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مقدمــه:
شاهکارهای معماری بومی ،دارای ابعاد گستردهای هستند که میتوانند
در زمینههای گوناگون محور مطالعه قرار گیرند و با شناسایی الگوهای
اصیل آنان ،کالبد جدید را بر مبنای این اصول بنیادین و هماهنگ
با شرایط زمانی و مکانی جدید ساخت .معماری هر سرزمینی برآیندی
از باورها ،فرهنگ ،اقلیم ،صنعت و شیوههای ساختن در آن مرزوبوم
است بر همین اساس معماری ،به مثابه آینهای تمام نما ،معرف سالیق،
امکانات ،دانستهها و توانایی خالقان خود است.
یک اثر معماری ،متشکل از برگهها و اشکال در قالب فضایی است؛
فضاهای باز و بسته و باز شوها ،پرو خالیهای حجم و شاخصههای کالبدی،
سلسلهمراتب و اندازهها .در این میان ،رنگ به دلیل گستردگی و تأثیرات روانی
بارز ،جایگاه خاصی دارد که در بازخوانی یک معماری مبین و مبرهن است.
بررسی کاربست رنگ در معماری بومی منطقه اورامان با داشتن معماریی
غنی ،تاریخی کهن و اصالتی محفوظ ،تالشی است در این زمینه و نتایج
قابلتأملی را در شناخت هرچه بیشتر سکونتگاههای کوهستان ،نگاه زیبایی
شناسانه و جنبههای روانشناسانه به دست میدهد.
اگرچه در باب تاریخ معماری ،تحلیل بناها و سبکشناسی ،مقاالت
و کتابهای بسیاری نگارش شده و در البهالی آنها به صورت
جزئی به مبحث رنگ توجه شده است یا در کتابهای رنگشناسی
به بناهای معماری نیز اشارهشده است ،اما در این میان جای خالی
پژوهشهای تخصصی در زمینه رنگ و معماری در ابعاد بومشناختی
و ریشههای فرهنگی آن در تمدنهای تاریخی ،احساس میشود.
در این تحقیق بعد از مقدمه به کلیات رنگ ،مطالعه جامعه بستر و
پبشینه موضوع پرداخته شده است .بخش بعدی به تحلیل عوامل
مؤثر در شکلگیری گرایش به رنگ آبی ،تحت زیر عنوانهای
هویت پنهان و آشکار ،میپردازد و در انتها با جمعبندی تمام عوامل
مطر حشده ،نتیجهگیری بیان میشود.

روش تحقیق

گرچه پژوهش پیش رو تالشی درزمینهی واکاوی و ریشهیابی
چگونگی شکلگیری زیبایی در معماری مبتنی بر فرهنگ بومی
است و سعی میشود تا در معماری معاصر نیز نمود یابد اما در
حیطه تحقیقهای بنیادین قرار میگیرد .این تحقیق به تأثیر
اعتقادات ،جغرافیا ،اقلیم ،ادبیات ،زیباییشناسی و روانشناسی

بهعنوان متغیرهای مستقل بر چگونگی و چرایی کاربست رنگ
در معماری مسکونی سنتی ،بهعنوان متغیر وابسته پرداخته است.
رویکرد این تحقیق توصیفی و تحلیلی است.
محدوده تحقیق ،قسمتی از منطقه اورامان است که در ایران قرار
دارد .روش جمعآوری بخشی از اطالعات به روش مطالعه کتابخانهای
بودهاست که به واکاوی جنبه روانشناسی رنگ در معماری بومی
و مباحث هویت پنهان مانند تأثیر شیوه زندگی ،اقلیم و جغرافیا در
زیباییشناسی مردم و بهتبع آن ،گزینش رنگ خاصی ،در معماری
و پنجرههای بافت بومی پرداخته و بخش دیگر دادهها با مطالعات
میدانی؛ مطالعه بافت معماری بستر ،توزیع پرسشنامه و مصاحبه با مردم
کهنسال اورامان جمعآوریشده است تا شواهد "آشکار" کاربست رنگ
آبی برای پنجرههای مسکونی ،از دیدگاه مردم نیز روشن شود.
با توجه به وسعت منطقه اورامان ،جامعه آماری ازلحاظ جغرافیایی،
در حد توان گسترده و ازنظر تعداد متناسب در نظر گرفته شد تا عالوه
بر اعتبار الزم ،تمام جوانب را شامل شود .جهت حصول این مهم5 ،
منطقه بکر کماله ،اورامان تخت ،پلنگان ،نروی و هیروی با پراکندگی
الزم انتخاب شد .در این نواحی بهطور تصادفی با  40نفر از ساکنین
کهنسال که خود از معماران و انتخابکنندگان رنگ آبی بودهاند دیدار
شده و پرسشنامههایی به صورت مصاحبهای تکمیل گشت .با توجه به
ضریب اطمینان  90درصدی و نسبت  20درصدی افراد  55سال به
باال ،جامعه آماری  40نفر بوده است.

پرسشها و فرضیهها:

در عصر سبکهای فرا مدرن و ساختارشکن ،معماری اورامان در
پس هزاران سال هنوز هم بهعنوان شاهکاری زنده و اصیل در جریان
است .خانه ،گستردهترین عضو این کالبد ،به مثابه لباس دوم ،محصول
دانش ،توانایی و سلیقه ساکنان آن است .این تحقیق با بررسی نقش
رنگ و چرایی کاربست رنگ آبی در معماری و پنجرههای اورامان ،در
پی شناخت بیشتر این میراث کهن معماری و دست یابی به پرسشهای
ذیل است.
• رنگ آبی در معماری سنتی منطقه اورامان چه جایگاهی دارد؟
• ریشههای دالیل انتخاب رنگ آبی ،در معماری بومی منطقه اورامان
کدامند؟
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 .2کلیات رنگ

 .1-2رنگ و چیستی آن:
رنگ؛ گســتردهترین عنصر قابــل درک ،با تجلى در تمــام ابعاد عالم با
همنشــینیهای مکمــل و خلق هارمونیهــای ناب ،زیبایی تحســین
برانگیزی به طبیعت بخشیده است .با توجه به تأثیر باال و گسترده بر روان
آدمی میتوان گفت :بدون رنــگ ،ادامه حیات و زیبایی زندگى آدمی را
افســردگى و بى نشاطى فراخواهد گرفت .لذا بشر همیشه کوشیده است
تا با کاربســت رنگ و مصالح رنگی محیط زیســت خویش را خوشایند و
زیبــا کند .در لغت نامهها «رنگ کیفیتى اســت که از ظاهر چیزى دیده
مىشــود؛ مانند سفیدى ،ســرخى ،ســبزى»(معین  )167 ،1360و در
لســان العرب ،ابن منظور عالوه بر تعریف فوق اضافه میکند که «رنگ
شــىء دیگر مىشود»(ابن
هر شــى ،چیزى است که باعث تمایز آن از
ِ
1
منظور  .)367 ،2000در تعریفی فرا گیر ،به گفته الریش بیر روانشناس
اتریشــی ،انســان در مقابل رنگها از خود واکنشهای خواهد داشت و
این تعریف اولیه رنگ است.
همچنین «رنگ قسمتی از خود آگاه ،نیمه خود آگاه و ناخود آگاه ماست
و مــا با دریافت رنــگ در رفتارمان از خود واکنش نشــان میدهیم و این
وکنشها فقط روانی یا ادراکی نیستند بلکه ممکن است جنبه فیزیولوژیک
ن تعریف یــک پدیده
هــم داشــته باشــند .از این رو رنــگ در کامــل تری 
ســایکوفیزیولوژیک اســت که در مغز و روان ما ایجاد میشــود و خارج از
ذهن ما رنگ مفهومی نخواه د داشت»(بختیاریفرد .)11 ،1381
 .2-2تاریخ کاربست رنگ:
ســابقه اســتفاده از رنــگ حداقل بــه حدود پانــزده هزار ســال پیش
برمیگردد ،به کهنترین نقاشــیهای که در غارهای السکو و التمیرا
پیداشــده اســت 2.با ایجاد مدنیت و اختراع ســفال اســتفاده از رنگ
شــکل کاربردیتری به خود گرفــت و از  3000تا  1500قبل از میالد

