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 چکیده 

. ادراک یط داردترین حس برای کسب اطالعات دربارۀ جهان پیرامون است و رنگ، تأثیر بسزایی دردرک مححس بینایی، قوی

که  ستا شان دادهنآفریده ها قرار دارند. تحقیقات گسترده ، در ذات وجودی رنگ ها. ک است رنگ روانشناختی و فیزیولوژی

 ز رنگ نامان دارو و در  تاریخ پزشکی به عنوان قدیمی تری درفتاری و خلقی بر افراد می گذارادراک رنگ تأثیرات عاطفی 

ودارای د های سربرده شده است. در همین راستا رنگ فیروزه ای به دلیل ترکیب دو رنگ سبز و آبی که هر دو در طیف رنگ

لقب  یده و حتشبه کارگرفته  و به وفور در مساجد ایران و به طور اخص در مسجد کبود تبریز هستندخصوصیات مشابه هم 

ات ریق مطالععات از طگردآوری داده ها و اطال با ما قرار گرفته است. در این پژوهش ی مطالعهمورد زه اسالم را دارد وفیر

یرات به تأث ینست و همچنبه این مساله پرداخته شده اها به روش توصیفی تحلیلی و با تحلیل داده نهمقاالت مرتبط در این زمی

 .بگذارد پرداخته ایمبر مخاطب بر جای  تواندروانشناختی که رنگ فیروزه ای می

 .مسجد کبود ،نگ فیروزه ایر ،رنگ در روانشناسی، رنگ در عرفان، ها : نمادشناسی رنگکلید واژه
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 مقدمه : 

نمادین  ی گذارد.اثرات روانشناختی خود را بر جای م که از محیط ادراک می شود و بر انسان رنگ جز اولین چیزهایی است

گ، دین، ن فرهنر عواملی چو، رنگ همواره تحت تاثیی بارز آن است و در آثارهابودن رنگها در فرهنگ ایرانی از ویژگی

یل از ای چغازنبر دیوارهگردد. بدوره ایالمیان بر می تاریخچه اولین کاربرد رنگ در ایران به، ادبیات و .. بوده است. عرفان

در قرن ششم  وده است.ب ها معماری ایران بی رنگهای آبی و سبز استفاده شده است. بعد از ورود اسالم به ایران تا مدترنگ

 ون افزایش اری ایرازمان کاربرد رنگ آبی فیروزه ای در معمهم ها،هـ ق با رشد و گسترش اندیشه های عرفانی و فتوت نامه

تفاده از دالیل اس یز، بهتداوم یافت. این مقاله به منظور بررسی تأثیرات روانشناسانه رنگ فیروزه ای در کاشی مسجد کبود تبر

 ر تحقیقاتدر چند ردازد. هپاین رنگ در ابعاد مختلف روانشناسی، مبانی رنگ، اعتقادی، نمادشناسی، عرفانی و اقلیمی می

دگاه از دی گذشته نیز از ابعادمختلف به این موضوع پرداخته شده است ولی به تأثیری که رنگ فیروزه ای بر مخاطب

برند، بآن بهره  نیز از توانند در آیندهروانشناسی و به نوعی رنگ درمانی که در مساجد ایرانی به کار برده شده است. که می

 است و فقط به دالیل وجود رنگ در گذشته پرداخته اند. پرداخته نشده 

 روش تحقیق 

طالعه ماده و با ند استفهای اخیر در رابطه با موضوع مورد بحث نوشته شده ا برای گردآوری این مقاله، از مقاالتی که در سال

ی مقاله ال اصله شده است. سوآنها و فیش برداری از مباحث مورد نظر به روش تحلیلی توصیفی برای تحلیل آن کمک گرفت

ی ماد آرامش رد ایجفاین است که چرا از رنگ فیروزه ای در مساجد ایران به وفور استفاده شده و چگونه رنگ فیروزه ای در 

ماهیت اشته وکند و فرض بر این است که رنگ فیروزه ای که از ترکیب دو رنگ سبز و آبی است تأثیرات روانشناسانه د

 آرامش دارد. 

