دارنــد و بــرای همیــن رنــگ ابــزار مهمــی بــرای
هدایــت و القــای حــاالت روانــی خــاص بــه افــراد و جوامــع
اســت .فضاهــای تیــره و ناهمگــون افــراد را دچــار افســردگی
و فشــارهای روانــی ناخواســته میکننــد ،در حالــی کــه خــود
افــراد نیــز از دالیــل واقعــی آن باخبر نیســتند .کاربرد متناســب
رنــگ در فضــا میتوانــد بــه کاهــش خســتگی و برانگیختــن

چشــم کمــک کنــد (محمــودی و شــکیبامنش.)107 :1384 ،
مث ـ ً
ا ماکــس لوچــر 1بعــد از آزمونــی کــه در مــورد رنگهــا
انجــام داده بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه تنشهــا و
ـی غیرقابــل تحمــل موجــب رفتــاری
نابهســامانیهای محیطـ ِ
نامناســب میشــوند و میتواننــد بــر شــخصیت فــرد تأثیــر
بگذارنــد .بــا اینهمــه ،ایــن تأثیــرات لزوم ـ ًا دائمــی نیســتند
و اگــر بهموقــع تشــخیص داده شــوند ،میتــوان بــا تغییــر
رنــگ محیــط وضعیــت مناســبی را بــه وجــود آورد (لوچــر،
.)126 :1369
در واقــع ،ترکیــب رنگهــای ســازندۀ منظــر شــهری بــه طــور
مســتقیم بــر کیفیــت زندگــی ناظــران عرصههــای عمومــی
شــهرها (فــارغ از جنســیت) تأثیرگذارنــد .بنابرایــن ،بهتر اســت
در فراینــد برنامهریزیهــای شــهری بــرای بهبــود منظــر
رنگــی شــهرها و بهتبــع آن کیفیــت زندگــی شــهروندان از
ظرفیتهــای زنــان اســتفاده شــود.

 -۲-۱ترجیح رنگی افراد

بررسـیها و مطالعــات گویــای آن اســت کــه عوامــل مختلفی
بــر ترجیحــات رنگــی افــراد تأثیــر میگــذارد .مث ـ ً
ا تفــاوت
رنــگ دلخــواه در مــردان و زنــان ،هــم در بزرگســاالن و هــم
در کــودکان ،دیــده میشــود .در یــک پژوهــش رنگشناســی،
 749بزرگســال و کــودک بهصــورت آنالیــن مــورد پرســش
قــرار گرفتنــد و مشــخص شــد کــه رنگ مــورد عالقــۀ مردان
اکثــراً آبــی و رنــگ دلخــواه زنــان بیشــتر قرمــز ،بنفــش و
صورتــی اســت (.)Cohen, 2013: 395
البتــه رنــگ ترجیحــی افــراد از کودکــی تــا بزرگســالی تغییــر
میکنــد .اکثــر بچههــا رنگهــای مایــل بــه قرمــز را ترجیــح
میدهنــد (،)Franklin et al., 2010; Jadva et al., 2010
در حالــی کــه در بزرگســاالن بیشــترین رنــگ مــورد عالقــه
(خصوصــ ًا در مــردان) آبــی اســت (Hurlbert and Ling,
.)2007
بــا توجــه بــه ترجیــح رنــگ آبــی در اکثــر مــردان و ترجیــح
مشــتقات رنــگ قرمــز در اکثــر زنــان میتــوان رنگهــای
مشتقشــده از قرمــز را مربــوط بــه روحیــۀ شــادابتر زنانــه و
رنــگ آبــی را مربــوط بــه روحیــۀ درونگراتــر مردانه دانســت.
تغییــر تمایــل رنــگ اکثــر افــراد (بــدون در نظــر گرفتــن
1 - Max Lüscher

 -۳-۱منظر رنگی شهر

منظــر شــهر یــا منظــر شــهري تمــام آن چیــزی اســت کــه
در ســطوح افقــي و عمــودي شــهر ديــده ميشــود و در
مرحلــۀ نخســت ،درک محيــط شــهري بــدون هيچگونــه
واکنــش ذهنــي و بــه عبــارت ديگــر همچــون عکسبــرداري
صــرف ذهــن اســت .منظــر شــهری بهدلیــل ماهیــت عینــی
و ملمــوس خــود (البتــه در کنــار ماهیــت ذهنی آن) بــا حواس
انســان قابــل ادراک اســت .مهمتریــن حــس از میــان حــواس
پنجگانــه در فهــم منظــر شــهری حــس بینایــی اســت.
عناصــر متنــوع و گوناگونــي در کنــار هــم منظــر شــهری را
شــکل میدهنــد کــه یکــي از مهمتريــن ايــن عناصــر ،کــه
بهنــدرت بهصورتــي آشــکار بــه آن توجــه میشــود ،رنــگ
اســت .رنــگ ،برخــاف فــرم ،حجــم ،نمــا و کفســازي ،در
ـان فضــا ،شــهر
اليـهاي پنهــان قــرار دارد و بســياري از طراحـ ِ
يــا حتــي بنــا کمتــر بــه تأثيــرات روانــي آن ميانديشــند
(حســینیون .)1380 ،در واقــع ،در ایــن زمینــه ،طــراح شــهري
حکــم نقاشــي را دارد کــه روي بومــي سـ هبُعدي کار ميکنــد
کــه داراي مقياســي عظيــم و همــواره نيــز در حــال تغييــر و
رشــد اســت .نظريــۀ رنــگ بــراي شــهر در زمينــۀ وســيعتر
کاربــرد دارد و هــدف آن ايجــاد هماهنگــي در مکانهايــي
اســت کــه عــاري از هماهنگيانــد.
منظــر رنگــی شــهر یــا بــه عبارتــی آنچــه بیانگــر ارتبــاط
منظــر شــهری و رنــگ اســت چیــزی بیــش از یــک نمــاد
زیباییشناســی اســت .در واقــع ،رنــگ در منظــر بخشــی
از شــرایط و ضوابطــی اســت کــه انســانها در آن زندگــی
میکننــد و تجربــه بــه دســت میآورنــد (بیگــی.)52 :1389 ،
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
هماهنگــی رنگــی دربــارۀ شــهر از دیدگاههــای متفاوتــی
بررســی میشــوند و مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد (محمودی
و شــکیبامنش .)111 :1384 ،همانطــور کــه مبلمــان منــزل
و فضــای محیــط مســکونی بایــد از هماهنگــی و نظــم در

