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موضوعــات مرتبــط بــا روان شناســی رنگهــا در فضاهــای معمــاری و بخصــوص فضاهــای داخلــی از مســائل مهــم و تأثیرگــذار در
دانــش معمــاری اســت .در میــان فضاهــای مختلــف معمــاری ،ابنیــه مســکونی از مهمتریــن فضاهایــی هســتند کــه بخــش غالــب عمــر
انســانها در آنهــا ســپری میشــود و لــذا در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت تــا بــر اســاس آموزههــای اســامی نتایجــی کاربــردی بــرای
کاربســت در ایــن فضاهــا اســتنتاج شــود .ایــن پژوهــش مبتنــی بــر ایــن پیــش فــرض اســت کــه میــان یافتههــای دانــش روانشناســی
معاصــر در حــوزه رنــگ از ســویی و آموزههــای اســامی (شــامل آیــات و روایــات) از ســوی دیگــر ،تطبیــق وجــود دارد .در ایــن مقالــه
در ابتــدا بــه خالصــه ای از پژوهشهــای انجــام شــده در حــوزه روانشناســی رنــگ اشــاره شــده و ســپس بــه آن دســته از مؤلفههــای
ُ
مســکن مطلــوب اســامی (اعــم از مؤلفههــای کالن و خــرد) کــه بهصــورت مســتقیم و یــا غیرمســتقیم بــا مقولــه رنــگ ارتبــاط مییابــد
اشــاره شــده اســت .ســپس ،ضمــن جســتجو در گزارههــای اســامی (شــامل آیــات و روایــات) کــه حــاوی کلیــد واژههــای رنگهــای
مختلــف بــوده انــد بــه تحلیــل ایــن گزارههــا پرداختــه شــده اســت تــا نتایجــی کاربــردی بــرای اســتفاده در ریزفضاهــای مختلــف
ـنادی مــورد اســتفاده ،از گونــه پژوهــش کیفی بــرای انجام
مســکونی اســتنباط شــود .بــا توجــه بــه اقتضائــات ایــن پژوهــش و منابــع اسـ ِ
ایــن تحقیــق اســتفاده شــده اســت کــه از میــان روشهــای مختلفــی کــه در ایــن گونــه دســته بنــدی میشــوند در ایــن مقالــه از روش
تحلیــل محتــوای کیفــی اســتفاده شــده اســت .بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده از ایــن پژوهــش و بــا اســتناد بــه آموزههــای اســامی ،در
ریزفضاهــای مختلــف مســکونی ،رنــگ آبــی مناســب بــرای ریزفضاهایــی نظیــر اتــاق خــواب و کتابخانــه ،رنــگ زرد متناســب با اتــاق کار
ً
و نشــیمن ،رنــگ ســبز مناســب بــرای نشــیمن و اتــاق خــواب مخصوصــا اتــاق خــواب کــودکان و رنــگ قرمــز مناســب ناهارخــوری اســت.
رنــگ ســفید نیــز مناســب بــرای اغلــب ریزفضاهــا بــه ویــژه ریزفضاهــای بهداشــتی اســت.
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در مذاهــب مختلــف ،رنگهــا از جایــگاه نمادینــی برخوردارنــد
[  .]1موضــوع رنــگ و روانشناسـ ِـی آن و نحــوه تأثیــر آن بــر روان و
جســم انســان همــواره در مباحــث مربــوط بــه معمــاری جایــگاه
مهمــی داشــته اســت .اینکــه یــک رنــگ بــا ویژگیهــای خــاص
خــود چگونــه میتوانــد بــر انســان بهعنــوان کاربــر فضــا تأثیرگــذار
باشــد همــواره مــورد بحــث اندیشــمندان و محققیــن بــوده
اســت .البتــه در تأثیــر داشــتن آن بحــث چندانــی نیســت و بحــث
اصلــی بــر روی میــزان و شــدت ایــن تأثیــر بــر آدمــی اســت .درواقــع
همیــن چیســتی تأثیــر رنــگ فضــا بــر انســان ،خــود بهتنهایــی پایه
پژوهشهــای فراوانــی در علــم روانشناســی معاصــر بــوده اســت.
یپــردازد امــا بــا ایــن تفــاوت
ایــن پژوهــش نیــز بــه همیــن مقولــه م 
کــه قصــد دارد آثــار و نتایــج رنــگ بــر انســان را از دیــدگاه اســام
بررســی کنــد و بهطــور خــاص بــه روانشناســی رنــگ در مســکن
و ریزفضاهــای مســکونی از دیــدگاه اســام بپــردازد .کاربــری
مســکونی از آن جهــت در ایــن پژوهــش انتخــاب شــده اســت
ً
کــه اوال تا کنــون پژوهشهــای اندکــی در زمینــه روان شناســی
رنگهــا در فضاهــای مســکونی بــه ویــژه مبتنــی بــر آموزههــای
ً
اســامی انجــا م شــده اســت و ثانیــا بخــش قابــل توجهــی از عمــر
انســانها در ایــن نــوع فضاهــا ســپری میشــود و لــذا پژوهــش در
ایــن خصــوص ،اهمیتــی دوچنــدان دارد.
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پرســش اصلــی ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه طبــق آموزههــای
اســامی (بــه ویــژه آیــات و روایــات) هرکــدام از رنگهــا چــه تأثیراتــی
ازنظــر روانــی و فیزیولوژیکــی بــر انســان میگذارنــد و بــا توجــه به این
تأثیــرات ،چــه رنگهایــی بــرای کاربســت در ریزفضاهــای مختلف
مســکونی مطلوبیــت بیشــتری دارنــد؟ الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا
توجــه بــه شــالوده نظــری ایــن پژوهــش ،مــا ک تعییــن مطلوبیــت
در ایــن پژوهــش ،مضامیــن ارائــه شــده در آموزههــای اســامی (بــه
ویــژه آموزههــای ِحکمــی اســام) اســت و نــه ســایر عوامل همچون
نظــرات کاربــران فضــا و غیــره؛ زیــرا بازگشــت بــه مبانــی ِحکمــی و
بــازکاوی آموزههــای معنــوی در هنــر و معمــاری بــه منظــور کاربــرد
در دوره معاصــر میتوانــد موجبــات ارتقــای هنــر و معمــاری حــال و
اینــده را فراهــم نمایــد[ .]2هــدف از انجــام ایــن پژوهش ،اســتنتاج
نتایــج کاربــردی درزمینــه اســتفاده از رنگهــا در ریزفضاهــای
مســکونی بــا توجــه بــه ویژگیهــای آنهاســت .در این مقالــه برای
تأمیــن ایــن هــدف در مقــام گــردآوری دادههــا از روش مطالعــات
اســنادی-کتابخانه ای بهــره گیــری شــده اســت امــا در مقــام
تحلیــل و داوری دادههــا از روش تحلیل محتوای کیفی اســتفاده
شــده اســت.

 -2پیشینه پژوهش
تا کنــون پژوهشهــای محــدودی در زمینــه روانشناســی
رنگهــا در ریزفضاهــای مســکونی انجــام شــده اســت امــا در

اغلــب پژوهشهایــی کــه در زمینــه روانشناســی رنگهــا انجــام
شــده اشــارههایی بــه کاربــرد آنهــا در معمــاری نیــز شــده اســت.
از جملــه تحقیقهــای انجــام شــده درمــورد ارتبــاط رنــگ بــا
روان انســان میتــوان بــه مطالعــات تجربــی آلنایــزا ک (،) 1971
تحلیــل رودولــف آرنهایــم ( ،) 1977 ،1967 ،1949اوالــد هرینــگ
و بزرگانــی همچــون لئونــاردو داوینچــی ،شــوپنهاور ،گوتــه و
ً
شــورول اشــاره کــرد[  .]3امــا ایــن پژوهشهــا عمدتــا بــه بررســی
تجربــی رنگهــا و خــواص آنهــا پرداختــه انــد و آموزههــای
اســامی تأثیــری بــر شــکل گیــری ارکان آنهــا (اعــم از شــالوده
نظــری پژوهــش ،پرس ـشها ،اهــداف و غیــره) نداشــته
اســت .البتــه در برخــی از پژوهشهــای داخلــی ،بــه بررســی
آموزههــای اســامی در خصــوص روانشناســی رنگهــا
پرداختــه شــده اســت کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه مقالــه
ای بــا عنــوان روان شناســی رنگهــا در قــرآن و احادیــث[  ]4و
یــا پژوهــش انجــام شــده در خصــوص واژهشناســی رنگهــا در
آیــات و روایــات اشــاره نمــود[  ]5امــا وجــه تمایــز ایــن مقالــه بــا
پژوهشهــای مذکــور ایــن اســت کــه ایــن پژوهشهــا منجــر بــه
نتایجــی کاربــردی بــرای کاربســت در فضاهــای معمــاری و بــه
ویــژه ریزفضاهــای مســکونی نشــدهاند و لــذا ســعی شــده اســت
طــی ایــن مقالــه ،ایــن خــأ علمــی ضمــن اســتناد بــه آموزههــای
اســامی رفــع شــود.

