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 چکیده 

رنگ به عنوان یكی از عناصر زیبایی  شناختی در معماری ایران، همواره از جایگاه ویژه  ای برخوردار بوده است. 

هدف این پژوهش، رنگ  شناسی معماری دوره  ی قاجار و راستی  آزمایی انگاره  ی تندوتیزی و سرزندگی رنگ  های 

به  کاررفته، از طریق پایش فراوانی فام  ها و پرمایگی رنگی پوشانه  های این دوره است. به این منظور تعداد 20 پوشانه 

از حوضخانه  های متعلق به خانه  های قاجاری تبریز، انتخاب و مشخصات و محدوده  های رنگی آن  ها با استفاده 

از سامانه  های رنگ مانسل و ISCC-NBS شناسایی شد. همین طور داده  های برگرفته از تصاویر ترسیمی، مبنای 

نشان  یافته  ها  است.  توصیفی-تحلیلی  نوع  از  تحقیق  روش  گرفت.  قرار  پژوهش  رنگ  شناسانه  ی  تحلیل  های 

می  دهند پالت رنگ  آمیزی پوشانه  ها، عمدتاً شامل سه فام »قرمز، آبی و سبز« است که رنگ  های متعلق به فام قرمز 

با 36/33%، در رتبه  ی نخست کمیت قرار دارند. سنجش میزان پرمایگی رنگ  ها بیان می  کند که غالب رنگ  های 

به  کاررفته از گستره  ی رنگی با درجه  ی اشباع باال انتخاب شده  اند و این خصیصه، آن  ها را در محدوده  ی سرزندگی 

جای می  دهد. رنگ سفید، در کنار رنگ قرمز، از حضوری چشمگیر در ترکیب رنگی پوشانه  ها برخوردار است و 

در جلوگیری از تراکم و انباشتگی رنگی، نقشی کلیدی ایفا می  کند. این موضوع نشان می  دهد طراحان و معماران 

قاجاری این شهر از درایت و مهارت باالیی برای ساماندهی رنگی برخوردار بوده  اند. 

واژه های کلیدی
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*مقاله ی حاضر برگرفته از پایان نامه  کارشناسی ارشد نگارنده ی دوم، با عنوان »بررسی تنوع و ویژگی های رنگی جداره های داخلی و خارجی خانه های 

قاجاری تبریز« است که با راهنمایی نگارنده اول در دانشگاه هنر اسالمی تبریز ارائه شده است.
 .E-mail: m.wahdattalab@tabriziau.ac.ir ،041-35541809 :نویسنده مسئول: تلفکس**

صفحات 21 - 30 )علمی-  پژوهشی(
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  د وره 26  شماره 3   پایيز 1400



22
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره 26  شماره 3  پایيز 1400

مقد مه
ولی  افزوده می  شود،  بنا  به  پایانی  در مراحل  اگر  چه رنگ معموالً 
نقش برجسته   و ارزشمندی در زیبایی سرانجام کار ایفا می  کند. معماری 
تاریخی ایران، همواره جلوه  گاه آرایه  ها و عناصر زیبایی  شناختی گوناگونی 
بوده که در این ميان، رنگ به عنوان یک عامل مهم بصری، جایگاه ویژه  ای 

به خصوص در سده  های اخير تاریخ این گونه از معماری داشته   است.
در سال  های گذشته، پژوهش  هایی که در رابطه با رنگ در هنر و 
این پدیده در موضوعات  بررسی  به  اغلب  یافته،  انجام  ایران  معماری 
جانبی و جزیی مانند کاشی  ها، اُرسی  ها، نقاشی  ها   و دیوارنگاره  ها پرداخته 
و مطالعات بسيار محدودی در رابطه با شناخت رنگ و رنگ  آميزی بر 
روی عناصر اصلی معماری مانند سطوح صورت گرفته است؛ ازاین رو، 
کنکاش در این زمينه و کشف ظرایف به  کا  ر  رفته ضروری به نظر می رسد.

دوره  ی قاجار، دوره  ای است که توجه معماری ایران از بناهای عمومی 
به خانه معطوف شده )گلریز، 1337، 111( و بسياری از محققين، آن 
را نقطه  ی اوج معماری خانه  های ایرانی در پرداختن به فضا می  دانند 
این  قاجار،  معماری  آثار  مشاهده  ی  با  شيرازی، 1385(.  )آیت  اهلل  زاده 
انگاره مطرح می  شود که رنگ  های تند  و  تيز، کاربستی فراتر از معمول پيدا 
کرده و از اقبال بيشتری برخوردار شده  اند. از آنجا که تبریز در گذشته، 
وليعهد  نشين حکومت قاجار و شهر سر  حدی ایران با همسایه  های اروپایی 

بوده، خانه  های این شهر به عنوان بهترین گزینه برای جامعه  ی آماری 
برگزیده شدند.

