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با اراده و عزم راسخ خود به طرف علم و عمل و کسب دانش و بینش حرکت نمایید که زندگی زیر چتر علم و 
آگاهی، آن قدر شیرین و انس با کتاب و قلم و اندوخته ها، آن قدر خاطره آفرین و پایدار است که همه تلخی ها 

و ناکامی های دیگر را از یاد می برد.
امام خمینی)ره(          



مقدمه: 
پیش  و  را شکل می دهد  فرهنگ ها  تحریک می کند،  را  احساسات  است.  زبان جهانی  رنگ یک 
زمینه جهان را می سازد. صحبت در مورد رنگ موجب می شود که خصوصیات موسیقی و طبیعت و 
ویژگی های شخصیتی را به جا آوریم. رنگ یکی از ملزومات باشکوه زندگی است. که بر خالف 
سایر ملزومات دکوراسیون یک بعد انسانی دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. در واقع رنگ 
می تواند حالتها را تغییر دهد، فضاهای خاصی به وجود آورد و روحیه انسان را بهتر کند و در همین 

حال جوالنگاه خوب و امنی برای خالقیت انسان است.
در این کتاب با مفهوم نور و رنگ آشنا شده و با استفاده از هنرمند می تواند یک شی را توصیف 
کند و اثری را خلق کند که گویای ذهن مخلوق اوست. یک پدیده هنری به تنهایی با فرم و ساختار 
خود نمی تواند رسالت خویش را پایان دهد، چرا که به زبان دیگری به نام رنگ نیاز است که آن را 

کامل کند و به آن هویت بخشد.
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توانایی آماده سازی مواد، تجهیزات ابزارکارگاهی و بکارگیری صحیح آن ها

هدف های رفتاری: 
مفهوم طراحی گرافیکی رنگی و روش های ایجاد آن 

استفاده از ابزارهای گرافیکی رنگی 

4 ساعت نظری
5 ساعت عملی
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1-1/1 آشنایی با مفهوم طراح گرافیک رنگی
است. طراحی  به مخاطبی خاص  اطالعات  یا  پیام  مفهوم،  انتقال تصویری یک  از  است  عبارت  طراحی گرافیک 
گرافیک از درک و بررسی اطالعات و پیام آغاز می شود، سپس به بررسی مخاطب پیام و اطالعات می پردازد، و 
در نهایت راه حلی تصویری برای ارائه پیام می یابد. تئوری رنگ ، طراحی طرح های رنگی را به منظور ارتباط و تأثیر 
یک پیام در هر دو سطح بصری و سطح روان شناختی ، معرفی می کند و یک استانداردی در زمینه طراحی گرافیک 

شناخته می شود.

۲-1/1 آشنایی با روش های طراحی گرافیکی رنگی 
است.  متنوع و گسترده ای  دارای کاربردهای  است که  هنرهای تجسمی  از  ارتباط تصویری حیطه ای  یا  گرافیک 
گرافیک یا به عبارت کامل تر طراحی گرافیک، به کارگیری تکنیک های مختلف خلق آثار دوبعدی روی سطوح 
مختلف نظیر کاغذ، دیوار، بوم، فلز، چوب، پالستیک، نمایشگررایانه و... است که در جهت رساندن پیامی خاص 
به بیننده انجام بپذیرد.ارتباط بصری در مفهوم آن تاریخ طوالنی مدتی دارد. زمانی که انسان اولیه برای یافتن غذا به 

شکار می رفت وجای پای حیوانی را بر روی ِگل می دید، در واقع نوعی نشانه بصری را مشاهده می  کرد.
امروزه با پیشرفت هنر گرافیک و گستردگی کاربرد آن  شاخه های متعددی از قبیل: طراحی، عکاسی، نقاشی کالژ، 
انواع روش های چاپ دستی، ، پوستر، طراحی آرم و نشانه، صفحه آرایی، طراحی حروف و بسته بندی که از هم 

متمایز هستند را در برمی گیرد. همه این ها در مفهوم عمومی گرافیک، جای دارند.
در طراحی گرافیک، حیطه ها و تخصص های مختلفی وجود دارد: 

1- ارتباط بصری )visual communication( مانند: 
• طراحی پوستر
• طراحی جلد 

• طراحی عالمت و نشانه 
•طراحی حروف 

• طراحی آگهی تبلیغاتی 
• صفحه آرایی برای کتاب و نشریه 

• طراحی صفحات وب 
• طراحی چاپ برای بسته بندی
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)Illustration( ۲- تصویرسازی
• تصویرسازی برای کتاب های کودک، کتاب  های علمی و آموزش

• تصویرسازی برای نشریات 
• طراحی نقشه 

1-۲-1/۲ بکارگیری رنگ های گواش، آب رنگ، مدادرنگی، پاستل و رنگ وروغن 
• گواش 

گواش )به فرانسوی: gouache( به معنای شست وشو، گونه ای رنگ است که با حل شدن رنگدانه های غلیظ در 
آب ایجاد می شود.گواش با غلظت زیاد سطح کاغذ را کاماًل می پوشاند. از گواش در زمینه های گرافیک تبلیغاتی 
مانند طراحی پوستر استفاده می شود چرا که به راحتی کنترل می شود و سرعت خشک شدن باالیی دارد. گواش پس 
از تبخیر آب موجود در آن کاماًل خشک می شود و به شکل ثابتی در می آید. یکی از استفاده های رایج از گواش، 

در کار کالژ است. به صورتی که تکه های نقاشی گواش با کالژ تغییر شکل داده و اثر متفاوتی را خلق می کنند.
از ویژگی های گواش می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

- به سادگی می شکند اگر رنگ به ضخامت بسیار روی صفحه ی نازک مالیده شود.
- پس از خشک شدن سبک تر می شود.