با کشــف فلز ،آلیاژهای فلــزی و یافتن ســنگهای تزئینی (الجورد،
فیروزه ،یشــم) ،ســاخت لوازم تزئینی و جواهرات رونــق یافت و از این
پس رنگ بهعنوان یک عنصر زیبا ســاز در مواد و وســایل بکار گرفته
شــد .هنرمندان بــا بهکارگیری رنگ در پارچه ،شیشــه ،فلز ،ســنگ،
چوب و  ...آثار هنری نفیستری را به وجود آوردند و روز به روز بیشــتر
بــه اهمیت رنگ پی میبردند (بختیاری فرد .)7 ،1381
 .3-2جایگاه رنگ آبی در معماری مسکونی منطقه اورامان:
خانه؛ ظرف زندگی ،حاصل ترکیب هنر و صنعت ســازندگان آن اســت .با
توجه به اهمیت و تعامل گســترده با کالبد آن ،همواره ســعی شده است تا
همسوی اندیشــهها و باورها بوده و ظاهری آراســته داشته باشد .یکی از
شاخصترین نمود مصالح و اندودها ،رنگ است که در انتخاب آن عالوه
بر توجه به وجه کاربردی ،جهانبینی و زیبای شناسی نیز دخیل است.
در بررســی رنگ پنجرههای خانههای ســنتی ،دو گونه کاربست رنگ
دیده میشــود .شیشــههای رنگی ارســیها و روغندانها 3که همواره
یکــی از رنگهــای پایهای آنها آبی اســت و فریمهــای چوبی که اگر
رنگ میشــوند ،رنــگ غالب آنهــا ،از مناطق مرکزی بــا اقلیم گرم و
خشــک تا تهران و تبریز ،با اقلیم ســرد کوهستانی ،آبی روشن است اما
در منطقه اورامان ،این رنگ با خلوص بیشــتری دیده میشود .کاربست
گســترده این رنگ در طول تاریخ و گســتره جغرافیایی ،از شرق تا غرب،
در پنجرههای چوبی ،اهمیت موضوع را رســانده و بر وجود ارتباط پیدا و
پنهان این رنگ با مفهوم سکونت صحه میگزارد.
گرچه آبیرنگی ســرد و خنک محســوب میشــود و میتواند در نواحی
گرم و خشــک ،از دیــدگاه روانشناســی ،قابل توجیه باشــد ،اما فراوانی
آن در اقلیم ســرد و کوهســتانی ،بر پیچیدگی کار میافزاید .در راستای
اثبات کاربســت گســترده این رنگ ،بهعکس نگاری و مصاحبه با مردم
کهنسال منطقه موردپژوهش پرداخته شد( .تصویر )1

شکل  .1کاربست رنگ در خانههای منطقه اورامان ،به ترتیب ،اورامان تخت ،هجیج ،درههجیج(.منبع :بنیاد مسکن)
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برای این کار ،بهطور تصادفی چندین عکس  ،از آبادیهای بکر «اورامان
تخت»« ،بلبر»« ،شــرکان»« ،هجیــج» و «در ه هجیج» ،انتخاب و تمام
خانههای آن شمارش شد .تا درصد
اســتفاده هرکدام از رنگها مشــخص شــود .با توجه به اینکه انتخاب
عکسها تصادفی بوده و پنج آبادی مجزا مورد برســی قرارگرفته و نتایج
آنهــا بهطور معنــی داری ،همخوانی دارد ،میتــوان ادعا کرد که نتایج
بررسی ،عکسهای دیگر با زوایای متفاوت ،همان آمار را تأیید میکند.

باید خاطرنشــان کرد که؛ به دلیل بزرگ و کوچــک بودن آبادیها ،تعداد
خانههــای شمارششــده متفاوت اســت .آنچنانکه در مــواردی ،تمام
خانههای یک روستا  50باب بوده و از این تعداد نیز بخشی به دلیل مخروبه
بودن پنجره نداشته است .عالوه بر آن ،نتایج مصاحبه با اهالی کهنسال
اورامــان ،نیز که حاکی از گســتردگی رنگ آبی در پنجرههای مســکونی
منطقه اورامان اســت .در جدول  1آمده است .همانگونه که از این جدول
برمیآید؛ بالغبر  55درصد استفاده از رنگ ،مربوط به آبی بوده است.

جدول  .1درصد کاربست رنگ آبی در چند آبادی بکر و اصیل منطقه اورامان( مأخذ :نگارندگان)

َ
بلبر

هجیج

شرکان

َ
بلبر

دره هجیج

1390

1385

1385

1390

1370

آبی

0/56

0/55

0/67

0/53

0/65

0/65

سبز فیروزه

0/27

0/04

0/18

0/30

0/08

0/20

سفید

0/17

0/21

0/02

0/17

0/04

0

بدونه رنگ

0

0

0/13

0

0/23

0/15

تعداد نمونه

107

47

39

63

26

0/100

شرکان در سال 1385

هرچند باگذشــت زمان و وارد شــدن پنجرههای فلــزی تا حدودی رنگ
ســفید وارد بافت شــده و از فراوانی رنگهای آبی و سبز فیروزهای کاسته
است اما فراوانی رنگ آبی ،همچنان نمود گستردهای دارد .از موارد کهن
رنگآمیزی مسکن ،میتوان به تزئینات نقاشی تاالر پذیرای کاخ سارگون
اشــاره کرد که به  746ســال پیــش از میالد برمیگــردد .4این مجموعه
نشــانگر کاربرد نقاشــی و رنگآمیزی در داخل و خارج بناهای مسکونی
اســت .به پیــرو آن ،در منطقه اورامــان هم که ارتباط سیاســی و تجاری
نزدیکی با بینالنهرین داشته ،رنگ ،کاربستی قابل توجه ای داشته است.
آنچنــان که در ادامه ،به تفصیل بیان میشــود ،در نوشــته-های کهن
که بخشی از اندیشــههای آیین زردشت است 5بر استعمال رنگ آبی در
کنار رنگهای ســبز و سفید ،تاکید شده اســت؛ اما ازآنجاکه تهیه رنگ
در قدیم االیام دشــوار و پرهزینه بوده اســت ،رنگآمیزی و اســتفاده از
رنگهای ملون (فراتر از قهوهای روشــن کاهگل یا ســفید خاک رس)
رسمی ،اعیانی بوده و کمتر در بناهای مردم عادی ،استفادهشده است،
لذا در بیشــتر موارد ،رنگ در و پنجره ،همان قهوهای روشن چوب بوده
اســت؛ اما با احداث اولین کارخان ه تولید رنگ صنعتی در ایران به ســال
 ،1318زمینــهی رنگآمیزی گســترده فراهم میشــود و این رنگ در
خانههای رعیت نیز ،بروز چشمگیرتری پیدا میکند.

