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چکیده:
جهان بدون رنگ امکان پذیر نیست .تمام ارتباطات به کمک رنگ انجام می پذیرد .رنگ ها می توانند به شیوه های مختلف ،تاثیرهایی
بنیادین در زندگی بر جای گذارند و هر کدام به سبب ویژگی های شیمیایی و روانشناسانه ای که دارا هستند ،منبع مهمی از انرژی
به شمار می روند .هر رنگ ب خش متفاوتی از مغز را تحریک می کند .بدون شک انتخاب رنگ ها در طراحی یک فضا بسیار دارای
هامیت می باشد و معماری رویکرد های مختلفی را در طراحی ایجاد می کند و بیشتر از هر عامل مستقل دیگری می تواند فضای
کسالت بار و یکنواخت محیط داخل را به مکانی دلنشین و روح بخش مبدل سازد .رنگ ها اثرات روانی و عاطفی بسیاری بر انسان
دارند .بررسی پژوهش ها به تاثیر رنگ بر سالمت فرد و بهداشت روحی و جسمی او تاکید دارد .از آنجا که محیط های شفابخش
فضایی با قابلیت کاهش تنش و بازگشت به سالمت روحی و جسمی برای فرد فراهم میکند استفاده از الگو های شفابخشی رنگ در
محیط های مسکونی که بیشتر وقت ما در آن می گذرد تاثیر به سزایی درسالمت روان انسان دارد ، .هدف از این تحقیق بازشناسایی
رویکرد شفابخشی رنگ در خانه متاسب با تاثیرات رنگ بر روان و جسم می باشد که در گذشته توجه به رنگ و تاثیر آن در معماری
خانه ها در نظر گرفته می شده بحثی که امروزه در معماری مدرن با رویکرد شفابخشی  ،این قدرت شفابخشی رنگ ها در نظر گرفته
می شود .این نوشتار از روش تحقیق ((توصیفی -تحلیلی)) و شیوه تحقیق مرور متون و اسناد کتابخانه ای و همچنین مطالعه موردی،
مشاهده مستقیم خانه های مسکون ی دوره قاجاری در آمل و بررسی میزان استفاده از الگوهای شفا بخش رنگ در این خانه ها براساس
روانشناسی رنگ ها و رویکرد رنگ درمانی می باشد .اگر رنگ مبلمان را از رنگ های به کار رفته در فضا جدا در نظر بگیریم نتایج
نشان می دهد طیف رنگی سفید تا کرم بیشتر رنگ به کار رفته درخانه هاست که جزء رنگ های خنثی برای رنگ آمیزی فضای
داخلی محیط های مسکونی می باشد .درتزیینات این خانه ها از رنگ های قرمز و آبی استفاده شده که جزو  4رنگ اصلی می باشد
و دارای ارجحیت روانی می باشد و هر کدام تاثیر روانی مخصوصی بر انسان دارند و دارای خاصیت شفابخشی در درمان بیماری های
جسمی و روحی می باشند.
واژگان کلیدی :رنگ ،الگوهای شفابخشی رنگ ،رنگ درمانی  ،معماری شفابخش  ،خانه های قاجاری آمل
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مقدمه :
طبیعت پیرامون ما سرشار از رنگ هایی است که با طلوع وغروب خورشید و تغیرات سایه و نور همواره در حال دگرگونی
است.درحقیقت رنگ ،همان نور است .نخستین بار نیوتن نور را به رنگ های قابل رویت تجزیه کرد و به وسیله نور خورشید طیف
کاملی از رنگ ها را به وجود آورد .وی همچنین کشف کرد که هر رنگی ،طول موجی منحصر به فرد دارد .این ویژگی رنگ همچون
صداست (طول موج معینی دارند و به و سیله آن انرژی خود را به ما منتقل میکنند) ،رنگ ها نیز با توجه به طول موجشان در نمودار
ارزشی رنگها ،جایگاه ویژه ای دارند وبا امواج خود به طور مستقیم در مرکز احساسات ما تاثیر میگذارند .رنگ ها از ابتدا در زندگی ما
وجود داشته اند ،زندگی بشر اولیه تحت تاثیر دوعامل قرارداشت :روزوشب و تاریکی وروشنایی .رنگ های مرتبط با دو محیط عبارتند
