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 چکیده

باشد و درصورت عدم تأمین این نیازها از مکان، احساس عاطفی مثبتی بین فرد و دنبال یافتن پاسخ برای نیازهای خود در محیط میانسان به

تواناتر باشد، به همان نسبت فرد ارتباط خود با مکان بوجود نخواهد آمد. بالعکس، هر چقدر محیط در تأمین سطوح مختلف نیازهای انسانی 

 یمحیط را مؤثر دانسته و نهایتا معنای استنباطی مثبتی به همراه خواهد داشت. هرچقدر سطوح تأمین این نیازها، براساس هرم نیازهای انسان

تعلق از گرفت. در درجات باالتر حسِاهدتری شکل خوافتد، به همان نسبت معنای محیطی عمیقهای فوقانی هرم اتفاق میمازلو در قسمت

گی هایی نظیر تعلق به مکان، دلبستباشد، پیش خواهدرفت. واژهعاطفی که بیانگر عمق ارتباط فرد با محیط می-محیط، به سمت عوامل احساسی

فزایی حس او تأثیر آن بر هم رنگ اشد.بتنیدگی احساسات و عواطف انسانی نسبت به محیط میبه مکان و تعهد به مکان که بیانگر نوعی از درهم

به مکان  تعلقتعلقی مکان دربردارنده مباحث گوناگونی پیرامون رنگ و روح مکان است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر رنگ بر چگونگی حسِ

وری آتوصیفی استوار است. جمع -معماری و نیز جایگاه رنگ از منظراندیشه اسالمی در محیط کالبدی است. روش تحقیق بر پایه روش تحلیلی

های پژوهش حاکی تعلق به مکان و رنگ در معماری اسالمی است. یافتهها به روش اسنادی، استفاده از کتب، اسناد و مقاالت در زمینه حسِداده

مان را تواند ساختت که میهای بسیار مهم آن است. مکان بخشی از فضاست و تعلق مکانی اساز آن است که فضا تبلور مکان و یکی از مشخصه

تواند جا را به مکان مبدل کند. در واقع حس کلی که پس از ادراك و قضاوت نسبت به محیطی تبدیل به معماری کند و معماری است که می

تعلق به حسِگیرد را مکان گویند و آن پیوند و احساس خوشایندی که بین افراد و مکانی خاص شکل میشود را حسِخاص در فرد ایجاد می

ترین عوامل کالبدی مؤثر در ادراك و عوامل کالبدی. مهم _مکان عبارتند از: عوامل ادراکی و شناختی دهنده حسِمکان گویند. عوامل تشکیل

رمزی دارند ها معانی نمادین و مکان عبارتند از: فاصله، بافت، رنگ، بو، صدا و تنوع بصری است. از عناصر مهمی که در بسیاری از تمدنحسِ

تی های هسشود. رنگ زیباییعنصر رنگ است. رنگ در هنر اسالم و به خصوص در نگارگری ایرانی عنصری بسیار مهم و تأثیرگذار محسوب می

 د.نمایانجا رخ مینشاطی در همهها، سردی و افسردگی و بیکند. بدون رنگ و جهان رنگها نمایان میو شناخت ابعاد آن را از طریق تفاوت

 

 رنگ؛ معماری اسالمی؛ مکان معماری؛ حس تعلق. اژگان کلیدی: و

 

 

 مقدمه -1

بخشی به فضای معماری است و طراحان ترین راهکارهای کیفیتدر تخصص طراحی فضای معماری کنونی، معنامندی فضایی از جمله مهم

باشد. ثیرگذار بر آن بسیار مورد توجه میأهای تمکان و مؤلفهحسِ رو توجه به مفاهیمی همچونکنند، از اینمعمار در این زمینه بسیار تالش می
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آورد. می مکان جایی است که فرد را در ارتباط درونی با خود قرارداده و موجبات شناخت بهتر از محیط پیرامون و خویشتن خویش را فراهم

زنند. ادراکات انسان که احساسات، ادراکات متفاوتی را از فضا رقم میدر افراد ایجاد نموده و این  متفاوتی 1ذهنیهای متفاوت، تصویرهایِمکان

مکان یا آورند. روحِ فراهم 3مکانای جهت ایجاد حسِتوانند زمینهگردیده و می ویل و تداعیات ذهنی دریافتأواسطه تدر معانی ریشه دارند، به

شاره دارد که مورد توجه نویسندگان و هنرمندان و دیگر بازدیدکنندگان واقع مکان، به یک کیفیت متمایز، یگانه و خاص یک مکان یا فضا احسِ

 اند.دند که عمیقاً به یادماندنیمنها از روحیه و جوّ تجربی متمایزی بهرهدارای این کیفیت شود. فضاهایمی

 آگاهانه وبیشکم واحساسات ازمحیط مردم ذهنی ادراك معنای مکان بهحسِ"کنند: گونه تعریف میمکان را این( حس1931ِ)دکتر فالحت

 و خورده پیوند محیط معنایی زمینه با فرد احساس و فهم طوریکه به دهدمی قرار محیط با درونی ارتباطی در را شخص خود است، کهیط مح از

 افراد برای ویژه رفتاری و حسی خصوصیات با مکانی به فضا یک تبدیل موجب که است عاملی حس (. این11، 1931)فالحت، "شودمی یکپارچه

شود از مفاهیم فرهنگی موردنظر مردم و روابط اجتماعی در یک مکان از یک محیط می راحتی احساس موجب عالوه براینکه مکانگردد. حسِمی

 کانمثر در ادراك حسِؤمهم ترین عوامل کالبدی م شود.مشخص حمایت کرده و باعث یادآوری تجارب گذشته و دستیابی به هویت برای افراد می

-، چبافت -فاصله، ج-مقیاس انسانی، ث-تضاد، ت-درجه محصوریت، پ-اندازه مکان، ب-گردند: الفاز نظر فریتز استیل شامل چنین مواردی می