 یشینه پ

هنرمندان بزرگ ایرانی با استفاده از  پرستی بوده است، ایران سرزمینی است که از ابتدای تاریخ تمدن دارای دین و فرهنگ یکتا

ترکیب رنگها، همواره این جهان بینی متعالی را در آثار خود متجلی کرده اند ایرانیان باستان معتقد بودند رفتار و کنش آدمی 

. در هنر ایرانی رنگها با تأمل و تدبیر ن رنگ ها را به نمایش گذاشته اندگ است و در سنتهای قومی و آیینی ایمتاثر از نور و رن

و آگاهی از مفهوم نمادین رنگ و تاثیراتی که بر روح آدمی می گذارد به کار رفته اند. در نظر هنرمندان سنتی ایران، هیچگاه 

واقعیات  آفرینش و یادآور هماد آنها رنگها را به عنوان طبیعت نبوده اند، بلکه تقلید صرف از عنصر تزئینی یا رنگ صرفا یک

نیز  (. امروزه1388نظر، . )خوشیدن به رشد باطنی دانسته اندآسمانی در آثار خود به کار برده و آنها را راهی برای رس
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ناصر تأثیرگذار در حوزه ارتباطات و رفتار ترین عاند رنگها یکی از مهمدانشمندان علوم اجتماعی و روانپزشکان دریافته

گیرند. خاص و یا جلب توجه مخاطب مورد استفاده قرار می طوری که برای برجسته کردن اطالعاته مخاطب هستند، ب

(kaufman et ar, 2002همچنین هر سلول در بدن انسان )  .می تواند انرژی را از طریق نور خورشید به دست آورد

 Atlantis pressگذارد. )رنگ از طریق جذب سلولی روی احساسات، روح و روان وبدن انسان تأثیر میبنابراین انرژی 

 international)ارد. ذقیقات گسترده نشان داد که ادراک رنگ تاثیرات عاطفی، رفتاری و خلقی بر افراد می گح( ت2014

journal 0 VALLIS AUREA. 2017 ) مختلف تداعی گر مفاهیم متفاوتی هستند و اگر چه رنگ ها در فرهنگ های

عنوان نمونه آبی، رنگ آسمان، دریا و سمبل دوستی،  ( به1373ولی هر رنگ معانی ثابت و ساختاری خود را دارد ) لوشر

صداقت و روشنی است. سبز معرف سالمت و تندرستی و تداعی کننده شادابی و آرامش استو با استفاده درست از آنها می 

اعجازش پی ببریم کاربرد سنجیده رنگ نظم آفرین است و در این انتظام وهماهنگیاست که رنگ ها چهره واقعی  توانیم به

خود را نمایش می دهند واعجاز می کنند. رنگها می توانند نمادها ونشانه هایی از زندگی، نوعی تفکر و اعتقادات انسان ها و 

گر معنا و مفهوم خاص است، به طور نمونه در ایران نگرش است وتداعی ذهنی جوامع باشند. رنگ پدیده ای منظرین وعینی

نور و رنگ در معماری مسجدها، نگرشی عارفانه به توحید است. ذات اقدس احدیت، نور مطلق است : اوست نور همه ی  به

ی آیند اما در هنر دینی و ( و با اینکه در نمادهای طبیعی، رنگ ها بسیار ساده در کار م35جهان، نور آسمان و زمین )نور، 

نماد رنگ سبز متضمن عالی ترین معانی  اساطیری، حد مظهریت رنگ ها ازین فراتر می رود. به طور مثال در فرهنگ اسالمی،

(. با توجه به این، هر رنگی تاثیرات ذهنی را به بار می آورد که مفاهیم رنگ ها بر آن 232: 1384عرفانی است )مدد پور 

گام افزوده می شود تا به مفهوم عرفانی اش برسند. از جمله یکی از این رنگها ، رنگ فیروزه  این تاثیرات گام بهاستوار است، 

به مناسبت رنگ  می رود که یکی از احجار آذرین به شمار ای می باشد، که در اغلب مساجد ایران استفاده شده است. فیرزوه،

سبز و الجوردی  سمانی، آبی مایل بهآهای آبی شده است. سنگ فیروزه به رنگ آبی درخشانی که دارد از احجار کریمه شناخته

زه سوی چشم را زیاد می کرد و وبه رغم آنها فیر قداست رنگ فیروزه ای معتقد بودند، به سیر است. مردمان آیین پرداز باستان

و نقشی در چیره گی نور بر  آورد می رنگ رویش و تعالی بود. نازایی و بی باری را از بین می برد، عزت و سالمت نفس