ازرنگ آبی تیره(سرمه ای)که بیانگرآسمان شب وزرد روشن که نشان دهنده نورآفتاب می باشد.
امروزه که دنیای ماشینی و صنعتی درتمامی عرصه های زندگی بشر رخنه کرده و همه چیزمان محدود شده به یک یا نهایتاً دو رنگ
که آن هم سلیقه در تطبیق و تنظیم آن به کار نرفته؛ فشار عصبی معنا و مفهوم پیدا می کند ،حتی رنگ کوچه ،خیابان و خانه ها
چندان برایمان اهمیت ندارد و فقط کارکرد آنها مهم است که واسطه و فاصله سهل انگارانه کار و استراحت نسبی ما باشند .این امر
موجب ای جاد شهرها و خانه های خاکستری شده که به مرور زمان تاثیر زیان باری بر جسم و روح آدمی دارد .ما دیگر آرامش را در
خانه هایمان نمی جوییم و از آنها بسوی محیطی با رنگ های طبیعی و ویالهای رنگارنگ برای کسب آرامش فرار می کنیم .بدین
صورت خانه های ما نقش خود را از دست داده اند و بیشتر موجب آزار ما می شوند .صدمات ناشی از از تنش و بحران های عصبی در
زندگی اج تماعی پیامدهای جسمی ،روانی و اجتماعی بسیاری در زندگی ما به وجود آورده است و موجب شده تا پژوهشگران به
تدوین برنامه هایی برای باز نگری و بازیابی محیط زندگی بپردازد تا با تلفیق انسان و محیط ،سالمت و بهداشت روان در جامعه نیز
به کیفیتی امید بخش نزدیک شود.
سابقه ی رنگ درمانی به سال ها قبل بر می گردد و حتی مصریان باستان و هند و چین از این روش استفاده کرده اند .ابوعلی سینا
نیز نظریاتی در این باب دارد و از آن برای درمان برخی بیماری ها استفاده می کرده است .در حال حاضر تاثیرات رنگ بر جسم و
روان انسان اثبات شده است و ب زرگانی مانند لوشر ،هانت ،آندروز ،ویلز و  ...نظریاتی مطرح نموده اند که از این طریق می توان الگوهای
شفا بخشی رنگ را استخراج کرده و در خانه های خود به کار بریم.
محیط خانه باید موجب آرامش روانی و کاهش استرس های فردی باشد به همین دلیل طراحی محیط خانه با رعایت الگوهای
شفابخشی می تواند در باالبردن سطح کیفی زندگی در آن محیط و ایجاد آسایش روانی و سالمت جسمی تاثیر بسزایی داشته باشد.
یکی از این الگوهای شفا بخشی در معماری رعایت الگوهای رنگی و استفاده از روش رنگ درمانی در محیط مسکونی و خانه می باشد.
خانه های مسکونی نقش مهمی در ارامش روانی افراد ساکن در خانه دارد و با توجه به این که خانه در هر دوره از زمان های مختلف
ودر هر کجای جهان یک محیط آرامش بخش و در پی آن شفا بخش محسوب میشده و تاثیر رنگ های مختلف در این محیط یک
امر مهم تلقی میشده است .در این پژوهش با مشاهده و بررسی خانه های قاجاری آمل و رنگ های استفاده شده در این خانه ها
تاثیرات رنگ بر شفابخشی این محیط های مسکونی را براساس روانشناسی رنگ ها بیان می کنیم .الگو هایی که قبال در معماری
خانه ها استفاده می شده اند اما امروزه کمتر مورد توجه قرار می گیرند.
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چهارچوب مفهومی موضوع مورد پژوهش:
شفاو شفابخشی در معماری:
شفا ،اصطالحی گسترده است که ضرورتا به معالجه بیماری اشاره ندارد بلکه به عنوان روندی کلی برای بهبود اطالق می شود که روح
و جسم را با هم در نظر می گیرد .شفابخشی خاصیتی است که طی آن سالمت روان تأمین شده و به کاهش استرس و افزایش
تجدید قوا می انجامد .شاخصه های شفا بخشی با چگونگی ادراک افراد از محیط در ارتباط است که این شاخصه ها از طریق ادراک