 -3مؤلفههای مسکن مطلوب اسالمی
قبــل از تبییــن ایــن مســئله کــه از منظــر اســامی ،چــه
رنگهایــی بــرای چــه ریزفضاهــای مســکونی مناســباند
ً
بایســتی بــه ایــن مهــم پرداختــه شــود کــه اصــوال منظــور از
مســکن مطلــوب اســامی چیســت؟ البتــه بدیهــی اســت کــه
تبییــن همــه مؤلفههــای مســکن مطلــوب اســامی در یــک
پژوهــش مختصــر نمیگنجــد و لــذا در ایــن مقالــه ،تنهــا بــه آن
دســته از مؤلفههــای مســکن کــه بــه بحــث رنــگ در معمــاری
(بــه صــورت مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم) ارتبــاط مییابــد
پرداختــه شــده اســت .الزم بــه ذ کــر اســت کــه پــس از اســتخراج
مؤلفههــای مذکــور ،مشــاهده شــد کــه دامنــه تأثیرگــذاری آنهــا
یکســان نیســت و حداقــل میتــوان آنهــا را در دو ســطح کلــی
ُ
کالن
(کالن و خــرد) دســته بنــدی نمــود .منظــور از مؤلفههــای ِ
مســکن مطلــوب اســامی ،آن دســته از مؤلفههایــی اســت
ً
کــه دامنــه تأثیــر گــذاری آنهــا بســیار گســترده اســت و عمدتــا
کالن مســکن اســامی هســتند؛ بــه
ناظــر بــر اصــول مفهومــی و ِ
نحــوی کــه میتواننــد منشــأ و مبــدأ شــکلگیری مؤلفههــای
ُ
ُ
پاییــن دســت (خــرد) قــرار گیرنــد .امــا مؤلفههــای خــرد ،آن
دســته از مؤلفههایــی هســتند کــه بــه دلیــل تمرکــز بــر مــوارد
جزئــی و مصداقــی (نظیــر آرایههــا ،تناســبات و غیــره) ،دامنــه
تأثیرگــذاری محــدودی دارنــد و ناظــر بــر مطالعــات مــوردی،

مصداقــی و جزئــی هســتند و نــه مفهومــی و کلــی .در ادامــه
ً
و قبــل از تبییــن مؤلفههــای مذکــور ،مجــددا بــر ایــن نکتــه
تأ کیــد میشــود کــه بــه دلیــل کثــرت مؤلفههــای مســکن
ُ
مطلــوب اســامی (اعــم از مؤلفههــای کالن و خــرد) ،تنهــا بــه آن
مؤلفههایــی در ایــن مقالــه اشــاره میشــود کــه بــه بحــث رنــگ
در معمــاری مســکونی ارتبــاط مییابنــد.
 -1-3مؤلفههای کالن
ّ -1-1-3
اسالمی جامعه
توجه به فرهنگ
ِ

 -2-1-3توجه به مراتب مختلف نفوس و حیات انسانی
تعییــن درجــه و مرتب ـهی انســانی بــودن هــر پدیــده را در دو
قلمــرو اصلــی معنوی(روحانــی) و ّ
مادی(فیزیکــی) انســان

روشــن اســت کــه انتخــاب رنگهــای مناســب بــرای ریزفضاهــا
بایســتی بــا توجــه بــه کاربــری آن ریزفضــا و ویژگیهــای روحــی،
روانــی و فیزیولوژیکــی انســان انجــام شــود .توضیــح آنکــه
برخــی ریزفضاهــای مســکونی ،تناظــر بیشــتری بــا نفــوس
نباتــی و حیوانـ ِـی انســان دارنــد (نظیــر ناهارخــوری) و برخــی
دیگــر تناظــر بیشــتری بــا نفــوس قدســی و الهــی انســان دارنــد
ً
(نظیــر ریزفضایــی کــه معمــوال بــرای اقامــه نمــاز در منــزل مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد) 3و برخــی دیگــر نیــز حــد وســط ایــن
دو نــوع ریزفضــا هســتند؛ انتخــاب رنــگ هــر یــک از ایــن نــوع
ریزفضاهــا بایــد متناســب بــا کاربــری آن ریزفضــا و مرتبــه نفســی
باشــد کــه آن ریزفضــا بــا آن مرتبــه تناظــر بیشــتری دارد.
ُ
 -2-3مؤلفههای خرد
 -1-2-3حفظ و ارتقاء کیفیت روابط خانوادگی
خانــه بــه عنــوان یــک ظــرف بــرای زندگــی و تعامــات انســانها
بایــد دارای ویژگیهــای خاصــی باشــد .همیــن ویژگیهــای
فضاهاســت کــه میتوانــد بــه عنــوان یــک عامــل مســتقیم و
یــا غیــر مســتقیم در کیفیــت و کمیــت تعامــات میــان افــراد
خانــواده موثــر باشــد .بــا توجــه بــه توصیــه ا کیــد اســام مبنــی بــر
صلــه رحــم و گســترش تعامــل و ارتباطــات خانوادگــی ،رنــگ بــه
عنــوان یــک عامــل بســیار مهــم کیفیــت فضایــی میتوانــد در
میــزان و کیفیــت تعامــات افــراد ایفــای نقــش کنــد؛ بــه نحــوی
کــه میتوانــد بصــورت غیــر مســتقیم باعــث نزدیــک شــدن بیشــتر
افــراد خانــواده و گرمــی روابــط آنهــا شــود و یــا بالعکــس ،در
ســردی و تیرگــی روابــط و آشــفتگی روانــی آنهــا اثــر گــذار باشــد.
 -2-2-3آسایش و آرامش مسکن

ُ
َ َ ُ
خداونــد در قــرآن میفرمایــد :و اهلل َج َعــل لكـ ْـم ِمـ ْـن ُب ُیو ِتك ْــم
َ
َســكنا :و خــدا بــراى شــما از خانههایتــان محــل آرامــش قــرار
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مــراد از مـ ّـد نظــر داشــتن فرهنــگ در تعریــف مســکن مطلــوب آن
اســت کــه ا گــر چــه اســتفاده از تجربیــات ســایر ملــل و ّ
تمدنهــا
(اعــم از گذشــته و معاصــر) مطلــوب اســت ،امــا ایــن اســتفاده
بایســتی بــه گونــه ای باشــد کــه بــا بهــره گیــری از آنهــا ،اصــول
و ارزشهــای اعتقــادی و باورهــای جامعــه تضعیــف نگردنــد،
ّ
بــه ّ
هویــت ملــی خدشــه وارد نشــود ،عامــل ترویــج افــکار و
ایدههــای متضــاد و مخالــف ارزشهــای فرهنگــی نباشــد
و ایــن کــه بــا معیارهــای برآمــده از فرهنــگ بومــی ارزیابــی
و انتخــاب شــده باشــند [  . ]6در واقــع مباحــث مربــوط بــه
رنــگ در معمــاری اســامی بایــد بــر اســاس توجــه بــه فرهنــگ
و اعتقــادات جامعــه اســامی اســتنتاج شــود کــه خــود از قــرآن
و ســیره معصومیــن گرفتــه شــده اســت .پــس در رابطــه بــا ایــن
مهــم بایــد بــر فرهنــگ و هویــت خــودی تأ کیــد نمــود ،چرا کــه
قــرآن و احادیــث بــه وضــوح ،تکیــه بــر فرهنــگ اســامی را مــورد
تأ کیــد قــرار داده انــد؛ آیــات و روایــات متعــددی بــرای لــزوم
ّ
تحقــق فرهنــگ اســامی در آثــار و افــکار مســلمین نقــل شــده
اســت کــه منجــر بــه اســتنتاج اصــل «عــدم تشـ ّـبه مســلمین بــه
پیــروان ســایر مکاتــب» شــده انــد .از جملــه میتــوان بــه روایــت
امیرمؤمنــان (ع) اشــاره نمــود کــه میفرماینــدَ :مـ ْـن َت َشـ َّـب َه
َ
َ
ِبقـ ْـو ٍم ُعـ ّـد ِم ْن ُهــم ]7 [1و یــا روایــت نقــل شــده از امــام صــادق(ع):
َ ْ
ُ ْ ْ ْ
ْ
ُ َ َ
اهلل إلــی ن ِبـ ٍّـی ِمـ ْـن أن ِبیا ِئـ ِـه َ :قــل ِلل ُمؤ ِم ِنیـ َـن ل َیل َب ُســوا
ْأو َحــی
ـاس َأ ْع َدائــی َو َل َی ْط َع ُمــوا َم َطاعـ َـم أ ْع َدایــی َو َل َی ْسـ ُـل ُكوا َم َســالكَ
ِل َبـ َ
ِ
َ ِ َ ِ
َ ُِ ُ َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
أ ْع َد ِایــی ف َیكونــوا أعد ِایــی ك َمــا هـ ْـم أعد ِایــی . ]8 [ 2لــذا از منظــر
اســامی ،معمــاری مســلمین (از جملــه مســکن مســلمین)
هماننــد ســایر وجــوه زندگــی آنــان ،بایســتی دارای چارچــوب
ّ
مشــخصی باشــد کــه متضمــن تحقــق فرهنــگ اســامی باشــد
و بــه همیــن منظــور ،از رنگهایــی در ریــز فضاهــای مســکونی
بهــره جســت کــه تطابــق بیشــتری بــا فرهنــگ اســامی دارنــد
و بالعکــس ،از رنگهایــی کــه تناســبی بــا فرهنــگ و تمــدن
اســامی ندارنــد اجتنــاب نمــود.

میتــوان مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داد .در مــورد قلمــرو مـ ّ
ـادی
(بــه ویــژه در معمــاری و شهرســازی معاصــر) بســیار ســخن رفتــه
اســت و آنچــه مغفــول مانــده اســتّ .
توجــه بــه قلمــرو حیــات
معنــوی و روحانــی اســت .در ایــن مقولــه ،هماهنگــی ابعــاد و
ویژگیهــای ریزفضاهــای مســکونی بــا مراتــب مختلــف حیــات
انســان از ّ
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت ،در عیــن حــال کــه
ّاطالعــات واصلــه از محیــط بــه انســان بایســتی وی را در جهــت
تعالــی و رشــد هدایــت و همراهــی نماینــد [  . ]6در خصــوص
نفــوس و مراتــب مختلــف حیــات انســانی میتــوان بــه روایــت
نقــل شــده از امــام علــی (ع) اشــاره نمــود کــه ایشــان در پاســخ
بــه ســؤال کمیــل ،بــا اشــاره بــه قــوای مختلــف انســان ،مراتــب
چهارگانــه نفــوس آدمــی را چنیــن ذ کــر میفرماینــد" :نامــی
نباتــی ،حســی حیوانــی ،ناطــق قدســی و کلــی الهــی"[ . ]9