تاالرها  در بررسی اهميت کالبدی اجزای خانه  های تبریز، معموالً 
به جهت حضور ارسی  ها و نقاشی  ها، رتبه  ی اول را به خود اختصاص 
می  دهند و رسمی  ترین فضای خانه محسوب می  شوند. این در حالی 
ساختاری  سقف  های  از  بهره  مندی  سبب  به  حوضخانه  ها،  که  است 
و تزیينات وابسته به آن، می  توانند حتی زیبایی  های چشم  نوازتری به 
مخاطب خود ارائه نمایند. دليل اصلی انتخاب پوشانه  های1 حوضخانه  ها 
برای موردکاوی، موقعيت ممتاز و بی  رقيب آن  ها نسبت به سایر پوشش  ها 
در فضاهای مشابه است. هدف کلی این نوشتار، رنگ  پژوهی و دست  یابی 
به ویژگی  های پنهان و اصول رنگ  گزینی در پوشانه  های دوره  ی قاجار 
تبریز است. این پژوهش به بررسی فراوانی فام  ها و شاخصه  های رنگ  های 
به  کار  گرفته  شده در 20 پوشانه  ی حوضخانه  های خانه  های قاجاری تبریز 
با این پيش  فرض که رنگ  های این دوره سرزنده2 و پویا  می  پردازد و 

هستند، در پی پاسخ  گویی به پرسش  های زیر است:
کدام فام  ها از گستردگی حضور بيشتری برخوردارند؟

رنگ  های به  کار  رفته در چه سطحی از اشباع و پرمایگی3 قرار دارند و 
آیا این سطح از پرمایگی، آن  ها را در محدوده  ی سرزندگی قرار می  دهد؟

1- پیشینه پژوهش
آن  ملزومات  از  بسياری  در  و  است  زندگی  از  مهمی  بخش  رنگ 
 Lüscher,( روان  بر  رنگ  ها   .)13  ،1395 )هولتس  شو،  است  حاضر 
26-15 ,1971( و واکنش  های فيزیولوژیک افراد، تأثيرات قابل توجهی 
داشته )Muhnke, 1996, 10( و می  توانند بيانگر حاالت و یا احساسات 
به  خصوصی باشند )هولتس  شو، 1395، 18(. هرچند استفاده از رنگ، 
سابقه  ی دیرپایی دارد )Pitarch Martí et al., 2021, 1-10( و شواهد 
زیادی حاکی از عالقه  ی ایرانيان قبل از اسالم به رنگ است )گيرشمن، 
1390؛ کوراتوال و اسکارچيا، 1394، 74-117(، ولی بعد از اسالم و تا 
اوایل قرن ششم، عماًل و به معنای رایج، بنای رنگی چندانی مشاهده 
نمی  شود. به بيان دیگر، ترکيب  های رنگی، به رنگ مصالحی نظير گچ 
و آجر محدود بوده  اند. گرایش به استفاده از رنگ، پس از قرن ششم 
هجری و به  ویژه در آثار قرن هشتم دیده می  شود. از آن به بعد، ميزان 
بهره  مندی از آن در بناها پيوسته افزایش یافته تا اینکه آثار سراپا رنگ در 
سده  های بعدی ظاهر می  گردد. گرایش به رنگ را می  توان زمينه  ساز یکی 
از مهم  ترین عوامل تقسيم  بندی معماری اسالمی ایران به شمار آورد و آن 
را به دو صورت معماری بی  رنگ و معماری رنگين معرفی نمود )نوایی و 
حاجی  قاسمی، 1390، 277-278(. در کنار مباحث نمادگرایی و تزیين، 
تمایل به استفاده از رنگ از ویژگی  های مهم زیبایی  شناسی معماری 
برای  ایران به حساب می  آید )هيلن  برند، 1393، 14(. رنگ  ها عموماً 
مشخص کردن عناصر ساختمانی و المان  های تزیينی مانند کاشی  ها، 
شيشه  های رنگی، برخی سطوح گچی و ... به  کارگرفته می  شدند )هيل 
و گرابر، 1386، 105؛ نوایی و حاجی  قاسمی، 1390، 277(. مطالعه  ی 
جوانی و همکاران )1396( حاکی از آن است استفاده از رنگ در معماری 

بنا داشته است.  )نماهای(  اهميت وجوه  با  رابطه  ی مستقيمی  ایران، 
نتایج پژوهش تدین و همکاران )1397( نشان می  دهد که ویژگی  های 
زمينه  ای مکان نظير اقليم و فرهنگ هم می  توانسته از دالیل رنگ  گزینی 
باشد. همين طور یافته  های بانيانی و یاماموتو4 )2015( بيانگر آن است که 
ایرانيان تمایل بيشتری به رنگ  آميزی فضاهای داخلی نسبت به فضاهای 

بيرونی دارند.
اگرچه تعدادی از مؤلفان منابع مرتبط با رنگ در معماری ایران، 
 Seherr-Thoss & عمدتاً به بيان توصيفی رو آورده  اند )پوپ، 1385؛
Seherr-Thoss, 1968 (، ولی برخی از آن  ها هم پرداختن به جنبه  های 
نمادین رنگ را بر سایر رویکردها ترجيح داده  اند )Barry, 1996؛ اردالن 

و بختيار، 1394، 85-77(.
ایران،  اسالمی  معماری  رنگين  آثار  مطالعه  ی  در  مهم  نکته  ی 
به  کار  برای  تمایلی  هنرمندان  است.  به  کاررفته  رنگ  های  محدودیت 
بردن رنگ  هایی همچون خاکستری از خود نشان نمی  دادند و از قرمز 
و برخی طيف  های آن همانند صورتی، بنفش و نارنجی هم به صورت 
کاماًل محدود استفاده می  کردند )نوایی و حاجی  قاسمی، 1390، 278(. 
در معماری اسالمی ایران، رنگ آبی از سایر رنگ  ها شاخص  تر بوده و 
اغلب به دو صورت تيره )الجوردی( و روشن )فيروزه  ای( نمایان شده 
است )ویلبر، 1365، 91(. در این رابطه، بمانيان و همکاران )1396( به 
بررسی رنگ  های فام آبی در کاشی  کاری  های دوره  ی صفوی پرداختند. 
هم چنين مطالعه  ی حيدری  زادی و همکاران )1397( نشان می  دهد که 
تزیينات این دوره از هماهنگی و هارمونی رنگی برخوردارند و گسست و 