محیط ،سپس معنای مکان و ترجیحات محیطی بر افراد تاثیر گذار است که سبب کاهش تاثیرعوامل تنش زا ی محیط در افراد می
شود و در نتیجه قابلیت احیاگری محیطی باعث ایجاد آرامش روحی روانی در فرد می گردد( .سلطان زاده،حسین)2: 1931،معماری
شفابخش ،معماری انسانگرایانه برای ایجاد رفاه می باشد که باعث سالمتی ذهن ،بدن و روح و روان از طریق معماری است.
تاریخچه رنگ
شناخت ما از تاریخچه رنگ بسیار محدود و در هالهای از ابهام می باشد به هر حال معلوم است که انسان از حدود سی تا پانزده هزار
سال پیش از میالد مسیح از رنگ استفاده میکرده .نقاشی های غارهای آلتامیرا در شمال اسپانیا و السکو در جنوب فرانسه شواهد
این ادعا هستند .فیلسوفان یونان اولین نظریههای در مورد رنگ را بیان داشتند اما اولین نظریههای قابل تامل در مورد رنگ در دوران
رنسانس ایجاد شد .در حدود سالهای  1011میالدی داوینچی نظرش معطوف به رنگهای زرد ،سبز ،آبی و قرمز شد او این رنگها
را همچون رنگهای سیاه و سفید جزو رنگهای اصلی دانست و سعی کرد بنحوی نشان دهد چگونه با ترکیب این رنگها میتوان
تمام رنگها را بدست آورد .اما علم رنگ درمانی از طب هندی ،طب سنتی چین ،طب یونانی ،مصری و ایرانی سرچشمه گرفته شده
که از رنگها در درمان بیماریهای جسمی و روانی و برای اهداف پزشکی استفاده میشود.
ما در جهانی از رنگ زندگی می کنیم( )Huchendorf, 2007گوته در " فاربن لهر " در مورد هماهنگی و کلیت رنگ می نویسد:
وقتی چشم رنگی را می بیند  ,بالفاصله فعالیتش را شروع می کندو عملکردش چنان است که به شکلی نا خود آگاه و اجتناب ناپذیر
 ,رنگ دیگری ایجاد می کند که با پیوستن به حلقه رنگها  ,ترتیب حلق ه رنگ را کامل میکند و این تاثیر متقابل  ,احساسی از غنای
رنگ به انسان می بخشد.مقصود از هماهنگی رنگ  ,هنر وسعت دادن به درون مایه ها و مضامینی از تناسبات اصولی رنگ است که
می تواند بعنوان پایه ای برای کمپوزیسیون ( یا آفرینش هنری )به خدمت گرفته شود.
ولفگانگ ون گوته شاعرو دانشمند آلمانی در سال  1111تئوری رنگی خود را به گونه ای متفاوت مطرح نمود در حالیکه نظریه ی
رنگی نیوتن کامال بر شواهد و تجارب فیزیکی بنا شده بود گوته نظریه ادارک رنگی از جانب ذهن را مطرح نمود.گوته عنوان کرد که
حس رنگی که به مغز منتقل می شود با نحوه ی ادراک ذهنی ما شکل می گیرد بنابرین بر طبق نظریه ء او آنچه از شیء می بینیم
به سه چیز وابسطه است :شیئ،نور و ادراک
گوته سعی داشت قوانینی را در مورد هماهنگی رنگی این که چگونه رنگها بر ما تاثیر می گذارند و به طور کلی در مورد پدیده های
ذهنی بصری استنتاج نما ید .نظریه ی او را می توان پیش بینی نظریه ی هرینگ در مورد رنگ های مکمل دانست که تا امروز مورد
استفاده ی نقاشان معاصر می باشد .هنرمندان دیگری نیز درباره ی رنگ نظریاتی دارند؛ ونسان ونگوگ ( )1111می گوید در حالی
که سعی می کنم هر آنچه که در مقابل خود می بینینم را باز آفرینی کنم ولی رنگ را خود انگیخته تر بکار می برم تا خودم را بهتر
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بیان کنم .ماتیس( ) 1340گفته است رنگ ها کمک می کنند تا درخشش و نور را نشان دهم نه پدیده ی فیزیکی آن را بلکه تنها
نوری که واقعی است در ذهن انسان است.