- به دلیل غیر شفاف بودن این رنگ، روشنی رنگ گواش به رنگدانه و سطحی که روی آن نقاشی کشیده می شود 
بستگی دارد. به همین دلیل می توان این رنگ را روی کاغذهایی که رنگ های دیگری دارند استفاده کرد.

- کاغذهای آبرنگ، کاغذهای کارتنی، بردهای طراحی، کاغذهای طراحی سنگین، 
چوب، از جمله سطوح مناسب برای نقاشی با گواش اند.

- گواش ها در بسته بندی های مختلف وجود دارند: تیوپی، مدادی و قوطی. 

• آبرنگ 
آبرنگ یک رنگ ماده و نیز نقاشی یا طرحی که با این نوع رنگ ماده اجرا شده باشد است. در تولید آبرنگ از 
رنگ دانه و یک ماده چسبنده قابل حل در آب )معموالً صمغ عربی( استفاده می شود. آبرنگ را به وسیله قلم مو بر 
روی کاغذ، مقوا، پاپیروس و... به کار می برند. از این جهت با بسیاری از رنگ ماده های پوششی تفاوت دارد که در 

آن سایه های رنگ روشن از طریق رقیق کردن رنگ ماده حاصل می آید و نه با افزودن سفید.
هنرمندان بسیاری همچون وان دایک، آلبرشت دورر، ویلیام ترنر و دیگران از آبرنگ برای خلق آثار خود یا برای 
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تهیه پیش طرح بهره برده اند. آبرنگ در انواع مختلف تیوپی و قرصی به بازار عرضه می شود.
آبرنگ به علت جسمیت کم رنگ و مصرف آبکی شفاف بوده و زمینه ی زیرکار از روی 
با الیه های متعدد رنگ که روی هم می آید،  به این ترتیب  رنگ به چشم می خورد و 

رنگ آمیزی از لطافت و عمق خاصی برخوردار می شود.

• مداد رنگی
بر جای می گذارد. مغزی مداد، بخش  اثر رنگی  با رنگ های مختلف است که مغزِی آن  نوعی مداد  مدادرنگی 
استوانه ای شکل، شکننده و باریک آن است که از رنگدانه )ماده ی رنگی( فشرده، نوعی موم و کائولین )یک نوع 
خاک رس( ترکیب شده است. مغزی مدادرنگی برخالف مداد گرافیت درجه بندی زیادی از نظر سختی ندارد و 

نسبتاً نرم است.
بسیاری از هنرمندان گرافیست و نقاشان از مداد رنگی برای خلق آثار خود استفاده می کنند. البته بهتر است قبل از 

کار با مدادرنگی، با مداد معمولی تمرین شود. 
امروزه، مداد رنگی های گوناگونی ساخته شده که دارای رنگ های متنوعی هستند. مدادرنگی برای نقاشی روی 

کاغذ و مقوا به کارگرفته و به راحتی با پاک کن، پاک می شود و می توان 
درجات مختلفی از سایه روشن را با آن را به وجود آورد. با کم و زیاد نمودن 

فشار دست، قوت  رنگ ها را می توان تشدید یا تضعیف کرد. 

•پاستل
پاستل )به فرانسوی: pastel( یا گچ رنگ خمیره ای از ماده های رنگی آمیخته با گچ و صمغ است که به صورت 
چوبچه درآمده است. در حال حاضر انواع مختلفی از پاستل در بازار موجود است که به دو گروه پاستل گچی و 
پاستل روغنی طبقه بندی می شود. تفاوت بین این نوع پاستل به میزان رنگدانه ها و اتصال دهنده های آن ها برمی گردد. 

در پاستل روغنی میزان چسب و رنگدانه بیشتر است.
برای طراحی و نقاشی با پاستل، آن را روی سطح زبر می کشند. زبری سطح کمک می کند ذرات پاستل روی کاغذ 
باقی بماند. سطوح نرم به سختی پاستل  را حفظ می کنند. پاستل ها به راحتی قابل مخلوط کردن هستند و می توان با 
انگشت و یا یک تکه پارچه آن ها را ترکیب کرد. بر خالف بسیاری از روش های نقاشی در اینجا رنگ روی کاغذ 

ترکیب می شود نه روی پالت. به همین دلیل ترکیب رنگ در پاستل بسیار حائز اهمیت است. 
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تفاوت پاستل و مدادشمعی: پاستل های روغنی، بیشتر خمیری هستند و نرم تر روی مقوا
می نشینند و پوشانندگی بیشتر و بهتری دارند؛ ولی مدادهای شمعی، چرب تر و شمعی)مومی( 

هستند و در برابر رنگ های حالل در آب از خود مقاومت بیشتری نشان می دهند.