تضاد چندانی در آن  ها مشاهده نمی  شود.
برخی معتقدند آخرین ابزار مهم تزیين در معماری ایران، نقاشی و 
رنگ  آميزی بوده که در بيشتر خانه  ها هم مورد استفاده قرار می  گرفته 



23
سرخ  فامی و تند  رنگی در معماری قاجار رنگ  پژوهی بر روی 20 پوشانه  ی 

حوضخانه  های تبریز

است )اسکارس، 1390، 515(. در دوره  ی قاجار، تنوع رنگ  ها )کيانمهر 
و همکاران، 1394، 86( و بهره  گيری از رنگ  های جدیدی مانند قرمز، 
نارنجی، صورتی و زرد نسبت به دوره  های پيشين افزایش یافته است 
)زابلی  نژاد، 1387، 159(. رنگ  های زرد و نارنجی از جمله رنگ  هایی 
بودند که به صورت گسترده در کاشی  های قاجاری به  کاررفته  اند )کيانی، 
1376، 136(. در نقاشی  های این دوره نيز، غلبه  ی رنگ  های گرم به  ویژه 
رنگ قرمز دیده می  شود )پاکباز، 1385، 151( و رنگ  آميزی سقف  ها 
 Shoberl,( و دیوارها، بيش از پيش مورد توجه طراحان قرار می  گيرد
202 ,1822(. در این باره حبيب و همکاران )1393( به شناسایی پالت 
رنگی فضاهای خانه  ای قاجاری در قزوین پرداخته و با طرح موضوعيت 
رنگ  سنجش  و  اندازه  گيری  برای  روشی  رنگی،  وسعت  تضاد  بحث 
پيشنهاد داده  اند. هم چنين یافته  های وحدت  طلب و نيکمرام )1396( 
نشان می  دهد که در خانه  های قاجاری تبریز، رنگ قرمز در رقابت برای 
حضور در سطوح نورگذر تاج  اُرسی  ها، نسبت به سایر رنگ  ها، در جایگاه 

نخست قرار گرفته است.

1- 1. حوضخانه  ی خانه  های تبریز
معماری خانه  ها  ی تبریز در شکل  گيری فضاهای اصلی و ارتباطی، با 
شهر  های مختلف ایران دارای تفاوت گسترده و بنيانی نيست، اما عواملی 
نظير شرایط اقليمی و ارتباط با کشورهای غربی، بخصوص قفقاز و ترکيه، 
)بانی  مسعود،  است  بخشيده  منحصر  به  فرد  هویتی  و  آن شخصيت  به 
1388، 168(. تاالر اصلی )طنبی(، حوضخانه، ایوان، حياط )ميانسرا( 
و راه  پله  ی مرکزی از مهم  ترین و اصلی  ترین این فضا  ها به شمار می  آیند 

)کی  نژاد و شيرازی، 1397، 13(.
حوضخانه  ها از عناصر شاخص و سرآمد معماری ایرانی5 و از اجزای 
مرتبط و در پيوند با آب هستند )پيرنيا، 1390، 322؛ حاجی  قاسمی، 
1391، 16(. حوضخانه فضایی است در زیرزمين برخی خانه  ها که دارای 
تابستان  اقامت در روزهای گرم  برای  از آن  حوض و فواره  ای است و 
استفاده می  شود )بهشتی و قيومی بيدهندی، 1388، 102(. این عنصر 
همانند بادگير، ارسی و جام  خانه از عناصر پرکاربرد وابسته به معماری 
دوره قاجار بوده )کمالی، 1389، 53( که عالوه بر کارکرد  های اقليمی و 
زیبایی  شناسانه، از کانون  های دورهمی خانوادگی هم به حساب می  آمده 

است.
حوضخانه  ها عموماً در امتداد محور اصلی بنا، در زیر طنبی، کمی 
پایين  تر از تراز همکف مستقر و از پنجره  های رو به حياط، نور، هوا و 
زندگی می  گرفتند و معموالً با فضا  های جانبی نظير سرداب  ها مرتبط 
بوده  اند )اسمعيلی سنگری و عمرانی، 1393، 34-35(. شکل حوضخانه  ها 
مستطيل  به صورت  قاجار  اواخر  در  و  بوده  چليپایی  به صورت  بيشتر 
در  آمده است )کی  نژاد و شيرازی، 1397، 18(. الگوهای معماری سنتی 
و شرایط اقليمی، از الگوهای تأثيرگذار در روند تحول و شکل  گيری این 
فضاها محسوب می  شدند )حق  جو و همکاران، 1398، 137(. با توجه به 
اهميتی که معماران گذشته برای ارتقاء تشّخص حوضخانه  ها به عنوان 
یک مکان نيمه  عمومی قائل بودند، کالبد این فضاها اکثراً مشمول دقت 
و ظرافت آن  ها در طراحی و اجرای گچ  بری  ها، آینه  کاری  ها، آجر  کاری  ها، 

طاق    زنی  ها و هم چنين رنگ  پردازی  های کم  نظيری قرار می  گرفت.
در هر صورت نتيجه کنکاش  های نه چندان سطحی در این حوزه، 
حاکی از فقدان مطالعات سازمان  یافته و معتبر برای شناخت ویژگی  های 

رنگی دوره  ی قاجار و خصيصه    ی سرزندگی در آن است.

2- روش پژوهش
این نوشتار از نظر هدف انجام تحقيق، در گروه پژوهش  های بنيادی، 
از جهت روش تحقيق، در دسته  ی توصيفی-تحليلی و از بابت شيوه  ی 
نمونه  های  می  باشد.  ميدانی  و  کتابخانه  ای  نوع  از  اطالعات  گرد  آوری 
موردی انتخاب  شده شامل 20 پوشانه  ی حوضخانه  ی خانه  های دوره  ی 
قاجار تبریز، مطابق تصویر 2 است که برای تحليل آن  ها از سامانه  های 

رنگ و نرم  افزار  های ترسيمی و تصویرسازی استفاده گردیده است.