تاثیرات روانشناختی رنگها:
روان شناسی رنگ به عنوان یک ابزار که قادر به بهبود خلق و خوی ،رفتار و احساسات می باشد شناسایی شده است( Cynthia et

 .) alبا توجه به تحقیقات مختلف ،رنگ هایی که در زندگی روزانه ما را احاطه کرده اند تاثیر عمیقی بر خلق و خو و رفتار ما دارند(.
e.g., Babin, Hardesty, & Suter, 2003; Kwallek, Lewis, & Robbins, 1988; Kwallek, Woodson, Lewis,
 .) & Sales, 1997; Rosenstein, 1985طراحی یک محیط با در نظر گرفتن ارزش هایی مانند صدا ،دما ،رنگ ،نور می تواند
پاسخ های ادراکی افراد حاضر در محیط را تحریک کند و بر رفتار انها تاثیر گذارد( Kotler, 1973 in Yildirim,

 .)Akalinbaskaya, & Hidayetoglu, 2007بنابر این می توان رنگ را یکی از پارامتر های مهم در طراحی فضا در نظر گرفت
که تاثیر بسیاری بر زندگی ما دارد.
 Dalkeکشف کرد که معماری و رنگ هر دو دارای توانایی تحریک بصری بر جامعه و بیماران هستند که این تحریک بصری می تواند

باال یا پایید بردن احساسات مثبت یا منفی باشد( .) Dalke, H. 2114
 (2006) Birrenمی گویید رنگ دارای اثرات بسیاری عاطفی مانند دما ،قدرت ،سختی و نرمی ،فعالیت و آرامش می باشد .او
همچنین اظهار داشت که رنگ های گرم مانند قرمز و زرد دارای تاثیر برانگیختگی بیشتری نسبت به رنگ های سرد مانند سبز و آبی
هستند .یوهانس ایتن(  ) 1399ادعا کرد که رنگ قرمز همیشه فعال است همانطور که آبی همیشه منفعل است .آبی همیشه سرد
است و قرمز همیشه گرم .عالوه بر این گرین ،بل ،و بویر ( )1319اعالم نمودند که رنگ های گرم در مقایسه با رنگ های سرد محرک
قوی تری می باشند.
معماری همیشه از دوران ماقبل تاریخ تا انتهای باروک درگیر استفاده از رنگ بوده است( .)Meyhöfer, 2008بنا براین اگر دقیق
شویم ،یک معمار تنها به رنگ فکر می کند  ،در رنگ بنا می کند و بخش بزرگی از تجربه ی ما از معماری را رنگ اشیا تشکیل می
دهد .رنگ راهی است برای فکر کردن به تمام زمینه های معماری همانگونه که اکولوژی راهیست برای فکر کردن.)Serra, 2011( .
 Mille Sylvestروانشناس معماری می گوید که رنگ ها از طریق حسی ،نمادین و فرهنگی با ما ارتباط برقرار می کنند .همچنین
رنگ واقعی ت اطراف ما را نشان می دهد زیرا اشیا اطراف ما دارای رنگ های متفاوتی هستند .او می گوید که رنگ های گرم مانند
زرد ،نارنجی و قرمز باعث فعال شدن سیستم عصبی سمپاتیک ما ،افزایش فشار خون ،درجه حرارت و افزایش تولید آدرنالین می
شود .رنگ های سرد مانند سبز و آبی باعث ف عال شدن سیستم پاراسمپاتیک ما و اثرات مخالف است .در واقع ،در یک نظرسنجی
جهانی انجام شده توسط شرکت  AKZONOBELدر سال  2114بی و سبز با احساسات مثبت و شفا همراه بود.
با توجه به قدرت زیاد رنگ ها در کنترل محیط بهتر است که معماری از روانشناسی رنگ ها به عنوان یک ابزار تاثیر گذار در طراحی
استفاده کند.
رنگ درمانی
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استفاده از رنگ برای تولید آثار شفابخش را رنگ درمانی می نامند.
تاریخچه شکل گیری این روش نفوذ رنگ ها و اثرگذاری آنها در بدن انسان را به روش های گوناگون ثابت کردند.پژهش های متعدد
درباره علل انتخاب یک رنگ بر رنگ دیگر،آثار رنگ ها بر ذهن و رفتارآدمی ،برحس تعادل فکری و جسمی،در تولید شادمانی یا
افسردگی ،آرامش یا بی قراری و م واردی دیگر سال ها در جریان بودند و تاثیر رنگ ها را در زندگی انسان به اثبات رساندند.پژوهش
های جدید تر در سال های اخیر گزارش دادند که استفاده دقیق از رنگ هایی خاص می توانند آثار مفید در سالمتی و تعادل فکر،
درآرامش جسمی و روانی و در بازیابی سریع تر تندرستی در دوران نقاهت داشته باشند.پژوهشگران در زمینه رنگ درمانی می گویند
که در این روش ازهمان فرآیند صدادرمانی استفاده می شود.رنگ های مختلف تاثیرات متفاوتی بر روحیه،جسم واحساسات ما
دارند.رنگ ها معانی مختلفی دارند و نگاه کردن به هرکدام از آنها هورمون خاصی را در بدن ما ترشح میکند،که ممکن است باعث
آرام کردن و تسکین ما،پرانرژی کردن ما،باال بردن خالقیت،کمک برای خوابیدن،تسکین دردهایا کاهش اضطراب و فشارهای روانی
شود.بنابراین ،تشخیص ذاتی از تاثیرات رنگ ها بر مابود که رنگ درمانی پدید آمد.
ویلیام لودلو ،معمار آمریکایی در سال  1321مقاله ای پیشگام به نام رنگ در بیمارستان مدرن را منتشر کرد که در آن استدالل می کند دوره ی
نقاهت به رنگ درمانی واکنش مثبت نشان می دهد.