ی، امنیت، همچنین خصوصیاتی نظیر هویت، تاریخ، تخیل و توهم، راز و رمز، لذت، شگفت .(Steele,1981تنوع بصری)-صدا، د-بو، خ-رنگ، ح

. همه عناصر و اجزای معماری مانند فضا، حجم، شکل، فرم، ماده، باشندمیموجب برقراری رابطه متمرکز با مکان  نیزسرزندگی، شور و خاطره 

 (.1931ثیرگذارند)محفوظی، أرنگ و نور با دیدگاه توحیدی معمار ایرانی مسلمان، در معماری ت

مراسم مذهبی، جایی که کاربران باید به حرکات عبادی  جهتالحی بوده که طان در تاریخ همواره اصمکمکان در ارتباط معنایی با روححسِ

را وسیله زینت در هنر اسالمی بر خالف نظر مستشرقین که فقط آن. (1933رحیمیان، )رفته استکار میهتوجه و احترام زیادی داشته باشند، ب

 است واجد در اوج و آرمان معماران کند و البته چون این حقیقتمال میمادی است که حقیقت را براند دارای هویت رمزی و نزیباتر شدن دانسته

گویند. از نهان سبز و همچنین کلمات سخن می اندها کلمهرنگ، اندها روح دارند و زنده(. رنگ1933،33،باشد.)رهنوردعنصر زیباشناختی نیز می

ها از روح آدمی و دنیای پر رمز و راز انسان سخن از شفافیت و زاللی قطرات باران و از پاکی سفید برف. رنگ ،از راز آبی آسمان و دریاها، هاجنگل

، 1934کاشانی،)ای دیگر از درون ایشان داردزنند نیز حکایت از گوشهمینگارند و نقشپوشند و میها بدان میهایی که انسانگویند و رنگمی

14.)  

که  آید. از دیدگاه علمی ثابت شدهها توسط اشیاء به وجود میاست که در اثر عبور یا انتشار یا بازتاب ترکیب رنگرنگ یک انعکاس مرئی 

کند و برخی را ها، بعضی پرتوها را جذب میخورشید است و هر شیء به میزان شفافیت و خاصیت جذب پرتو های نورها از تشعشعهمه رنگ

ه رنگ تشبیه شده است و خلق بدر عرفان اسالمی حق به نوری بی. بینیمل را به رنگ پرتوهای بازتاب شده میدهد، در نتیجه آن شکبازتاب می

ترین نرنگ با تجزیه نور شکل گرفته و نمادی بدیل نور است و بلکه صورت متکثر از نور واحد.ای رنگین. رنگ در جهان محسوس همنشین بیآبگینه

و از سویی دیگر نور با تجزیه، تجلیات مختلف  وحدت سازد. از یک سو رنگ همان نور است همانمودار میتمثیل تجلی کثرت در وحدت را ن

 (.44،1933،یعظیم بمانیان،)یابدنور که خود نماد کاملی از وحدت است با رنگ تجلی می یا همان کثرت و حالیابد می

وح ها بر رواسطه ترکیب یا هماهنگی رنگادین رنگ و تأثیرات کلماتی که بهها در هنر ایرانی با خردمندی و آگاهی از هر دو مفهوم نمرنگ

استفاده اء. های طبیعی اشیتقلید رنگ هاست، حتیها بیشتر به منظور یادآوری آسمانی واقعیت چیزکاربرد سنتی رنگ د.نروکار میگذارد، بهاثر می

از ب معماری این سرزمین های دوراری است. سابقه کاربرد رنگ در تزیین بنا به گذشتههای تزیین در معمیکی از راه از ترکیب و التقاط رنگ ها

آرامش  اختیار یک حالتها در تزیین بنا بید. با مشاهده این رنگنباشهایی نظیر آبی، سفید و زرد که نشانه آسمان، آب و زمین میگردد، رنگمی

هزادی، و ب فرشایسته)شدای و سبز استفاده میبیشتر از چند رنگ خاص از جمله آبی فیروزهدر ابتدا  شود.شخص ایجاد می درو احساس متعالی 

. تمامی این موضوعات حاملی روشن که رنگی بهشتی استبخش مانند آبیِ، مالیم و آرامشهای آسمانیدر هر حال  بیشتر از رنگ (111، 1931

                                                           
1 Mental Image 
2 Sense of Place 
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معماری در جهت ایجاد حسی قوی و نیرومند برای مخاطب خود، مخاطبی که در  هستند در جهت هرچه پربارتر نمودن تجلی مفهومی فضای

ن توان ایهای معماری گذشته این سرزمین میفضای معماری آنچنان غرق گردد که روح خود را متجلی شده از آن بداند. باتوجه به بررسی نمونه

یی و وحدت توانسته است مکان معماری را محلی پاك و زیبا جهت حضور کننده زیباموضوع را دریافت نمود استفاده از تمامی مفاهیم منعکس

 افراد دانست.