داد [  . ]10مســکن از ریشــه ســکینه بــه معنــای آرامــش اســت،
بنابرایــن بایــد محــور ســاخت مســکن ،تأمیــن آرامــش و
آســایش روحــی ســا کنان آن باشــد .آرامــش اعضــاء خانــواده
ّ
کیفیــت ّ
مهمــی اســت کــه ّ
توجــه بــه آن ضــرورت بنیادیــن
مســکن مطلــوب اســت .انســان از جهــات بســیاری بــه آرامــش
نیازمنــد اســت کــه ایــن جهــات ،ناشــی از قلمروهــای مختلــف
حیــات انســانی میباشــد .فعالیتهــای مختلفــی کــه در
مســکن انجــام میشــود (نظیــر مطالعــه و کســب دانــش و درس
خوانــدن فرزنــدان خانــواده ،بهــره گیــری از وســایل ارتبــاط
جمعــی و غیــره) نیازمنــد آرامــش اســت .فراهــم آمــدن امــکان
گفــت و گوهــای خانوادگــی و تحکیــم مبانــی آن نیــز بــه وجــود
آرامــش بســتگی تــام دارد .عــاوه بــر آن ،بــرای انجــام بســیاری
ّفعالیتهــای فــردی و جمعــی دیگــر از جملــه اســتراحت و
تماسهــای رو در رو بــا ارحــام و دوســتان ،وجــود محیطــی
آرام ضــرورت دارد .ایجــاد محیــط آرام در مســکن بــه عواملــی
همچــون ویژگیهــای کالبــدی و بصــری وابســته اســت [  ]6و
رنــگ نیــز در ایــن خصــوص دارای نقــش مؤثــری اســت.
ّ
 -3-2-3پرهیز از تشخص کالبدی مسکن
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طبــق آموزههــای اســامی ،مســکن نبایــد ابــزاری بــرای
خودنمایــی ،نمایــش ثــروت و تفاخــر مالــک آن باشــد.
پیامبــر(ص) در ایــن خصــوص میفرماینــد :کســی کــه بــرای
خودنمایــی و شــهرت ســاختمانی بســازد در روز قیامــت آن را بــر
پشــت خــود تــا هفــت زمیــن حمــل میکنــد و ســپس بــه صــورت
طوقــی از آتــش در گــردن او در میآیــد [ . ]11

مالسا یاه هزومآ هیاپرب ینوکسم یاهاضفزیر اب بسانتم یاه گنر نییبت

امیرالمؤمنیــن علیــه الســام نیــز در همیــن خصــوص
میفرماینــد :کســی کــه بــرای رقابــت در تفاخــر چیــزی بســازد
خداونــد او را روســیاه محشــور مینمایــد [  . ]12همچنیــن
امام حســین(ع) پــس از دیــدن خانـهای كــه بســیار مجلــل بــود
راجــع بــه مالــک آن چنیــن فرمودنــدِ :گلهــا را بــاال بــرد و دیــن
خــود را پاییــن آورد[  . ]13بــا توجــه بــه روایــات ذ کــر شــده در ایــن
بخــش چنیــن اســتنباط میشــود کــه از رنگهــای محـ ّـرک کــه
ســبب میشــوند ســاختمان از پال کهــای مجــاور خــود متمایــز
ّ
شــده و تشــخص کالبــدی یابــد بایســتی در ابنیــه مســکونی
پرهیــز نمــود.
 -4-2-3وسعت مسکن
بــا اینکــه در قــرآن ،اســراف نهــی شــده اســت و طبــق روایــات،
ســاخت مســکنی کــه مــورد نیــاز نیســت ،مذمــوم اســت امــا
نســبت بــه وســعت خانــه در احادیــث ســفارش شــده اســت.
روایــات متعــددی از پیامبــر ا کــرم در ایــن خصــوص نقــل شــده
َ ْ
ْ
ْ
ْ
اســت«ِ .مــن َسـ َـع َاد ِه ال َمـ ْـر ِء ال ُم ْسـ ِـل ِم ال َم ْســك ُن ال َو ِاســع» از
ســعادت انســان منــزل وســیع اســت ]14 [ .؛ َ
«شـ َـر ُف َها َّ
السـ َ
ـاح ُه

ْ
ال َو ِاسـ َـعه» شــرف خانــه بــه حیــات بــزرگ اســت ]15 [ .؛ «مــن
ســعاده المســلم ســعه المســکن و الجــار الصالــح و المرکــب
الهن ـیء» خانــه وســیع و همســایه خــوب و مرکــب همــوار از
نشــانههای ســعادت مســلمان اســت[ . ]16
ّ
«الل ّ
هــم اغفــر
پیامبــر ا کــرم نیــز در دعــا چنیــن میفرمودنــد:
لــی ذنبــی و ّ
وســع لــی فــی داری و بــارك لــی فــی رزقــی» خدایــا
گناهــان مــرا ببخــش و خانــه مــرا وســعت بخــش و روزی مــرا
مبــارک گــردان [  . ]17البتــه در ایــن امــر بایــد از افــراط و تفریــط
دوری نمــود کــه بــه برخــی از احادیــث مرتبــط بــا ایــن امــر بــه
ایــن شــرح اشــاره میشــود« :کل بنــاء وبــال علــی صاحبــه
اال مــا البــد لــه» ســاخت بنایــی کــه بــه آن نیــاز نیســت ،وبالــی
بیــش نیســت[ « . ]18فضــا علــی مــا یکفیــه او یبنــی مباهــاه»
جایــز نیســت ســاختمانی بیــش از نیــاز ســاخته شــود یــا بــرای
«الت ْب ُنــوا َم َ
فخرفروشــی و مباهــات بنــا شــود [ َ . ]19
االت ْسـ ُـك ُن َ
ون
الت ْج َم ُعــوا َم َ
َو َ
ـون َو َّات ُقـ َ
ـوااهَّلل َّالـ ِـذی إ َل ْیــه ُت ْر َج ُعـ َ
االت ْأ ُك ُلـ َ
ـون» آنچــه
ِ
را مــورد ســکونت قــرار نمیدهیــد نســازید و آنچــه را نمیخوریــد
جمــع نکنیــد از خدایــی کــه بــه ســوی او بــر میگردیــد پــروا کنیــد
[  . ]20پــس چنیــن اســتنتاج میشــود کــه در وســعت مســکن،
بایســتی حــد اعتــدال را رعایــت نمــود و از افــراط و تفریــط بــر حذر
بــود امــا در زمــان معاصــر کــه کــه بــه دالیــل گونا گــون ،بســیاری
از ابنیــه مســکونی (بــه ویــژه آپارتمانهــا) فاقــد وســعت کافــی
هســتند میتــوان بــا اســتفاده از آثــار رنگهــای گونا گــون،
از نظــر روانــی ریزفضاهــای درونــی مســکن (نظیــر نشــیمن،
اتاقهــای خــواب و غیــره) را وســیع تــر جلــوه داد.
 -5-2-3آراستگی منزل
در خصــوص آراســتگی و زیبایــی منــزل ،احادیــث متعــددی
نقــل شــده اســت .از امــام باقــر (ع) چنیــن نقــل شــده اســت کــه
"کنــس البیــوت ینفــی الفقــر» :تمیــز کــردن و جــارو کــردن خانــه،
فقــر را برطــرف میســازد [  . ]21در روایتــی از امــام صــادق (ع)
چنیــن نقــل شــده اســت کــه یکــی از نشــانههای مومنــان کــه
خداونــد آن را دوســت دارد زیبایــی و نیکویــی دیوارهــای
َ ُ َ
َ
َ َ ُ ُ ْ
ْ
ــل َو َیك َــر ُه
ـال َو ّالت َج ّم 
ـب ال َج َ َمـ 
اهَّلل ی ِحـ 
ن 
منــازل آنهاســت«ِ :إ 
َ
َ ُ
اهَّلل َعـ َّـز َو َجـ َّـل إ َذا أ ْن َعـ َـم َع َلــى َع ْبــده ن ْع َمــهً
َ
ْال ُبـ ْـؤ َ
س َو ّالت َبــاؤ َ َس َو ِإ ّن
ِِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ ّ ُ
ُی ِحـ ُّـب أ ْن َیـ َـرى أثـ َـر ِن ْع َم ِتـ ِـه َعل ْیـ ِـه ِقیــل َو ك ْیــف َذ ِلـ َـك قــال ُی َن ِظــف
ْ
ْ
َ َ
َ
ث ْو َبـ ُـه َو ُی َط ِّیـ ُـب ِر َیحـ ُـه َو ُی َح ِّسـ ُـن َد َار ُه َو َیك ُنـ ُـس أف ِن َی َتـ ُـه َح ّتــى ِإ ّن
َْْ
ِّ َ َ َ ْ َ َ
َّ ْ
س َی ْن ِفــی الفقـ َـر َو َی ِزیـ ُـد ِفــی الـ ِّـر ْزق»:
الســراج قبــل م ِغیـ ِـب الشــم ِ
خداونــد زیبایــی و آراســتگی را دوســت دارد و تیــره روزی و
بیچارگــی را نمیپســندد؛ خداونــد عزوجــل دوســت دارد هــرگاه
بــه بنــده خــود نعمتــی داد اثــر آن را بــر او ببینــد؛ بــه حضــرت
عــرض شــد :چگونــه؟ فرمــود :لبــاس خــود را پا كیــزه ،خویشــتن
را خوشــبو ،خان ـهاش را نیكــو و جلــوی آن را جــارو نمایــد]22[ .

نمودار  :1مولفههای کالن و خرد مسکن مطلوب اسالمی
ـگ بــه عنــوان یــک ابــزار
ـه رنـکالن
های
مؤلفهـت کـ
منبع:نگارندهمبدیهــی اسـ
توجه به فرهنگ اسالمی جامعه

توجه به مراتب مختلف نفوس و
حیاتانسانی

مؤلفه های خرد
ارتقاء روابط خانوادگی آسایش مسکن پرهیز از تشخص کالبدی وسعت مسکن آراستگی مسکن

بصــری مهــم ،نقــش انــکار ناپذیــری در زیبایــی ریزفضاهــای
مســکونی دارد.
در پایــان ایــن بخــش ،نمــودار مؤلفههــای مســکن مطلــوب
ً
اســامی طــی نمــودار شــماره  1ارائــه شــده اســت .مجــددا تأ کید
میشــود کــه در ایــن نمــودار ،تنهــا مؤلفههایــی ذ کــر شــده اســت
کــه بــا مســئله ایــن پژوهــش و موضــوع روان شناســی رنگهــا
مرتبطنــد و از ذ کــر ســایر مؤلفههــا (نظیــر رعایــت حریــم ،عــدم
ِاشــراف بصــری و غیــره) چشــم پوشــی شــده اســت.
 -4رنگهــای مناســب بــرای ریزفضاهــای مســکونی بــر
پایــه آیــات و روایــات