دکتر ادوارد شن ،یک روانشناس در مرکز پزشکی ماتیلدا می گوید رنگ درمانی زیر مجموعه ای از انرژی درمانی است و بسیاری از
پزشکان ان را بصورت نورهای رنگی درمانی ترجیح می دهند.
نور و رنگ

ترکیب و طیف نوری و چرخه ی رنگ مجموعه ای متنوع از انتخاب ها در اختیار طراحان قرار می دهد که براساس آن می توانند
محیط های متناسب با نیازهای روان شناختی برای مردم طراحی کنند .گاه حتی می توانند با ترکیبات متناسب نور و رنگ محیط
را بهسازی و تعدیل کرده و فضایی بدیع بیافرینند.مانند پنجره های ارسی در خانه های قدیمی ایرانی که رنگ و نور را به گونه ای
مناسب ترکیب کرده است که موجب شفابخشی و ارامش روانی می شود( .آزاده شاهچراغی،علیرضا بندر آباد)911 :1934،
رنگ و روان :رنگ ها به طور کلی بر احساسات ،وضعیت فیزیکی ،حاالت روحی و حتی مکالمات روزمره تاثیرگذار است .یعنی باعث
می شود تا ما به احساسات گرم و صمیمانه پرشور یا برعکس ،سرد و توأم با افسردگی و بی حوصلگی دست یابیم (کاتب)1932،110،
رنگ مناسب در محیط مایه ی آرامش و خرسندی می شود و در مقابل رنگ نامناسب موجب آزار روانی ،روان پریشی و حاالت
ال فضاهای تیره و ناهمگون ،افراد را دچار افسردگی و فشارهای روانی ناخواسته می کند .رنگ های
نامناسب در انسان می شود .مث ً
سرخ و نارنجی احساس گرمی و هیجان و سبز و آبی القا کننده به ترتیب رنگ ها تعابیر روانی مختلفی دارند و همانطورکه گفته شده
احساسات را تحریک می کنند ،فرهنگ ها را تشکیل می دهند و پیش زمینه ی جهان ما را می سازد از این جهت رنگ ابزار مهمی
در جهت هدایت و القای حاالت روانی ،به افراد جوامع است( .آزاده شاهچراغی،علیرضا بندر آباد)911 :1934،
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جدول.1طبقه بندی تاثیر شاخصه های رنگ درمانی بر سالمت.ماخذ:نگارندگان

رنگ

محقق

گزارشی از چگونگی تاثیر در سالمت
نشان دهنده انهدام،نیستی،پوچی

سیاه

(لوشر)1931 ،39،

سیاه

(حبیب )1994 ،003،

سیاه نماد قدرت و ثروت ،خطا ،سکوت ،فقدان و استراحت عمیق و
مرگ ،تاریکی مطلق ،آلودگی

سفید

(ویلز)1913،

در فرهنگ دنیا ایجاد کننده ی حس بی آالیشی و پاکی
معصومیت و خلوص وهمچنین سفید ظاهرکننده ی احساسات
واستعدادهای بالقوه ی فرد و دارای تاثیر مثبت بر روان انسان

خاکستری

(لوشر)1931 ،39،

این رنگ نه تیره و نه روشن است خاکستری رنگ بی رنگی است

خاکستری

ایتن)31،1913،

بی رنگ ،بی روح و بی تفاوت و جذب کننده ی نیروی رنگ های
مجاور و متعادل

نقره ای

(اندروز)1912 ،41،

نقره ای افزایش دهنده قدرت  ،خالقیت و تفکر در انسان است

آبی

(حبیب )001 ،1994،

نماد درستی،دانایی،روحانیت،ناامیدی ،سرما،حزنن وراز بوده است.
تاثیر روانی پرآرامش

آبی

(لوشر)92 ،1931،

نمایش دهنده حس تمرکز،یگانگی،یاوری،بردباری و شکیبایی
است.آرامش،محبت و مهربانی را القا کرده،صلح و
خرسندی،شادمانی،اعتماد و حقیقت،عشق ،ایثار،تسلیم و فداکاری
را ایجاد می کند.