151
شمارة۶۱

جنســیت) از مشــتقات قرمــز بــه آبــی طــی دوران کودکــی تــا
بزرگســالی نشــاندهندۀ تغییــر گرایشهــای بیشــتر افــراد
طــی دوران زندگــی بــه ســمت روحیــۀ مردانــه اســت .درک
ایــن مطلــب بیانگــر اهمیــت بهکارگیــری شــیوههایی بــرای
گ قرمــز
ســوق دادن افــراد جامعــه بــه ســوی اســتفاده از رنـ 
و ترکیبــات آن بــرای تعادلبخشــی بــه روحیــۀ اجتماعــی و
محیطــی اســت.
نکتــۀ جالــب دیگــر ،تأثیــر جنــس فرزنــدان بــر ترجیحــات
رنگــی والدیــن اســت .بــا توجــه بــه نتایــج یــک پژوهــش
رنگشناســی کــه روی حــدود  750نفــر انجــام شــد ،مادرانــی
کــه فرزنــد پســر دارنــد تمایل کمتــری به رنــگ آبــی و تمایل
بیشــتری بــه رنــگ صورتــی نشــان میدهنــد ،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 میدهــد (تمایــل بیشــتر
مــادران بــه صورتی و تمایل بیشــتر پــدران به آبــی) (Cohen,
 .)2013: 395-396بدیــن ترتیــب ،عوامــل درونــی و فــردی
مختلفــی چــون ســن و جنس بــر ترجیحــات رنگی تأثیــر دارد.
بــا وجــود توجــه روزافــزون بــه مســئلۀ جنســیت در نحــوۀ
مشــاهد ه و ترجیــح رنگهــا ،تحقیقــات بیشــتری بــرای
شــناخت نقــش عوامــل بیولوژیکــی ،محیطــی و فرهنگــی در
انتخــاب رنــگ دلخواه افراد مــورد نیاز اســت (Cohen, 2013:
 ،)395امــا پژوهشهــای قابــل دسترســی نشــان میدهنــد
کــه زنــان طیــف رنگهــای شــاد و گــرم را بیشــتر ترجیــح
میدهنــد .بــه طــور یقیــن ،ســاختار اجتماعــی و فرهنگی روی
رنــگ منتخــب افــراد اثرگذار اســت .مثـ ً
ا در برخــی روزنامهها
و مجــات دهــۀ  1910رنــگ مناســب بــرای پســران صورتی
معرفــی شــده بــود (Frassanito and Pettorini, 2008:
 .)881طبیعتـ ًا طــرح ایــن دیــدگاه و نظریههــای مشــابه روی
انتخــاب رنــگ افــراد مؤثــر اســت .آنچــه در عمــل زنــان را
تشــویق بــه انتخــاب رنــگ پوشــش در فضاهــای عمومــی
میکنــد هنجارهــای اجتماعــی و مســائل فرهنگــی جامعـهای
اســت کــه در آن زندگــی میکننــد .بــه عبــارت دیگــر ،بســتر
اجتماعی-فرهنگــی و عوامــل بیرونــی و محیطــی میتوانــد بر
انتخــاب رنــگ در زندگــی زنــان مؤثــر باشــد .دغدغــۀ اصلــی

ایــن مقالــه ایــن اســت کــه آیــا ترجیحــات زنــان ایــران دربارۀ
رنگهــا بــا منظــر رنگــی متحــرک ایجادشــده از ســوی آنــان
منطبــق اســت؟
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انتخــاب رنگهــا برخــوردار باشــد ،اجــزای تشــکیلدهندۀ
شــهر نیــز در صــورت تبعیت از اصــول ترکیــب و هماهنگی در
رنگهــا فضایــی مطلــوب و آرامشبخــش را برای شــهروندان
خواهنــد ســاخت.
در محیطهــای شــهری رنــگ را در همــه جــا میتــوان دیــد،
در بدنــه و نمــای ســاختمانها ،پوشــش بــام ،کفســازیها،
مبلمــان شــهری ،فضــای ســبز ،خودروهــا ،آســمان شــهر و
پوشــش افــراد .مث ـ ً
ا در جامعــۀ مــا رنگهــای تیــره و کــدر
رنگهــای غالــب هســتند که مســلم ًا شــهرهای مــا را متفاوت
بــا شــهرهایی میکننــد کــه مــردم آنهــا بــه رنگآمیزیهــای
تنــد و شــاد تمایــل دارنــد.