تأثیــر رنگهــا بــر انســان بــه حــدی اســت کــه در روان پزشــکی نیــز
از رنگهــا بــه عنــوان یکــی از عناصــر درمــان اســتفاده میشــود.
بــرای مثــال از رنــگ قرمــز بــرای تحریــک بــدن و ذهــن اســتفاده
میشــود .از رنــگ زرد بــرای تحریــک اعصــاب ،از رنــگ نارنجــی
بــرای بــاال بــردن ســطح انــرژی ،از رنــگ آبــی بــرای کاهــش درد
و تســکین و از رنــگ نیلــی نیــز بــرای تســکین ناراحتیهــای
پوســتی اســتفاده میشــود؛ البتــه اینگونــه نیســت کــه وقتــی
از رنگهــا و اثــرات روحــی و جســمی آنهــا صحبــت میکنیــم
انتظــار اثــرات شــدید و قابــل احســاس بــرای تمــام افراد را داشــته
باشــیم ،بلکــه ایــن اثــرات جزئــی اســت امــا در طــول یــک بــازه
زمانــی روی هــم انباشــته میشــوند و در نهایــت ممکــن اســت
آثــار گســترده و عمیقــی در زندگــی انســانها بگذارنــد [ . ]24

شــدن
نکتــه دوم آنکــه ســعی شــده اســت جهــت نظــام منــد
ِ
ایــن پژوهــش ،بیــن مباحــث ایــن بخــش و بخــش قبــل
(مؤلفههــای مســکن مطلــوب اســامی) ،ارتبــاط مؤثــری برقــرار
شــود کــه بــرای ایــن مهــم ،تحلیــل محتــوای آیــات و روایــات
در ایــن بخــش بــا توجــه بــه مؤلفههــای ذ کــر شــده در بخــش
قبــل (مؤلفههــای نمــودار  )1انجــام شــده اســت .بــرای مثــال
یکــی از مؤلفههــای مســکن مطلــوب اســامی ،پرهیــز از تفاخــر
ّ
و تشــخص کالبــدی اســت؛ از ســوی دیگــر در برخــی روایــات،
برخــی رنگهــا بــه ویــژه رنــگ قرمــز بــه عنــوان نمــاد و شــاخص
تفاخــر معرفــی شــده اســت و لــذا بــا توجــه بــه ایــن دو مقدمــه،
چنیــن تحلیــل شــده اســت کــه طبــق آموزههــای اســامی
نبایــد رنــگ قرمــز بــه عنــوان رنــگ غالــب نمــای بیرونــی ابنیــه
مســکونی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .تحلیــل ســایر آیــات و
ـوی کلیــد واژههــای رنگهــا نیــز بــه همیــن ترتیــب
روایـ ِ
ـات محتـ ِ
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فـص ــلن ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
مالسا یاه هزومآ هیاپرب ینوکسم یاهاضفزیر اب بسانتم یاه گنر نییبت

طبــق تحقیقــات روانشناســی بــا عــدم انتخــاب صحیــح رنــگ
و بــه کارگیــری نادرســت آن در محیــط ،صدمــات روحــی قابــل
توجهــی برانســان وارد خواهــد آمــد [  . ]23ایــن تحقیقــات
نشــان میدهنــد کــه اســتفاده از رنــگ درســت در یــک فضــا
باعــث میشــود کــه محیــط پیرامــون مــا تبدیــل بــه فضایــی
شــاداب تــر و ســالم تــر و بــا آرامــش روانــی بیشــتر شــود و همیــن
محیــط میتوانــد تاثیــرات مثبتــی بــر روی برخــی اختــاالت
جســمی ماننــد فشــار خــون و برخــی اختــاالت روحــی ماننــد
اســترس و آشــفتگی روحــی بگــذارد.

در ادامــه ،طــی ایــن بخــش بــه تبییــن رنگهــای متناســب بــا
ریزفضاهــای مســکونی پرداختــه میشــود امــا قبــل از ورود بــه
ایــن بخــش ذ کــر دو نکتــه الزم اســت .نکتــه اول آنکــه مباحــث
ایــن بخــش مبتنــی بــر آموزههــای اســامی (بــه ویــژه آیــات و
ً
روایــات) اســت و لــذا صرفــا بــه بررســی رنگهایــی پرداختــه
میشــود کــه در آیــات و روایــات بــه آنهــا اشــاره شــده اســت.
ایــن رنگهــا محــدود بــه تعــدادی از رنگهــای مشــهور و
رایــج میشــوند کــه عبارتنــد از زرد ،آبــی ،قرمــز ،ســبز ،ســفید
و مشــکی .بــه بیــان دیگــر ،طبــق بررســی نگارنــدگان در متــون
ً
دینــی (شــامل آیــات و روایــات) صرفــا بــه ایــن رنگهــا اشــاره
شــده اســت و لــذا نتایــج ایــن پژوهــش بــر اســاس ایــن رنگهــا
و ویژگیهــای آنهــا ارائــه شــده اســت؛ بدیهــی اســت کــه عــاوه
بــر ایــن رنگهــای مشــهور ،برخــی رنگهــای دیگــر نیــز قابلیــت
اســتفاده در ریــز فضاهــای مســکونی را دارنــد امــا از آنجــا کــه
مســئله ایــن تحقیــق ،متمرکــز بــر متــون وآموزههــای اســامی
اســت از پرداختــن بــه ســایر رنگهــا -کــه در متــون اســامی
بــه آنهــا اشــاره ای نشــده اســت -اجتنــاب شــده اســت.
الزم بــه ذ کــر اســت کــه جســتجو در متــون دینــی بــا اســتفاده
از دو منبــع اصلــی انجــام شــده اســت؛ بــرای جســتجوی در
آیــات از خــود قــرآن کریــم بــه عنــوان کتــاب جامــع آیــات الهــی
اســتفاده شــده اســت و بــرای جســتجوی در روایــات از نــرم
افــزار جامــع األحادیــث کــه حــاوی صدهــا کتــب روایــی اســت
بهــره گرفتــه شــده اســت .پــس از جســتجوی کلیــد واژههــای
مربــوط بــه رنگهــای فــوق الذکــر در ایــن منابــع ،آن دســته
از آیــات و روایاتــی کــه امــکان اســتنتاج نتایــج معمارانــه بــرای
ریزفضاهــای مســکونی را داشــتند بــا اســتفاده از روش تحلیــل
ً
محتــوای کیفــی مــورد تحلیــل و ارزیابــی قــرار گرفتنــد و نهایتــا
ـدول ارائــه شــده در بخــش
نتایــج مربــوط بــه ایــن تحلیــل ،در جـ ِ
نتیجــه گیــری مقالــه تبییــن شــده اســت.

و بــا توجــه بــه مؤلفههــای مســکن مطلــوب اســامی انجــام
شــده اســت .در ادامــه ،بررســی رنگهــای ذ کــر شــده در آیــات و
روایــات بــه صــورت مجــزا ارائــه میشــود.
 -1-4رنگ زرد
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نقـــش
جهـــان

رنــگ زرد نوعــی حالــت محـ ّـرک ذهنــی دارد و موجــب تســکین و
آرامــش ناراحتیهــا و خستگیهاســت[  . ]25ایــن رنــگ ،رنــگ
شــادابی و ســرزندگی اســت و در روان شناســی ،آن را کــم رنــگ
تریــن رنــگ گــرم میداننــد .در زبــان عربــی رنــگ زرد بــا واژههــای
متنوعــی از ریشــه «صفــر» بیــان شــده اســت .امــا بیشــترین ایــن
واژههــا کــه دال لــت بــر رنــگ زرد دارنــد واژههــای صفــر ،صفــراء و
ّ
مصفــرا اســت .قــرآن کریــم در چنــد مــورد بــه رنــگ زرد اشــاره کرده
َ ُ
َ َ
اســت کــه ســوره بقــره از جملــه آنهاســت :قالــوا ْاد ُع ل َنــا َر ّبـ َـك
َ
ْ َ
َ ُ َ َ َّ ُ ُ َّ َ
َ ُ
ُی َب ِّیـ ْـن ل َنــا َمــا ل ْون َها قــال ِإنـ ُـه َیقــول ِإن َهــا َبقـ َـر ٌه َصفـ َـر ُاء ف ِاقـ ٌـع ل ْون َهــا
َ ُ َ
اظ ِریـ َـن :گفتنــد از پــروردگارت بخــواه كــه بــراى مــا توضیــح
ت ُسـ ّـر ّالن ِ
دهــد رنگــش چگونــه باشــد ؟ گفــت  :خــدا مىگویــد گاوى اســت
زرد و رنگــش روشــن كــه بیننــدگان را شــاد مىكنــد [  . ]26ایــن
آیــه بــه داســتان حضــرت موســی (ع) و قــوم بنــی اســرائیل اشــاره
دارد کــه در آن خداونــد بــرای یافتــن قاتــل فــردی از قــوم یهــود
دســتور داد تــا گاوی کــه پیر نباشــد و رنــگ آن زرد باشــد که باعث
شــادی افــراد شــود را انتخــاب کننــد و آن را ذبــح کننــد .در ایــن
ـودن آن
آیــه بــه بارزتریــن ویژگــی رنــگ زرد کــه همــان نشــاط آور بـ ِ
اســت اشــاره شــده اســت .لــذا طبــق تصدیــق قــرآن کریــم ،ایــن
رنــگ باعــث فــرح بخشــی و مسـ ّـرت میشــود.

مالسا یاه هزومآ هیاپرب ینوکسم یاهاضفزیر اب بسانتم یاه گنر نییبت

در ســوره زمـ َـر خداونَــد از رنـ َـگ زرد بــه عنــوان نمــاد تغییــر و تحــول
َ َ َ
اهَّلل أ ْنـ َـز َل مـ َـن َّ
یــاد میکند :أَلـ ْـم َتـ َـر أ َّن َ
السـ ََـم ِاء َمـ ًـاء ف َســلك ُه َی َن ِابیـ َـع
ِ
َ
ْ ً ْ ُ ُ
ْ َْ ُ ْ
ض ثـ َّـم ُیخـ ِـر ُج ِبـ ِـه َز ْر ًعــا ُمخ َت ِلفــا أل َوانـ ُـه ثـ ُ َّـم َی ِهیـ َ ُـج ف َتـ َـر ُاه
ِفــی الر
ْ ْ
َ َ َ ْ
ُ ْ َ ًّ ُ َّ ِ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ً َّ
َ
َ
ـاب.
مصفــرا ثــم یجعلــه حطامــا ِإن ِفــی ذِلــك ل ِذكــری ِلوِلــی ال لبـ ِ
آیــا ندانســتهاى كــه خــدا از آســمان آبــى نــازل كــرد  ،پــس آن را
بــه صــورت چشــمههایى در زمیــن درآورد  ،آن گاه بــه وســیله
آن زراعتــى را كــه رنگهایــش گونا گــون اســت  ،بیــرون مــىآورد ،
ســپس [آن زراعــت] خشــك مىشــود  ،در نتیجــه آن را بــه رنــگ زرد
بینــى  ،پــس آن را ریــز ریــز و در هــم شكســته مىكنــد ؛ بىتردیــد در
ایــن [دگرگونىهــا] بــراى خردمنـ ْ
ـدان هشــدار و عبرتــى اســت [ ]27
َ
َ
َدر ســوره حدیــد نیــز خداونــد چنیــن میفرمایــد :ك َم َثـ ِـل غ ْیـ ٍـث
أ ْع َجـ َـب ْال ُك َّفـ َـار َن َب ُاتـ ُـه ُثـ َّـم َیهیـ ُـج َف َتـ َـر ُاه ُم ْص َفـ ًّـرا ُثـ َّـم َی ُكـ ُ
ـون ُح َط ًامــا:
ِ
ماننــد بارانــى اســت كــه محصــول [ســبز و خــوش منظــرهاش]
كشــاورزان را بــه شــگفتى آورد ،ســپس پژمــرده شــود و آن را زرد
بینــى  ،آنــگاه ریــز ریــز و خاشــاك شــود [  . ]28در واقــع ایــن آیــه نیز
بــه همــان ویژگــی دگرگونــی و تغییــر و تحــول کــه نمــاد آن رنــگ
زرد اســت اشــاره دارد [ َ . ]29در ســوره مرســات نیــز بــه رنــگ
َ َّ
َ
ْ
زرد اشــاره شــده اســت :كأنـ ُـه ِج َمالـ ٌـت ُصفـ ٌـر :گویــى آن شــرارهها