 

 سؤال تحقیق -2

 تعلق به مکان معماری اثر بگذارد و این اثرگذاری به چه میزان است؟تواند بر نوع و چگونگی حسآیا رنگ می -

 تعلق به مکان معماری را افزایش یا کاهش دهد؟تواند حسرنگ چگونه می -

 روانشناختی از منظر اندیشه اسالم در محیط کالبدی چگونه است؟-شده از لحاظ اعتقادیهای شناختهجایگاه رنگ -

 

 فرضیه تحقیق -3

ید که مانای ایجاد میگذارد در وی خاطرهیمیایی و حسی که بر مغز انسان میثیر شرض این موضوع که رنگ باتوجه به تأنویسندگان با ف

تعلقی است که مکان برای وی ایجاد نموده است. رنگ بر روی محیط کالبدی تأثیر گذاشته و متناسب با مکان همان حسِاین خاطره برای وی 

از نظر روانی هر فرد دارای ت تأثیر خود قراردهد. تواند بر روی محیط تأثیر مثبت یا منفی بگذارد و فرد را تحای متنوع میهنگاستفاده از ر

 میزانها با توجه بهصورتی که رنگباشد بهها نیز صادق میوص فردی خویش است که همین موضوع درباره رنگهای مخصشخصیت و ویژگی

شود و هر رنگ از نظر تیرگی، روشنی، شفافیت و ماهیت رنگی خود حاوی اطالعات و قدرت و ماهیت تأثیرگذاری درونی خود سنجیده می

در ذهن بیننده تأثیرگذاری مختص به خود را دارد در نتیجه استفاده از هر رنگ با خصوصیات باشد که ها و خصوصیات مخصوص خود میشاخصه

 ته باشد.رود را داشخاص خود باید مختص فضایی باشد که متناسب و منحصر به آن رنگ باشد تا بتواند تأثیرگذاری مثبتی که از آن انتظار می

های متفاوت بصری و روانی بوده و باید در فضاهای متفاوت و ها دارای شاخصهه رنگدر نتیجه از جمله فرضیات این مقاله بر این است ک

د.در ترین و بهترین تأثیر را گرفته و یا بگذارنمتناسب با آنچه ماهیت خود رنگ است به کار گرفته شوند تا از نظر تأثیرگذاری بتوانند مناسب

اند تا معانی ردهکهای رنگی آنان استفادهها وشاخصهبایی، شفافیت و یا ناپاکی نیز از رنگاندیشه اسالمی نیزبرای نمایش خوبی و بدی، زشتی و زی

هایی هستند که به دلیل دارا هایی چون سفید و سبز از جمله رنگتر باشد، به صورتی که رنگتر و قابل دركو مفاهیم برای مخاطب ملموس

ن هایی همچورامش، نمادی از پاکی، صداقت، درستی و راستی بوده و در نقطه مقابل رنگآهای خاص رنگی از جمله شفافیت و حسِبودن مشخصه

 ها با کمکدهند. که این نوع تمثیلهای از آتش جهنم و البسه شیاطین را نمایش میسیاه و سرخ نمادهای از زشتی، پلیدی، و یا حتی شعله

ی ها و ارتباط رنگی میان خوبی و سفیدباشد.  فرد مسلمان با این آموزهقهی خاص میهای گوناگون القاءکننده مبانی دستوری دین و مبانی فرنگ

دلیل تکرار این موضوع از نظر روانشناسی، ارتباطی موضوعی و کند، که بهیا بدی و سیاهی، آمیختگی و تصوری عمیق و باوری اعتقادی پیدا می

ته هماهنگ با موضوع که در)سفیدی یعنی خوبی و سیاهی نمادی از ظلم و بدی( ذهن قراردادی است نانوشته و الب شود، گوییذهنی برقرار می

 هایشان تجلی خوب، بد و یا زشت و زیبا هستند.ها ار با شاخصهفرد مسلمان است، به صورت کلی در ذهن فرد مسلمان رنگ

 

 پیشینه تحقیق -4

ایی است نویسندگان در پی شناسرنگ در فضاهای معماری نگاشته شدهباتوجه به بررسی متون و نوشتارهای متنوعی که در خصوص کاربرد 

ه وجود متون اساسی کمکان ارائه نمایند. با اینای مشخص در خصوص این موضوع در ایجاد حسِعواملی در این نوشتارها هستند که بتواند رابطه

زیری وگردند. حلیل گردیده و اهداف و نتایج آن به این صورت ارائه میاند بررسی، تجزیه و تدر این خصوص مطالب بسیار باارزشی را ارائه نموده

دوره سالمی ابه هنرتوجه د یکرروبا  "لملکانصیر مسجددر  نحسِمکا دیجادر ا نگر هسیجایگاربر"( در مقاله خود  تحت عنوان 1933)و مصلح
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ی برربا کاآن تطبیق و لملک امختلف مسجد نصیرهای بخشدر فته رربکا هایرنگسی ربر-1اند: ر با اهدف زیر نوشتار خود را به انجام رسانیدهقاجا

دوره قاجار. این نوشتار در پی پاسخگویی به این مطلب در ه از هنراسالمی شدده ستفاا هایرنگ یثیرپذیرأتان میزع و سی نوربر -3، فضاها

چه های مختلف مسجد بهگیری از این الگوها در مکاننحوه بهره و؟ ها هستندثیرگذار رنگ از منظر هنراسالمی کدامأباشد که: فاکتورهای تمی

ر ثیرات روانشناختی انواع آن دأت ابتدا رنگ و که استهمخوانی انجام گرفته -های همبستگیبراساس تحقیق موردنظرنوشتار  باشند؟گونه می

 های بکار رفته درمسجد باتوجه به دوره قاجاریه بهاست. رنگگرفتهمتون و ازدیدگاه اسالم و سابقه استفاده نمادین از رنگ مورد بررسی قرار 

ن مسلمار هد که معمادمین سیها نشار. براستهای مقایسه شدو با الگوهای استخراج شده از مطالعات کتابخانه هتفکیک فضایی، مطالعه گردید

 هایرنگاز ، نمازیط انیز متناسب با شرن و ناسب با هر مکامتوری، ینبااز دبرگرفته ری، لتمحواصل عداتحقق ی ستادر را مسجد،ساخت در 

 . ستاگرفتههبنا بهرت تزیینازی و نماسادر مختلف 

با هدف شناسایی  "آن دهندهیلتعلق به مکان و عوامل تشکمفهوم حسِ"ای تحت عنوان ( با مقاله1933)فروزنده و مطلبیدر بررسی دیگر 