 -۴-۱عناصــر شــهری مؤثــر در شــکلگیری
منظــر رنگــی شــهر

شــهر موجــود پیچیــدهای اســت کــه از اجــزای بســیاری
تشــکیل شــده اســت .اجــزا و عناصــر ســازندۀ منظــر هر شــهر
را میتــوان بــه طــور کلــی بــه دو دســتۀ عناصــر ثابــت و
عناصــر متحــرک شــهری تقســیم کــرد .هــر یــک از ایــن
عناصــر شــهری ،خــواه ثابــت یــا متحرک ،عــاوه بــر عملکرد
ویژهشــان در شــهر ،از کاربردهای وســیع اجتماعــی و تفریحی
آنهــا گرفتــه تــا نقششــان در پاکیزگــی محیــط و ایجــاد حس
هویــت ،تعلــق و یگانگــی در مــکان ،بهلحــاظ رنگآمیــزی

خاصشــان بخشــی از منظــر رنگــی شــهر را تشــکیل میدهند.
از ایــن رو ،ترکیببنــدی 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
آورده شــدهاند کــه بهتفصیــل بــه توضیــح آنهــا پرداختــه
خواهــد شــد.
 -1-4-1عناصر ثابت شهری
بهاختصــار بایــد گفــت کــه عناصــر ثابــت در پالــت رنگــی
شــهرها شــامل نمــای ســاختمانها ،ســازههای اطالعرســانی
طراحــی بدنــۀ
و تبلیغــات شــهری ،گرافیــک محیطــی در
ِ
دیوارهــای شــهر ،مبلمــان ترافیکــی بــا رنگهــای اســتاندارد،
و مبلمــان پارکــی و تجهیــزات زمیــن بــازی کودکان هســتند.
گرچــه تأکیــد ایــن مقالــه بــر عناصــر متحــرک منظــر رنگــی
شــهر اســت و بــه همیــن دلیــل از بســط بیشــتر عناصــر ثابت
صرفنظــر شــده اســت.
در توضیــح پالــت رنگــی ثابــت شــهری در ایــران بایــد ذکــر
کــرد کــه نماهــای ســاختمانی شــهرهای کشــور نیــز عمومـ ًا
رنگهــای ُمــرده (رنگهایــی کــه دارای افــزودۀ ســیاه و
خاکســتری هســتند) را شــامل میشــوند .امــا بهتازگــی و
در منظــر رنگــی شــهرهای کشــور شــاهد مبلمــان شــهری بــا
رنگهــای زندهتــر و شــادتر هســتیم .همچنیــن در بخــش

گرافیــک محیطــی نیــز از هنــر زنــان در ایجــاد تزیینــات و
گرافیکهــای شــهری بــا طیفهــای رنگــی شــاد و زنــده
بیشــتر اســتفاده شــده اســت کــه میتوانــد در بهبــود کیفیــت
منظــر رنگــی شــهرها بســیار تأثیرگــذار باشــد.
 -۲-4-۱عناصر متحرک شهری

 خودروهـا :خودروهـا یکـی دیگـر از عنصرهـای متحرک
شـهری هسـتند که در نظامبخشـی به منظر رنگی شهرها
بسـیار مؤثرنـد .رنـگ از مهمترین مشـخصههای ظاهری
خـودرو اسـت کـه اولین و مسـتقیمترین تأثیـر را بر بینایی
فـرد میگـذارد .از حرکت و کنار هم قـرار گرفتن خودروها
در شـهر ترکیبهـا و طیفهای رنگی گوناگونـی به وجود
میآیـد کـه هـر یک حـاوی بـار معنایـی خاصی هسـتند.
فراوانـی انتخـاب رنگهایی خاص بـرای خودروها در یک
جامعـه و یـک شـهر یکـی از عوامـل کلیدی شـکلگیری
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 تعیینکننده اسـت .لذا مناسـبتر
اسـت کـه تأثیـر رنـگ خودروهـا در پالت رنگی شـهر را با
توجـه بـه مالکیـت آنها را در دو دسـتۀ مجـزا طبقهبندی و
بررسـی کنیم:
 وسـایل نقلیـۀ عمومـی :افزایـش روزافـزون جمعیـت
شـهرها و بهویـژه کالنشـهرهایی چـون تهران بـزرگ و
نیـاز شـهروندان و مسـافران شـهری به جابهجایی و سـفر
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 شـهروندان :از عناصر متحرک تأثیرگـذار بر منظر رنگی
شـهر میتوان 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 میشود که رنگ غالب
پوشـش آنها بـر ترکیببندی منظـر رنگی شـهر تأثیرگذار
باشـدً .
مثلا در فصلهای سـرد سـال رنگ پوشـش مردم
بیشـتر در طیـف رنگهای تیـره و مات قـرار میگیرد و در
فصلهـای گرمتر سـال مانند بهار و تابسـتان شـهروندان
بیشـتر از پوشـشهای رنگی و روشـن اسـتفاده میکنند.
امـا بخشـی از علـل انتخـاب رنگهـای خـاص پوشـش
از سـوی مـردم مسـائل عقیدتـی و عرفی اسـت کـه خود
میتوانـد از روحیات آنها نشـئت بگیـرد و همچنین بر روح
و روان آنـان اثرگـذار باشـدً .
مثلا در کشـورهای اروپایـی
همـواره شـاهد حضـور رنگین مـردم در فضاهای شـهری
هسـتیم ،امـا در کشـوری ماننـد ایـران بهخوبـی میتـوان
تأثیرات عوامل ذکرشـده را در رنگ پوشـش منتخب مردم
مشـاهده کرد ،چرا کـه ظاهراً ،بهلحاظ عرفـی و اجتماعی،
اسـتفاده از رنگهـای زنـده و شـادی ماننـد قرمـز پررنگ
و زرد در فضاهای شـهری مناسـب نیسـت و مردم بیشـتر
سـعی میکنند از رنگهای تیره مانند خاکسـتری ،قهوهای
و مشـکی اسـتفاده کننـد و انتخـاب ایـن رنگهـا در میان
زنـان جامعه بیشـتر بـه چشـم میخورد.
البته این مسـئله به سیاستهای دولت برای انتخاب رنگ
لباسهـای متحد دولتی ماننـد کارمندان و دانشآموزان نیز
بازمیگردد .گرچه چند سـالی اسـت که شـاهد تغییراتی در
رنگ پوشـش دانشآمـوزان (بهویـژه در مـدارس دخترانه)
پایههـای ابتدایـی تـا دبیرسـتان هسـتیم کـه نهتنهـا در