هــم چــون شــتران زرد رنــگ هســتند [  . ]30طبــق ایــن آیــه و آیــه
قبــل از آن ،رنــگ زرد شــتران بــه شــرارههای آتــش تشــبیه شــده
اســت کــه خاصیــت حــرارت و ســرعت دارد .همیــن خاصیــت
حــرارت بخشــی و گــرم بــودن اســت کــه رنــگ زرد را بــه نمــاد
مسـ ّـرت بــدل کــرده اســت.
ً
رنــگ زرد در روایــات نیــز مکــررا مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت .از
امــام علــی(ع) چنیــن روایــت شــده اســت :کســی کــه کفــش زرد
بپوشــد غــم او کــم میشــود بــه خاطــر قــول خداونــد کــه فرمــوده
َ ُ َ
اظ ِریـ َـن [  . ]31طبــق روایــات ،از ویژگیهــای
اســت ت ُسـ ّـر ّالن ِ
ایــن رنــگ ،تأثیــر آن در تهییــج انســان بــرای کســب روزی
(اعــم از مــادی و غیــر مــادی) اســت .در ایــن خصــوص ،امــام
صــادق(ع) میفرماینــد :هــر کــس کفــش زرد بپوشــد آن را کهنــه
نکنــد مگــر آنکــه علــم یــا مالــی بــه دســت آورد [  . ]32ایشــان در
جــای دیگــر فرمــوده انــد کــه هــر کــس کفــش زرد بپوشــد آن را
کهنــه نکنــد مگــر آنکــه مالــی بــه دســت َ
آورد؛ ســپس ایــن آیــه را
ْ َ
َّ ُ َ َ ُ َ
اظ ِریـ َـن [  . ]33البتــه هنوز
خواندنــدَ :صفـ َـراء ف ِاقــ ٌـع ل ْونهــا ت ُسـ ّـر ّالن ِ
اندیشــمندان دلیلــی علمــی در کشــف رابطــه رنــگ زرد با کســب
علــم و روزی ارائــه نکــرده انــد امــا میتــوان بــا ارجــاع بــه ســخن
امــام صــادق(ع) در اســتناد بــه آیــه  69ســوره بقــره ،چنیــن
اســتنباط نمــود کــه ایــن رنــگ بــه دلیــل مسـ ّـرت بخــش بــودن و
تحریــک ذهــن ،زمینــه جلــب مشــتری را در کســب و کار و زمینــه
نشــاط را در علــم آمــوزی فراهــم م ـیآورد.
از مجمــوع آیــات و روایــات فــوق مشــخص شــد کــه رنــگ زرد
رنگــی شــادی آفریــن و مسـ ّـرت بخــش اســت و بــا توجــه بــه
ُ
اولیــن خــرد مؤلفــه مســکن مطلــوب اســامی (مؤلفــه حفــظ و
ارتقــاء کیفیــت روابــط خانوادگــی) ،چنیــن اســتنباط میشــود
کــه کاربســت ایــن رنــگ در برخــی ریزفضاهــای مســکونی
ُ
ـتر ایــن خــرد مؤلفــه انــد
همچــون نشــیمن و پذیرایــی کــه بسـ ِ
مطلــوب اســت؛ زیــرا اســتفاده از ایــن رنــگ در ایــن ریزفضاهــا
بــه ایــن مهــم کمــک میکنــد کــه روابــط خانوادگــی بــا حــرارت
و شــادی بیشــتری همــراه شــود و اســتحکام یابــد .همچنیــن
بــا توجــه بــه تأثیــر ایــن رنــگ در نشــاط آفرینــی و تهییــج انســان
بــه فعالیــت و علــم آمــوزی ،کاربســت آن در ریزفضاهایــی نظیــر
اتــاق کار و اتــاق مطالعــه نیــز مناســب اســت.
 -2-4رنگ آبی
بــر طبــق تحقیقــات انجــام شــده مغــز انســان بــا دریافــت
ســیگنالهای رنــگ آبــی مــاده ای ترشــح میکنــد کــه آرامــش
بخــش اســت .طبــق نتایــج اغلــب پژوهشهــای انجــام شــده
رنــگ آبــی رنگــی آرامــش بخــش و ســکون آفریــن اســت و فشــار
خــون ،نبــض و تنفــس در اثــر آن کاهــش مییابــد و در عیــن
حــال بــدن ،تجدیــد قــوا کــرده و نیــرو م ـی گیــرد [  . ]34در

قــرآن بصــورت مســتقیم بــه رنــگ آبــی اشــاره نشــده اســت .امــا بــا
جســتجوی رنگهــای مشــابه ماننــد رنــگ کبــود و نیلگــون نــکات
قابــل توجهــی اســتنتاج میشــود .رنــگ کبــود در زبــان عربــی بــا
َ ً
َ
لغــات ازرق و االزرق از ریشــه «زرق» بیــان مــی شــودْ .از َراقْ -از ِریقاقــا
ـده ( .)5خداونــد در ســوره انعــام
ق[ :بــه رنــگ كبــود و آبــى درآمـ
[زر 
َ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ً َ َّ
الشـ ْـم َس َو ْال َق َمــرَ
ـاح وجعــل اللیــل ســكنا و
میفرمایــد :فاِلــق الصبـ
ُ ْ َ ً َ َ َ ْ ُِ ْ َ ِ ْ
َ
حســبانا ذِلكتق ِدیــرالع ِزیـ ِـزالع ِلیـ ِـم:شــكافندهصبح[از پــردهتاریك
شــب اســت] و شــب را بــراى آرامــش قــرار داد  ،و خورشــید و مــاه را
وســیلهاى بــراى محاســبه و اندازهگیــرى زمــان مقـ ّـرر فرمــود ؛ ایــن
اســت اندازهگیــرى آن توانــاى شكسـتناپذیر و دانــا [ . ]35بــه نظــر
میرســد آرامشــی کــه خداونــد در ایــن آیــه از آن صحبــت میفرماید
بــارنــگآبـ ِـیتیــرهشــبدر ارتبــاطاســت؛آیــاتوروایــاتدیگــرینیز
ـفارش تزویج
شــاهد بر این مدعاســت .ماننــد روایــات مربوط به سـ ِ
در شــب کــهالزمــهآنآرامــشاســت[ ]36ویــاآیاتــی کهانجامبرخی
امــور کــه نیازمنــد آرامــش اســت (نظیــر مناجــات َو برخــی عبــادات
ّ َ َ
ـاص) را در شـ َـب توصیــه نمــوده اســت :و ِمـ َـن الل ْیـ ِـل ف َت َه ّجـ ْـد ِبـ ِـه
َخـ َ ً َّ
َ ْ َ َ َ َ ُّ َ َ َ ً َّ
ً
َ
َ
ْ
ُ
َ
ن ِافلــهلــكعســىأنیبعثــكربــكمقامــامحمــودا:وپاســىاز شــبرا
احیــابــدار تــابــراىتو[بهمنزلــه] نافلهاىباشــدامید كهپــروردگارت
تــو را بــه مقامــى ســتوده برســاند[ . ]37از آثــار رنــگ آبــی ،تأثیــر آن بــر
تقویــت چشــم اســت .در ایــن خصــوص ،امــام صــادق (ع) خطــاب
بــه ّ
مفضــل چنیــن میفرماینــد :در رنــگ آســمان و نیکویــی تدبیــر
در آن اندیشــه کــن .بــه درســتی کــه ایــن رنــگ ســازگارترین رنــگ
بــرای چشــم و موجــب تقویــت آن اســت [ . ]38پیامبــر ا کــرم (ص)
نیــز نــگاه بــه دریــا را عبــادت شــمرده انــد کــه در تفســیر ایــن حدیــث،
رنــگ آبــی آن محــل تأمــل و ّ
تعمــق اســت.
ِ
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رنــگ قرمــز رنــگ انــرژی دهنــده و محـ ّـرک بســیار نیرومنــدی
اســت .انــرژی بــدن تحــت تاثیــر پرتوهــای رنــگ قرمــز بــر
هموگلوبیــن بــاال م ـیرود ،حــرارت بــدن بیشــتر میشــود و