• رنگ و روغن
مایع  عنوان  به  و...(  پنبه  سویا,  بزرک,  )مانند  گیاهی  روغن های  به  رنگدانه ها)پیگمنت(  آمیختن  از  روغن  رنگ 
چسبنده و پیوند دهنده بدست می آید. رنگ های روغن به آرامی خشک می شوند و به همین دلیل به راحتی قابل 
ترکیب هستند و حاشیه  پرده های رنگ محوتر است. از آن  جا که این رنگ زمان زیادی خیس باقی می ماند، نقاش 

فرصت دارد اشتباهات خود را اصالح کند.  
در  که  است  افغانستان(  مرکزی  )مناطق  بامیان  غارهای  در  بودا  نقش های  روغن  رنگ  نقاشی  نمونه های  نخستین 
سال های 650 میالدی ترسیم شده اند. استفاده از رنگ روغن به دوران قبل از رنسانس یعنی هنرمندان سبک فالندر 
که در شمال اروپا زندگی می کردند برمی گردد. ابداع رنگ روغن را به شخصی به نام »استاد فلمان« نسبت می دهند 
که از هنرمندان سبک فالندر بوده است اما رواج آن به دوران رنسانس مربوط می شود و پس از آن در سبک های 
رمانتیسیسم و کالسیسم بسیار مطرح گردید. این تکنیک نیاز به قلم موهای تخت دارد و معموالً روی بوم صورت 

می گیرد. 
برای پاک کردن رنگ روغن از تینر استفاده می شود و برای سریع تر خشک شدن آن ها می توان از تربانتین استفاده 

کرد. برای رقیق کردن این رنگ ها معموالً از روغن بزرک یا تربانتین استفاده می شود. 

پرتره دکتر گاشه، اثر 
ونسان ون گوگ

اثر استاد مرتضی کاکوزیان
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۲-۲-1/1 استفاده از تکنیک کالژ قطعات رنگی و تصاویر رنگی 
کالژ )به فرانسوی: Collage، از ریشه ی coller به معنای چسباندن( نام تکنیکی در هنرهای بصری و نیز نام اثر 
هنری ساخته شده به وسیله ی این تکنیک است. در این روش مواد و چیزهای گوناگونی مانند تکه های روزنامه، 
کاغذهای رنگی، مقوا، پارچه، عکس، اشیای دورریختنی و جز این ها را بر روی یک سطح صاف مانند بوم، تخته 
یا مقوا می چسبانند تا یک ترکیب جدید به وجود آورند. گاهی نیز با طراحی یا نقاشی آن را تکمیل می کنند. از این 

تکنیک برای بیان موضوعات مختلف به کار گرفته می شود و محدودیت زیادی در انتخاب این 
تکنیک برای سوژه های متفاوت وجود ندارد.

 اصطالح »کالژ« را اول بار نقاشان سبک کوبیسم ژرژ براک و پابلو پیکاسو در آغاز قرن بیستم 
تصویرگران  مخصوصاً  سوررئالیست،  و  دادائیست  کوبیست،  نقاشان  آن  از  پس  کردند.  ابداع 

کتاب کودک این تکنیک را به کار گرفتند. 

3-۲-1/1 استفاده از عکاسی رنگی 
در سال های گذشته، فیلم های عکاسی تنها قادر بودند اشیا محیط خود را به صورت سیاه و سفید در خود ثبت نمایند. 
لیکن تالش ها و آزمایشات پیگیر متخصصین فن موجب گردید تا اشیا محیط را به صورت رنگی در خود ثبت کنند. 
قسمت حساس فیلم های رنگی از سه قسمت کاماًل متفاوت تشکیل شده است که هر کدام در برابر نور مخصوص 

به خود حساسیت دارند. 
1- قسمت اول: قسمت های حساسی که در برابر نور آبی حساسیت دارند. 
2- قسمت دوم: قسمت های حساسی که در برابر نور سبز حساسیت دارند.

3- قسمت سوم: قسمت های حساسی که در برابر نور قرمز حساسیت دارند.
این فیلم ها در دو نوع ساخته شده اند: 

.)Reversal( یا ریورسال )فیلم های مثبت )پزوتیو •
.)Negative فیلم های منفی )نگاتیو •

فیلم های ریورسال را می توان به نام  های مثبت شناخت، این نوع فیلم پس از ظهور احتیاج به چاپ ندارند زیرا 
فیلم مثبت می باشد و رنگ های طبیعت کاماًل در آن ها منعکس می گردد و برای استفاده از این فیلم ها از دستگاه 
پروژکتور استفاده نموده و روی پرده یا دیوار سفید قرار می دهند. در )اسالید( عمل پروژکتور همین که فیلم رنگی 
مثبت را که در کادری قرار گرفته، مقابل عدسی پروژکتور قرار دهند و دستگاه را روشن نمایند به نسبت قدرت 
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عدسی و خود پروژکتور، روی اکران )پرده( بزرگ نشان داده می شود. 
تصویر را به صورت منفی ثبت می کند. بدین معنی که سطوح روشن را تیره و سطوح تیره  • فیلم های نگاتیو 
را روشن می کند و برای دیدن تصاویر واقعی باید آن ها را چاپ کرد. اگر به فیلم های نگاتیو پس از ظهور دقت 
نمایید، کلیه ی رنگ های آبی در فیلم منفی به رنگ زرد، رنگ قرمز به رنگ آبی و سبز به رنگ تقریباً قهوه ای 
مشاهده می شود. حال اگر این فیلم را چاپ کنیم رنگ ها مجدداً به حالت طبیعی خود جلوه گر خواهند شد. فیلم های 
رنگی مانند سیاه و سفید هر کدام دارای حساسیتی هستند، فیلم های رنگی برای نور روز را نمی توان مورد استفاده 
در شب قرار داد زیرا این نوع فیلم برای نور روز و می توان گفت برای نور سفید ساخته شده است. در صورتی که 
در شب بایستی از فالش یا نورهای مشابه آن استفاده نمود و چون نور فالش با نور سفید روز یکسان نیست بنابراین 
حساسیت فیلم ها را از لحاظ رنگ خراب نموده و غیرقابل استفاده خواهد ساخت و برعکس فیلم هایی که برای شب 
و با استفاده از فالش و نورهای مشابه فالش ساخته  شده اند در نور روز غیرقابل استفاده بوده و اگر هم مورد استفاده 
قرار گیرند، رنگ ها درعکس جالب توجه نخواهند شد. اغلب عکاسان و یا آماتورها در هنگام عکس برداری رنگی 
سعی می کنند از چندین رنگ مخصوصاً رنگ های تند کنار یکدیگر استفاده کنند با این فکر که هر چه بیشتر عکس 
دارای رنگ های متفاوت باشد، زیباتر و یا بهتر خواهد شد، این امر ضمن این که جلوه ای به عکس نمی دهد بلکه آن 