(. به همین دلیل رنگ زیبای فیروزه ، سبب تقدس آن در ایران شده است. در این مقاله 23، ص 1376ظلمت داشت )سپهری، 

زه ای از ابعاد روانشناسانه نمادشناسی، اعتقادی و عرفانی و اقلیمی، بررسی شود تا به شناخت وکوشش می شود رنگ فیر

   گردید .  بر مخاطب می گذارد نائل اثیری کهت

ت در مقاال بودتبریزدالیل استفاده از رنگ فیروزه ای در کاشی ک سواالتی که در این مقاله مطرح گردیده است و باتوجه به

ای  نگ فیروزهفاده از رسزایی بر استه هر یک میتوانند تاثیر ب این پژوهش مطالعه شده است به دالیل مختلفی که مرتبط که در

 . شوددر ایران بگذارد اشاره می 
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 نماد شناسی رنگ:  

( 56: 1356، )نصر ت.شان استفاده شده اس در هنر اسالمی ایران از رنگ ها به صورت خردمندانه و با توجه به معانی سمبلیک

قدس ه ای را من فیروزحرم پیامبر است. ایرانیان باستاسبز متمایل به آبی، حالت روحانیت را نشان می دهد . رنگ سبز، رنگ 

(و در نتیجه فیروزه 1391می دانستند و معتقد بودند فیروزه ای دید را قوی ، عزت و سالمت نفس می آورد )فروغی و کمالی، 

ده هبی استفان مذماکهای سبز و آبی که در ایا نمادی از تداوم ساختمان و قوی نمودن دید باطنی نگرندگان بوده است. رنگ

 (54: 1375نصر، ادیث مکتوب و سنت شفاهی دارند. )باشند که ریشه در احشده است دارای معانی نمادینی می

 ای بدلیل فیروزه ها در معماری اسالمی بدلیل یادآوری فضاهای بهشتی است و استفاده از رنگاستفاده از سبز و سبز آبی

اد و حقیقت، ، کمال مطلوب، وحدت ، اعتمیگانگی ( آبی تیره:216: ص 1367نس،ارتباط معنایی و مفهومی آن است )یوها

 (76: ص  1369لوچر، ، تسلیم است. )عشق

 یت اللهی،)آاند.دسبز : رنگ صبر، شکیبایی، تعقل ، تفکر، آرامش خردمندانه است. قرآن کریم رنگ سبز را رنگ بهشتی می 

 (210ـ  208، ص 1364

ه ثیل مراقبستۀ تمهاست. نشان دهندۀ وسعت درون و بزرگی آسمان است . فیروزه ای نماد ابدیت،  فیروزه ای رنگ عالم مثال

: ص 1380ر ،و بختیا )اردالناست. فیروزه ای مناسب ترین رنگ محیط برای ایجاد تفکر و عبور از نقص به کمال است. 

  میق است که ورای این دنیاست.(فیروزه ای فضایی روحانی ایجادمی کند. والقاکننده توجه به فضایی ع73

 رنگ و کاشی از منظر اقلیمی و منابع در ایران : 

ص :1346نالدن، )دو ت.یکی از دالیل استفاده از رنگ آبی متمایل به سبز در معماری تهیه آسان این ترکیب در ایران بوده اس

:  1389 ،زرگمهری ب)ست. ا وفور استفاده شده( همچنین به دلیل خاصیت آمودی کاشی و اقلیم های مختلف ایران از آن به 71

ستفاده از ایجه دلیل در نت و(البته در گذشته در خیلی از مناطق از آجر استفاده شده که روند تهیه آن آسانتر و ارزانتر بود، 59

 کاشی بدلیل شرایط اقلیمی و منابع چندان نیز درست نمی باشد. 