سـرزندگی روحیـۀ دانشآمـوزان 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 خیرهکننـدهای را در فضاهای شـهری
ایجـاد میکند.
بهعلاوه ،بایـد ایـن موضـوع را نیـز در نظر گرفـت که در
کشـور ما ،بهدلیل خصوصیات اقلیمی متنوع ،موارد دیگری
چـون عوامـل جوی و جغرافیایی هر منطقـه نیز بر انتخاب
رنگ از سـوی افراد تأثیر میگذارند .مث ً
ال در جنوب کشـور،
بهدلیـل گرمـای طاقتفرسـا و شـدت تابش نور خورشـید،
رنـگ سـفید محبوبترین و پراسـتفادهترین رنـگ بهویژه
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 بهاصطالح
توسـعهیافتهتر و بهویژه کالنشـهرهای کشـور اسـت.
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در شـهرها و ترافیـک سـنگین و آلودگیهـای ناشـی از
اسـتفاده از خودروهای شـخصی سـبب شده اسـت که روز
بـه روز شـاهد وجـود وسـایل نقلیۀ عمومی بیشـتری چون
تاکسـیها ،اتوبوسهـا و قطارهـا باشـیم.
با توجه به افزایش تقاضای مردم برای جابهجایی در شـهر،
اتوبوسها و تاکسـیهای شـهری را که در طول شـبانهروز
همـواره در رفـت و آمـد هسـتند ،میتـوان در هـر نقطه از
شـهر مشـاهده کرد .لـذا میتوان آنهـا را بهعنـوان عناصر
تأثیرگـذار در پالت رنگی شـهرها شناسـایی کـرد که حتی
در برخی موارد بخشـی از هویت شـهر را تشکیل میدهند.
بـه عنـوان مثـال تاکسـیهای سـیاهرنگ و اتوبوسهـای
قرمزرنـگ لنـدن بـه گونهای بخشـی از هویـت رنگی این
شـهر شد ه و به نشـانهای برای تشـخیص آن بدل شدهاند.
همچنین در لندن ماشینهای کوچک سرخابیرنگی 1برای
تردد زنان در شـب اسـتفاده میشـود که رانندگان آنها نیز
زنانی بـا لباسهای رنگین هسـتند.
در ایـران نیـز تاکسـیهای زردرنـگ و سـبزرنگ و
اتوبوسهـای تنـدرو قرمزرنـگ در شـهرهایی مانند تهران
بخشـی از پالت رنگی شهر را تشـکیل میدهند و در ایجاد
تنوع رنگی منظر شـهری بسیار مؤثرند .عالوه بر آن ،فنون
تبلیغاتـی در دنیـای امرور اتومبیلها ،قطارهـا ،کامیونها و
اتوبوسها را به سـطوح تبلیغاتی تبدیل کرده اسـت .از این
رو ،طیـف جدیـدی از رنگها به سـبب مقاصد تجاری این
تبلیغـات وارد حیطـۀ منظر رنگی شـهر میشـود.
 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 میکنـد .طیف رنگی خودروهایـی که امروزه
در بازار جهانی سـاخته میشـوند بسـیار متنوع و گسـترده
اسـت و مـردم در اکثر نقاط دنیـا از این خودروها اسـتقبال
میکننـد و آنهـا را میخرنـد.
اسـتفاده از خودرو شـخصی در کشـور ایران نیز همواره در
حـال افزایـش اسـت و میتـوان نتیجه گرفت کـه افزایش
روزافـزون خودروهـا در شـهر تأثیرات چشـمگیری بر حال
و هـوا و منظـر رنگـی کلی شـهر میگـذارد .امـا تحقیقات
نشـان میدهـد بهرغـم تنـوع رنگـی موجـود در کاتالـوگ
1 - mini cabs