در قــرآن ایــن رنــگ بــه عنــوان رنــگ شــاخص قیامــت معرفــی
شــده اســت و در واقــع ایــن رنــگ بــرای نشــان دادن عظمــت
ُ َ ْ
ََ ُ ُ ْ
ـون ال ِج َبــال كال ِع ْهـ ِـن
روز رســتاخیز اســتفاده شــده اســت :وتكـ
ْ ُ
ـوش :و كوههــا ماننــد پشــم رنگیـ ِـن حالجــى شــده (پشــم
ال َم ْنفـ
ِ
قرمــز) گــردد [ َ . ]40فإ َذا ْان َشـ َّـقت َّ
السـ َـم ُاء َف َك َانـ ْـت َو ْر َد ًه َك ّ َ
ان:
ِ
ِ
الده ِ
ِ
و نا گهــان آســمان بشــكافد و چــون چرمــى ســرخ رنــگ و گلگــون
شــود [  . ]41هــر دو ایــن آیــات بــه همــان ویژگــی گــرم و فعــال
بــودن و محـ ّـرک بــودن اشــاره دارنــد.
امــام باقــر(ع) ایــن رنــگ را رنــگ لبــاس حا کمــان ســرکش
دانســته انــد و آنهــا را اولیــن گروهــی شــمردهاند کــه ایــن رنــگ
را بــرای خــود انتخــاب کــرده انــد [  ]42و در جایــی دیگــر آن را
رنــگ لبــاس شــیطان دانســته انــد [  . ]43ایــن رنــگ بــه عنــوان
نمــاد جــرم ،گنــاه و شــهوت مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه
شــاید بــه ســبب رابطــه آن بــا خــون و مســائل جنســی باشــد؛
زیــرا موجــب تحریــک غرایــز و احساســات میشــود .طبــق
آموزههــای اســامی ،اســتفاده از ایــن رنــگ بــه عنــوان پوشــش
(مگــر در شــرایط خــاص) مذمــوم اســت .از امیرالمؤمنیــن(ع)
چنیــن نقــل شــده اســت :رســول خــدا(ص) مــرا از پوشــیدن
لباســی کــه باعــث انگشــت نمــا شــدن و شــهرت در میــان مــردم
باشــد نهــی کــرد [  . ]44امــام صــادق(ع) نیــز میفرماینــد :رنــگ
قرمـ ِـز تنــد مکــروه اســت مگــر بــرای عــروس (همــان).
در مجمــوع چنیــن اســتنباط میشــود کــه رنــگ قرمــز بــه دلیــل
ویژگیهــای خــاص روان شــناختی ،تنهــا در برخــی ریزفضاهای
مســکونی ماننــد ناهارخــوری میتوانــد مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد و بایــد از آن در اغلــب ریزفضاهــای مســکونی پرهیــز کــرد.
زیــرا ایــن رنــگ در فرهنــگ اســامی بــه عنــوان رنــگ تفاخــر و
شــهرت شــناخته میشــود و لــذا بــا توجــه بــه مؤلف ـهی توجــه
بــه فرهنــگ اســامی جامعــه (بــه عنــوان اولیــن کالن مؤلفــه
مســکن مطلــوب اســامی) و ازآنجــا کــه طبــق روایــات ،لبــاس
شــهرت نهــی شــده اســت و تفاخــر ،شــهرت کاذب و انگشــت
نمــا شــدن مذمــوم اســت پــس اســتفاده از ایــن رنــگ در اغلــب
ریزفضاهــای مســکونی بــه ویــژه در نمــای بیرونــی مســکن
مطلوبیــت نــدارد .در عیــن حــال ،بــه دلیــل ویژگــی ّ
مهیــج و
ِ
ّ
ـودن ایــن رنــگ و بــا اســتناد بــه مؤلفــه توجــه بــه مراتــب
محــرک بـ ِ
مختلــف نفــوس و حیــات انســانی (بــه عنــوان دومیــن کالن
مؤلفــه مســکن مطلــوب اســامی) ،از آنجــا کــه انســانها در
مراتــب پاییــن تـ ِـر نفــوس انســانی نظیــر نفــس نباتــی و نفــس
حیوانــی ،نیازمنــد تهییــج و تحریــک هســتند میتــوان از ایــن
رنــگ در برخــی ریزفضاهــا نظیــر ناهارخــوری و اتــاق ورزش کــه
بــا ایــن ویژگیهــا تناســب بیشــتری دارنــد اســتفاده کــرد.
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مالسا یاه هزومآ هیاپرب ینوکسم یاهاضفزیر اب بسانتم یاه گنر نییبت

بــا توجــه بــه آیــات و احادیــث و مقایســه تطبیقــی بــا یافتههــای
علــم روانشناســی جدیــد ایــن نتیجــه اســتنتاج میشــود کــه
رنــگ آبــی رنگــی آرامــش بخــش و تفکــر برانگیــز اســت و لــذا بــا
ُ
توجــه بــه اینکــه یکــی از خــرد مؤلفههــای مســکن مطلــوب
اســامی ،مؤلفــه آســایش اســت لــذا اســتفاده از ایــن رنــگ در
بعضــی ریزفضاهــای خانــه کــه بســتر آرامــش و آســایش هســتند
(ماننــد اتاقهــای خــواب) بســیار مناســب اســت .ضمــن آنکــه
از لــوازم ارتقــاء روابــط خانوادگــی (بــه عنــوان اولیــن خــرد مؤلفــه
مســکن مطلــوب اســامی) ،شــکل گیــری این روابــط در محیطی
ـگ آرامــش
آرام و بــه دور از تنــش اســت و لــذا اســتفاده از ایــن رنـ ِ
بخــش در ریزفضاهایــی نظیــر نشــیمن و پذیرایــی کــه بســتر ایــن
نــوع روابــط هســتند مطلــوب اســت.

گــردش خــون راحــت تــر صــورت میگیــرد و در مجمــوع ،رنــگ
قرمــز رنگــی زنــده و در عیــن حــال پــر نیــرو بــه نظــر میرســد [ . ]39
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در مفــردات الفــاظ قــرآن کریــم آمــده اســت کــه ســبز ،رنگــی بیــن
ســفیدی و ســیاهی اســت و بــه ســیاهی نزدیــک تــر اســت .بــه
خاطــر همیــن بــه اســود ،اخضــر و بــه اخضــر ،اســود میگوینــد
[ . ]45از ایــن رنــگ در قــرآن هشــت بــار نــام بــرده شــده اســت و بــه
بســاط بهشــتیان و جامــه ابریشــمی و حریرهــای ســبز رنــگ آنــان
اشــاره شــده اســت .رنــگ ســبز در دنیــای گیاهــان معلــول فراینــد
فتــو ســنتز اســت کــه نشــانه رشــد و نمــو و پیشــرفت اســت کــه بــه
ایــن امــر در قــرآن و تعبیــر خــواب ُحضرت یوســف (ع) اشــاره شــده
َ
َ
ُ ْ
ـات .و هفــت خوشــه
اســت :و َسـ ْـب ِع ُسـ ْـن ُبل ٍت خضـ ٍـر َوأخـ َـر َی ِاب َسـ ٍ
ســبز و [هفــت خوشــه] خشــك دیگــر[ . ]46
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از ویژگیهــای مهــم ایــن رنــگ ،آرامــش بخــش بــودن و ارتقــاء
قابلیــت خوانــدن اســت [  . ]47ایــن رنــگ ،مفـ ّـر ح اســت و بــرای
بــاز کــردن رگهــا ،تســکین اعصــاب و کــم کــردن فشــار خــون مؤثــر
اســت و قــوای فکــری را بــر میانگیــزد و بهجــت آور اســت [ . ]48
در خصــوص آثــار ایــن رنــگ ،در آموزههــای اســامی مــوارد زیــادی
مطــرح شــده اســت کــه از مهمتریــن آنهــا ،نشــاط و بهجــت
بخشــی آن اســت .قــرآن کریــم ضمــن نســبت دادن ص َفــت
َ
ـد :أ ّمـ ْـن
ـان ســبز رنــگ چنیــن میفرمایـ
بهجــت بخشــی بــه درختـ
َ ْ َْ َ َ َْ ََ َ ُ
ً َ َْ
َ
َخ َلـ َـق َّ
ْ
َ
ْ
ّ
َ
ـماء مــاء فأنبتنــا
السـ
ـماوات و الرض و أنــزل لكــم ِمــن السـ ِ
ِ
بــه َحدائـ َـق َ
ذات َب ْه َجـ ٍـه :یــا آن كســى كــه آســمانها و زمیــن را
ِ ِ
ِ
آفریــد و بــراى شــما [مــردم ] آبــى [زندگــى ســاز] از آســمان فــرود آورد؛
آنــگاهبــهوســیلهآنبوســتانهایىخــرم[وپرطــراوت]رویانیدیــم؟
[ . ]49بــه نظــر میرســد کــه از دالیــل ایــن بهجــت بخشــی ،رنــگ
ســبز درختــان اســت؛ چنانچــه امــام رضــا(ع) در تأییــد ایــن مدعــا
میفرماینــد :نــگاه کــردن بــه ســبزه ســرور آفریــن اســت [ . ]50

مالسا یاه هزومآ هیاپرب ینوکسم یاهاضفزیر اب بسانتم یاه گنر نییبت

طبــق آموزههــای قرآنــی ،ســبز رنگــی ایــده آل بــرای فضاهــای
آرامــش بخــش اســت و بــه همیــن دلیــل ،در بهشــت کــه محــل
جاویــد و دار قــرار و آرامــش بهشــتیان اســت از ایــن رنــگ بــه وفــور
اســتفاده میشــود و حتــی رنــگ لبــاس و تکیــه گاه بهشــتیان
ُ َّ
َ ََ َْ َ ُ ْ َ َ َْ ّ َ
ـان :بــر
ســبز اســت :مت ِك ِئیــن علــى رفــر ٍف خضـ ٍـر و عبقـ ِـری ِحسـ ٍ
بالشهــاى ســبز و فرشهــاى زیبــا تكیــه مىزننــد [  . ]51زیــرا
چنانچــه ذکــر شــد ،بهشــت دار قــرار و آرامــش اســت و از هــر لحــاظ،
ّ
بایســتی مقدمات تحقق آرامش در همه جزئیات (ز جمله رنگ)
بــرای بهشــتیان فراهــم شــود .از ویژگیهــای دیگــر ایــن رنــگ،
زیبایــی بخشــی اســت بــه نحــوی کــه از پــر کاربــرد تریــن رنگهــای
ً
موجــود در طبیعــت اســت کــه قطعــا ایــن امــر بــدون حکمــت
نیســت و زیبایــی آن بــه نحــوی اســت کــه خداونــد در مــوارد
متعـ ُـدد ایــن رنــگ را قریــن بهشــت معرفــی میفرمایـ َـد ماننــد َایــن
ّ
ْ ْ
َ
ـات َعـ ْـد َ
آیــه :أ َولئـ َـك َل ُهـ ْـم َج ّنـ ُ
حت ِهـ ُـم النهـ ُـار ُی َحلـ ْـو َن
ن ت ْجــری ِمــن ت ِ
ٍ
ِ َ
َ َ َََْ ُ َ ً ُ
ُ
ْ
ُ
َ
ً
ســون ثیابــا خضــرا ِمــن ســندس
فیهــا ِمـ ْـن أسـ ِـاور ِمــن ذهـ ٍـب ویلب
َ
ْ
َ
ََ
َ
ّ
ـک ِن ْعـ َـم الثـ َـو ُاب َو َح ُسـ َـنت
ٍ َو ِإ ْسـ َـت ْب َر ٍق ُم ّت ِكئیـ َـن فیهــا علــى الرا ِئـ ِ