آبی

(ایتن)211 ،1931،

آبی دارای حالت آرام و بی حرکت است.درون گراست.

زرد

(ایتن)131 ،1931،

زرد به نور و گرما نزدیک و سمبل علم و درک است.

زرد

(اندروز)99 ،1912،

ازبین بردن یاس و ناامیدی و ایجاد خوش بینی و اعتماد به نفس
در فرد می شود.

زرد

(لوشر)10 ،1931،

زرد تداعی کننده نور روز است.امیدواری ونشاط

زرد

(ویلز)1913،

طالیی رنگی در کمال خلوص و مظهر روح همگانی و سبب التیام
درد است.

زرد

(ریاضی)1910،

ایرانیان رنگ زرد و طالیی را نشانه خورشید (مهر )
می پنداشتند.

است.
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رنگ

محقق

گزارشی از چگونگی تاثیر در سالمت
دارای تحریک و حالت عاطفی است.

قرمز

(ایتن)131 ،1913،

قرمز

(لوشر )1931،

میزان تنفس و ضربان قلب و فشار خون را باال می برد.

قرمز

(ویلز)09، 1913

نماد عشق و زندگی و در عین حال موجب پرخاشگری و
تندی.

قرمز

(کامل نیا)11، 1913،

در اسطوره های ایرانی گاهی رنگ سرخ مظهر باروری و خون و
آتش مقدس است.

سبز

(ایتن)219،1913،

سبز احساس ثمربخشی ،رضایت و آرامش را در فرد ایجاد می
کرده و نماد ترکیبی از ایمان و خرد

سبز

(موعودی)01،1993،

تعادل و توازن است

سبز

(حبیب )003 ،1994،

سبز به عنوان مظهر زندگی ،سر زندگی،فعالیت و خالقیت است.

سبز

(لوشر)92 ،1931،

سبز متمایل به آبی تمرکز،شکیبایی،استقالل،دفاع،ثابت قدم بودن

سبز

(اندروز)94 ،1912،

بنفش

(ویلز)1931،

مناعت طبع،وقار و ایجاد کننده احساسی عمیق است.

بنفش

(اندروز)99 ،1912،

.رنگی پر رمز وراز وگیرا و گاهی غم افزاست.

بنفش

(لوشر)31 ،1931،

نشان دهنده هیجان

نارنجی

(ویلز)1913،

رنگی هیجان انگیز و تحریک کننده سمبل عشق و زندگی و
زندگی است سبب ایجاد سرور و شادی و رفع افسردگی و در عین

نارنجی

(اندروز)92 ،1912،

نشانه دانش و آگاهی و میل به اجتماعی شدن را افزایش می دهد.

نارنجی

(موعودی)1993،

سمبل انرژی است.

و استقامت است.
سبز افزایش دهنده مودت و دوستی و دل رحمی و مهربانی در

انسان و تقویت کننده امیدواری ،ایمان و صلح در اوست.

حال موجب پرخاشگری و تندی و افزایش فشار خون می شود.
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نمونه موردی خانه های قاجاری آمل
خانه قریشی
 خانه فوق متعلق به دوره قاجاری و در نیاکی محله آمل با شماره پالک ثبتی  911درحریم درجه یک بافت قدیم
شهرستان آمل که از نظر دسترسی به بازار و مرکز شهر درحد مطلوب قرار دارد بنا با پالن مستطیل در راستای شرق به
غرب است ..بنا دارای تزئینات گچی و چوبی وپنجره های مشبک  ,ارسی باشیشه های رنگی ,نورگیر ,نقاشی درخت سرو,
پرنده و سقف سفال پوش می باشد .تزیینات نقاشی شامل نمای نقش درخت سرو با نقش اسلیمی و حیوانی و پرنده به
رنگ آبی و قرمز -نمای نقش پرنده احتماال طوطی یا قرقاول بر روی درخت سرو -نقش اسلیمی در داخل کادر درخت
سرو به صورت گلهای گوشواره دار به رنگهای آبی و قرمزمی باشد (.اداره میراث فرهنگی شهرستان آمل)