را یک عکس فاقد ارزش هنری به حساب آورده و از زیبایی آن نیز می کاهد. 

3-1/1 شناخت تجهیزات، مواد و ابزار کارگاهی و روش استفاده از آن ها 
• میز نور

میز نور، یک نوع میز است با ابعاد مختلف که سیستم نور پردازی بسیار قوی دارد تا بتوان به وسیله آن جزییاتی که 
با چشم غیر مسلح نمی توان دید، را بر روی کاغذ مشاهده کرد. این سیستم در میز نور طراحی دارای نورپردازی 
فلوئورسنت است و صفحه ای هم که کاغذ کار بر روی آن قرار می گیرد، ضد خش می باشد. میز نور همچنین دارای 

میز طوری طراحی و ساخته  این  پایه های  ارتفاع است.  برای  تنظیم  قابل  پایه ای 
شده که بتوانند بیشترین مقاومت را در برابر لغزندگی بر روی زمین در حین کار 
داشته باشند. معموالً دو کلید، یکی برای تنظیم نور و دیگری برای خاموش و 
روشن کردن سیستم روشنایی صفحه میز در گوشه ای از میز وجود دارند.  شیب 
صفحه میز نور نیز قابل تنظیم می باشد. ارتفاع میز از سطح المپ تا شیشه روی میز 

معموالً بین 20 الی 30 سانتی متر می باشد. 
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• میز طراحی و ترسیم
میزی که به عنوان سطح ترسیم مورد استفاده قرار می گیرد باید دو ویژگی  مهم داشته باشد. اولین شرط این است که 
سطح آن صاف بوده و فاقد خراش یا برجستگی باشد زیرا در صورت وجود هرگونه زایده درکاغذ کاماًل مشخص 
می شود و سبب خراب شدن خطوط می گردد. دومین شرط این است که میز دارای کناره های راست باشد تا بتوان 
با قرار دادن خط کش T خطوط افقی رسم نمود. اگر میز ترسیم دارای زاویه ی قائمه یا گوشه های راست درامتداد 
باال و پایین و طرفین باشد می توان با استفاده از خط کش T خطوط افقی و خطوط دیگری بر این خطوط افقی ترسیم 

کرد. میز ترسیم توسط بسیاری از طراحان ترجیح داده می شود زیرا در این گونه میزها 
می توانند تعدادی از ابزارهای مورد نیازشان را در جعبه ای که در قسمت پایین میز است 
قرار دهند و عالوه بر آن سطح میز را می توان به باال و پایین حرکت داده یا زاویه آن را 
نسبت به سطح افق کم و یا زیاد نمود. برخی از میزهای طراحی دارای پوششی است که 
 )Portable( استفاده قرار می گیرد. سطح متحرک برای پوشاندن سطح ترسیم مورد 

ترسیم قابلیت جابه جایی دارد.

)Ruler(خط کش•
به  اندازه  یا  اندازه های مشخص از خط کش بهره می بریم. خط کش ها برحسب جنس  با  برای رسم خطوط صاف 

دسته های مختلف  تقسیم می شوند:
ج- چوبی ب- فلزی   الف- پالستیکی  

 
خط کش های پالستیکی به لحاظ انعطاف، شفافیت و نیز دقت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. ضمناً درجه بندی 

روی خط کش ها بر حسب میلی متر و سانتی متر و یا اینچ و گاهی نیز هر دو می باشد. 
زیادتر  ترسیم  دقت  باشد،  لبه ی خط کش صاف  قدر  هر  بود.  متفاوت خواهد  کار  نوع  با  انواع خط کش  کاربرد 
خواهد شد. برای کارهای مرکبی باید از خط کش هایی استفاده کرد که لبه ی زیرین آن خالی باشد تا مرکب زیر 
لبه ی خط کش، روی کاغذ پخش نگردد. در مورد خطوط طویل، خط کش باید فلزی و سنگین باشد تا روی کاغذ 
حرکت نکند. برای رسم خطوط کوتاه و ظریف و خطوط هاشور، بهتر است از خط کش های کوتاه با لبه های کاماًل 

صاف استفاده شود. 
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T خط کش تی یا •
یک خط کش لبه دار است که لبه ی آن نسبت به تیغه دارای زاویه نود درجه است.با تکیه دادن 
سر تی به لبه ی سمت چپ تخته ی رسم وحرکت دادن آن می توان خط های موازی رسم کرد. 

این خط کش در سایزهای مختلف 59 تا 60 سانتی متر وجود دارد. 