در مصاحبه با اهالی کهن سال

 .3اشارهای به منطقه اورامان:

اورامان ســرزمینی کوهســتانی و نســبتا مرتفع با ارتفاعــی از  1500تا
 3500متر از ســطح دریا ،به مختصات طــول جغرافیای´ 34◦53تا ´59
◦ 45دقیقه شــرقی و عرض بین´ 45◦ 59تا ´ 46◦45شــمالی اســت .در
تقسیمبندی سیاسی بخشــی از آن در استانهای کردستان و کرمانشاه
و بخش دیگر در شرق اقلیم کردســتان در کشور عراق قرار دارد(تصویر
 .)2در پهنهبندی اقلیمی هم همگونه ســرد و کوهستانی قرار میگیرد،
با تابســتانهای معتدل و زمســتانی ســرد و برفی ،اما به دلیل اختالف
ارتفاعهــای فاحش ،حتــی در یک فصــل معین ،میــان نواحی مجاور
تفاوتهای آبوهوای شــدیدی به چشــم میخورد ،بهطوریکه شروع
ً
رویــش و بهار طبیعت در این مناطق ،گاها تا دو ماه اختالف زمانی دارد.
ایــن ویژگی منحصربهفرد دورانهای کهن ،ســبب پیدایش نوع خاصی
از زندگی کوچنشــینی در عین اسکان دائم شــده است .اورامان به دلیل
صعبالعبور بودن ،در طول تاریخ دارای حکومتی خود مختار و مســتقل
بوده و آداب و فرهنگ خاص خود را داشــته اســت؛ کــه از مصادیق آن
میتوان ،از شــیوه دموکراتیک در انتخاب «شــورای» اداره حکومت در
دوران قبل از اســام نام برد که بهطور مســتقیم ،در انتخاباتی روشن و
قاعدهمند ،توسط زنان و مردان به سن معلوم رسیده برگزار میشده است.

49

50

فصلنامه پژوهشهای معماری اسالمی  /شماره سوم  /تابستان  / 1393سال اول

زنان عالوه برداشــتن حق رأی در این انخابــات ،در دورههای به عنوان
6
کاندیدا شرکت کرده و اداره جامعه را به دست میگرفتند.
در ارتباط با وجهتســمیه اورامان بالغبر  10قول موجود میباشــند که در
این میان موارد زیر ارجحیت دارند:
 در فرهنگ لغت «برهان قاطع» اثر محمدحسین خلف تبریزی آمده استکه :اورامان از دو واژه ترکیبی (ئوور) به معنی قلعه مســتحکم و ســخت و
دارای) حصار و بارو) و مان یعنی خانه و مسکن تشکیلشده است.
 از کلمــه «اهورئامــان» بــه معنــی مــکان و جایگاه خدای زردشــت«اهورامزدا» هور= اهورا و مان= مکان و جایگاه.
 از «اور» بــه معنای شــهر و «امان» بــه معنی پناه گرفتن و پیشــوند«اور» در شــهرهایی چون اور (پایتخت سومر) اورمیه -اورشلیم-اورفا-
اورامان ،تداعی این معناست.
 از «اورامــن» بــه معنــی خوانندگی به زبــان پهلوی استخراجشــده،7
اورامنان :شعرهای پهلوی و محلی ایرانیان.

هنرمندانی مانند لئوناردو داوینچی 8و یوهان گوته 9برمیگردد.
در میان کارهای صورت گرفته در ادوار بعدی ،نقش پررنگ مدرسه باهاوس،
قابلتأمل اســت که بــا گردآمدن هنرمنــدان و صاحــب نظرانی همچون
کاندینسکی ،10و ایتن 11و آثار هنرمندانی مانند ماتیس ،12موندریان 13و ویکتور
وازارلی 14ادامه و گسترش یافت .یوهانس ایتن از نخستین کسانی است که
درزمینهی رنگ ،اصول و قوانینی وضع کرد و با انتشــار کتاب «هنر رنگ»
در ســال  ،1961بانی پیدایش بابی با موضوع رنگ در ارتباط با ســاختمان
و روان آدمی در کتابها و پژوهشهای معماری و ســایر رشــتهها شد .آثار
موندریان نیز با استقبال گسترده طراحان صنعتی و معماران ،در زمینههای
گوناگون طراحی لباس ،ماشین نمای ساختمان و طراحی داخلی ،منجر به
شکلگیری مکتب هنری دی استایل15شد.
ب «معماری ،رنگ و انســان» نام
در میان منابع داخلی ،میتوان از کتا 
بــرد که به صورت کلی بــه تاریخچه رنگ ،کلیــت آن ،دمای رنگ ،نور
روز ،نحوه انتخاب رنگ در فضا و تأثیر رنگ بر فضا و انســان میپردازد.
همچنین بختیاری فرد در کتاب ارزشــمند «رنگ و ارتباط» ،به بررســی
رنــگ در ارتباطات و پیدایــش نظریه-های رنگی ،انواع سیســتمهای
آن ،خلــق زیبایــی و هارمونــی و تأثیــرات فیزیولوژیکــی و روانی رنگ
میپردازد .در معماری ســنتی از دیدگاه عرفانی و سمبلیک نادر اردالن؛
رنگ آبی «نشــان از زمین ،ســردی و خشکی دارد .نفس اماره ،کیفیات
منفعــل ،انقباضی و الینحل بــه آن تعلق دارند و نمــاد پایان چرخهها،
شب ،زمســتان و کهنسالی اســت» (اردالن و بختیاری .)80 ،1390
همان گونه که از نوشــتههای فوق پیداســت ،جای خالی پژوهشهای
تخصصی ،درزمینهی ریشــهیابی عملکردی و معنایی دالیل کاربســت
رنگ آبی در معماری بومی مسکونی احساس میشود.

 .5سابقه کاربست رنگ در منطقه اورامان

شکل  .2موقعیت جغرافیای منطقه اورامان و پراکندگی سایتهای نظر سنجی
(مأخذ)google earth :

 .4پیشینه موضوع
با توجه به گســتردگی و تأثیر بارز رنگ بر کیفیت بصری و روانی فضا ،این
عامل در آثار پژوهشــگرانی که به بازخوانی معماریهای بومی و نقد بناها
میپردازند ،جایگاه ویــژهای دارد .اگرچه اولین نظریههای مبحث رنگ،
در آثار و اندیشههای فیلســوفان کهنی مانند افالطون و ارسطو به چشم
میخــورد اما پیدایش اصول کاربردی رنگ ،به دوران رنســانس و تالش