2- 1. نحوه  ی انتخاب پوشانه  ها
جامعه  ی آماری پژوهش شامل 43 خانه  ی عمدتاً متعلق به دوره  ی 
تاریخی قاجار است که همگی با بررسی  های ميدانی تعيين و با توجه به 
معيارهای مهم حضور رنگ، اصالت و سالمت، به ترتيب زیر غربال شدند. 
منظور از اصالت این است که شواهد قطعی برای مداخله  ی متأخر وجود 
نداشته و دستبردها در حداقل ممکن باشد. منظور از سالمت این است 
که الگو و رنگ  های به  کاررفته به خوبی قابل تشخيص و بيش از یک  سوم 
پوشانه، دچار تخریب و فرسودگی نشده باشد. در هر دو مورد اصالت و 
سالمت، اگر تصاویر و شواهد قابل اعتنایی از دخل، تصرف و خرابی وجود 
داشت، همواره مستندات و شواهد فيزیکی به  جا  مانده از دوره  ی قبل 

مداخله و یا تخریب، مورد استناد قرار گرفته است.
کوچه  خانه  های  جمله  از  خانه   9 رنگ،  وجود  معيار  به  توجه  با 
مشکيان )خانه بازار(، صلح  جو و صحتی از روند بررسی  ها کنار گذاشته 
شدند. در حساسيت نسبت به بحث اصالت، مواردی مانند پوشانه  ها  ی 
امير  نظام گروسی، رحيمی، سلماسی، گنجه  ای  زاده و مجتهدی که به  نظر 
می  آمد از ابتدا واجد رنگ نبوده و در دوره معاصر رنگ  آميزی شده  اند، 
همين طور به دليل عدم مشاهده رنگ  های پيشين، از جامعه  ی آماری 
خارج شدند. ضمناً از آنجا که تعدادی از بناهای مورد بحث، در سال  های 
اخير، مورد مرمت قرار گرفته  اند، تا حد امکان تالش شد که رنگ  های 
اصيل مورد استناد قرار گيرند. برای نمونه، با توجه به اینکه در هنگام 
مرمت پوشانه  های   نيشابوری و کوزه  کنانی،   از رنگ  های متفاوت با وضعيت 
پيشين آن  ها استفاده شده بود، رنگ  های فعلی و جدید مورد استناد 
قرار نگرفت و رنگ  های زیرین آن  ها، به عنوان رنگ  های اصيل درنظر 
گرفته شد. در بخش  هایی از پوشانه  های صرافالر، قدکی و صدقيانی، 

تصویر 1- موقعیت و تفوق پوشانه در حوضخانه  های خانه  های تبریز.
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رنگ  هایی متفاوت با نسخه  ی اصيل آن  ها به  کار برده شده و هم چنين 
در مورد بنای کوشک6، تغييراتی در جا  نمایی تعدادی از رنگ  ها به وجود 
آمده بود که موارد یادشده، با تصاویر قدیمی تطبيق داده و صحيح  ترین 
حالت آن  ها برگزیده شد. الزم به یادآوری است در نمونه  های حریری و 
ختایی، از بررسی قسمت  هایی که اصالتاً دارای رنگ نبوده و به تازگی 
مورد رنگ آميزی قرار گرفته  اند، چشم  پوشی گردید. در بحث سالمت، 
4 خانه از جمله خانه  های شربت  زاده و صادقی، فاقد صالحيت بررسی 
تشخيص داده شدند. در نهایت، تعداد 20 پوشانه انتخاب گردید که 
اکثریت آن  ها متعلق به دوره  ی قاجار و تعدادی نيز مربوط به دوره  ی 

مرزی قاجار- پهلوی اول هستند.

2- 2. سامانه  های معین رنگ برای ارزیابی
ادراک  و  شناخت  جهت  زیادی  تالش  های  گذشته،  ساليان  طی 
رنگ صورت گرفته و سامانه  های مختلفی برای آن تدوین شده است. 
سامانه ی رنگ کمک می  کند که مشخصات رنگ  ها به شيوه  ی کمی 

بيان شوند. سامانه ی رنگ مانسل8 یکی از سامانه  های دسته  بندی رنگی 
است که به طور گسترده در زمينه  های مختلفی همچون هنر و علوم 
به  کار می  رود )Cochrane, 2014, 26(. این سامانه، رنگ  ها را بر اساس 
ادراک بصری انسان مورد اندازه  گيری قرار داده و آن  ها بر پایه  ی سه 
سنجه به نام  های فام9 )نام رنگ، ته  رنگ، رنگ  مایه(، تيرگی-روشنی10  و 
پرمایگی )اشباع، شدت، خلوص(، طبقه  بندی می  کند. مانسل این سامانه 
را در یک فضای سه  بُعدی و به صورت یک استوانه11 نشان داده است. در 
این سامانه، رنگ  ها با درجاتی از تيرگی-روشنی در محور عمودی و با 
درجاتی از اشباع در سطح افقی گسترده شده  اند. قرمز، زرد، سبز، آبی 
 Bright & Cook, 2010,( و بنفش، فام  های اصلی این سامانه هستند

.)Nemcsics & Caivano, 2016, 332 118؛
�ISCC نام  به  پرکاربرد  و  تکميلی  سامانه  ای  اخير،  سال  های  در 
 Nayatani &( تجربی  پایه  ی مشاهدات  بر  که  12NBS تدوین شده 
Komatsubara, 2005, 225(، به تعيين گستره   و مرزبندی رنگ  ها  ی 