)Set-Square( گونیا•
گونیا ابزاری است به شکل مثلث از جنس فلز، پالستیک یا چوب که از آن برای رسم زاویه قائمه و کشیدن خطی 
عمود بر خط دیگر و یا خطی موازی با خط دیگر استفاده می کنند. در زاویه های 30، 45، 60 و 90 درجه وجود 
دارد. اندازه ی گونیا نیز می تواند کوچک، متوسط و یا بزرگ باشد. در کتاب استاندارد گرافیک حداقل ارتفاع آن 
را 10 سانتی متر و حداکثر ارتفاع آن را 45 سانتی متر در نظر می گیرند. گونیا موارد استفاده زیادی در نقشه کشی و 
ترسیمات فنی دارد. یکی از موارد استفاده گونیا ترسیم خطوط موازی)هاشور(  است. به کمک یک خط کش و 

گونیا و یا دو گونیا خطوط موازی را می توان ترسیم نمود. هر قدر طول اضالع گونیا درازتر 
باشد، زوایای دقیق تری را می توان ترسیم نمود. 

)Protractor( نقاله •
به شکل نیم دایره و یا دایره بوده و لبه آن برحسب واحدهای اندازه گیری زاویه مدرج 
می گردد. برای رسم زاویه ها از این ابزار استفاده می شود. جنس آن از پالستیک بوده 

و برای خواندن زاویه در معماری و نقشه کشی نیز کاربرد وسیع دارد.

 )Compasses( پرگار•
از پرگار برای ترسیم قوس های متقارن و دایره در قطرهای گوناگون استفاده می شود. این ابزار متشکل از دو شاخه 
منحنی شکل فوالدی است که در انتها با اتصال محکمی به هم لوال شده اند، بر سر یکی از آن ها مداد یا قلمی قرار 
دارد و با محور قرار دادن میله ی دیگر از آن برای رسم دایره یا اندازه گیری کمان های دایره استفاده می شود. فاصله 

میان دو نوک پرگار نمایانگر اندازه است. این ابزار در هندسه ی نقوش و طراحی سنتی کاربرد فراوان 
دارد. 
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•کاغذ و مقوا
با انتخاب کاغذ آغاز می شود. برای این کار کاغذهای مختلفی وجود دارد، نازک، ضخیم،زبر، نرم و...  طراحی 
شما باید کاغذ مناسب کار خود را درست انتخاب کنید. از کاغذهای مختلف برای آزمایش استفاده کرده و با مواد 

مختلف روی آن ها کار کنید. هر کاغذی مناسب هر نووع مواد اثرگذار نیست. 
• افراد مبتدی ابتدا اگر از کاغذهای ارزان قیمت استفاده کنند بهتر است. این نوع کاغذها کاهی یا روزنامه ای نام 

دارند و به صورت بسته بندی شده در بازار موجود است. 
• انواع کاغذ: کاغذ کالک، پوستی، کاهی، گراف، سفید طراحی، کاغذ بافت دار، براق گالسه، انواع مقواهای سفید 

و رنگی با وزن های مختلف، مقوای پاستل، مقوای ماکت و...
برای طراحی به طور معمول، از سطوحی با جنس ها و کیفیت های متفاوت و متنوع استفاده می گردد که اغلب از 
آن به عنوان سطوح اثرپذیر نیز یاد می شود. لیکن سطوح موردنظر در اینجا، کاغذ و مقواهای متداول و در دسترس 
است. با تجربه عملی می توان دریافت که کدام نوع کاغذ برای چه وسیله ای مناسب تر است. کاغذهای زبر برای 
مداد، مقواهای نازک و ضخیم با بافت های درست و ریز برای طراحی با زغال، مقوای آب رنگ یا مکنده برای کار 
با آب مرکب،کاغذ و مقوای براق گالسه با وزن  های مختلف برای کار با قلم فلزی و مرکب، کاغذ و مقوای پاستل 
سفید و رنگی و... . سطوح اثرپذیر مناسب برای کار با مداد رنگی، انواع کاغذها و مقوای پرزدار و یا بافت دار است 
که از آن جمله می توان به کاغذ تحریر و زیراکس و مقواهای مخصوص پاستل و آب رنگ )فابریانو، اشتنباخ و...( 
اشاره کرد. مقواها از لحاظ درشتی بافت به سه دسته تقسیم می شوند: 1.کم بافت )صاف( 2.دارای بافت متوسط و 

3. درشت بافت. 
جلوه ها و تأثیر مداد و مدادرنگی بر روی هر یک از مقواها متفاوت خواهد بود. مقواهای نوع اول و دوم نسبت به 

مقوای نوع سوم برای کارهای ظریف تر مورد استفاده قرار می گیرد.  

• قلم مو )Brush(: قلمو یکی از ابزارهای نقاشی یا رنگرزی است. این وسیله دارای موهای نرم از نوع مصنوعی 
یا فلزی است. قسمت نوک موی آن را داخل رنگ گذاشته و مورد  و طبیعی می باشد که دارای دسته ای چوبی 
استفاده قرار می دهند. نوک این ابزار بر حسب نوع استفاده فرق می کند. که در انواع نوک تخت، گرد و چتری 

وجود دارد. 
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)Cutter( تیغ یا کاتر •
این وسیله در شکل و اندازه های مختلف وجود دارد که برای برش کاغذ، تراشیدن مداد 

و قلم استفاده می شود. 

)Scissors( قیچی •
بُرنده  است که  ابزاری است که به وسیله آن پارچه، کاغذ، مو و اشیاء دیگر را می برند و دارای دو شاخه  قِیچی 

از وسط به یکدیگر وصل شده اند، قیچی معموالً ابزاری آهنین و مرکب از دو تیغه برنده که 
به واسطه میخ یا پیچی آن دوتیغه روی هم قرار می گیرند و هر چیز جامدی را به کمک آن 

می برند.