تصویر شماره 1و2و9و4و.0خانه قریشی آمل.ماخذ:ارشیو نگارندگان
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خانه حاج مهدی سلطان آمل
خانه حاج مهدی سلطان باقدمتی که به دوران قاجاربازمی گردد با پالن مربع مستطیل تشکیل شده ازفضاهای زیر وبا مصالح رایج
زمان خود شامل سنگ قلوه ،آجر،مالت گل آهک،چوب وسفال می باشد که در کلیه سطوح داخلی ونمای جنوبی بنا اندود گچ
بصورت ساده وتزیینی استفاده شده است تزیینات بنا شامل گچبری های بکاررفته در سطوح داخلی با نقوش گل ومرغ وهندسی است
ودر ستون های رواق جنوبی بنا ازگچ قرمزرنگ با شیوه تخمه بری استفاده شده که نقوش اخیر شامل انواع درختان سرو به نشان
پایداری وعمرطوالنی است ( .اداره میراث فرهنگی شهرستان آمل)

تصویر شماره 3و9و1و.3خانه حاج مهدی سلطان آمل .ماخذ :ارشیو نگارندگان

خانه شفاهی آمل
بنای خانه شفاهی از با ارزشترین بناهای تاریخی شهر آمل است که در حدود  211سال قدمت دارد و مربوط به اوایل دوره قاجار
است .این بنا در نیاکیمحله  ،خیابان جوادی آملی ،پالک  01و  31و در نزدیکی مرکز محله ،واقع شده است .دارای دو حیاط شمالی
جنوبی است و دسترسی آن توسط دو در است که یکی از آنها به معبر اصلی باز میشود .بنا دارای تزئینات گچی و چوبی ونقشی
های رنگ آمیزی شده و نور گیرهای مشبک وسقف سفال پوش می باشد ( .اداره میراث فرهنگی شهرستان آمل)
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تصویر شماره 11و11و12و19و.14خانه شفاهی آمل .ماخذ :ارشیو نگارندگان

خانه ی مدنی
خانه ی مدنی یا شیخ حاج ابراهیم در استان مازندران شهرستان آمل خیابان پایین بازار وکوچه هاشمی واقع می باشد این خانه به
مساحت  311متر مربع یکی ازقدیمی ترین خانه های آمل می باشد.
خانه در اصل به دو بخش شمالی و غربی تقسیم می شود بخش شمالی آن که در دو طبقه ساخته شده است در قدیم محل سکونت
اهالی خانه بوده است و طبقه باال به پذیراییاز میهمانان اختصاص داشته است طبقه ی پایین از 9اتاق تو در تو و یک مهتابی تشکیل
شده است و طبقه ی باال از  4اتاق تو در تو و یک ورودی با ارسی تشکیل شده است ( .اداره میراث فرهنگی شهرستان آمل)
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تصویر شماره 10و13و19و11و.13خانه مدنی آمل .ماخذ :ارشیو نگارندگان

خانه صحت
این خانه در محله پایین بازار پشت تکیه نیاکی در داخل بافت قدیم آمل قرار دارد این خانه همانند تمام خانه های قاجاری در داخل
بافت باپالن مستطیل در راستای شرق به غرب قرار دارد  .در دو طبقه و دارای حیاط شمالی که در حال حاضر تخریب گردیده و
حیاط جنوبی می باشد از نظرمعماری ساخت مانند معماری خانه های قاجاری می باشد .بنا دارای تزئینات گچی و چوبی ونقشی
های رنگ آمیزی شده و نور گیرهای مشبک وسقف سفال پوش می باشد بنا از نظر سازه مشکلی ندارد و عمده آسیب وارده
انسانی الحاقی و فرسایشی می باشد ( .اداره میراث فرهنگی شهرستان آمل)
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تصویر شماره 21و21و22و.29خانه صحت آمل .ماخذ :ارشیو نگارندگان
خانه منوچهری
این اثر واقع در کوی آیت اهلل جوادی آملی کوچه شهید حسن نژاد در بافت قدیم شهر آمل معماری بنا قاجاری بوده با پالن مسطتیل
در دو طبقه و زیر زمین که دارای تمام المانهای یک خانه قاجاری بر خوردارمی باشد
این ساختمان از دو بنا یکی از دوره قاجار و دیگری از دوره پهلوی اول ساخته شده است که در نمای ساختمان دوره قاجار با نقش
گل و بوته اسلیمی و طرحهای شبیه آجرکاری در بصورت کادر دور نقش های اسلیمی که با استفاده از گچبری ایجاد گردیده است
این ساختمان با پنجره های ارسی در شمال بصورت سه لنگه با طرح گره چینی چوبی و با سه لنگه در چوبی در جنوب و در باالی
آن روزنه های نیم دایره ای با طرح گره چینی چوبی و شیشه های رنگی ایجاد گردیده است  .این بنا از مصالحی چون آجر و چوب
و سن گ و آهک و نیز شیشه و غیره نیز کاربرد داشته است .همچنین این خانه دارای حاکمیت مذهبی نیز بر آن حاکم بوده است که
بر اهمیت آن افزوده است ( .اداره میراث فرهنگی شهرستان آمل)
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تصویر شماره 24و20و23و.29خانه منوچهری آمل .ماخذ :ارشیو نگارندگان