اند. بدین منظور، براساس روش پژوهش شناختی دهنده آن پرداختهتعلق و عوامل تشکیلابعاد مختلف حسِمکان در معماری به معرفی  یتعلقحسِ

ز معیارهای ا به مکان تعلقدهد حسِمیاند. نتایج پژوهش نشانشناسانه به بررسی ادبیات موضوع پرداختهشناسانه و معرفتو با رویکردهای هستی

های کالبدی نظیر فرم، رنگ، اندازه، شکل، مقیاس و روابط های طراحی محیطی، ویژگیهای با کیفیت بوده و در معماری و رشتهارزیابی محیط

هایت در نباشد که دارا می ی مکانتعلقگیری حسِثری در شکلؤهای اجتماعی محیط، نقش مهم و مکید بر فعالیتأمین و تأاجزاء کالبدی با ت

 .استثیرگذار محیطی ارائه گردیدهأمدلی از عوامل ت

 هایجلوه کیفیت ارتقاء دنبالبه "ینات و رنگ در بناهای اسالمی دوره صفویهئبررسی هنر تز"( در نوشتار خود 1934کرمانی و همکاران)

–4 هنردرتفکراسالمی،–9 هنردینی،–3 ،وهنر دین هایوشباهت هاتفاوت-1چون:  عناوینی بررسی به راستا دراین که اندبوده وتزئینات بصری

-اییاند. نوع نگارش تحقیق براساس شیوه کتابخانهدربنا پرداخته ازکاشی استفادهدالیل –9 ،تزئیناتهای تکنیک–1 ،اسالمی درمعماریتزئینات 

بحث معماری اسالمی بدون پرداختن به تزئینات ناقص است و سواالتی از این دست که این تزئینات چه در این تحقیق است. اسنادی انجام گرفته

شود. نتایج پژوهش حکایت از این دارد که سبک هنری که در دوران مطرح می؟ها با معماری چیست هستند؟ چه نقشی دارند؟ و نسبت آن

های باشد.  بناهای دینی و مذهبی روزگار صفوی با کاشیدوران ایلخانی و تیموری میهای است حاصل دگرگونی سبکصفوی رونق و رواج داشته

نر و نیز از فهم هبوده ها شد حاکی از ذوق و آگاهی ایرانیان در استفاده از رنگهای زیبا و نقوش اسلیمی و گیاهان تزئین میسفالی که با رنگ

ود از های سبز و کببود، سبز، طالیی، سرخ و زرد به مقدار زیادی بکار رفته است که رنگهای کگیرد. در هنر دینی رنگدینی آنان سرچشمه می

های یی نورانی و پاك دارد و رنگأنماید. رنگ طالیی همان نور است که منشنهایت و ملکوتی را ایجاد میکه احساس بی های سرد فضا بودهرنگ

 متنوع در فضاهای دینی ایجاد حسرنگی های ترین دلیل استفاده از کاشیئینات است. مهمدهنده سایه و نوعی زیبایی و تنوع در تزتیره نشان

 .معنوی و آرامش روح و روان است

باهدف بررسی  "مکان در فضای معماریها در ارتقای حسِها و نقش آنماهیت نشانه"باعنوان  تحقیق خوددر  (1931)فالحت و نوحی

ها با دیدگاهی ساختارگرایانه به های مختلف نشانهمکان، پس از بررسی ویژگینایی و نقش آن در ارتقای حسِها در ادراك مفاهیم معنقش نشانه

مکان یکی از مهمترین معیارهای کیفیت تعلقی اند. حسِمطالعه ماهیت این عناصر در معماری و نحوه ادراك مفاهیم نشانه شناسانه پرداخته

مکان از دیدگاه پدیدار شناسی بررسی شده است. نتایج این تعلق به چگونگی تاثیر معانی نمادین بر حسِمعنایی فضای معماری است که در آن 

عوامل  دهد. در بررسیمکان را توضیح میتعلق به ثیر عوامل نشانگی بر حسِأدهد که مدل پیشنهادی تحقیق حاضر چگونگی تپژوهش نشان می

های خاصی لفهمؤها و ها در مقیاسهای مختلف نشانهثرند، این نتیجه حاصل آمد که جنبهؤمکان مسِشده که در ایجاد حهای یادثر بر نشانهؤم

. باتوجه به بررسی این متون حضور رنگ در فضای معماری باعث رونق حس مخاطب و درگیری بیشتر و در طراحی فضا تجلی بیشتری دارند

تفاده از رنگ، متناسب با فضا، تمرکز یا ریتم، تحرك و شادابی را به وسیله تراکم یا پراکندگی گردد. معمار با استر وی با این مکان میمندانهحس

 کند.. دایجاد می هارنگو یا تنوع و یکنواختی  هارنگ
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ه ر بحث معماری اسالمی که درواقع بدون پرداختن به تزئینات ناقص است رنگ نقش ایجاد حس معنوی و آرامش روح و روان را دارد و ب

 مانمسل رمعما کنند.شوند و در فضایی ملکوتی امنیت و جاودانگی را احساس میواسطه رنگ در فضاهای دینی، مؤمنان از وجود غیرخدا فارق می

ست. ان دادهبه بهترین شکل نشاس مکانی مقددر ها، رنگت در کثرر ونوت در حدن وبیاری و معماار بزده از استفاابا دات را موجودر ند اوتجلی خد

م مکانی که باید تماده و در برهبهرد شاع و متنوی نگهااز رکند ا پیدرا ند اوخده پیشگار در حضوای برزم بی الداشااوت ومن باید طرؤنجا که مدر آ

ی هاسیهمچنین بر اساس برر فریضه مهیا میکندای ادای بررا یط اجهتی مشخص شرو در  هارنگار با تکر، قلب به یک سمت باشدر حضوو توجه 