اورامانات یکی از کهنترین زیستگاهای ایران و خاورمیانه است .بهطوریکه
از تپههای باســتانی منطقه مانند تپه تیانه برمیآید سابقه کاربست رنگ در
اورامان حداقل به  7000سال قبل برمیگردد« .در گمان هزنی این تپه ،شش
طبقه اســتقراریافته ،به دست آمدهاســت .طبقه ششم که قدیمیترین آثار
تپه در آن به دســت آمد ،دارای سفالهای منقوش قرمز مانند سفالهای
چشمهعلی ری ،اسماعیلآباد ،ساوجبالغ و واالتپه بود .تاریخ این سفالها
بــه هزاره چهارم و اواخر هزاره پنجم پیش از میالد ،یعنی حدود هفت هزار
سال پیش میرسد»(سلطانی هورامی .)81 ،1383
تپــه توبرهریــزه نیز «معــرف آثار عصر مــس ،در منطقهی کردســتان و
هورامان اســت .آثار این تپه با آثار تپهی حصار دامغان قابل مقایســه و
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فرهنگ سفال نخودی رنگ در این منطقه گسترشیافته است .در طبقه
پنجم ،قدیمیترین ســفالهای مربوط به هزاره پیــش از میالد بارنگ
نخودی و قهوهای رنگ به دســت آمده .یــک لوحه گلی با نقش درخت
نیز در این طبقه یافتشد»(همان .)82 ،در اورامان حداقل ،قدمت سند
«معرفت پیشــالیار» اســت
مکتوبی که به رنگ میپردازد؛ کتاب منظوم
ِ
که به اوایل اســام ( 1400سال پیش) برمیگردد .وی دریکی از ابیات
خویش اشاره میکند که برای کفش و لباس هرگز از رنگ سیاه استفاده
نکنید ،رنگ سفید ،سبز و آبی بهترین رنگها هستند.
مردم اورامان مانند ســایر ســاکنان زاگرس در تهیه رنگ از گیاهان در
رنگــرزی قالیها بهره میگیرنــد و تولیدکنندگان بومــی از ریحان رنگ
جگری ،از پوســت گردو قهوهای ،از پوســت انار رنگ قرمز ،از ســماق
قهــوهای کم رنگ ،از گیــاه حنا رنگ حنایــی ،از تمشــک ارغوانی ،از
کاه رنــگ زرد ،از پیاز رنگ پیازی تهیه نمــوده اند (خضری .)6 ،1387
عالوه بــر آن ،در نمد و لباسهای که میبافتنــد از هفت رنگ طبیعی
سفید ،سیاه ،خاکستری ،خرمای و قرمز استفاده میکردهاند که آنان را
مستقیما از رنگ پشم و موی حیوانات میگرفتند.
 .1-5جایگاه رنگ در ادبیات فولکلور اورامان:
ادبیات نیز تا حدودی معرف فرهنگ و افکار یک ملت است.اندیشهها و
آنچه به صورت رفتاری خاص از این اندیشه از وی سر میزند در ادبیات
نمایان است .لذا بامطالعه آثار ادبی یک سرزمین به زوایای نهان و آشکار
مردمان آن میتوان پیبرد .رسوم و آیینهایشان را در مناسبتها و وقایع
مختلــف مورد تجزیهوتحلیل قرارداد .ایران از قدیم االیام یکی از معادن
مرغــوب فیروزه بوده اســت و با توجه به نایاب بــودن و ارزش فراوان آن
جنبه مقدس یافته است ،لذا از فیروزه و رنگهای آنکه از آبی کم رنگ
تا آبی پر رنگ و طیفهای رنگ سبز را شامل میشود ،در ادبیات و شعر
فارســی به وفور یادشده است .بهتبع آن در اورامان رنگ سبز متمایل به
آبی را پیروزه مینامند که رنگی پر برکت اســت .از ســوی دیگر توجه به
افســون آســمان و رمز و رازهای آن و آبی دریا و  ...ســبب شده است تا
صفتهای تداعیگر آبی مانند؛ کبود ،نیلی ،آسمانی ،الجوردی و فلک
و گردون هم در نظم و نثر ،کاربستی گسترده بیابند.
فتحی که بدو جهان گشادن
پیروزه خاتم خدائیست
یا در هفت پیکر نظامی روز چهارشنبه در گنبد پیروزه رنگ ،دختر پادشاه
اقلیم پنجم به داستانسرای میپردازد.
گشت پیروزهگون سواد سپهر
چهارشنبه که از شکوفه مهر

جامه پیروزهگون زپیروزی

شاه را شد ز عالمافروزی
شد به پیروزه گنبد از سر ناز ….
«گویش هورامی از گویشهایاســت که ادبیات شــفاهی و کتبی غنی
دارد .آثار منثور و منظوم کردی ،در آغاز به این شیوه نگارش یافته است.
هورامــان ازنظر تاریخی نســبت بــه دیگر مناطق کردســتان از اهمیت
بیشتری برخوردار است»(احمدی .)16 ،1390
در ادبیــات فولکلور اورامی ،از بازیهای کودکانه گرفته تا جشــن های
باســتانی ،اشــعاری به چشــم میخورند که عــاوه بر اشــاره به رنگ و
آیینهــای خاص ،نمادین بــودن رنگها را میرســاند  .با آمدن آخرین
چهارشــنبه ســال شمســی ،بچههــای روســتا بوتههای خــار را جمع
میکننــد{ آتش زده} و روی آن میپرنــد .در برخی از نقاط این جمله را
زردی من از تو (محمد پور )47 ،1390
تکرار میکنند:
سرخی تو از منِ ،
ِ
یا دربازیهای کودکانه و سنتی بین بچهها ،این اشعار خوانده میشوند؛
َ
َ
َ
16
«هتول َمتول تکامه َزرد و سور و شمامه
َُ
کتره قنجه َبر بارنجه ،سلیمان قاره َدنگی زاره»( 17همان)55 ،
این اشعار که بعضا به دوران کهن و تقدس آتش ،در این دیار برمیگردد،
ثابت میکند که در انتخــاب رنگ عالوه بر زیبای ،جنبههای اعتقادی
و باورهای مردمی نیز بیتأثیر نبوده است .همچنین در ضربالمثلها و
جملههای دعای مانند «رو ســوره بی» به سرخروی که نماد خوشبختی
و شــادکامی است اشاره میشود یا «روسفیدی» و «روسیاهی» که اشاره
به اصطالحات آیه  106سوره آلعمران دارند و «گاو زرد» رنگ که نماد
خیروبرکت داشــتن اســت .اشــعار زیر که به قرن هفتم برمیگردند ،به
کاربرد رنگ در بنای یک مقبره اشارهشده است.
«هر نه یانه سر تا کوشک رنگین
هفت پورم دستگیر ،شکش نیا یقین»
«خانه ســر ازل تا کوشــک رنگین کــه در پردیور برقرار اســت /هفتوانه
بیگمــان دســتگیری یاران را بــر عهدهدارنــد .در این بنــد از هفتوانه،
کوشــک پردیور را رنگین خواندهاند .گویا کوشک تزئینات رنگی ،نقاشی
یا کاشی یا شیشهرنگی داشته است( ».دریای )100 ،1388
 -6تحلیل عوامل مؤثر در شکلگیری هویت پنهان و آشکار در
گرایش به رنگ آبی و نمود آنها در معماری منطقه اورامان
.1-6عواملمؤثردرشکلگیریهویتپنهاندرگرایشبهرنگآبی
 -1-1-6رنگ و آیین:
بــه باور بعضــی از اندیشــمندان ،در تمدنهای قدیــم «از رنگ تنها
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بهعنوان ارزش ســمبلیک اســتفاده مینمودند ،خواه برای مشخص
کردن مراتب اجتماعی یا مذهبی و خواه بهعنوان مفاهیم ســمبلیک
در بیان عقاید اســاطیری یا مذهبی»(ســید صدر  .)167 ،1380لذا
بررســی آیینهای حاکم در منطقــه اورامان میتواند در دســتیابی
بــه مفاهیــم و دالیل کاربســت رنگ آبــی در خانههای ســنتی ،راه
گشــا باشــد .عالوه بر حضور بارز دین اســام از همان قرون اولیه،
سنگنوشــتهها ،بقایــای اقوام باســتانی و نام مکانها و چشــمهها،
حاکی از تأثیر آیینهای بینالنهرین ،میتراییسم ،زردشتی ،یهودیت،
مســیحیت و الهههای یونانی در اورامان اســت .هرچند باورها و راه
و روشهایــی ،از هرکدام از ایــن ادیان با توجه بــه ماندگاری آنان و
قرابت با فطرت و ســیاق زندگی مــردم ،نهادینه و بهصورت جزئی از
فرهنگ اورامان درآمده اســت ،اما به دلیل استیالی گسترده و کهن
اســام در روح و روان مردمان این منطقه ،به ارتباط بین این دین و
رنگ ،بیشتر پرداخته میشود.
در اســام ،به رنگ خاصی بهعنوان رنگ مقدس ،متبرک یا دافع شــر،
اشــارهای نشدهاست؛ اما قرآن کریم عالوه بر جنبههای روانشناسانه،
در ســوره بقره به جنبههای ســمبلیک رنگ و "رنگ خدای" شدن اشاره
َّ
ًَ
میکند«.ص ْب َغ َة َّالله َو َم ْن َأ ْح َس ُ
ــن ِم َن الل ِه ِص ْبغة»(بقره138 ، ) «خداوند
ِ
ِ
مــا را با آیین توحیدی و ایمان راســتین زینت دادهاســت و) این رنگ و
زینت خدا اســت و چه کســی از خدا (میتواند) زیباتــر بیاراید و بپیراید؟
َ َ
ن ِص ْبغــة :رنگ ،هیئت ،حالتی که چیز رنگشــده
کــه در توضیحات آ 
َْ َ
«صبغة الله» :دین خدا ،شــریعت خــدا ،که ایمان
بــه خود میگیــرد و ِ
است»(خرمدل  )150 ،1388آمده است.
عالمه طباطبایی نیز در تفســیر المیزان ،صبغه را از ریشه (ص-ب-غ)
میداند که نوعیت را افاده مىکند و یک نوع رنگ خدائى اســت ،که ما
به خود ،گرفتهایم .همانگونه که پیداســت ،رنگ خدای شدن ،ملون یا
تنالیته خــاص و فیزیکی ندارد تا مردم به آن تمایل پیدا کنند .اگرچه در
میــان عقاید اقوام دیگر ،رنگ معینی ،جایــگاه ویژهای پیدا میکند ،اما
این امر به دلیل «توجه به شرایط خاص اجتماعی ،فرهنگی و جغرافیایی
{اســت کــه} گاه رنگ خاصــی برای پیــروان یک آیین جلــوه ویژهای
مییابد .در این میان میتوان به تقدس رنگ زرد در میان بودایان ،قرمز
در میان هندوها ،سبز زمردین در میان مسیحیان و فیروزهای و سبز در
میان مسلمانان اشاره کرد»(استوار .)10 ،1391
بــا توجه به تأثیــر کامل دین اســام در پندار ،گفتــار و کردار مردم