)Banderole( نوار چسب •
تکه های  برای چسباندن  می باشد که  از جنس کاغذی  یا  رنگی  یا  پالستیکی  نوار شیشه ای 
کاغذ یا نگه داشتن کاغذ استفاده می شود. برچسب هل)Dots(، معموالً در جعبه های خاص 
به فروش می رسند وبرای ثابت نگه داشتن کاغذ باید در هر گوشه کاغذ ترسیم یکی از آن ها 

را طوری چسباند که نیمی از آن بر روی کاغذ و نیم دیگر بر روی میز باشد. 

)Glue( چسب مایع •
مایع ژله ای یا بی رنگ که می تواند بین دو سطح، اتصال چسبی به وجود آورد. یک اتصال 
چسبی، دو سطح جامد به هم اتصال یافته است که الیه  نازکی از یک چسب را شامل می شود. 

4-1/1 شناخت اصول و روش استفاده از ابزارهای برش در کالژ تصاویر و قطعات کاغذ و مقواهای مختلف
در این روش می توان از هر وسیله ای برای چسباندن به روی صفحه و به دست آوردن تصویر استفاده کرد. در این 
روش ابتدا طرح مورد نظر را روی مقوا منتقل کرده و سپس شروع به تکه چسبانی می کنیم.  دقت کنید کاغذ رنگی، 



طراحی گرافیکی رنگی20

مقوا و یا روزنامه ای که در طرح مورد نظر می چسبانید، چروک نشده و جمع نشود و به لطافت و ظرافت کار صدمه 
وارد نشود. 

آنچه در تکنیک کالژ حائزاهمیت است حضور تکه ها و بافت های گوناگون در کنار هم و چسباندن آن ها در کنار 
یکدیگر برای رسیدن به یک تصویر جدید است. 

کالژ با استفاده از قطعات بریده شده توسط دست 
در این نوع کالژ برای خلق اثر هنری که در آن مواد مختلف مانند)بریده های روزنامه، عکس، پارچه و...(استفاده 
می شود، نیاز به الگوی قسمت های رنگی مختلف طرح نیست و به وسیله دست، مقوا و یا کاغذ رنگی مورد نظر 
را در ابعاد و اشکال مختلف به صورت نامنظم و گاهی منظم پاره می کنیم و سپس در زمینه ای که متناسب با طرح 
انتخاب شده است می چسبانیم. در این کالژ نیز قطعات رنگی ممکن است بر روی هم و یا کنار هم قرار گیرند تا 

طرح مورد نظر را تکمیل کنند. 
کالژ با استفاده از قطعات بریده شده توسط قیچی 

در این نوع کالژ از هر قسمت طرح که دارای رنگ های متفاوتی است، الگویی تهیه کرده و سپس بر روی مقوا و یا 
کاغذ رنگی مورد نظر گذاشته و طرح رنگی را با استفاده از قیچی از مقوا یا کاغذ رنگی جدا می کنیم و روی طرح 
می چسبانیم.  در نهایت از چسباندن قطعات بریده شده در کنار هم و یا گاهی روی طرح مورد نظر ما کار خاتمه 

می یابد. 
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1. کدام گزینه از تکنیک های طراحی گرافیک می باشد؟   
ج( عکاسی     د( همه موارد الف( نقاشی    ب( کالژ 

2.کدام یک از ابزارهای زیر در زمینه های گرافیکی و تبلیغات هنری همچون طراحی پوستر کاربرد بیشتری دارد؟
الف( گواش   ب( آبرنگ   ج( مداد رنگی  د( پاستل

3. کدام دسته از فیلم ها مثبت شناخته می شوند و پس از ظهور احتیاج به چاپ ندارند؟
الف( نگاتیو   ب( ریورسال  ج( منفی  د( هیچکدام 

4.  کدام وسیله به شکل نیم دایره بوده و برای رسم زاویه ها استفاده می شود؟
الف( خط کش T  ب( پرگار  ج( نقاله  د( گونیا

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه جگزینه بگزینه الف گزینه د

1. در کادرهای جداگانه 2×2 سه رنگ اصلی در فیلم های نگاتیو را پس از ظهور نمایش دهید. 
2. با استفاده از قطعات کاغذهای رنگی و روش کالژ اثری را خلق کنید. 

پرسش های چهارگزینه ای فصل اول  

جواب پرسش های چهارگزینه ای  فصل اول

سؤاالت عملی فصل اول
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توانایی تجزیه و تحلیل رنگ های نوری و رنگ های جسمی و تأثیر آن ها بر یکدیگر

هدف های رفتاری: 
مفهوم رنگ های نوری و جسمی

آشنایی با رنگ های چاپی 

5 ساعت نظری
5 ساعت عملی
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1-۲/1 آشنایی با مفهوم رنگ 
وقتی از رنگ سخن به میان می آید همه ما تصوراتی از آن خواهیم داشت و بالفاصله رنگ یا رنگ هایی در نظرمان 
جلوه گر می شود. مثل قرمز، زرد، آبی، سبز و ... در ابتدا رنگ های اصلی پیش از هر رنگ دیگری در نظر مجسم 
می شوند و توجه ما را به خود جلب می کنند. با شنیدن کلمه ی رنگ عناصری رنگین از طبیعت و جهان پیرامون را 
به خاطر می آوریم، مثل انواع گل های رنگین یا وسایل و اشیایی که با آن ها سروکار داریم و رنگین هستند. سرانجام 
احساس می کنیم که رنگ یعنی خیلی از چیزها و کاربرد و نقشی که رنگ می تواند در دیدن، تشخیص دادن و 
درک معانی داشته باشد در نظرمان جلوه گر می شود. اشیا و شکل ها به طور کلی دارای رنگ هستند و نور به عنوان 
مهم ترین عامل در تشخیص و دیدن رنگ همواره مورد توجه بوده است. چرا که بدون وجود نور رنگ ها دیده 