گیری معنا در محیط)برآیند تعامل فرد، دیگران و محیط(، از یک طرف وابسته به مشخصات و مکان منطبق بر مدل شکلتعلق بهحاصله، حسِ

 ها و شناخت افراد نسبت به مکان بوده و از طرف دیگر ریشه در تعامالت اجتماعی و ارتباط فرد وها، شایستگیهای فردی شامل: انگیزشویژگی

ری معنای گیهای کالبدی آن در شکلباشد. محیط و ویژگیدیگران در محیط دارد که منبعث از نیاز انسانی تعلق به عنوان نیاز اولیه انسانی می

ای همعنایی فضای معماری است و نقش جنبهمکان یکی از مهمترین معیارهای کیفیتتعلقیِمکان نقش بسیار مهمی دارد. درواقع حسِتعلقیحسِ

یرد. وجه گها شکل میواسطه نوع کاربری و فعالیتشناسی بهمکان کامالً ملموس است. وجه کاربرد نشانهتعلق بهها در ارتقاء حسِمختلف نشانه

ونگی تأثیر ترتیب چگکند و به اینشناسی و هویتی دارد تجلی میها نیز غالباً به صورت مؤلفه کالبدی که ریشه در مبانی زیباییمعنایی نشانه

 شود.مکان بررسی میتعلق بهنشانگی بر حسِعوامل

 

 ادبیات موضوع -5

 تباطار این در رویکردهای گوناگون مکان،به تعلقمکان و حسِفضا و مکان،حسِ مفهوم پیرامون مختلف هایدیدگاه تعریف با بخش این در

 صلیا رویکرد مکان،به تعلقحسِ دهندهشکل عوامل بررسی با نهایت در. شودمی ارائه است گراییتجربه و پدیدارشناختی رویکرد دو شامل که

 .شودمی تبیین است، اسالمی معماری مکان فضاسازی در مکانتعلقیحسِ افزاییبرهم وتأثیرآن بررسی رنگ که این پژوهش

 

 فضا و مکان معماری -5-1
لیکن نباید با هم اشتباه گرفته شوند. در واقع فضا تبلورمکان و یکی از فضا و مکان، ممکن است واجد معانی مشابهی به نظر آیند، 

(. 1913افشارنادری، )بخشیدن به مکان استای برای تحققهای بسیار مهم آن است. انسان به مکان نیاز دارد. فضای معماری وسیلهمشخصه

های متفاوت دارند. مکان اگون و رفتارهای مختلف احتیاج به مکانمنظور از مکان، مفهوم مجرد و کالمی آن، به معنی یک جا نیست. اشیای گون

(. مکان بخشی از فضاست 193، 1939گروتر، )جا یا قسمتی از فضاست که از طریق عواملی که در آن قرار دارند صاحب هویت خاصی شده است

زیند گمعماری در مواجهه با محیط، یا زبان، محیط را برمیشود. که به واسطه عناصر و عواملی خاص صاحب هویتی منحصربه فرد و تکرارناپذیر می

پردازد. به عبارت دیگر تعلق مکانی است که می تواند ساختمان را تبدیل به معماری کند یا به مقابله با محیط مییا خود را جدا از محیط بیان می

م پیچیده مهم ترین عامل تجربه زیستن در مکان است؛ تجربه تعلق تواند جا را به مکان تبدیل کند. این ارتباط درهکند و معماری است که می

 (. 1931صنعتی، رییسی، عشقی)داشتن به مکان و معنا دادن به آن

تواند در مقیاس وسیع از یک داند که تجربه آن میعملکرد( و معانی می)هافعالیت ،رلف مکان را ترکیبی از اشیاء طبیعی و انسان ساخت

باشدکه آن ها و معانی میاز نظر وی مکان واجد سه خصوصیت محدوده کالبدی، فعالیت( Relph,1976)قاره را برداشته باشد اتاق کوچک تا یک

کند. کارمونا در کتاب ارزشمند خود مکان را یک مثلث سه قطبی ذهنی برای فرد تبدیل میرا از حالت یک فضا خارج و به یک مکان با یک تجربهِ

کارمونا، )باشدداند که در یک مثلث تعاملی مکان را بوجود آورده و واجد دامنه های مختلفی میمل فعالیت، فرم و تصورفردی میحاصل برایند سه عا

  باشد.( می1311کانتر، )کانتر "مدل مکان"رسیم که همان نظریه به مدلی از مکان می 9(. با مقایسه تطبیقی این 3119
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  (Canter,1111)آنمدل مفهومی مکان و اجزاء : 1شکل

 
 حس مکان و معناری حس تعلق به مکان -5-2

ها، توقعات، ها، معانی و رمزهایی است که مردم براساس نقشدهد محیط عالوه بر عناصرکالبدی شامل پیامهای انجام شده نشان میپژوهش

ردازند. این حس کلی که پس از ادراك و قضاوت نسبت به پکنند و درمورد آن به قضاوت میها و دیگر عوامل آن را رمزگشایی و درك میانگیزه

او به شود که به عنوان عاملی مهم در هماهنگی فرد با محیط و ایجاد احساس تعلقِمکان نامیده میآید، حسِوجود میمحیط خاص در فرد به

باشد: پدیدارشناسان و دیدگاه کلی مطرح می مکان در دو(. حس1311ِقادرمرزی، )شودمکان و در نهایت تداوم حضورش در آنجا شمرده می

های روزمره است. این حس مکان به معنای مرتبط شدن با مکان به واسطه درك نمادها و فعالیتمحیط. از نگاه پدیدار شناسان حسِروانشناسانِ

 ، (Relph,1976)تواند در مکان زندگی فرد به وجودآمده و با گذرزمان عمق و گسترش یابدمی

کان ممکان است و حسِمکان و شخصیتو تجربه دوستیهای مکانمکان، واژهیدگاه پدیدارشناختی مهترین مفاهیم مرتبط در بیان حسِاز د