5- حيدرزاده4- حسين  زاده )یاشار(3- حریری2- حاجی  محمدی1- حاج  شيخ
اواسط قاجارقاجاراوایل قاجاراواخر قاجاراواسط قاجار

10- قدکی9- علميه )چایچی(8- صرافالر )علوی(7- صدقيانی6- ختایی

اواسط قاجارقاجاراواسط قاجارقاجاراوایل قاجار

15- کوزه  کنانی )مشروطه(14- کمپانی13- کلکته  چی 122- کلکته  چی7 111- قصاب )پورمحمد(

اواسط قاجاراواخر قاجار-اوایل پهلویاواخر قاجار-اوایل پهلویاواسط قاجاراواخر قاجار-اوایل پهلوی

20- نيشابوری19- نيل  فروشان18- نيکدل17- نقشينه16- کوشک
اواخر قاجار-اوایل پهلویقاجاراواسط قاجارقاجارقاجار

تصویر 2- معرفی نمونه  های برگزیده به  همراه شناسه  های اسمی و تاریخی.  مأخذ: )تصاویر شماره  های 1 و 17: آرشیو دفتر فنی اداره  ی کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان آذربایجان شرقی(؛ مأخذ: )تصاویر شماره  ی 2 و 11: آرشیو محمود قربانی(؛ مأخذ: )تصویر شماره  ی 4: آرشیو آیدین سرداری  نیا(؛

مأخذ )تصویر شماره  ی 13: آرشیو رضا سرابی  اقدم(



25

موجود در سامانه    ی مانسل می  پردازد. به بيان دیگر، نام  گذاری رنگ  ها 
از تيرگی- نام رنگ و شناسه  های وصفِی13 حاصل  از  توسط ترکيبی 

روشنی و پرمایگی، اساس این روش است )Kelly, 1976( که موجب 
 Kelly & Judd, 1976,( ساده  سازی و درک آسان  تر رنگ  ها می  گردد
2(. الزم به ذکر است این محدوده  ها در فام  های مختلف، دارای مقادیر 
متفاوتی بوده و شناسه  های وصفی، یک مفهوم ترکيبی از تيرگی-روشنی 
و اشباع را ارائه می  دهند. در این روش، شناسه  ی وابسته به باالترین 
Nayatani & Komatsub- )درجات پرمایگی، سر  زنده ناميده می  شود 

ara, 2005, 225( که مقادیر آن به فام و تيرگی-روشنی نمونه  رنگ 
وابسته است )Fairchild, 2015, 14(. در این پژوهش، برای ارزیابی 
و راستی  آزمایی سرزندگی رنگ  های به  کاررفته، از این سنجه  ی تکميلی 

استفاده شده است.

2- 3. ابزار و روش برداشت رنگ  ها
رنگ،  کارت  های  و  دفترچه  مانند  متعددی  ابزارهای  و  روش  ها 
 Color و Color Picker دوربين  ها، اسکنرها و نرم  افزارهایی مانند
Analyzer برای استخراج و تعيين مشخصات رنگی وجود دارند. در 
این پژوهش از نرم  افزار پرطرفدار 14Color Grab که ضمن دقت و 
سرعت باال، قابليت نصب بر روی گوشی  های هوشمند15 را هم دارد، 

بهره  گرفته شده است.
این برنامه از کارکردی ساده جهت شناسایی رنگ در فضاهای رنگی 
 Peng et al., 2019, 3;( و غيره برخوردار بوده HSV ،Lab ،RGB
 Peng et و در مطالعات محققينی نظير )Lima et al., 2017, 2220

al.l )2019( و .Moslemzadeh et al )2020( هم به کار رفته است.
گزینه  ی  اندازه  گيری،  صحت  پایش  و  دقت  افزایش  به منظور 

سفيد  کارت  آن،  تنظيم  برای  و  انتخاب  سفيدی16  تراز  کاليبراسيون 
مرجع17 به  کار رفت. این کارت روی سطوح مورد نظر قرار می  گرفت 
و فاصله دوربين از آن  ها 20 سانتی  متر تعيين می  شد. هم چنين تالش 
می  گردید با تجهيزاتی مانند سه  پایه، تعامد خط دید دوربين نسبت به 
سطوح تصویربرداری کنترل شود. جهت پایایی در ارزیابی، رنگ  ها در 
بازه  ی زمانی نزدیک به هم، یعنی در فصل تابستان و در مرداد ماه، 
بين ساعات 11 تا 2 بعدازظهر و در نور طبيعی روز با آسمان صاف 
استخراج شدند. از هر رنگ، پنج بار نمونه  گيری و سپس ميانگين مقادیر 
 19Easyrgb 18 آن  ها محاسبه گردید. این مقادیر توسط وب  سایتLab
با شناسه  های سامانه  ی رنگ مانسل )جدول 2( تطابق20 یافتند. الزم به 
یادآوری است تنها سطوحی که مورد رنگ  آميزی قرارگرفته بودند، مورد 

شناسایی قرار گرفتند.