جدول : 2بازخوانی مولفه های رنگ با خانه های قاجاری
آمل.ماخذ :نگارندگان
خانه

رنگ دیوار

رنگ تزیینات

قریشی

سفید

آبی وقرمز

حاج مهدی
سلطان
شفاهی

سفید

قرمز

سفیدوسبز

قرمز

مدنی

سفید

صحت

کرم

آبی و سبز و
قرمز
آبی و قرمز

منوچهری

سفید وکرم

آبی و قرمز

رنگ پنجره های ارسی

آبی
سبز
آبی
سبز
آبی
سبز
آبی
سبز
آبی
سبز
آبی
سبز

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

قرمز و
زرد
قرمز و
زرد
قرمز و
زرد
قرمز و
زرد
قرمز و
زرد
قرمز و
زرد

نتیجه گیری
معماری ایرانی به خصوص در کاربری مسکونی ،رنگ های متنوع و گوناگونی را به نمایش می گذارد که هر یک از این رنگ ها
تاثیراتى شگرف در زندگی روزمره ما از خود بر جای می گذارند و هر یک از آنها از لحاظ روانشناسانه و محیط ،منابع اصلی انرژی و
شور و شوق اطراف ما را تشکیل میدهند و میتوانند در روزمرگى ما اثرات مثبت و یا حتى منفى ایجاد نمایند .رنگهای که در فضای
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داخلی و خارجی معماری ایرانی و خانه های مورد مطالعه مورد استفاده قرار گرفته اند را میتوان به دو دسته ی رنگهای نوری (رنگهایی
که مستقیما به وسیله ى تجزیه نور و تولید رنگ ى خاص ایجاد می شوند) و غیر نوری (رنگ هایی که از طریق رنگ های موجود در
سطح اجسام به وجود می آیند) تقسیم نمود .هر یک از این رنگ ها دارای قدرت تاثیرگذاری ویژه ای است .بعضى از واکنش ها نسبت
به رنگها به صورت رفتارهای اکتسابى و بخشی دیگر به صورت پاسخ های فیزیولوژى و درک کردن نمود پیدا می کنند.
به طور کلی رنگ های به کار رفته در بنا ها را میتوان به سه دسته اصلی تقسیم نمود :رنگ های خنثى ،گرم و سرد .بدین ترتیب با
توجه به برداشت های میدانی از نمونه ها مشاهدات و تصاویرمی توان دریافت که رنگ سفید بیشتری میزان کاربرد را در بناها داشته
و پس از آن را رنگ کرم بیشترین تکرار را داشته است که این دو رنگ جزو رنگ های خنثى برای رنگ آمیزى فضای داخلی محیط
مسکونی بوده است ،در تزیینات خانه رنگ های قرمز و آبی استفاده گردیده است که در کنار طیف کرم رنگ دیوارها بیشترین تعادل
را ایجاد نموده است .استفاده از رنگ های خنثى همانند سفید در فضاها در واقع عدم حضور رنگ به شما می رود و نشانگر خلوص و
پاکى است .از طرف دیگر رنگ های گرم محرک سیستم عصبی و احساسات را در محیط تشدید می کنند و این تضاد باعث ایجاد
کنتراست و جلب توجه می شود .به طور کلی چشم ما در رنگ های سبز گرم ،آبی روشن ،زرد مانند نور خورشید و گهگاه تجربه ی
قرمز آرامش میابد و حس رضایت ایجاد می کند .وقتی که به این بناهای قاجاری آمل بعد از سالیان دراز مى نگریم متوجه می
شویم که در گذشته از تاثیرات رنگ ها و شفابخش بودن رنگ ها در این خانه ها استفاده شده است و همچنان قدرت جذب کنندگی
را در خود حفظ کرده اند و با حضور در بافت منظم و خانه ها می توانیم آرامش روانی از دست رفته ناشی از زندگی ماشینی را بازیابی
کنیم که در حال و هوای امروز می تواند برای سالمت افراد جامعه مفید باشد .پس ما نیز می توانیم با بهره گیری از الگو های شفا
بخشی رنگ در خانه های مدرن خود کیفیت زندگی و سالمت جسم و روح خود را افزایش دهیم.
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