نمی شوند و شکل ها قابل تشخیص نیستند.
زندگی سرشار از رنگ و جلوه های رنگ است. اهمیت و نقش رنگ در زندگی، مفاهیم مختلف و متنوعی از آن 
را در ذهن ما زنده می کند. در این صورت ارائه یک تعریف مشخص و تعبیر مختصر نه تنها مفهوم جامع و گسترده 
ابعاد  نیز خواهد بود. رنگ در همه  ابعاد وسیع آن گمراه کننده  رنگ را در بر نخواهد گرفت، بلکه برای درک 
زندگی جاریست و بنابراین مفهوم آن به همان گستردگی مفهوم زندگی است یا به قول »ایتن« رنگ خود زندگی 

است.
نقش رنگ در زندگی و مسائل روزمره ای که با آن ها سروکار داریم، آن همه زیاد است که هیچ گاه مفهوم رنگ ها 
یا  انسان معموالً وقتی یک مفهوم، یا یک واژه،  ناشناخته و غریب احساس نمی کنیم. زیرا  به مفهوم یک واژه  را 
اصطالح را نمی  شناسد و یا در دانستن معنی آن تردید دارد، به جستجوی مفهوم آن می پردازد. اما در مورد رنگ به 
نظر می رسد آن قدر بدیهی است که انسان احساس می کند چیزهای بسیاری از آن می داند و مفهوم روشنی از آن 
در ذهن دارد، اگر چه نتواند تعریف خاصی از آن ارائه دهد. به همین دلیل وقتی درباره رنگ پرسیده می شود در 
وهله ی اول نمود خود رنگ مثل زرد، قرمز یا آبی به ذهن متبادر می شود. اما اگر از مفهوم رنگ در هنر و به طور 
خاص در هنر تجسمی سؤال شود، پاسخ دادن به آن قدری پیچیده تر می شود و نیاز به دانستن مباحث تخصصی و 
تجربه عملی در حیطه هنر تجسمی و نقش و کاربردهای رنگ دارد. به عنوان مثال رنگ را می توان عنصر اصلی 
کار هنرمندان نقاش دانست. این هنرمندان برای ابداع آثار خود بیش از هر چیز از رنگ استفاده می کنند و آن را 
به کار می گیرند. در این خصوص آن ها حتی از هنرمندان طراح نیز متمایز می شوند. زیرا معموالً هنرمندان طراح 
از خط استفاده می کنند اگرچه ممکن است خطوط آن ها رنگین باشد، یا از رنگ در بخش هایی از کار خود برای 
تأکید، نمایش تیرگی- روشنی و یا به هر دلیل دیگری استفاده کنند. اما به جز هنرمندان نقاش در همه ی گرایش های 
هنرهای تجسمی رنگ همواره به عنوان یکی از عوامل و عناصر ضروری مورد توجه است. عالوه برآن امروزه  رنگ 
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در صنایع، فعالیت های اجتماعی و زندگی شهری نیز کاربردهای فراوانی یافته است و روز به روز اهمیت و کاربرد 
آن بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد. به طوری که زندگی بدون رنگ قابل تصور نیست.

در یک تقسیم بندی کلی می توان پی برد که هنرمندان مفاهیم و ویژگی های رنگ را معموالً به سه طریق زیر در آثار 
خود به کار گرفته اند:

الف( رنگ به عنوان عنصری تجسمی برای توصیف موضوع اثر و خصوصیات آن؛ مثل ترسیم یک منظره پاییزی 
یا زمستانی که برای هر کدام از اجزای آن منظره )درخت ها، ساختمان ها، زمین، آسمان و...( از طیف رنگ های 
خاصی استفاده می شود و به این ترتیب پاییزی یا زمستانی بودن فضای آن منظره و همه ی ویژگی هایش با رنگ هایی 
طبیعت  ترسیم یک  در  توصیف گرانه رنگ می تواند  این خصوصیت  توصیف می گردد.  استفاده شده  در آن  که 
بی جان و عناصر آن، یک چهره و پیکره و یا هر موضوع دیگری به کار گرفته شود. مثل آثار نقاشان طبیعت گرا یا 

همان گونه که رنگ های یک عکس رنگی موضوع خود را توصیف می کنند.
ب( رنگ به عنوان عنصری نمادین و استعاری که معانی عمیق و درونی اثر و اجزای آن را به نمایش می گذارد. برای 
مثال در بسیاری از آثاری که هنرمندان بر اساس محتوای موضوعات اعتقادی، مذهبی، رمزی و افسانه ای ساخته اند، 
کاربرد رنگ عموماً جنبه ای نمادین و استعاری دارد. مثاًل درتصویر زیر که موضوع آن داوری حضرت سلیمان در 
مورد ادعای دو زن است. هر کدام ادعا می کنند مادر پسر بچه ای است که زنده مانده است در حالی که فقط یکی 
از آن ها مادر واقعی پسر بچه است و فرزند دیگری مرده است. هنرمند با رنگ قرمز ردای حضرت سلیمان )ع( او را 
مظهر اقتدار، صالبت و نفوذ رأی و صراحت در داوری نشان داده است. هم چنان که با رنگ لباس های زنان نیز 

شخصیت درستکار، مادر واقعی در سمت چپ تابلو و مادر دروغین را در سمت راست نشان داده است.