میزان  محاسبه  ی  و  تخصیص  ترسیم،  نحوه  ی   .4     -2
رنگ پوشانه  ها

با تطبيق برداشت  های ميدانی و اصول هندسه  ی   به  کاررفته، پالن 
معکوس پوشانه  ها توسط نرم  افزار اتوکد21 ترسيم و سپس با استفاده از 
نرم  افزار فتوشاپ22، رنگ  های مستخرج از سامانه  ی مانسل، به بخش  های 
وابسته اختصاص یافت. مساحت و کميت هرکدام از آن  ها هم از طریق 
دستور اندازه  گيری23 محاسبه گردید24 که نتایج آن در جدول 2 قابل 
مشاهده است. برای سهولت در مقایسه  ی تطبيقی، نمودارهای تجميعی 
رنگ که به صورت توأمان به معرفی بخش  های رنگ  شده و رنگ  نشده 

)مصالح طبيعی25( می  پردازند، تدارک دیده شد )جدول 1(.
رنگ  های هر نمونه، بر اساس مقدار رنگ، به دو دسته  ی اصلی )غالب( 

و فرعی تفکيک شدند )جدول 2(.

ترسیم نمودار فراوانی رنگ  های به  کاررفتهمراحل ترسیم و رنگ  گذاریمراحل برداشت میدانی

- عکس  برداری از بخش  های مختلف پوشانه و تا 
جای ممکن، ضبط تصاویر به صورت قائم

- برداشت ابعاد و اندازه  ها
- شناسایی هندسه  ی خطوط پوشانه  ها

- ترسيم پالن  معکوس پوشانه با نرم  افزار اتوکد
- تخصيص رنگ  های مستخرج به بخش  های 

موردنظر26 با نرم  افزار فتوشاپ

- محاسبه  ی مقدار و کميت رنگ  ها
- ترسيم نمودار تجميعی نسبت  های رنگی

جدول 1- خالصه  ی از مراحل نحوه  ی ترسیم و محاسبه  ی میزان رنگ پوشانه  ها.

سرخ  فامی و تند  رنگی در معماری قاجار رنگ  پژوهی بر روی 20 پوشانه  ی 
حوضخانه  های تبریز

تعلق به محدوده  ی فرعیاصلی%نمونه رنگپالن معكوسنام خانه
تعلق به محدوده  ی فرعیاصلی%نمونه رنگپالن معكوسنام خانهسرزندگی

سرزندگی

حریری

صدقیانی

10R 6/1620.2

44.110R 6/1471.1سفید

28.9سفید35.7آجری

جدول   2- مشخصات، میزان27 و دسته  بندی رنگ  های به  کار  رفته در پوشانه  ها  ی مورد مطالعه.
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ختایی

علمیه

10R 5/1217.7 10R 6/1415.1

36.1سفید38.3سفید

48.8آجری44آجری

حاج  شیخ

ک
کوش

7.5R 5/1645.6

5PB 4/1616.95G 5/1210.5

7.5G 8/125.7
 7.5PB

3/167.9

51.65Y 8/123.1سفید

32.9سفید25.8آجری

حیدرزاده

10BG 5/1064.7 

شینه
نق

10R 5/162.310R 5/1424.9

2.5G 6/120.6
 2.5PB

3/1424.6

 7.5YR
7/160.42.5G 6/140.6

49.9سفید32سفید

صرافالر

نیل  فروشان

 2.5YR
6/1636.4

10R 5/1641
 2.5PB

4/1411

10G 7/127.25Y 9/124.4

5PB 2/140.77.5G 7/103.7 

7.5PB 51.1سفید
2/162.3

42.2سفید

قدکی

حاجی  محمدی

7.5R 6/1671
 2.5YR

6/1073.5 

26.5سفید29سفید

کلكته  چی 1

کمپانی

7.5BG 8/651.7 

10R 6/1656.82.5G 8/68.7 

5PB 3/145.710R 7/83.8 

7.5G 7/142.97.5BG 7/81.1 

34.62.5G 6/160.9سفید

33.8سفید

کوزه  کنانی

ب
قصا

10B 7/644.2 

10R 6/1455.610R 5/1414

10PB 2/162.35G 4/149.9

5G 4/122.1
 7.5PB

3/146.6

25.3سفید40سفید
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نمودار 1- نمودار تجمیعی نسبت  های رنگی در پوشانه  های مورد مطالعه.

نمودار 2- نمودار تفكیكی میزان رنگ  های به  کاررفته در پوشانه  های مورد بررسی.

نیكدل

کلكته  چی 2

10R 5/1670.37.5R 6/1425.5

7.5G 7/121.62.5G 5/129.3

7.5PB 28.1سفید
1/143.3

61.9سفید

سین  زاده
ح

شابوری
نی

10R 5/1440.67.5R 5/1641.2

2.5B 7/816.2 5PB 2/1211.2

7.5Y 9/128.25G 7/129.2

355Y 8/143.4سفید

35سفید

3- یافته  ها 
پوشانه  ی حوضخانه  ها بر اساس ميزان و کميت رنگ در نمودار )1( 
و از کم ترین تا بيشترین )سمت چپ تا راست( مرتب شده  اند. بر اساس 
خانه  ی  پوشانه  ی  به  رنگ  آميزی    ميزان  باالترین  نمودار،  این  داده  های 
با %15/1  با 74/7% و کم ترین آن، به پوشانه  ی خانه  ی علميه  قصاب 
در  استقرار  با  اصلی،  رنگ  به عنوان  قرمز،  فام  است. طيف  های  متعلق 
پوشانه  ی 16 خانه، در رتبه  ی نخست و طيف  های فام آبی با 4 پوشانه در 
جایگاه بعدی قرار دارند. در رده  ی رنگ  های فرعی، طيف  های فام سبز، 
اگرچه به صورت محدود ولی تقریباً در تعداد قابل توجهی از پوشانه  ها 
به  کار رفته  اند. رنگ  های آبی، بنفش، زرد و قرمز، رتبه  های بعدی این رده 