 رنگ درعرفان :  

ورود مغولها و همچنین گسترش تصوف به عنوان بعد باطنی اسالم و کشورهای اسالمی باعث ورود  از سده هفتم هـ ق بدلیل

-ش اندیشه عرفانی طی دههر( با بسط و گست17: 1392هر چه بیشتر تصوف و عرفان در زندگی مسلمانان شد. )ملک محمد، 
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(در نظر عرفا،رنگ آبی 225: 1386. ) اوکین، ردای نیز در ایران افزایش پیدا کهای بعدی میزان استفاده از کاشی فیروزه 

مکانی مقدس برای راز و  دربدایت و اصل سیر و سلوک می باشد و با رنگ آبی مساجد که اولین برخورد فرد در مواجهه با

 (76:  1374نیاز با خداست تناسب دارد. )کیانی 

 تاریخچه رنگ درمانی  

ودن رنگ ها ب ه درمانیتقاد بنوعی رنگ درمانی می کرده اند. از زمان بقراط حکیم اع ایرانیان باستان با استفاده از تابش نورانی

نور  ور مثال ازط . بهبوده است. در طب کهن چینی ، هندی و تبتی نیز از درمان با تابش نورهای مختلف استفاده می کرده اند

 شو پرورمتانت  آبی و سبز در درمان آرتریت روماتوئید و کسب آرامش، تجدید قوا و رهایی از تنش های جسمانی و روحی.

 (96شفای خاتم ، شماره دوم ، بهار تخیل استفاده می کنند. )

 روانشناسی رنگ 

نگ کسان با رفضای ی فضا و زمان نشان داده است که درمطالعات روانشناسان در زمینه تاثیر رنگ و نور بر ادراک انسان از 

 ( 8.7، 1390آخشیک ، اوتی بر ادراک انسان می گذارد. )آمیزی مختلف تأثیرات کامال متف

و  عانی مثبتگ ها متحقیقات مختلف نشان داده اند که افراد رنگ ها را به گونه ای مختلف می بینند و ادراک می کنند. رن

تأثیرات  اک رنگاست که ادر داده ای اصلی تأثیرات متفاوتی بر هر کسی دارند. تحقیقات گسترده نشانمنفی دارند. رنگ ه

ورت ا به صه،رفتاری و خلقی بر افراد می گذارد. همچنین طی تحقیقات انجام شده ثابت شده است تاثیرات رنگعاطفی

 (International journal – VALLIS AUREA.2017روشن و تیره با هم متفاوت است. )

ن رنگ بی سردتریآسردی و گرمی رنگ ها بر پایه یک حس درونی و از طریق قوه بینایی احساس می شود و رنگ سبز 

عموالً مپرتی و افزایش تمرکز می شوند. رنگ های سرد )طیف آبی(  های سرد باعث کاهش حواس احساس می شود. رنگ

 ی گذارد وأثیر معدم فعالیت می شوند. آبی بر اعصاب پاراسمپاتیک ت آرامش بخشند و باعث ایجاد احساس رضایت، آرامش و

ه ا کنندباعث کاهش فشار خون و تعداد تنفس، کاهش خستگی جسمی و روانی می شود. رنگ سبز، آرامش بخش است. الق

 تعادل و هارمونی است. ایجاد امید می کند. رنگی مناسب برای چشم است.

دی می شوند زیرا دریا و سبزه موجب تسکین اعصاب و رفع خستگی روان می گردند. رنگ رنگ سبز و آبی توأماً باعث شا

های احساسی، کاهش ایجاد تعادل به هم ریختگی سبز در سیستم عصبی مرکزی بدن تأثیر مستقیم دارد باعث کاهش خستگی،

اتحاد را منتقل می کند. آبی حس و  ، کاهش لرزش و ... می شود. رنگ آبی حس اطمینان، قدرت، اعتمادسر دردهای عصبی
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هایی است که به مغز حس  ، جزء رنگرنگ سبزدهد. آبی رنگ موردعالقه در هر دو جنس است. آرامش و ریلکس بودن می

ال برای محصوالت بهداشتی است. این رنگ باعث تعادل هیجانات هارمونی و تعادل می دهند. رنگ فیروزه ای، رنگ ایده

 ( HunjetAnica, VukSilvija, 2017) ی گردد.همچنین آرامش روح مو

 

 : رنگ در عرفان ، نمادشناسی ، روانشناسی ، فیزیولوژیک1جدول 

 تأثیر برعملکرد بدن روانشناسی نماد عرفان رنگ

 مراحل اولیه آبی

 سلوک

، صداقت

 جاودانگی

آرامش،اعتماد، اتحاد ، کاهش 

 خستگی جسمی و روانی

 حساسیت به درد را کاهش می دهد

موثر در بی  کاهش فشار خون

 خوابی 

مراحل اولیه  سبز 

 سلوک

طبیعت  ،سالمت

 صبر، تفکر

 برقراری تعادل در توانایی ها  هارمونی، تعادل

 کاهنده تنش، حفظ آرامش درون

مراحل اولیه  فیروزه ای

 سلوک

روحانیت ، رنگ 

عالم مثال ، تداوم 

ساختمان ، قوی 

 نمودن دید باطنی 

آرامش ، هیجاناتتعادل ، خرسندی

 روح

 بهبود دهنده مکشالت مفصلی

 