منطقه اورامان و عدم اشــاره سرچشمههای تقدس؛ قرآن و سنت ،بر
اســتفاده رنگ آبی ،کاربســت آبی در پنجرههای خانههای مسکونی
اورامــان ،بــه خاطــر تقدس اصالتــی ندارد .ایــن مدعــا در ادامه با
مصاحبه با اهالی منطقه اورامان هرچه بیشــتر تأیید میشود.
 .2-1-6ارتباط جغرافیا و اقلیم اورامان با کاربست رنگ آبی:
اگــر جغرافیا را مجموعه عوامــل فیزیکی -طبیعی ماننــد توپوگرافی،
آب ،پوشــش ســبز و بادها بدانیم که ما و زندگی مــا را احاطه کردهاند
و اقلیــم را نمــود و کنــش و واکنشهای آنــان ،مانند میــزان و نوع
بارش ،بادها ،زاویه تابش و  ...تعریف کنیم ،بیشــک با گســتردگی و
فراوانیی که دارند با شــدت و کیفیتی کــه اعمال می-کنند ،مطلوبیت
یــا مزاحمتهای ،به بــار خواهند آورد؛ که نتیجــه آن رضایتمندی و
خواستن یا ترس و گریز است.
ازآنجاییکــه رنگ ،یکــی از بارزتریــن نمودهای این عوامل اســت،
کمکم نســبت به رنگهای آنــان نیز ،همین احســاسها ،در درون
انســان ،نهادینه میشود« .تأثیری که چشــمانداز بر مردم میگذارد
فوقالعاده اســت .رنــگ زمین ،عبور نور خورشــید از میان درختان،
تأثیــر بیکرانگــی افــق ،ادراک محــدود آســمان در برابــر ادراک
نامحــدود آن ،بــوی زمین و جنبههای شــنیداری محیــط پیرامون،
صــدا و رنگهای پرنــدگان ،آرامش یــا غیــاب آن و درنهایت درجه
هواســت که باعــث میشــود ،بعضی از مــردم فضاهــای بیرونی و
بعضــی دیگــر فضاهای داخلــی را ترجیــح دهند .تمامــی این موارد
تأثیر مشــخصی بر نحــوه رویکرد مردم بــه جنبههای خاص طراحی
معمــاری دارند»( آنتونیــادس  .)136 ،1381از طرفی دیگر با توجه
بــه توپوگرافی زمین ،نقش بصری آســمان در کوهســتان به نســبت
سایر نواحی هموار بیشتر است.

شکل  .3جغرافیا و بافت کالبدی اورامان( ،مأخذ :عظیمی)
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چراکه در اینجا با توجه به سرباالییهای شدیدی که دارد غالبا نقطه دید
به سمت باالی تپهها و نوک قلههاست .لذا آسمان بارنگ مالیم آبی
که دارد ،بیشتر در کانون دید قرار می-گیرد .از سوی دیگر ،رام کردن
طبیعت خشن و کوهستانی اورامان ،برای کشاورزی و طی کردن روزانه
آن در پی دامداری که از مشاغل اصلی مردم اورامان بودهاند ساکنان
این مناطق را با خستگیهای شدیدی مواجه میکرده است( .تصویر
 )4لذا خانه و بازگشتن به آن ،پس از انجام کارهای طاقتفرسای
روزانه ،آرامش و خرسندی زیادی را در پی دارد و خانه ،مسکن و مأوایی،
غیرقابل وصف میشود .به همین خاطر در حد معقول در زیباسازی و
آرایش آن تالش میشود .در این میان رنگ آبی با حس آرامش بخشی
ویژهای که دارد بهترین گزینه ممکن ،در نیل به این مهم است.
ازآنجاکه تنها ،پنجرههای چوبی ،استعداد رنگآمیزی را دارند آبی
و آرامش در آنها جلوه پیدا میکند .به عقیده برخی از محققین نیز
«درها و پنجرههای منازل هورامان تخت ،به رنگ سبز و آبی بوده و
میباشد .بدون تردید این امر از فلسفه طبیعتگرایی آنان سرچشمه
گرفته است .آبی نماد آب و آسمان و سبز ،رنگ درختان ،جنگل و
طبیعت است»(پور جعفر )1387؛ اما در یک بررسی تطبیقی با معماری
مشابه ماسوله که وضعیت ناهمواریهای مشابه را دارد .پنجرهها اگرچه
قاببندی و کارشدهتر هستند ولی رنگ آنها همان رنگ اصلی چوب