ر مکان بیشتمحیطی واژه حسِشناسانِمکان دارد. اما از منظر روانمکان است که معنای نزدیک به روحهای غیرمادی یا شخصیتبه معنای ویژگی

ی محیطشناسیِم عاطفه، محبت، قضاوت و تجربه کلی مکان یا توانایی فضا در ایجاد حس خاص یا تعلق در افراد است. از دیدگاه روانبه مفهو

 پنداریذاتها به تجربه حسی، عاطفی و معنوی خاص نسبت به محیط زندگی نیاز دارند. این نیازها از طریق تعامل صمیمی و نوعی همانسان

 (. 1931فالحت، )شودمکان نامیده میپنداری، روح یا حسِذات. این تعامل صمیمی و همقابل تحقق است

اصطالح حس تعلق از ترکیب دو واژه حس و تعلق تشکیل شده است. واژه حس در فرهنگ لغات آکسفورد سه معنای اصلی دارد: نخست 

شود یعنی قضاوتی که بعد از ادراك ه درك تصویرذهنی گفته میشناسی بگانه؛ دوم احساس، عاطفه و محبت که در روانیکی از حواس پنج

تواند خوب، جذاب یا بد باشد؛ سوم، توانایی در قضاوت درباره یک چیز انتزاعی، مثل آید که میمعنای شئ نسبت به خود شئ در فرد به وجود می

ر دادن خود به انسان است و دسیر یا توانایی مسیر در نشانکه به مفهوم توانایی یک فرد در پیداکردن م یابیمعنای حس در اصطالح حس جهت

خاطر را عالقه داشتن، عشق به نامه دهخدا تعلّقِشناسی لغتباشد. در واژهنهایت حس به معنای شناخت تام یا کلی یک شئ توسط انسان می

ه منظور تعلق که بکند. حسِتن را معادل تعصب تعریف میخاطر داشخلدون تعلّقِکند و از نظر ابنچیزی داشتن و میل به کسی داشتن معنی می

شود، در این صورت انسان خود را ای به پیوند فرد با بافت منجر میگونهکند بهمندی و تداوم حضور انسان در مکان نقش مهمی ایفا میبهره

سازد، این خصیت، نقشی برای بافت در ذهنِ خود متصور میها، معانی، عملکردها و شهای خود از نشانهداند و براساس تجربهجزئی از بافت می

مکان تعلق به(. در ادامه چند تعریف از حس1933ِپاکزاد، )شودفرد بوده و در نتیجه مکان برای او مهم و قابل احترام مینقش نزد او منحصربه

یژگی این احساس این است که افراد تمایل به مکان و آورده شده است: پیوندی احساسی و خوشایند بین افراد و مکانی خاص که مهمترین و

واسطه نزدیک بودن به یک مکان یا پریشانی . حالتی از آسایش روانی و رضایت به(Hidalgo,2001)کنندحفظ فیزیکی آن را در خود درك می

 (Giuliani,1991).شودخاطر نامیده میتعلقِناشی از دوری و جدا شدن از یک مکان حسِ
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 عوامل شکل دهنده حس مکان -5-3
 (3صورت شکل)توان به می را مکانحسِ دهندهشکل عوامل آن، مختلف سطوح و مختلف هایدیدگاه در مکانحسِ مفهوم به توجه با

 کرد. تقسیم

 
 : نمایش عوامل تشکیل دهنده حس مکان)نگارندگان(2شکل    

 
 از اهناخودآگ یا خودآگاه صورت به گروه یا شخص که هایکیفیت و نمادها معانی، از پیچیده است ترکیبی مکان عوامل ادراکی شناختی؛ حس

 .هستند مکانحسِ ایجاد عوامل از شودمی رمزگشایی فرد توسط مکان ادراك از پس که مفاهیمی و معانی. کند ادراك خاص ایمنطقه یا فضا

اندازه مکان، درجه محصوریت،  ( شامل1باتوجه به جدول) مکانحسِ و ادراك در مؤثر کالبدی عوامل ترینمهم استیل فریتز نظر عوامل کالبدی؛ از

ه بتضاد، مقیاس، تناسب، مقیاس، تناسب، مقیاس انسانی، فاصله، بافت، رنگ، بو، صدا و تنوع بصری می باشند. بنابر عوامل کالبدی استیل رنگ 

ای معماری است، که در این رساله ما به بررسی مفهوم رنگ و تأثیرات مکان در یک فضتعلق بهی حسِدهندهعنوان یکی از عوامل تشکیل

 پردازیم.مکان میتعلق بهروانشناختی آن در مکان معماری و چگونگی تأثیر آن بر افزایش حسِ

 
 (Norberg Schuls,1997: عوامل کالبدی مؤثر در ادراک و حس مکان، مأخذ)1جدول

 
 

 معنای نمادین رنگ -6

 نگارگری در خصوص به و اسالم هنر در رنگ. است «رنگ» عنصر دارند رمزی و نمادین معنای هاتمدن از بسیاری در که مهمی عناصر از 

 نمادین یمعنای قطع، به پس است پدیدار عالم فراسوی عالمی روایتگر رنگ نگارگری در. شودمی محسوب تأثیرگذار و مهم بسیار عنصری ایرانی

 را خود به مختص رنگ کدام هر او عارفانه حاالت و عارف سلوك مراحل حتی اسالمی و ایرانی عرفان در کلی طوربه. کندمی حمل خود با را

 سیلهو به ذوات برخی رویت خود طریق طی از مقامی در سالک که است معتقد «الجالل فواتح و الجمال فوائح»  کتاب در کبری الدین نجم. دارند

 در دخو حقیقی مرتبه و جایگاه بر آنها واسطه به تواندمی که کنندمی عمل عارف برای شاخصی مثابه به هارنگ. شوندمی نمایانده او بر رنگ