ًَ
ُم َرتفقــا[ :مؤمنــان] بــرای آنــان باغهایــی جــاودان اســت کــه نهرهــا
از زیــر آنهــا جــاری اســت  .در آنجــا بــا دســتبندهایی از طــا آراســته
میشــوند و جامههــای ســبز از حریــر نــازک و ضخیــم میپوشــند،
درحالــی کــه بــر تختهــای بهشــتی تکیــه داده انــد چــه پاداشــی
نیکــو و چــه جایگاهــی خــوش و خــرم .در آیــه 64ســوره الرحمن نیز
ّ
«مدهامتــان» بیــان شــده اســت کــه از
درختــان بهشــتی بــا تعبیــر
ریشــه «دهمــه» بــر وزن «تهمــه» اســت و بــه ســبز پررنــگ اطــاق
میشــود کــه بیانگــر نهایــت ّ
خرمــی و زیبایــی آن اســت.
در روایــاتنیــززیباییرنگســبزمــورداشــارهقرار گرفتهاســت.برای
مثــال ،امــامســجادمیفرماینــد:هــر کهمؤمنــیرابپوشــاندخداوند
او را از جامههــای ســبز میپوشــاند [  . ]52همچنیــن اینطــور نقــل
شــده اســت کــه پیامبــر ا کــرم(ص) قبایــی از ســندس داشــتند کــه
وقتــی آن را میپوشــیدند رنــگ ســبزش بــه همــراه ســپیدی رنــگ
حضــرت ،بــه ایشــان جلــوه ای خــاص میبخشــید [ . ]53
از دیگــر ویژگیهــای رنــگ ســبز ایــن اســت کــه جالدهنــده چشــم
اســت .طبــق تحقیقــات بــه عمل آمده ،چشــم انســان بیشــترین
حساســیت را بــه طــول موجهــای  550تــا  600نانومتــر دارد؛ ایــن
طــول مــوج در رنگهــای ســبز و زرد ایجــاد شــده و موجــب
آرامــش و جــای چشــم میگــردد [  . ]54امــام کاظــم(ع) نیــز
در روایتــی نــگاه بــه ســبزه را از مــواردی دانســته انــد کــه موجــب
جــای چشــم میشــود[ . ]55
بــا توجــه بــه آیــات و روایــات فــوق و بــا عنایــت بــه برخــی مؤلفههــای
مســکن مطلــوب اســامی (شــامل مؤلفههــای توجــه بــه فرهنــگ
اســامی جامعــه ،ارتقــاء روابــط خانوادگــی ،آســایش مســکن و
آراســتگی مســکن) چنیــن اســتنتاج میشــود کــه ایــن رنــگ بــه
دلیــل ویژگیهــای مختلف خــود (نظیر آرامش بخشــی و زیبایی و
غیــره) هــم بــرای ریزفضاهایــی که نیازمنــد آرامش هســتند (مانند
اتاقهــای خــواب) مناســب اســت و هــم بــرای ریزفضاهایــی کــه
بســتر روابــط خانوادگــی هســتند مناســب اســت (نظیــر نشــیمن و
پذیرایــی) و هــم بــه دلیــل قابلیـ ِـت القــاء آراســتگی و زیبایــی ،بــرای
نمــای بیرونــی منــزل مناســب اســت؛ البتــه طیفهــای رنگــی
مختلفــی میتــوان بــرای ایــن رنــگ ّ
متصــور شــد و ایــن امــر کــه از
کــدام طیــف در نمــای بیرونــی مســکن اســتفاده شــود تابــع ســایر
شــرایط نظیــر شــرایط اقلیمــی و غیــره اســت.
 -5-4رنگ سفید
طبــق آنچــه در مفــردات الفــاظ قــرآن بیــان شــده ،بیــاض ضــد
ســیاهی و افضــل رنگهــا شــناخته شــده اســت [  . ]45ایــن
رنــگ ســمبل پا کــی ،خلــوص ،عفــت ،پارســایی ،حقیقــت و صلــح
اســت [  . ]56در آموزههــای اســامی از ایــن رنــگ بــه وفــور یــاد
شــده اســت .قــرآن کریــم در وصــف نوشــیدنیهای بهشــتیان
میفرمایــد کــه شــربتهای بهشــتیان هــم ســفید اســت و هــم

بــرای نوشــندگان لــذت آور ،یعنــی نــه مایــه فســاد عقــل اســت و نه
موجــب مســتی ،بلکــه جــز هوشــیاری و ْنشــاط و لــذت روحانــی
َُ ُ ََْ ْ َ
س ِمـ ْـن َم ِعیـ ٍـن َب ْی َضـ َـاء
چیـ
ـزی در آن نیســت :یطــاف علی ِهــم ِبــکأ ٍ
َ َّ َّ
َ
لــذ ٍه ِللشـ ِـار ِبین :بــا جامــى از بــاده نــاب پیرامونشــان بــه گــردش
درمىآینــد[ ،بــادهاى] سختســپید كــه نوشــندگان را لذتــى
[خــاص] مىدهــد [  . ]57همچنیــن در ادامــه َهمیــن ســوره
َ ُ َ
َ
َ َّ َ
اصـ َـر ُات ّالطـ ْـر ِف ِعیـ ٌـن كأن ُهـ ّـن َب ْیـ ٌـض
آمــده اســتَ :و ِع ْندهـ ْـم ق ِ
َّم ْك ُنـ ٌ
ـون :و نزدشــان [دلبرانــى] فروهشــتهنگاه و درشــت چشــم
باشــند[از شــدت ســپیدى] گویــى تخــم شــتر مــرغ [زیــر پرنــد]
[ . ]58ایــن آیــات بــه مطلوبیــت ،نورانیــت و ظریــف و لطیــف
بــودن رنــگ ســفید اشــاره دارد کــه نمــاد پا کــی و عصمــت اســت.
پیامبــر ا کــرم(ص) بــا اشــاره بــه ایــن رنــگ میفرماینــد :جامــه
ســپید بپوشــید کــه پا کتــر و پا کیــزه تــر اســت[  . ]59ایــن ســخن
نیــز بــه ویژگــی ایــن رنــگ کــه القــاء پا کیزگــی بــه مخاطــب اســت
اشــاره دارد .در ســوره آل عمــران نیــز چهــره بهشــتیان بــه رنــگ
ـوه َو َت ْسـ َـو ُّد ُو ُجـ ٌ
ســپید توصیــف شــده اســتَ :یـ ْـو َم َت ْب َیـ ُّـض ُو ُجـ ٌ
ـوه
ُ َُ ُ ْ
َ َ َّ َّ َ ْ َ َّ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ
ـم أ كف ْر ُتــم َب ْعـ َـد ِإ َیما ِنكـ ْـم فذوقــوا
فأمــا ال ِذیــن اســودت وجوههـ
ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ َّ َ ْ َ َّ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ
العــذاب ِبمــا كنتــم تكفرونوأمــا ال ِذیــن ابیضــت وجوههــم ف ِفــی
َر ْح َم ِــه اهّلل ُهـ ْـم ف َ
یهــا َخا ِلـ ُـد َ
ون[ :در آن] روزى كــه چهرههایــى
ِ
ِ
ســپید و چهرههایــى ســیاه گــردد امــا ســیاهرویان [بــه آنــان گفتــه
شــود] آیــا بعــد از ایمانتــان كفــر ورزیدیــد پــس بــه ســزاى آنكــه كفــر
مىورزیدیــد [ایــن] عــذاب را بچشــید و امــا ســپیدرویان همــواره
در رحمــتخداونــد جاویداننــد [  . ]60بنابرایــن طبــق آیــات فوق
چنیــن اســتنباط میشــود کــه رنــگ ســفید در قــرآن کریــم نشــانه
زیبایــی و رضایــت منــدی اســت.
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ایــن رنــگ نمایانگــر مــرز مطلــق اســت [  . ]34در اســام
خصوصیاتــی بــه ایــن رنــگ نســبت داده شــده کــه از جملــه آنهــا
کاهــش شــهوت اســت .زیــرا همانطــور کــه نــوع رنــگ در ایجــاد
احســاس گرســنگی ،ســیری ،خشــم و آرامــش اثــر دارد در تحریک
یــا آرام ســازی غرایــز نیــز مؤثــر اســت (همــان) .امــام صــادق(ع)
خطــاب بــه حنــان بــن ســدیر کــه نعلیــن ســیاه پوشــیده بــود
چنیــن فرمودنــد کــه پوشــش کفشهــای وی ،موجــب کاهــش
شــهوت اســت [  . ]61در روایتــی دیگــر از امــام صــادق(ع) چنیــن
نقــل شــده اســت :پیامبــر(ص) از لبــاس ســیاه کراهــت داشــت
مگــر در کفــش و عمامــه و عبــا[ . ]62
از دیگــر ویژگیهــای رنــگ ســیاه ،تأثیــر آن بــر کاهــش قــدرت
بینایــی اســت .امــام صــادق(ع) میفرماینــد :پوشــیدن نعلیــن
ســیاه موجــب کاهــش نــور دیــده میشــود [  . ]61میتــوان توجیــه
علمــی ایــن مطلــب را چنیــن بیــان کــرد کــه رنــگ ســیاه بــه دلیــل
اینکــه یــک فضــای مشــخص را کوچکتــر از حــد واقعــی جلــوه
میدهــد از دامنــه دیــد انســان میکاهــد .همچنیــن ایــن رنــگ در
انســان القــاء غــم مینمایــد .لوشــر در ایــن بــاره میگویــد :دوســت
ً
داران رنــگ ســیاه معمــوال خســته و افســرده انــد [ . ]34امــام
صــادق(ع) بــه حنــان بــن ســدیر فرمودنــد :نعلیــن ســیاه غــم را بــه
همــراه دارد[  . ]61در روایتــی امیــر المؤمنیــن (ع) بــه اصحابشــان
فرمودنــد :لبــاس ســیاه بــر تــن نکنیــد کــه آن جامــه فرعــون اســت
[ ]63و لــذا ایــن رنــگ ،نمــاد کبــر و نخــوت نیــز میباشــد.
بــا توجــه بــه روایــات فــوق چنیــن اســتنباط میشــود کــه
رنــگ مشــکی بــه دلیــل تناقــض بــا اغلــب مؤلفههــای مســکن
مطلــوب اســامی مطلوبیتــی بــرای کاربــرد در هیچکــدام از
ریزفضاهــای مســکونی نــدارد .زیــرا اســتفاده از ایــن رنــگ در
فرهنــگ اســامی مذمــوم اســت (تناقــض بــا کالن مؤلفــه اول)؛
بــه دلیــل القــاء حــس افســردگی و خســتگی روابــط خانوادگــی
ُ
را تضعیــف مینمایــد (تناقــض بــا خــرد مؤلفــه اول)؛ بــه دلیــل
خســته کــردن انســان در میــان مــدت و بلنــد مــدت ،آرامــش و
ُ
ـودن فضــا را تهدیــد مینمایــد (تناقــض بــا خرد
آســایش بخــش بـ ِ
مؤلفــه دوم)؛ بــه دلیــل ویژگیهــای روان شــناختی خاصــی کــه
دارد ســبب جلــب توجــه و شــاخص شــدن میشــود (تناقــض بــا
ُ
خــرد مؤلفــه ســوم)؛ وســعت یــک فضــای مشــخص را کوچکتــر از
ُ
حــد واقعــی جلــوه میدهــد (تناقــض بــا خــرد مؤلفــه چهــارم)؛ در
تضــاد بــا رنــگ ســفید بــه عنــوان نمــاد پا کیزگــی و آراســتگی قــرار
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بــا توجــه بــه آیــات و روایــات فــوق و بــا اســتناد بــه برخــی
مؤلفههــای مســکن مطلــوب اســامی (نظیــر توجــه بــه فرهنــگ
اســامی جامعــه ،وســعت مســکن و آراســتگی مســکن) چنیــن
اســتنتاج میشــود کــه رنــگ ســفید بــرای اغلــب ریزفضاهــای
مســکونی مناســب اســت زیــرا طبــق آنچــه در ایــن بخــش بیــان
ً
شــد ،اوال ایــن رنــگ نمــاد پا کیزگــی و آراســتگی اســت و لــذا بــا
توجــه بــه مؤلفــه آراســتگی مســکن ،کاربســت آن در ریزفضاهــای
مســکونی بــه ویــژه ریزفضاهایــی کــه نیــاز بــه رعایــت بهداشــت
و پا کیزگــی دائمــی دارنــد ارجحیــت دارد (ماننــد حمــام،
ً
ســرویسهای بهداشــتی و آشــپزخانه) .ثانیــا بــا توجــه بــه
ـناختی ایــن رنــگ ،اســتفاده از آن ســبب
ویژگیهــای روان شـ
ِ
میشــود کــه مســاحت فضــا بــزرگ تــر بــه نظــر آیــد و لــذا در شــرایط
معاصــر کــه اغلــب فضاهــای مســکونی فاقــد وســعت کافــی
ّ
هســتند کاربســت ایــن رنــگ بــه لحــاظ روانــی ،بــه تحقـ ِـق مؤلفــه
وســعت مســکن (بــه ویــژه در ریزفضاهایــی نظیــر نشــیمن و
پذیرایــی کــه بــه وســعت بیشــتری نیــاز دارنــد) کمــک مینمایــد.
ً
ثالثــا همــان طــور کــه ذ کــر شــد ایــن رنــگ از رنگهــای ممــدوح