است .بنابراین اگرچه جغرافیا و بافت زمین در انتخاب رنگ آبی پنجره
بیتأثیر نیست اما مهمترین عامل نمیتواند باشد.
در یک کنکاش اقلیمی نیز ،اورامان با زمستانی سرد و برفی و
تابستانهای نسبتا معتدل ،در محدوده سرد و کوهستانی قرار میگیرد؛
و «اقلیمها ،بهواسطهی مشکالت و پتانسیلهای خود ،نوعی الگوی
زندگی را به وجود آوردهاند که در طول قرنها از نسلی به نسلی دیگر
منتقلشده و اکنون بهصورت ناخودآگاه در رفتارها و ادراکات افراد
ظاهر میشود»(عباسی  .)1387دامنه این تأثیرات بر زیبای شناسی
هم مشهود است.
ساکنان اورامان ،در معماری برآمده از اقلیم ،در شبهای تابستان،
بر روی پشتبامها میخوابند در افسون و شگفتیهای آسمان
پرستاره چشم میبندند و فردا را باز با چشمانداز آسمان گرگومیش
که رنگ آبی تیره دارد شروع میکنند .این توالیها و تکرارها بر هویت
ناخودآگاه و زیباییشناسی مردم تأثیر میگزارد .لذا در روستاهای زیبا و
منحصربهفرد منطقه اورامان ،خانههای پلکانی سنگی ،با پنجرههای
آبیرنگ ساختهشدهاند 18.در یک بررسی فرا اقلیمی ،در معماری
منطقه گرم و خشک یزد ،باز کاربست رنگ آبی بهوفور دیده میشود.
لذا ضمن پذیرش نقش اقلیم ،این عامل نیز به تنهای نمیتواند ،ریشه
اصلی کاربست رنگ آبی ،در معماری سنتی باشد( .تصویر )4

شکل  .4به ترتیب از راست ،شیشه آبی ،در خانه پیرنیا؛ یزد .رنگ آبی در پنجرههای خانههای سنتی یزد ،تهران ،اردبیل و اورامان (مأخذ :عظیمی و کبودی)

 .3-1-6زیباییشناسی و طبیعت اورامان:
زیبایــی؛ حــس و خوشــایندیی درونــی ،عبــارت اســت از «نظــم و
هماهنگــی که همراه عظمت و پاکی ،در شــیئی وجود دارد و عقل و
تخیــل و تمایالت عالی انســان را تحریک میکند و لذت و انبســاط
پدیــد میآورد»(معین  .)1768 ،1360زیبایی درک تحســینبرانگیز

و مطلوب انســان از پدیدهها بوده و طیف گســتردهای از عالم برون
تا دنیای خیال را شــامل میشــود .ســیر در طبیعــت و درک ترکیب
رنگهای افســون برانگیز ،از یک شاخه کوچک گل تا غروب زیبای
خورشــید ،ناخــودآ گاه یا بهطور مســتقیم ،آدمی را بــا ترکیب رنگ و
آفرینش زیبایی آشــنا میکند( .تصاویر )5
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شکل  .5زیبایی شناسی و درک ترکیب رنگ از طبیعت ( ،مأخذ :عظیمی)

این حس اصیل ،وی را بر آنمیدارد تا در دستساختههای خویش در پی
بازآفرینی این شکوه تحسین بر انگیز باشد .هرچند رنگآمیزی ،پنجرههای
چوبی را در برابر حشــرات و رطوبت هوا مصون ،نگه میدارد اما با توجه به
گستردگی رنگها ،انتخاب رنگ معینی افزون بر آن ،دلیل یا دالیل خاصی
را میطلبد که در این میان ،زیبایی یا بابطبع بودن از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است .زیبایی یک ترکیب ،حاصل انتخاب نوع رنگ باارزش رنگی
ویژه ،شــکل ،نسبت ســطح هر رنگ و همجواری با دیگر رنگها است .در
منطقه اورامان «استفاده از رنگ آبی که در فرهنگ و باورهای مردمان این
مناطق جایگاه خاصیدارد به ساختمانها جلوه زیبای بخشیده و کامال در
بافت خاکستری{قهوهای روشن} کوهستان ،ترکیب هنرمندانهای تداعی
ی سبزواری و همکاران .)1387 ،خلق آثار هنری در زمینهی
میکند»(باقر 
رنگ تا حدود زیادی درگرو نوع ترکیب رنگی اســت که شــامل ترکیبهای
همســان (دارای هارمونی) یا متضاد (کنتراست) است که هرکدام از آنها
ویژگیهــا و تأثیر بصری خاص خود را داراســت .مصــداق این ترکیبهای
رنگی را میتوان در معماری ماســوله و اورامان مشاهده کرد .ترکیب حاصل
از همنشــینی رنگ خاکســتری و بعضا قهوهای پنجرههای چوبی با نمای
کاهگلی روستا در ماسوله ،سبب پدیدار شدن یکنواختی رنگی ،در نما شده
است به همین خاطر با ایجاد نقوش هندسی و مشبککاری ،سعی درجبران
ن در اطراف
آن شــده است این امر سرانجام ،با قرار دادن تعداد زیادی گلدا 
بازشوها و در پی آن ایجاد تضاد رنگی مرتفع شده است ( .تصویر )6

شکل  .6هارمونی در بافت ماسوله( مأخذ :رفیعی)

امــا در اورامان با توجه به مشــغله کاری ســاکنین ،اعتقاد بــه پرهیز از
بیهودگی و شــخصیت خاص مردم کوهســتان ،آرایــش و تزئین بنا در
حــد کمینه ،کاهشیافته اســت .جهــت رفع این مســئله ،در یک تدبیر
ســرد آبی در پنجرهها در
هوشــمندانه ،با کاربســت حداقل مقدار رنگ ِ
ترکیب با رنگ گرم قهوهای روشن دیوارها ،با ایجاد کنتراستی چشمنواز،
زیبایی و جلوه خاصی به تکتــک خانهها و نیز مجموعه آنها در قالب
بافت روستا داده است( .تصاویر )7

شکل  .7کنتراست آبی با زمینه قهوهای روشن در اورامان( مأخذ :عظیمی)

 .4-1-6روانشناسی رنگ آبی در منطقه اورامان
تجربه ،تعامل و اســتمرار پدیدههای طبیعی بارنــگ و فرم خاص و تکرار
احســاس حاصله از آن ،در ذهن آدمی بهصورت ناخودآگاه ،واکنشهای
خاصی را نســبت بــه آن نهادینه میســازد .از همین رو اســت که آدمی
رنگهای طیف قرمز و زرد را که بیشــتر با آتش و گداختهها تجربه کرده
است ،گرم میداند و رنگهای آبی و سبز که یادآور آب ،آسمان و طبیعت
هســتند را ســرد .یا با دیدن رنگ خاصی به وجد میآید ،رنگی را دوســت
میدارد و از رنگ دیگری متنفر اســت .بوعلی ســینا نیز در کتاب قانون با
اشاره به کاربرد درمانی رنگها ،تصریح میکند«:رنگ قرمز فشارخون را
بــاال میبرد و رنگ آبی آن را پایین میآورد»(« .)11 ,2011 Welshرنگ
آبــی بهعنوان محبوبترین رنگ ،تصویر دریا و آســمان را در ذهن متبلور
میسازد و به همین دلیل فضاهای ژرف و عمیق ایجاد میکند»(هجرتی
 .)45 ،1386از ســوی دیگر «آبی درد شکن ،استراحت ،تسکیندهنده و
مناسب بیخوابی»(پاکزاد )157 ،1390است.