خودروسـازان ،پنـج رنـگ محبـوب در ایـران را رنگهای
سـفید ،سـیاه ،یشـمی ،خاکسـتری و بژ تشـکیل میدهند.
در همیـن زمینـه تحقیقاتـی در شـهر تهران انجـام گرفته
کـه نتایـج آن نشـان میدهد طیفهـای رنگـی حاصل از
کنـار هم قـرار گرفتن خودروهای در حال حرکت در شـهر
تهـران طیفی از رنگهای خنثی ،سـرد و بیتفاوت اسـت.
اگرچـه طیـف خنثی با ترکیـب متناسـب از رنگهای گرم
و سـرد میتوانـد سـبب ایجاد حس تعـادل و توازن شـود،
امـا این طیـف ،بهعلت فقـدان رنگ ،در مجمـوع نمایانگر
حـس پوچـی ،دلتنگـی ،بیتفاوتی ،اندوه و کسـالت اسـت.
ایـن در حالـی اسـت که سـهم خودروهایی کـه رنگهایی
بـه غیـر از رنـگ خنثی دارنـد و میتواننـ د تأثیـرات روانی
مثبتی داشـته باشـند به قدری اندک اسـت که در مجموع
طیـف بهوجودآمده از نظر تنوع رنگی بسـیار فقیر به شـمار
میآیـد (نیکقدم و رئیسـی.)1389 ،
انتخـاب رنـگ خـودرو از سـوی زنـان نیز ،عالوه بـر آنچه
مردان در کشـور بهعنوان رنگ خـودرو غالب برمیگزینند،
ماننـد پوشـش و لبـاس بهنوعـی هنجاری اسـت و شـدت
بیشـتری دارد .بـه عبارتی میتـوان گفت به نظر میرسـد
زنـان ایـران بـرای اسـتفاده از خودروهایـی بـا رنگهـای
متفـاوت اعتمادبهنفـس الزم را ندارند و احتما ًال اسـتفاده از
رنگهـای زنده و شـاد را بـرای خودرو (ماننـد طیف قرمز،
صورتـی ،بنفـش ،نارنجـی و زرد) جلف و زننـده میدانند.

 -۲نمونههایــی از عناصــر منظــر متحــرک
رنگــی

بــا هــدف مطالعــۀ عناصــر متحــرک رنگــی از دیدگاه حســاس
بــه جنســیت ،تصاویــری از حضــور زنــان در فضاهــای عمومی
ایرانــی و خارجــی ،کــه بهطــور تصادفــی انتخــاب شــدهاند،
بــا تأکیــد بــر لبــاس و خــودرو نمایــش داده شــده اســت .در
هــر یــک از آنهــا هشــت رنگــی کــه بیشــتر از همــه اســتفاده
شــدهاند بــا اســتفاده از برنامــۀ Image Colour Analyzer
مشــخص شــده اســت .بدیهــی اســت رنگهــای مربــوط بــه
ی برنامــه تحلیــل نمیشــوند.
آســمان در نتایــج خروجـ 
ایــن تصاویــر در چهــار گــروه دســتهبندی شــدهاند :گــروه اول،
منظــر رنگــی محلــی زنــان ایرانــی؛ گــروه دوم ،منظــر رنگــی
زنــان ایرانــی در شــهرهای کشــور (بهویــژه شــهرهای بزرگ)؛

تصاویــر گــروه  .1مقایســۀ نمونههایــی از منظر متحرک
رنگــی زنــان در شــهرهای ایران/نمونههــای محلی
تصویر  .1لباس زنان عشایر ایران
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گــروه ســوم ،منظــر رنگــی نمونههــای خارجــی (کشــورهای
مســلمان)؛ و گــروه چهــارم ،منظــر رنگــی زنان در کشــورهای
غیرمســلمان .در نهایــت نیــز مقایســۀ کیفی درصــد رنگهای
بهکاررفتــه در شــهرهای بــزرگ کشــور بــا نمونههــای محلــی
و خارجــی ارائه شــده اســت.
در مــورد علــت انتخــاب تصاویــر مربــوط بــه لباسهــای
محلــی زنــان بایــد گفــت کــه در پیشــینۀ پوشــش زنــان ایران
همیشــه تنــوع رنــگ و نقــش دیده میشــود .اگرچــه در نواحی
غیرشــهری و محلــی (تصاویــر گــروه  )1زنان از نظــر فیزیکی
بســیار فعــال بــوده و به کشــاورزی ،دامپــروری و اسبســواری
میپرداختهانــد ،امــا همچنــان از پوشــش رنگیــن اســتفاده
میکــرده و بــا همیــن پوشــش در عرصههــای عمومــی حاضر
میشــدهاند .همچنیــن در عرصههــای عمومــی شــهرها نیــز
زنــان محجبــه بــا چادرهــای رنگــی (ماننــد تصویر شــمارۀ )5
تــردد میکردنــد .امــا چــرا در فضاهــای شــهری کنونــی مــا
(بهویــژه در شــهرهای بــزرگ) ،حتــی در فضاهــای غیررســمی
ماننــد فضاهــای عمومــی شــهری (و نــه لزومــ ًا در محــل
کار یــا تحصیــل و بــا لباسهــای فــرم) ،همچنــان گرایــش
بــه اســتفاده از چنیــن لباسهایــی یــا حداقــل لباسهایــی
کــه دارای تنــوع رنــگ باشــند کاهــش یافتــه اســت؟ البتــه
لباسهــای فــرم کــه بخــش زیــادی از زنــان شــاغل یــا
محصــل در فضاهــای عمومــی بــا آنهــا حاضــر میشــوند
ّ
نیــز درصــد زیــادی از پالــت رنگــی منظــر متحــرک شــهری
را شــکل میدهــد کــه خــود موضوعــی درخــور مطالعه اســت.
بهعــاوه ،دربــارۀ نقــش خــودرو و لبــاس در منظــر رنگــی
متحــرک شــهرها بایــد گفــت کــه بــه نظــر میرســد تقریبـ ًا
در اکثــر نقــاط دنیــا گرایــش بــه اســتفاده از رنگهــای شــاد
بــرای خــودرو خیلــی رایــج نیســت .اســتفاده از رنگهــای
دودی ،مشــکی ،ســفید و ســرمهای بیشــتر متــداول اســت و
حتــی صنعــت تولیــد خــودرو و بــازار فــروش نیــز (حداقــل در
ایــران) از ایــن موضــو ع تأثیر پذیرفته اســت .اما آیــا در صورت
تغییــر کلیشــههای هنجــاری ایــن رنگهــا ،ممکــن اســت
نــوع تولیــد و الگــوی خریــد رنگهــای خــودرو را تغییــر داد؟
بــا در نظــر گرفتــن عواقــب خریــد یــک خــودرو بــا رنگهای
ویــژه و شــاد (ماننــد هزینههــای نگهــداری ،تعمیــر و پیــدا
کــردن متقاضــی بــرای خریــد آن) ،تــا حــدی عــدم گرایــش