 نتیجه گیری : 

کبود تبریز ثمرۀ عوامل  ای در کاشی مسجدوجود اینکه استفاده از رنگ فیروزه با، با توجه به مطالعات انجام گرفته در این مقاله

تری داشته وباعث استفاده روز  شکل گرفته است ولی وجه عرفانی آن تأثیر عمیق مختلفی است که در بستر جغرافیایی آن

افزون در یک دورۀ خاص وتداوم آن شده است. با توجه به مطالعاتی که در زمینه روانشناسی رنگ توسط دانشمندان و 

هایی هستند ، رنگ آبی و سبز هر کدام دارای ویژگیمچنین پیشینه رنگ درمانی در جهانروانشناسان صورت گرفته است و ه

مپاتیک تأثیر گذاشته و باعث تمرکز، کاهش استرس و تسکین اعصاب می شوند. و رنگ فیروزه ای باعث که بر اعصاب پاراس
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تعادل هیجانات و همچنین آرامش روح می شود. وفور رنگ آبی فیروزهای در مساجد ایرانی می توانند باعث القای این عالئم 

آنها که اصوالً از آبی ها )بیشتر فیروزه ای( استفاده شده  در مخاطب شوند و با توجه به تعدد مساجد در ایران و رنگ غالب

 توان عالوه بر کارکرد مذهبی به عنوان مکانی با ویژگی درمانی از آن بهره برداری کرد. است. می

 منابع 

تم / : شفای خااررمان بیمدطراحی بیمارستان  و مقاله روانشناسی رنگ و اثر آن بر ، ر حسین کولیوند، هادی کاظمیآرزو اسحاق آبادی، پی

 . 1396/ بهار  2شماره

 ( معماری تیموری خراسان، ترجمۀ علی آخشینی، تهران؛ گوتنبرگ. 1386اوکین، برنارد، )

 (، آمودهای ایرانی، تهران ؛ سروش دانش.1389بزرگمهری، زهره ، )

ژوهشهای پلنامه درکاشی کاری مساجد ایران: فص ، مقاله بازشناسی تأثیر اندیشه ی عرفانی در پدیداری رنگ آبیحسین مرادی نسب

 . 1396بهار  /14معماری اسالمی/ شماره 

 .شر کتاب تهرانن( معماری اسالمی ایران در دوره ایلخانیان، ترجمه عبداله فریار، نشر نگاه ترجمه و 1346دونالدن، ویلبر، )

 ، سروش ، تهران .3(، اتاق آبی، چ 1376سپهری، سهراب )

 .مقاله مقایسه تطبیقی کاربرد رنگ درمعماری اسالمی چین و ایران، عیلی، صدیقه سلیمانیستایش اسما

 8ـ1: 1391فروغی، محمد، و امین کمالی ، تجلی نور و رنگ درمعماری مساجد دوران صفویه  

 لل، تهران ین الم(، تجلیات حکمت معنوی در هنر اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، شرکت چاپ و نشر ب1384مددپور، محمد، )

 . 95مقاله نماد عرفانی رنگ در هنر ومعماری اسالمی، سال ،د نصیری ، علی اکبر افراسیاب پور، فریبا احمدیمحم

یک معانی سمبل وفاهیم ممقاله بررسی مفهوم رنگ از سه رویکرد : میزان تأثیر گذاری ، نحوه ابراز ،مرجان فروزانی خوب، مهدی بنجویی

 و انتزاعی رنگها.

 . زه ، نگین مساجدومقاله فیر،مهناز شایسته فر ، فرزانه خمسه

 رحیم قاسمیان ، تهران ، دفتر مطالعات دینی هنر . ،(، هنر و معنویت اسالمی1375نصر، سیدحسین،) 

 (، کتاب رنگ، ترجمۀمحمد حسین حلیمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران.1367یوهانس، ایتن،)
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