فصلنامه پژوهشهای معماری اسالمی  /شماره سوم  /تابستان  / 1393سال اول

خانه واژهای اســت که بر مکان زیســتن بنیادیترین نهاد اجتماعی
اشــاره دارد جای پــر از عاطفه و احترام ،مکانی که زمینههای رشــد
و شــکوفایی را فراهم میســازد .ایــن واژه معادل «رهایشــگاه» در
فارســی دری« ،مسکن» در زبان عربی و «یانه»{که ریشه واژه خانه
اســت و در ترکیباتــی که بر مکان زندگی اشــاره میکنند کاربرد دارد
ُ
ماننــد آش +یانــه = هیل +یانــه ،کل +آنه} در زبان اورامی اســت.
در بررســی واژههای چهارگانه فوق ،مفهوم آرامش ،آســایش و فراغ

خاطر مشــترک اســت .بر همین اساس استفاده گســترده از آبی در
پنجرههای خانه اورامان و دیگر بناهای ســنتی مســکونی ،میتواند
ٔ
درزمینه خلق نمــا و کالبدی آرامشبخش .با بررســی
تالشــی باشــد
رنــگ گهوارههای چوبی کــه در منطقه اورامان اســتفاده میشــده
اســت ،این ادعا هرچه بیشــتر تائید میشــود .چراکه در رنگآمیزی
آنهــا که عملکرد فضای خواب و اســتراحت رادارند از آبی روشــن،
استفادهشده است(.تصویر )8

شکل  .7کاربست رنگ آبی مالیم در گهوارههای چوبی منطقه اورامان( ،مأخد :کریم عظیمی)

 .2-6هویت آشکار کاربست رنگ آبی.
معماری بهمثابه یــک هنر ،معرف توانایی ،امکانات ،دغدغهها و لطایف
ذهنــی هنرمند معمار و مردم اســت که با تجزیهوتحلیــل آن ،میتوان
به اندیشــهها و باورهای آنان دســتیافت ،اما در ایــن میان ،قضاوت و
بازخوانی یک اثر تا حدودی بر پایه دانش ،قدرت تحلیل و برداشــتهای
مخاطب است .این مهم سبب پیدایش قرائتهای بعضا متفاوت از یک
اثر معین میشــود {18.که تحت عنوان هرمنوتیک به آن پرداختهشــده
اســت} .جهت رفع این خلل و دســتیابی به اطالعات دقیقتر (افکار
و اهــداف صانعان این معمــاری) ،در این پژوهش به بررســی میدانی و
مصاحبه با معماران و مخاطبان معماری سنتی پرداخته شد.
منطقه اورامان به دلیل قرارگیری در دل کوهستانهای سخت و صعبالعبور
همــواره در طــول تاریخ ،منطقهای خودکفــا بوده اســت بهطوریکه تمام
ملزومات زندگی خویش را از نیازهای اولیه {خوراک ،پوشاک و مسکن} تا
دیگر نیازها را در محیط خویش تأمین میکرده است .در دنیای معاصر نیز به
دلیل قرارگیری در نواحی دورافتاده و مرزی کمتر دچار تغییرهای ساختاری
در حیطه فرهنگ و معماری شده است .لذا در این سرزمین ،الگوها و شیوه
زیست هزارساله را امروزه نیز میتوان بهعین دید.
در بازدیدها و بررســیهای میدانی از روســتاهای اصیل و بکر اورامان
رنگهای زرد ،قرمز ،بنفش و سفید به چشم میخورد؛ اما فراوانی رنگ

ســبز به نسبت و آبی بهوفور قابلتوجه اســت .با توجه به نوع پژوهش و
سعی در دســتیافت اطالعات کامل و شامل ،جامعه آماری ،از مردان
و زنان مســن ،انتخاب شــد تا در حــد ممکن اطالعات بهدســتآمده
قابلاطمینــان و دارای ارزش تاریخــی باشــد .بــا توجه به گســتردگی
منطقــه ،جامعه آماری از ســاکنان پنج آبادی کمالــه ،هورامان تخت،
پالنگان ،نروی و هیروی به صورت تصادفی انتخاب شــد و پرسشنامهها
به روش مصاحبهای تکمیل شــد .در ابتــدا و قبل از مطرح کردن موارد
موردپژوهش ،جهت جلوگیری از دادن خط فکری ،از پرسششوندگان،
در یک ســؤال باز ،دلیل کاربســت رنگ آبی پرســیده شــد .در پی آن،
احســاس خنک بودن رنگ آبــی ،آرامش آفرینی ،پایــداری آن در برابر
آفتاب ،میزان انعکاس بیشــتر نور به فضای داخل ،چشــمزخم بودن،
ارتباط با آسمان و تقدس ،مورد پرسش قرار گرفت تا نظر خود را در قالب
 5گزینهای خیلی موافق ،موافق ،بدون نظر و  ...اظهار نمایند.
نتایج حاصل از مصاحبه به شــرح زیر در جدول  1ارائه شــده است؛ 65
درصد پرسششــوندگان در خانههای با پنجرههای آبی زندگی کردهاند،
 20درصد هم پنجرههایشــان سبزرنگ بوده اســت ،بیشترین کاربست
ســبز در کنار آبی در هورامان تخت و کماله به چشم میخورد که ناشی
از گرایش مردم این نواحی به عرفان و پندهای پیشــالیار میباشــد؛ اما
رنگ آبی پنجرهها در زمینهی خاکســتری بافت معماری و کوهســتان،
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زیبای و کنتراســت دلنشــینی به خانهها و کالبد روســتاها میدهد به
همین دلیل است که به نظر  90درصد مردم ،زیبا بودن رنگ آبی ،دلیل
اصلی کاربست گسترده این رنگ میباشد که با عبارتهایی مانند رنگ
خوشمنظر ،ظریف و رنگ شادی توصیف میشد.

نمودار  .1دالیل آشکار کاربست رنگ آبی در منطقه اورامان( مأخذ :عظیمی و کبودی)

پسازآن داشــتن حس آرامش با  22درصد موافق و ارتباط بارنگ آسمان با
 20درصد حائز اهمیت هستند .با توجه به بابشدن خرافی چشمزخم بودن
رنــگ آبی ،این دلیل تنهــا  15درصد ،آنهم در میان زنــان موردتوجه بود.
تنها  10درصد ســاکنان منطقه اورامان ،رنگ آبی را بهعنوان رنگ مقدس
میشــناختند .به عقیده آنان سبز ،رنگ مقدس است و به همین درصد ،با
انتخاب این رنگ به دلیل «خنک بودن» اشاره داشتند .در مصاحبه ،تعدادی
از اهالی این مناطق به مد و «رســم» شدن رنگ آبی بهعنوان یکی از دالیل
مهم گسترش رنگ آبی اشار ه داشتند که با توجه به زیبا بودن ،بهصورت یک
شیوه و سبک (یا دستور) ،در میان سایر اهالی رواج پیداکرده است.