بــه خریــد خــودرو رنگــی ،صرفنظــر از جنســیت ،طبیعــی بــه
نظــر میرســد؛ کمااینکــه مــردان نیــز ممکــن اســت تمایلــی
بــه اســتفاده از خــودرو بــا رنگهــای مــورد عالقــۀ خــود
نداشــته باشــند .امــا در مورد پوشــش افــراد ،رنگ نقش بســیار
مهمتــری از نظـ ر تأثیرپذیــری بر اســاس مؤلفۀ جنســیت دارد.
لــذا وزن عکسهــای انتخابشــده بــرای تحلیــل بیشــتر بــه
ســوی پوشــش ســوق داده شــده اســت تــا خــودرو.
تصاویــر گــروه دوم منظــر رنگــی متحــرک متأثــر از زنــان
شــهرهای بــزرگ (بــرای نمونــه تهــران) را نشــان میدهنــد
کــه در آنهــا عرصههــای عمومــی انتخــاب شــدهاند .بــرای
ـان در حــال ورزش در یــک بوســتان را
مثــال چــه چیــزی زنـ ِ
وادار میکنــد کــه از رنــگ تیــره اســتفاده کننــد؟ آیــا ایــن
مســئله کیفیــت ســرزندگی و شــادی حاصــل از حضــور در
یــک فعالیــت پرنشــاط (ماننــد ورزش) را کاهــش نمیدهــد؟

()http://www.akairan.com/khanevadeh/model
تصویر  .2لباس زنان جنوب ایران

()https://www.fardanews.com/fa/news

تصویر  .3لباس زنان شمال ایران

تصاویــر گــروه  .2نمونههایــی از منظــر متحــرک رنگی
زنــان در فضاهــای شــهری ایران
تصویر  .6نمایی از خودروهای موجود در ترافیک تهران (منظر
رنگی ُمرده و بیروح)

)http://golebarooni.samenblog.com/23.html
تصویر  .4لباس زنان ُکرد ایران
()http://www.irna.ir/fa/News/82702718
تصویر  .7زنان شهر تهران در حال ورزش در یک بوستان

156

()http://www.toptourism.ir

شمارة۶۱

تصویر  .5چادر رنگی زنان در شهرهای کوچکتر و ایران قدیم

()http://www.asriran.com/fa/news/1389
تصویر  .8حضور زنان در بازارچۀ دستاوردهای زنان

()http://gilnegah.ir/155896

()http://www.tarnaz.ir

تصویر  .9پوشش زنان ایرانی در یک مرکز خرید

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

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

تصویر  .12زنان آفریقایی در رواندا در حال فروش محصوالت
کشاورزی

(�https://www.newsdeeply.com/womensadvance
)ment/articles/2017
تصویر  .13جمعی از زنان هندی در یک فضای عمومی

تصویر  .10پوشش شاد و مطابق معیارهای اسالمی زنان مالزی

(�http://www.digitalerra.com/finance-solu
)tions-for-women
()http://forsatnet.ir/news

تصویر  .14زنان بنگالدشی در خیابان
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تصویر  .11پوشش زنان مصری در یک راهپیمایی

()https://commons.wikimedia.org/wiki
(�https://www.americanprogress.org/issues/securi
)ty/reports/2011
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تصویر  .15زنان بانکوک در حال ورزش صبحگاهی در پارک