را به خود اختصاص داده  اند. 
هم چنين یافته  ها نشان می  دهند که در پوشانه  های مورد مطالعه، 
به صورت ميانگين از کل سطوح پوشانه  ها، 45/53% متعلق به سطوح 
رنگ  نشده )رنگ طبيعی مصالح( و 54/47% مربوط به سطوح رنگ  شده 
با %36/33،  ترتيب  به  زرد،  و  بنفش  سبز،  آبی،  قرمز،  فام  های  است. 
12/4%، 3/65%، 1/12% و 0/97% در این سطوح به کارگرفته شده  اند که 
در این ميان، قرمز در مقایسه با سایر فام  ها، بيشترین ميزان را دارا است. 
مصالح رنگ  نشده با رنگ گچ )رنگ سفيد(، 35/9% و آجر )رنگ طبيعی 

آجر سرخ فام(، 9/63% سطوح را دربرگرفته  اند )نمودار  2(.
نمودار )3(، فراوانی طيفی فام  ها را نسبت به کل سطوح پوشانه  ها 
نشان می  دهد. طبق این نمودار، بيشترین مقدار با ميزان 21/67% متعلق 

به فام 10R )قرمز-نارنجی( است.
با توجه به نمودار )4( مشاهده می  شود که رنگ  های پرتکرار در سطوح 

رنگ  آميزی  شده  ، عمدتاً متعلق به فام  های قرمز، سبز و آبی هستند. با 
دقت در ميزان پرمایگی این رنگ  ها می  توان دریافت که 83/3% آن  ها، 

درجه  ی اشباع 12 و باالتر را دارند.
با پایش جای  گيری رنگ  های فوق در محدوده  های شناسه  های وصفی 
سامانه  ی رنگ ISCC-NBS، مشخص گردید که 81/48% رنگ  ها در 
گستره  های سرزنده و 18/52% آن  ها در سایر محدوده  ها جای  گرفته  اند 
)نمودار 5(. هم چنين به صورت ميانگين از کل سطوح رنگ  آميزی  شده، 
73/81% متعلق به رنگ  های سرزنده و 26/19% مربوط به سایر رنگ  ها 
است که این امر نشانگر حضور در  خور توجه رنگ  های با مقادیر اشباع 

باال  و تندوتيز در قسمت  های رنگی پوشانه  های مورد مطالعه می  باشد.

سرخ  فامی و تند  رنگی در معماری قاجار رنگ  پژوهی بر روی 20 پوشانه  ی 
حوضخانه  های تبریز
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نتیجه

نمودار 3- فراوانی طیفی فام  های به  کار  رفته در پوشانه  ها.

نمودار 5- نحوه  ی استقرار رنگ  های مستخرج در محدوده  های سرزنده.29نمودار 4- پراکنش فام-پرمایگی پوشانه  ها.28

یافته  های پژوهش نشان می  دهد در ميان رنگ  هایی که در سطوح 
رنگ  آميزی  شده  ی پوشانه  ها به  کاررفته  اند، کميت رنگ  های متعلق به فام 
قرمز، فاصله  ی قابل توجهی نسبت به رنگ  های دیگر دارد که احتماالً 
این ترجيح رنگی به سبب تواتر استفاده، خاطره ی مثبت و صميميتی 
است که از این رنگ   در آجرکاری و فرش  بافی در اذهان به یادگار مانده 
است. قابليت تداعی  گری پوست برافروخته، سرزنده و پرانرژی انسان از 
جمله انگيزه  های دیگری است که احتماالً در کاربست این رنگ، نقش 

ایفا کرده است.
پالت رنگ  آميزی )رنگ  های پرتکرار( پوشانه  ها، اغلب شامل سه فام 
دامنه  ای  از  استفاده  شده  و عموم رنگ  های  آبی« است  و  »قرمز، سبز 
با درجه  ی پرمایگی باال انتخاب شده  اند که به نظر می  رسد راهبردی 

هدفمند و عامدانه برای القای جلوه  گری و تندوتيزی بيشتر بوده است. 
حاصل چنين ذوق معمارانه  ای، استقرار غالب رنگ  های به  کاررفته در 
محدوده  های سرزندگی است، پسندی که احتماالً به سليقه  ی رنگی برتر 

زمان خود هم، نزدیک بوده است.
بدون شک بخش مهمی از چشم  نوازی ترکيب رنگی پوشانه  ها، ناشی 
از حضور رنگ سفيد است. این رنگ در کالبد بند  برجسته ظهور یافته و 
با دورگيری رنگ  ها، آشفتگی و انباشتگی رنگی را از ترکيب نهایی دور 
کرده است. رنگ سفيد در رده  ی مصالح بدون رنگ  آميزی، در رقابتی 
این  که  است  برخوردار  قرمز  فام  معادل  کميتی  از  تقریباً  تنگاتنگ، 
می  تواند نشان از درایت و مهارت هنری معماران آن دوره در مدیریت و 

کنترل جشنواره  ای از رنگ باشد.

پی  نوشت  ها

1. این نام، سابقه  ی مکتوب چندانی ندارند و با توجه به اهميت قابل توجهی 
نگارندگان  توسط  می  کند،  پافشاری  آن  بر  هم  پيش  روی  مقاله  ی  که هدف 
پيشنهاد می  گردد. این بخش از سقف حوضخانه در سایر منابع، بيشتر با اسامی 

عام و مشابهی مانند سقف، پوشش و آسمانه به  کار  رفته است.
که  است   Vivid  ،ISCC-NBS تکميلی  سامانه  ی  در  رایج  اصطالح   .2

نگارندگان از واژه  ی سرزنده به عنوان معادل بهره برده  اند.

3. Chroma.
4. Baniani & Yamamoto.

5. البته برخی مانند کمالی )1389( و ساریخانی )1383(، در اصالت ایرانی 
آن، پرچم شک برافراشته  اند.