 شوند،یم تقسیم مرحله هفت به که هااندام این پردازدمی رنگ باب در عرفانی شناسیاندام نوعی به سمنانی، الدوله عالء .شود آگاه سلوك مراحل

 لطیفه» ،«نفسیه لطیفه» ،«قالبیه لطیفه» هاینام با را مراحل این او. خاص رنگی بیانگر و است سلوك مراحل از مرتبتی نمایانگر مرحله هر

 اندام هک اول مرحله. کندمی گذاری نام محمدیه مقام یا «حقیه لطیفه» هفتم مرحله و «خفیه لطیفه»،«روحیه لطیفه» ،«سریه لطیفه» ،«قلبیه

 به دهندمی نام «وجود نوح» را آن که دوم مرحله.  دارد رنگ سیاه و سرد رنگی که است طبیعت عالم یا مادی جسم همان است قالبیه لطیفه

 هک است روحانی من آن برای جایگاهی» مرحله این که عقیق مثابه به دارد سرخ رنگی که نامندمی وجود ابراهیم را سوم مرحله و است آبی رنگ

 که چهارم مرحله. کندمی احساس خود در را عظیم ذوقی نور این دیدن از سالک و(. 111 صفحه زیبایی، و هنر حکمت،)دارد جا آدمی دل در

 زرد رنگ است روحیه لطیفه دیگر نام که وجود داوود(. همان)گیرد شدن کشف لدنی علم مقام این در» و دارد سفید رنگی است وجود موسای

 و ودب خوشاینده غایت به ای زردی»  نوریه رساله در سمنانی تعبیر به و است داشته خاصی تقدس نیز دور شرق در زرد رنگ کلی طور به دارد

 اویعیس هاینام با که هستند رنگ سبز و روشن سیاه رنگ به ترتیب به هفتم و ششم مرحله(. همان)گردد قوی دل و ضعیف نفس او دیدن از

 همین به و است سراالسرار مقام وجود عیسایی مرحله و است الهی ذات تصویر واقع در محمدیه مقام که شوندمی گذارینام محمدیه مقام و وجود
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 اسالمی فرهنگ در»  بود، سبز رنگ به که هفتم مرحله و است الهوت عالم همان واقع در و گذاردمی نام روشن سیاه را آن که است جهت

 پوش سبز خضر. کندمی تجلی( ع)خضر حضرت نام اطراف در باالخص صورت این به و است عرفانی معانی ترینعالی متضمن سبز سمبولیسم

 لمراح و مراتب سلسله و رنگ تنگاتنگ پیوند نمایانگر که بندیتقسیم این(. 393 صفحه اسالمی، هنر در معنوی حکمت تجلیات)است جاوید

 در ار مسئله این تجلی ما و اندکرده برقرار هم با اسالمی بزرگ تمدن این در عرفان و هنر که است عمیقی ارتباط گویای است، عرفانی سلوك

 .کنیممی مشاهده اسالم هنر

 

 تأثیرات روانشناختی رنگ -6-1
 نگ(. ر1931 ردی،بلو)یدآمی دبوجو ءشیاا توسط هارنگ ترکیب بتازبا یا رنتشاا یا رعبو ثرا در که ،مرئی سنعکاا یک از ستا رتعبا نگر

 تیومتفا ژیفیزیولو هایسخپا ها باعث(. رنگ111، 1931ی، نیرریشکا)کندن مینمایا ها،وتتفا طریق از را آن دبعاا شناخت و هستی ییباییهاز

-می دیجاا ادفرا در را تیومتفا هایحس ،فرهنگی مینهز به بسته و ،میشوند نبد یماد و شیارگو ،سیستمتنفسی ،قلبنضربا ن،خورفشا در

 برسیم نجا و روح و جسم چگیریکپا به تا کندمیکمک  ما نگ بهر. ستا بیشتر اصد ثیرتأ از ننساا بر نگر ثیر(. تأ1931سهرابی، چشمه)کنند

 محیطی عامل یک انعنو به نگر خشندگی(. در13، 1919فلمار، )باشند مؤثر تحساساوز ابر در و د،خودرونِ سحساا به ما توجه در نندتوامی یا و

-سحسا(. ا41، 1911کارکیا، )بمانند باقی رهوشیا و سحسا نمحیطشا به نسبت دممر که کندمی کمک؛ باشد عتنو و تغییر در اًئمدا ندتوامی که

 (. خداوند131، 1931نیری، شکاری)ها، برگرفته از درون اوسترنگ هنیذ هایدریافت و یدآمی دبوجو ننساا در نگین نورهای ریدد از که ییها

 لکذ فی إن ألوانه مختلفا األرض فی لکم ذرأ ما و »انددانسته ذکر اهل برای الهی آیات از اینشانه را مخلوقات دادن قرار رنگارنگ کریم قرآن در

 نخست معنای که صبغه دیگری و لون یکی است، رفته کار به رنگ معنای به کلمه دو قرآن در(. 19 آیه نحل، مجید، قرآن)« یذکرون لقوم آلیة

 .خداست رنگ مقصود صبغه از جایی در اما. است طبیعت هایرنگ انواع و رنگارنگی مقصود و رودمی کاربه جمع صورت به

 

 رنگ در معماری اسالمی -6-2
 جمال و جلوه جانبی و جاندار موجودات پیکر در ظهور و تجلی با هارنگ. است رنگ هستی، جهان در الهی چشمگیر هاینشانه جمله از

 ا،هرنگ جهان و رنگ بدون که کرد اذعان باید مبالغهبی. اندساخته خود مرهون را زندگی شکوه و حیات چرخه ادامه بخشیده، طبیعت به خاصی

 موجودات سایر و انسان در روانی متناوب رهاوردهای که هاسترنگ متنوع تأثیر سایه در. نمودمی رخ جاهمه در نشاطیبی و افسردگی و سردی