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

()https://www.unwomen- usnc.org/walks/2015

نتایــج تحلیلــی بــا اســتفاده از نرمافـزار تحلیــل رنــگ عکــس و
بررســی دقیــق تصاویــر مربــوط بــه ایــن فضاهــا نشــان میدهــد
کــه در جوامــع محلــی کشــور مــا تنــوع رنگــی لباسهــا بســیار
زیــاد و رنگهــا شــاد و ســرزنده اســت .در نمونههــای خارجــی
کشــورهای دارای پوشــش ماننــد مالــزی ،هنــد و پاکســتان هــم
ایــن تنــوع وجــود دارد .در کشــورهای غیرمســلمان نیــز ،خـواه در
پوشــش و خـواه در منظــر رنگــی خودروهــای شــهری ،ایــن تنوع
بــه چشــم میخــورد و فقــط در شــهرهای کشــورمان ،ایـران ،این
پالــت و منظــر رنگــی ُمرده و تیــره برای زنان ســایه افکنده اســت!
ایــن تحلیــل اولیــه نشــان میدهــد کــه تمایــل زنــان بیشــتر بــه
رنگهــای روشــن و شــاد اســت ،اما ایــن ترجیح رنگی بــا انتخاب
رنگــی آنها بـرای حضــور در فضاهای عمومــی تفاوت بســیار دارد.
ایــن موضــوع در مطالعــۀ میدانی بــا دقت بیشــتری مــورد واکاوی
قـرار گرفته اســت.

 -3روش پژوهش
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از آنجــا کــه منظــر متحــرک شــهر عموم ـ ًا شــامل انســانها و
خودروهاســت و بــا توجــه بــه تمرکز ایــن پژوهش بــر ویژگیهای
رنگــی پوشــش و خــودرو زنــان ،عــاوه بـ ر تأثیـرات محیطــی بر
انتخــاب رنــگ ،از زنــان دربــارۀ رنــگ دلخـواه و رنــگ انتخابــی
پرســش شــده اســت .شــاخصهای موثر بر منظــر رنگی متحرک
زنــان در فضاهــای عمومــی شــهری بهصــورت زیــر معرفی شــده
است:
 شـاخص  :1شناسایی ترجیحات رنگی زنان برای خودرویی که
در شـرایط فعلی حاضرند خریداری کنند.
 شاخص  :2شناسایی ترجیحات رنگی زنان برای لباس
 شـاخص  :3شناسـایی ترجیحـات رنگـی زنان (سـلیقۀ رنگی
شـهروندان) بـرای پوششـی کـه در فضـای عمومـی انتخاب
میکننـد (و نـه لزومـ ًا بـر اسـاس عالیـق فـردی خـود)
 شاخص  :4شناسایی ترجیحات رنگی زنان برای خودرو شخصی
خـود بدون در نظر گرفتن محدودیتهای عرفی و هنجاری
 شـاخص : 5مشـخصات فـردی و دموگرافیـک زنـان (سـن و
1
تحصیلات و شـغل و رشـتۀ تحصیلـی)
در مرحلــۀ بعــد ،از  300نفر از زنان شــهر تهـران بهصورت تصادفی
 - 1عوامل فردی موضوع این تحقیق نیست ،اما بهعنوان یک شاخص
تأثیرگذار دیده شده است.

و از طریــق شــبکههای اجتماعــی اطالعــات موردنیــاز گــردآوری
شــده است.

 -4یافتههــا :ارزیابــی منظــر رنگــی متحــرک
از نظــر زنــان

پاسـخهای نمونــۀ جامعــه آمــاری منتخب زنــان به شــاخصهای
مــورد ســنجش منظــر رنگــی متحــرک در جــدول  2آورده شــده
اســت .البتــه بــا توجــه بــه بــاز بــودن سـؤاالت و تنــوع رنگهــای
اظهارشــده ،برخــی از رنگهــا در تحلیلهــا ،بــا توجــه بــه نزدیکی
بــه یــک رنــگ خــاص ،بهصــورت یکدســت تنظیــم شــدهاند.
مهمتریــن یافتههــای بهدســتآمده را میتــوان بهصــورت
زیــر خالصــه کــرد:
 در اکثــر مـوارد ،رنــگ منتخــب متفــاوت بــا رنــگ دلخـواهاظهــار شــده اســت.
 زنــان بیشــتر به رنگهــای تیره بـرای ماشــین و رنگهایشــاد برای لباس تمایــل دارند.
 زنــان در انتخاب رنگ ماشــین بیشــتر به رنگهای روشــنو کمرنگ ،خصوص ًا ســفید تمایل دارند.
 زنــان در انتخــاب رنــگ بـرای لبــاس بیشــتر بــه رنگهایتیــره ،خصوص ًا مشــکی تمایــل دارند.
 اکثــر زنانــی کــه بــه رنگ تیــره تمایــل دارنــد آن را انتخابمیکننــد .ایــن در حالــی اســت کــه بخــش زیــادی از
عالقهمنــدان بــه رنگهــای شــاد رنگهایــی بهمراتــب
تیرهتــر یــا حداقــل کمرنگتــر را برمیگزیننــد (حاکــی از
گرایــش جامعــه بــه رنگهــای تیــره و کمرنــگ).
 ســهم انتخــاب رنگهــای ســفید و مشــکی بـرای خــودروو مشــکی بـرای لبــاس ،بــا فاصلــۀ قابــل توجهــی از ســایر
رنگهــا ،بســیار زیــاد اســت.
 ســهم انتخــاب ســایر رنگهــا (همــۀ رنگهــا غیر از ســیاهو ســفید) ،خصوص ًا در خودروها ،بســیار کم اســت.
بــه نظــر میرســد کــه تفــاوت میــان رنــگ دلخــواه و رنــگ
انتخابشــده در لباسهــای روزانــه بیشــتر از خــودرو اســت .زنــان
بـرای لباس بیشــتر بــه رنگهــای شــاد عالقه دارنــد ،امــا بهدلیل
شـرایط جامعــه رنگ تیــره را انتخــاب میکنند .این در حالی اســت
کــه عالقــۀ زنان بــه رنگ تیــره بـرای ماشــین و انتخــاب آنها نیز
ابتـدا رنگهــای روشــن و ســپس تیــره اســت.