6. این بنا در مجموعه  ی ميراثی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و در جوار خانه  ی 
صدقيانی قرار دارد. گاهاً از این بنا به عنوان کوشک صدقيانی هم یاد می  شود.



29

7. در شهر تبریز عموماً یک خانه به نام کلکته  چی معروف است که متعلق 
به پدر این خاندان بوده و در این مقاله با عنوان کلکته  چی 1 از آن یاد شده 
است. خانه  ی کلکته  چی 2  منتسب به یکی از پسران ایشان می  باشد و از اشتهار 

کم تری برخوردار است.
8. Munsell Color System .
9. Hue.   10. Value.

.)Milotta et al., 2018, 2( 11. به صورت یک استوانه  ی ناقص
12. The Inter-Society Color Council )ISCC) and the National 

Bureau of Standards )NBS).
13. Modifiers.
14. Version 3.9.2, )C) 2021 Loomatix Ltd.
 Mi مدل  Xiaomi ،15. گوشی هوشمند مورد استفاده در این پژوهش

Note 10 Pro است.
16. White Calibration Mode - Use Reference White Object.

17. الزم به یادآوری است که ادامه  ی کار، صرفاً پس از شناسایی صحيح 
کارت سفيد و دریافت تأیيد از برنامه  ی Color Grab ميسر می  شد. 

18. Lab [CIE, D65, 2°]. 
19. https://easyrgb.com   
20. Match.
21. AutoCAD 2019. 
22. Adobe Photoshop CC 2018.
23. Record Measurements.

24. آینه  ها عماًل سبب ایجاد تأللؤ و بازتاب رنگ  های محيط می  شوند. 
نيکدل(،  و  )کلکته  چی 2، کمپانی  آیينه  کاری  واجد  نمونه  های  ازاین رو در 
سطح اِشغال آینه  ها از کل سطوح حذف گردید و ميزان رنگ  ها، از سطوح 

باقی  مانده محاسبه شد.
25. در نمودار یادشده، مصالح طبيعی گچ و آجر به ترتيب با رنگ سفيد 

و هاشورهای قهوه  ای مشخص شده  اند.
رنگ  پردازی  شده  ،  بخش  های  تنها  ترسيمی،  پالن  معکوس  های  در   .26
باقی  رنگ  بدون  )رنگ  نشده(،  طبيعی  مصالح  و  درآمده  رنگی  به صورت 

مانده  اند.
27. درصدهای ذکرشده در جدول، به سمت باال گرد شده  اند.

28. با توجه اینکه فضای سامانه  ی مانسل به صورت یک استوانه   یا کره  ی 
به شکل دایره  نمودار  این  برای ساده  سازی و خوانش آسان،  ناقص است، 

نمایش داده شده است.
29. این محدوده  ها برای هر یک از فام  های اصلی نشان داده شده  اند.
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Being one of the aesthetic elements, color has always held 
a significant position in Iranian architecture. Observation 
of the works of architecture remaining from the Qajar era 
suggests the idea that sharp colors have had a greater ap�
plication and have been more warmly embraced. For this 
purpose, the houses in Tabriz –the city known as Qajar 
Princes’ place of residence and home to some of the best 
set of residential buildings- have been selected for the 
present case study. On the other hand, springhouses have 
always had distinct ornaments and striking colored ceil�
ings given their pivotal role for family get-togethers. In 
other words, the main reason behind choosing the ceilings 
of these spaces for the present case study is their distin�
guished and unparalleled position compared to the other 
structural canopies in similar spaces. The present study 
seeks to investigate the chromatology of Qajar era archi�
tecture and verify the idea indicating the sharpness and 
vividness of the colors used in it through monitoring the 
frequency of hues and chroma of the ceilings from this 
era. The study seeks to answer the following questions: 
Which hues are more widely present in the case study?  
Which level of chroma would the colors used be catego�
rized into, and does this level of chroma place them in 
the vividness range? The statistical population comprised 
43 ceilings, all of which were determined through field 
study and filtered based on the important criteria of the 
presence of color, authenticity, and health. Eventually, 20 
ceilings that were mainly remaining from the Qajar era 
were selected, and their color ranges were identified using 
Mansell and ISCC-NBS color systems. The reflected plan 
of the ceilings was then drawn and color contents were 
calculated through field study, photographing, and the use 
of drawing and illustration software. The research method 
was descriptive-analytic and data collection was carried 
out through desk research and field study. Results indi�
cated that the color palette )frequent colors) of the ceilings 
mainly included the three hues of “red, blue, and green”, 
with the colors from the red hue ranking first in terms of 

* This article is extracted from the second author’s master thesis, entitled: “Investigating the variety & color features in exterior & interior facades of 
Tabriz Qajar houses” under the supervision of first author at Tabriz Islamic Art University.
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quantity at 36.33%. Color chroma assessment indicated 
that most )81.48%) of the colors used have been selected 
from a color range with high chroma levels which appears 
to be a deliberate strategy to imply more sharpness and 
articulation. The result of such an architectural taste is the 
dominant establishment of the used colors in the vivid 
range, a taste that has probably been close to the prefer�
able color taste of its time. The impressiveness of the ceil�
ings’ color coordination is undoubtedly largely owing to 
the presence of the color white. This color has appeared in 
an embossed form and saved the final composition from 
color accumulation and chaos by enclosing the colors. 
Falling into the category of unpainted materials, the color 
white has a quantity almost equal to the red hue at 35.9%, 
which indicates that Qajar architects and designers had 
a great level of artistic skill and wisdom to manage and 
organize colors.

Keywords
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