 .7نتیجه گیری

شــاید در اولین برخــورد با معماری کوهســتان ،چیــزی که به ذهن
میرسد ،ســاخت فضای حداقل برای یک زندگی ساده باشد؛ اما در
کنکاشهــای عمیق ،وجود یک هوش جمعی کارآمد و زیبا ،در پس
کالبد معماری ،مشهود اســت .آنچنانکه هر امری (مانند کاربست
رنگ در پنجرهها) ،از چندین زاویه بررسیشــده و مناسبترین گزینه
اجرا میشــود .در بررســیهای اولیه و مطالعات کتابخانهای با توجه
به اصل پلورالیســم ،میتوان برای هر اتفــاق و انتخابی ،منطقهای
گوناگونــی را در نظــر گرفــت و ادعا کــرد که جــواب در میان آنها
اســت؛ اما در این پژوهش در راســتای حصول نتایج قطعی با تکمیل
پرسشــنامه ،به روش مصاحبهای و گفتگو بــا مخاطبان این معماری
(جامعه آماری) ،تالش شــده اســت تا نتایج پژوهش شــفاف بوده و
فاقد هر تفسیر مغایری باشد.
درنهایــت عالوه بر مطالعــات کتابخانــهای ،با توجه به بررســیهای
میدانی و مصاحبه با اهالی کهنســال اورامان (از اســتادکاران نجار،
ّبناهــا و مرم عــادی) ،آرای اندیشــمندان و روانشناســان و همچنین
نظر محققینی کــه در زمینهی معماری اورامان قلمفرســای کردهاند.
میتوان دلیل کاربســت گسترده رنگ آبی در معماری بومی خانههای
اورامان را بــه اینگونه جمعبندی کرد؛ که با پذیرفتن نقش چشــمگیر
عوامــل جغرافیای و اقلیم ،در شــکلگیری حافظه ناخودآ گاه و در پی
آن تأثیر غیرمستقیم آن بر زیباییشناسی ،زیبا بودن مهمترین نقش را
در کاربســت گسترده رنگ آبی در ابنیه سنتی مسکونی منطقه اورامان
دارد .ازآنجاییکه هر رنگ در مجــاورت رنگهای دیگر ارزش و جلوه
پیدا میکند ،در همنشینی رنگ آبی تند در مساحت کم با سطح نسبتا
وســیع قهوهای مالیم دیوارها ،یک کنتراســت رنگــی زیبا پدید میآید
کــه عالوه بر آن ،آرامش آفرینی این رنگ نیز مزید بر علت اســت اما
مقدس بودن یا چشمزخم بودن آن اصالتی ندارد.
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 .3پیرنیا ،محمد کریم .1390،سبکشناسی معماری ایرانی .تدوین و گردآوری غالمحسین معماریان ،تهران ،سروش دانش.
 .4بانی مسعود ،امیر .1389 ،معماری غرب ،ریشهها و مفاهیم ،تهران :نشر هنر معماری قرن.
 .5کتاب "معرفت پیشــالیار" :کتابی خطی و قدیمی اســت که حاوی پندهای حکمتآمیز و پیشــگوییهای یک مغ زردشتی در قالب اشعار دوبیتی است .تاریخ این
کتاب به اوایل اسالم برمیگردد و امروزه در اورامان تخت نگهداری میشود.
 .6احمد نظیری؛ محقق و نویسنده
 .7محمد نژاد ،همایون .1371 .وجهتسمیه اورامان ،دایرةالمعارف اورامان (دانشنامه هورامانی) 10،اردیبهشت.
http://sarkav.blogfa.com
8. Leonardo da venci
9. Johann Wolfgang van Goethe
10. Kanddinsky
11. Johannes itten
12. Matisse
13. Monderian
14. Victor Vasarely
15. De style
16. Hetol metol tekame zerd u sur u Şemame
17. sileman qare dengi zare Koter qinje ber barinje

 .18پرخیده ،بوذرجمهر .1389 ،اورامان؛ خواستگاه آیین زردشت .وهومن (نشریه فرهنگی دینی تاریخی زرتشتیان ایران) 20.آبان
http://vahoman.blogfa.com
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 .7بانی مسعود ،امیر .1392 .معماری غرب :ریشهها و مفاهیم .تهران :چاپ معماری قرن.
 .8بختیاری فرد ،حمید رضا .1388 .رنگ و ارتباطات .تهران :ناشر فخراکیا.
 .9پاک نژاد ،رضا .1363 .اولین دانشگاه و آخرین پیامبر .یزد :بنیاد شهید دکتر پاک نژاد.
 .10پرخیده ،بوذرجمهر .1389 .اورامان :خواستگاه آیین زردشت .وهومن (نشریه فرهنگی دینی تاریخی زرتشتیان ایران) 20.آبان
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 .2پورجعفر ،محمدرضا و همکارن .1387 .بازشناسی اثر معنا در جاودانگی مکان .مسکن و محیط روستا (.17- 2 :)28
 .3پیشالیار .اوایل اسالم .معرفت پیشالیار .نسخه خطی .اورامان تخت.
 .4پیرنیا ،محمد کریم .1390 .سبک شناسی معماری ایرانی .تدوین و گردآوری غالمحسین معماریان .تهران :سروش دانش.
 .5خضری ،سعید .1387 .باز تاب نقش عوامل اکولوژیک در زندگی و سکونتگاههای زاگرس .اولین کنفرانس بین الملی سکونتگاه های سنتی زاگرس .دانشگاه کردستان.
 .6دریای ،نسیم .1388 .پردیور :معماری هورامان در سده هفتم .گلستان هنر (.101- 94 :)16
 .7رستم نژاد ،مهدی ،و نوید رستم نژاد .1389 .اعجاز رنگها در قرآن .دو فصلنامه قرآن و علم (.)7
 .8زمر شدی ،حسین .1365 ،گره چینی در معماری اسالمی و هنرهای دستی .تهران :مرکز نشردانشگاهی.
 .9سلطانی هورامی ،مظفر بهمن .1386 .تاریخ هورامان .تهران :نشر احسان.
 .10سید صدر ،سید ابوالقاسم .1380 .معماری ،رنگ و انسان .تهران :نشر آثار اندیشه.
 .11صفی زاده ،صدیق .1352 :بزرگان یارسان .سنندج :صدیق بورهکهای.
 .12طباطبایی ،محمد حسین .١٣٧۴ .تفسیر المیزان .ترجمه :محمد باقر موسوی .قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .13عباسی ،مهدی .1387 .جایگاه ارزش های منطقه درآفرینش معماری .اولین کنفرانس بین الملی سکونتگاه های زاگرس.دانشگاه کردستان.
 .14عبدالعزیز ،عبدالله .1383 .تاریخ سالطین اورامان .مصحح :احمد نظیری .ناشر :پرتو بیان.
 .15گاردنر ،هلن .1970 .هنر در گذر زمان .ترجمه :محمد تقی فرامرزی .تهران :نقش جهان.
 .16محمدپور ،شادان .1390 .پژوهشی درباره برخی از بازی های محلی هورامان .فصلنامه زریبار .)74( 15
 .17مصداقیان طرقبه ،وحیده .1384 .نقش و رنگ در مسجد گوهر شاد .تهران :کتاب آبان.
 .18معین ،محمد .1360 .فرهنگ فارسی .تهران :انتشارات امیرکبیر.
 .19ویلز ،پائولین .1385 .رنگ ها و تأثیر درمانی شان .ترجمه :مینا اعظامی .تهران :نشر صورت گر.
 .20هجرتی ،پیمان .1386 .چگونگی کاربرد رنگ در معماری داخلی .ماهنامه علمی تخصصی صنعت چوب ایران و طراحی داخلی .)16( 3
 .21محمد نژاد ،همایون .1371 .وجه تسمیه اورامان .دایرةالمعارف اورامان ( دانشنامه هورامانی) 1 .اردیبهشت .1392
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