جدول  .2فراوانی انتخاب رنگهای گوناگون برای لباس و خودرو
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ماشین منتخب

لباس جذاب

لباس منتخب

لیمویی

0

0

12

6

نارنجی

0

3

0

شاد
زرد

6

3

6

0

15

12

12

0

3

18

3

42

21

48

6

0

0

33

30

24

12

33

15

نقرهای

3

12

0

0

سفید

51

108

27

21

9

0

0

0

صورتی

سرخابی

0

سبز فسفری

0

بنفش

0

روشن

0

قرمز
سبز
آبی

طوسی
کرم
بژ

6
0

صورتی چرک

0

آبی روشن

3

یاسی
تیره

0

9

0

0

0

0

3

0
0

0
0

0
3

3

3

6

6

3

3

0
0

9
3

3

3
0

3

15
9

12
3
3
3

15

زرشکی

36

15

12

6

بادمجانی

3

0

3

9

دودی

قهوهای

آبی تیره

3

0

3

9

0

3

0

0

3

0

3

6

سرمهای

21

12

9

21

زیتونی

0

0

3

3

یشمی

همۀ رنگها

0

0

0

0

0

6

6

15

* برخی زنان که رنگ را بهصورت کلی انتخاب کرده و فقط به طیف رنگی (شاد ،روشن و تیره) اشاره کردهاند در دستههای جداگانه شمارش شدهاند .همچنین
بهمنظور دستیابی به دیدگاهی کلی ،رنگهایی که بهطور نسبی در هر کدام از این طیفها قرار میگیرند زیر این طیفها آورد ه شدهاند.

-5جمـعبنـدی

گرچــه زنــان کشــور مــا در گذشــتهها بــا پوشــشهای رنگیــن و
شــاد در عرصههــای عمومــی حضــور داشــتهاند ،امــا بــا توجــه بــه
شـرایط فرهنگــی و هنجارهــای اجتماعــی ،و بهرغــم توصیههای
دینــی مبنــی بــر مکــروه بــودن رنــگ ســیاه ،بــه اســتفاده از

رنگهــای تیــره ب ـرای پوشــش در فضاهــای عمومــی شــهری
گرایــش پی ـدا کردهانــد.
ایــن انتخــاب رنــگ ،عــاوه بـ ر تأثیــر بســیاری کــه بــر اســاس
اصــول روانشناســی رنــگ در کیفیــت زندگــی خــود زنــان ایجــاد
میکنــد ،بــر منظــر رنگــی کل شــهر و کیفیــت زندگــی مــردان و
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مشکی

66

84

36

81
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کودکان شــهر نیـ ز تأثیر بسـزایی دارد .بدین ترتیب ضروری اســت
برنامهریزیهــای طراحــی شــهری ،بــا توجــه به ترجیحــات رنگی
زنــان ،بــه نحــوی هدفگـذاری شــود کــه منظــر رنگــی شــهری
ثابــت و متحــرک بهبــود یابــد .اســتفاده از ترکیــب رنگهای شــاد
و ســرزنده (بــه جــای رنگهــای ُمــرده کــه درونمایۀ ســیاه دارند)
بـرای زنــان منظــر رنگــی متحــرک شــهر را ســرزندهتر خواهــد

کــرد و کیفیــت زندگــی فضاهای عمومــی را ارتقا خواهد بخشــید.
بــا توجــه بــه هــدف و یافتههــای ایــن پژوهــش دربــارۀ منظــر
رنگــی متحــرک شــهر ،بــا تمرکــز بــر زنــان ،برخــی از راهبردهــا
پیشــنهاد میشــود:
ايجــاد حــس ســرزندگی از طریــق پالــت رنگهای شــاد در عرضۀ
پوشــاک و خودروهای زنانه در صنایع کشــور

تشــویق شــهروندان از طریــق تبلیغــات (تابلوهــا ،رســانهها و )...به
اســتفاده از رنگهــای روشــن و شــاد در پوشــش و خــودرو
تغییــر پوشــشهای ادارات دولتــی بــه رنگهــای شــاد و مــورد
عالقــۀ زنــان
اســتفاده از عناصــر الحاقــی (غیــر ثابــت) در فضاهــای شــهری بــا
نقــوش و رنگهــای ســرزنده
منابع:

-

-

-

-

-

-
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Colorful Urban Moving Landscape and Women’s Quality of Life
Elham Zabetian
Golrokh Shirzad

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 residence of the city of Tehran constitutes the sample 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 landscape with emphasize on women’s preferences
are proposed in the last section of the article.
Key Words
Women, Moving Color Landscape, Quality of
Life, Urban Public Space
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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 psychological 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 neutrality 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 colors. 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-