 لپذیرد و بنددبرمی رخت مادی زندگی فضای از یکنواختی و یکسویی رهگذر، این از و شودمی دمیده تکاپو و جنبش روح و کندمی پیدا تظاهر

 هاینشانه از را آن و فرموده اشاره هاآن شناختیزیست آثار و موجودات مختلف هایرنگ به مجید قرآن از چند آیاتی در حکیم خداوند. گرددمی

 شده اشاره نآ فیزیولوژیک اثر به ایآیه در رنگ به نسبت قرآن در: »نویسدمی زمینه این در پاکنژاد دکتر شهید. است دانسته خویش تدبیر بارز

 اییج آن برای خواهدمی جدید علم در تازه که شده توجه نیز هارنگ شفابخشی و غذایی خواص به حتی آن پسیکولوژیک اثر به دیگر ایآیه در

 هر طوریکه به هاسترنگ بودن نمادین اسالمی ایرانی فرهنگ های مشخصه از یکی(. 119 ،1991 پاکنژاد،(آید میان به آن از نامی و بازگردد

 ی،بهزاد فرو شایسته.)باشد داشته مهمی نقش هستی هایعرصه از بسیاری در توانسته طریق این از و باشدمی معنوی مفهوم یک دارای رنگ

 اب اسالمی معماری در رنگ دلیل، همین به. است معنوی و قدسی یا تمثیلی و باطنی عمیق فحوای از غنی و پرمایه اسالم در رنگ(. 31 ،1931

 روح با اسالمی شناسیهستی در هارنگ الوهیت و قداست و روحانیت. است تنیده درهم آن هایتمثیل و قرآن کالم وحیانی شناسیهستی

 .دارد بنیادین مناسبت و قرابت لطف، پر صور و ظرافت شناختیزیبایی ذائقه و گرافیک

 

 رنگ و خاطره سازنمایی فضای معماری -6-3
مکان نه فقط باعث هماهنگی و کارکرد مناسب فضای معماری و انسان است بلکه عاملی برای احساس امنیت، لذت و ادراك عاطفی حسِ

کند. درواقع دلبستگی به مکان رابطه نمادین ایجاد شده توسط احساس تعلق آنها به مکان کمک می باشد و به هویتمندی افراد وافراد نیز می

دهد. دلبستگی به مکان مبنایی برای درك فرد و افراد به مکان است که معانی احساسی، عاطفی و فرهنگی مشترکی به یک فضای خاص می
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(. هنگامی که انسان به مرور زمان با یک فضا انس 91، 1931فالحت، )آیدود میگروه نسبت به محیط است و معموال در محیطی فرهنگی بوج

شود و حس آشنا و نوستالژیکی در قبال آن فضا دارد. این کند، این فضا برای او ارزشمند میخاطر پیدا میگیرد و نسبت به آن احساس تعلقِمی

جدا  ترین صفتهای بنیادی محیط و مشخصسازی دارد. رنگ هم از ویژگیاطرهِگیری است که رنگ در مکان معماری قابلیت خنکته قابل نتیجه

ذارد گسزایی دارد. بافت و رنگ بر بار بصری، مقیاس و کیفیت انعکاس نور اثر میطور در بار بصری مکان تأثیر بهکننده دو محیط است و همین

ازی سشود، برای انسان قابلیت خاطرهرود. رنگ باعث تغییر محیط میت میها صورت گیرد ویژگی مکان از دسو اگر طراحی بدون هماهنگی رنگ

رای شود که مکان معماری داکند و این موضوع برای انسان حس نوستالژیک دارد. رنگ باعث میدارد و تغییراتی در بینش و رفتار انسان ایجاد می

 تعلق به مکان معماری است.یک عنصر بسیار مهم برای ایجاد حسِ تعلق شود. پس رنگحسی به نام وابستگی یا در عنوان خاص خود حسِ

 

 نتیجه گیری

کند و مخاطب نسبت به مکان کند و آن محیط را برای او باارزش میتعلق چیزی است که مخاطب را به مکان معماری وابسته میحسِ

این ارزش در معماری باید به عنوان وجه مثبت درنظر گرفنه شود، شود. کند و نسبت به آن محیط وابسته میگونه رفتار میمعماری با حس تعلق

 دهد که یکی ازها نشان میها و بررسیشود. نتایج تحلیلتعلق میارزش ایجادشده باعث بوجودآمدن حس وابستگی یا در عنوان خاص خود حسِ

است. عناصر کالبدی به طور مستقیم باعث ایجاد عالقه به  تعلق به یک مکان معماری، عناصر کالبدی آن فضاهای ایجاد حسِترین شاخصهمهم

 نمکان شده است. این پژوهش نشان داد که از میان عناصر کالبدی مذکور، رنگ، رابطه معناداری با میزان عالقه به مکان معماری برای مخاطبی

تواند در مخاطب خود حسی کان معماری ایجاد شود میی خاص معماری در فضاسازی مهنرمندی یا شیوه دارد. رنگ اگر با نوع خاصی از شیوه

بوجود آورد به نام حس تعلق. رنگ در معماری خود تعریف کننده مکان و فضای معماری است، خود باعث شده است که حسی بوجودآید و این 

نند با شناخت تأثیرات روانشناختی و تواتوان چنین نتیجه گرفت که طراحان و معماران معاصر میحس تعلقی است به فضای معماری. لذا می

ای هتر برای مخاطبین نمایند، تا به این طریق مخاطبان مکانمندانههای متفاوت بصری و روانی رنگ، اقدام به طراحی فضایی بهتر و حسشاخصه

 به مکان معماری باشند.معماری بتوانند در فضایی قرار گیرند که سرشار از احساس تعلق کالبدی، احساس عالقه و دلبستگی نسبت 
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