در آموزههــای اســامی اســت و لــذا بــا توجــه بــه مؤلفــه توجــه بــه
فرهنــگ اســامی جامعــه ،کاربســت آن در فضاهــای مســکونی
مطلــوب اســت.

ُ
دارد (تناقــض بــا خــرد مؤلفــه پنجــم) و لــذا طبــق آموزههــای
اســامی ،اســتفاده از آن در ابنیــه مســکونی توصیــه نمــی شــود.

 -5نتیجه گیری
همانطــور کــه در مقدمــه مقالــه بیــان شــد هــدف از ایــن
پژوهــش ،اســتنتاج نتایــج کاربــردی درزمینــه اســتفاده از
رنگهــا در ریزفضاهــای مســکونی بــود کــه ســعی شــد تأمیــن
ایــن هــدف بــا پاســخگویی بــه پرس ـشهای زیــر میســر شــود:
 از دیــدگاه اســام هرکــدام از رنگهــا چــه تاثیراتــی از نظــرروانــی و فیزیولوژیکــی بــر انســان میگذارنــد؟

 طبــق آموزههــای اســامی چــه رنگهایــی بــرای کاربســت درریزفضاهــای مختلــف مســکونی مطلوبیــت بیشــتری دارنــد؟
ً
ً
البتــه همانطــور کــه قبــا ذ کــر شــد ،در ایــن مقالــه صرفــا بــه
رنگهایــی پرداختــه شــد کــه در مجموعــه آیــات و روایــات بــه
آنهــا اشــاره شــده اســت و ژرفــکاوی ســایر رنگهــا در حــوزه
مســئله ایــن پژوهــش نبــوده اســت .بــر ایــن اســاس ،پاســخ
پرســش اول در بخــش قبلــی مقالــه و در بخــش مربــوط بــه
هریــک از رنگهــا بــه صــورت مجـ ّـزا ارائــه شــد .پاســخ تفصیلــی
پرســش دوم نیــز بــا توجــه بــه مؤلفههــای مختلــف مســکن
مطلــوب اســامی در جــدول  1ارائــه شــده اســت.

جدول  :1رنگهای متناسب با ریزفضاهای مختلف مسکونی برپایه آموزههای اسالمی
رنگ

ّ
اهم ویژگیها

مؤلفههای همسو با ویژگیهای
رنگ (از مجموعه مؤلفههای
مسکن مطلوب اسالمی)

مؤلفههای غیرهمسو
با ویژگیهای رنگ (از
مجموعه مؤلفههای مسکن
مطلوب اسالمی)

نتیجه کاربردی برای ریزفضاهای
مسکونی

زرد

شادی آفرین و
تهییج کننده

حفظ و ارتقاء روابط خانوادگی ،وسعت
مسکن

-

مطلوبیت بسیار برای نشیمن ،پذیرایی،
اتاق کار ،اتاق مطالعه (کتابخانه)

آبی

آرامش بخش و
تفکر برانگیز

حفظ و ارتقاء روابط خانوادگی ،آسایش
مسکن

-

مطلوبیت بسیار برای اتاق خواب ،اتاق
مطالعه (کتابخانه) و اتاق کار و مطلوبیت
نسبی برای نشیمن و پذیرایی

قرمز

ّ
محرک
احساسات و
هیجان آور

توجه به مراتب مختلف نفوس و حیات
انسانی

سبز

ّ
مفرح و آرامش
بخش

توجه به فرهنگ اسالمی جامعه ،حفظ
و ارتقاء روابط خانوادگی ،آسایش
مسکن ،آراستگی مسکن

سفید

آرامش بخش
و سرد

توجه به فرهنگ اسالمی جامعه،
آسایش مسکن ،وسعت مسکن،
آراستگی مسکن

مشکی

غم آفرین و
تضعیف کننده
غرایز

46
ش ـمـ ــاره7-1
بهار 1396
فـص ــلن ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان
مالسا یاه هزومآ هیاپرب ینوکسم یاهاضفزیر اب بسانتم یاه گنر نییبت

توجه به مراتب مختلف نفوس و حیات
انسانی

توجه به فرهنگ اسالمی جامعه،
حفظ و ارتقاء روابط خانوادگی،
ّ
آسایش مسکن ،پرهیز از تشخص
کالبدی
-

توجه به فرهنگ اسالمی جامعه،
حفظ و ارتقاء روابط خانوادگی،
ّ
آسایش مسکن ،پرهیز از تشخص
کالبدی ،وسعت مسکن،
آراستگی مسکن

مناسب برای ناهارخوری و اتاق ورزش
مطلوبیت بسیار برای اتاق خواب ،نشیمن
و پذیرایی و مطلوبیت نسبی برای اتاق
مطالعه (کتابخانه)
مطلوبیت بسیار برای اغلب ریزفضاها نظیر
آشپرخانه ،اتاق خواب ،نشیمن و پذیرایی
و به ویژه ریزفضاهای بهداشتی (نظیر
حمام و سرویسهای بهداشتی)
عدم مطلوبیت برای کاربست در کلیه
ریزفضاهای مسکونی

منبع :نگارنده
الزم بــه ذ کــر اســت کــه نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش ،نمایانگــر
غنــای قابــل توجــه منابــع اســامی بــرای اســتنباط نتایــج
کاربــردی در برخــی حوزههــای تخصصــی دانــش معمــاری
اســت و آنچــه اســتنتاج شــد ،بیانگــر ضــرورت تأمــل و ّ
تعمــق
بیشــتر بــر ایــن منابــع در ســایر حوزههــای تخصصــی معمــاری
اســت کــه بــه نظــر میرســد تا کنــون بــه طــور شایســته مــورد
تدقیــق قــرار نگرفتــه اســت؛ ضمــن آنکــه نتایــج ایــن تحقیــق بــا
توجــه بــه بضاعــت محــدود علمــی نگارنــدگان اســتنباط شــده
تعمــق و ّ
اســت و یقینـ ًـا بضاعــت علمــی بیشــتر و ّ
تدبــر ژرف تــر در
مواجهــه بــا متــون غنــی اســامی ،بــه نتایجــی عمیــق تــر منجــر
خواهــد شــد.

پی نوشتها

 1 .1هــر كســی بــه گروهــی تشــابه جویــد از آنــان شــمرده میشــود( .مطابــق بــا
ترجمــه اســتاد محمد دشــتی)
2 .2خداونــد بــه یكــى از پیامبــران بنــى اســرائیل وحــى كــرد كــه :بــه مؤمنــان
بگــو لبــاس دشــمنان مــن (کفــار) را نپوشــند و غــذاى دشــمنان مــرا
نخورنــد و راه و روش دشــمنان مــرا نپوینــد کــه در ایــن صــورت آنهــا نیــز
ـ هماننــد کفــار ـ دشــمنان مــن خواهنــد شــد.
 3 .3الزم بــه ذکــر اســت کــه در روایــات متعــدد ،توصیــه شــده اســت کــه در
مســکن،فضایــیمشــخصوثابــتبــرایاقامــهنمــازدرنظــر گرفتــهشــود.
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