ج( استفاده از رنگ برای به نمایش گذاشتن ارزش های درونی و زیبایی ها و تأثیرات خود رنگ، بدون در نظر داشتن 
ارزش های استعاری و توصیفی آن. ارزش های بصری رنگ ها در هنر معاصر بیش از هر دوره دیگری مورد توجه 
هنرمندان قرار گرفته است. به طوری که در برخی از شیوه های هنر جدید، آثار صرفاً براساس ارزش های بیانی خود 
رنگ ها و نمایش قدرت تأثیرگذاری و زیبایی های بصری آن ها ساخته شده است. هم چنین از این خصوصیت رنگ 
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به عنوان جنبه تزیینی در بسیاری از محصوالت صنعتی، کاربردی و هنرهای سنتی مثل فرش، گلیم، پارچه، طراحی 
و دوخت لباس، معماری و شهرسازی بهره می برند.

تفکیک این جنبه های سه گانه در کاربرد رنگ به هیچ وجه به معنای آن نیست که در هر کدام از آثار و شیوه های 
یاد شده صرفاً یکی از این جنبه ها مورد توجه هنرمندان بوده است. بلکه یک یا دو یا هر سه این جنبه ها ممکن است 

در یک اثر هنری مورد تأکید و استفاده قرار گیرد.
اگرچه رنگ همواره به عنوان ماده و عنصر اصلی کار هنرمندان نقاش مورد تأکید قرار می گیرد، لیکن نقش آن 
نه تنها در سایر شاخه های هنر تجسمی و ارتباطات بصری قابل بررسی است، بلکه در هنرهای دیگر نیز از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. یکی از عوامل اصلی ارتباط بصری در همه آثار گرافیک، رنگ و نحوه ی کاربرد آن است. 
از مقوله بسته بندی گرفته که استفاده ی درست از رنگ می تواند سبب رونق بازار تجاری برای یک کاال بشود تا 
ترسیم و اجرای یک اعالن، یک نشانه یا طراحی روی جلد و تصویرسازی برای یک کتاب. به همین نسبت کاربرد 
رنگ در آثار حجمی، فضاهای عمومی، شهری و معماری می تواند روح و حیات خاصی را در زندگی جمعی بدمد. 
امروزه تأثیرات رنگ و نقش آن در زندگی روزمره یکی از ارکان اصلی طراحی شهری، معماری و مجسمه سازی 
تاثیرات گرافیکی آن در طراحی  و  زیبایی شناختی  به ویژگی های  توجه  و  تلقی می شود. همچنین کاربرد رنگ 

صنعتی و ابزار و لوازمی که به طور روزمره با آن ها سروکار داریم بر هیچ کس پوشیده نیست.
 استفاده خالقانه از رنگ در طراحی پارچه، لباس، مبلمان و تزیینات داخلی فضای زندگی روزانه می تواند به ریتم 
تنها  نه  اهمیتی چشمگیر است و  نیز دارای  ما معنای عمیق تری بدهد. نقش رنگ در عکاسی و در سینما  زندگی 
می تواند سبب ایجاد جذابیت و تأثیرگذاری بر مخاطب شود، بلکه به انتقال معانی و مفاهیم دریک ساختار بصری و 

تصویری عمق و فضای بیشتری می بخشد.
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هنر نمایش با استفاده از امکانات تاثیرگذاری بصری و روانی رنگ در طراحی صحنه، لباس بازیگران، نور و عوامل 
جنبی حیطه ی کاربردهای رنگ را باز هم گسترده تر به نمایش می گذارد. کاربردهای بسیار متنوع رنگ در هنر، 
صنایع و علوم و نقش تأثیرگذار آن در زندگی از حدود سه قرن پیش تحقیقات وسیعی را در خصوص مواد رنگی و 
ساخت رنگ ها به وجود آورده است. به طوری که امروزه طیف بسیار گسترده ای از رنگ های طبیعی و مصنوعی 
با امکانات و ویژگی های متفاوت برای کاربردهای هنری، صنعتی، علمی و اجتماعی ساخته می شود و در اختیار 

همگان قرار می گیرد.

مفهوم رنگ ها در کنار کاربرد آن معنی می شود و چون مفهوم رنگ دامنه ها و ابعاد بسیار گسترده ای دارد، الزم 
است برای درک هرچه بهتر رنگ ویژگی های آن را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. کار عملی با رنگ و انجام 
تمرین هایی برای شناخت، کاربرد و تجربه خصوصیات رنگ ها می تواند به درک رنگ و مفاهیم آن کمک نماید. 
مسلماً مطالعه نظری پیرامون رنگ و ویژگی های آن اطالعات عمومی ما را در خصوص تأثیرات و روابط رنگ ها 
با یکدیگر افزایش می دهد. اما این موضوع به هیچ وجه به معنای توانایی در به کار بردن موفقیت آمیز و خالقانه 
رنگ در یک اثر هنری نیست. بلکه تجربه عملی به کار بردن مواد و ابزار کار هنری است که مهارت و توانایی های 

استفاده از رنگ روکش سیم ها در صنایع الکترونیک 

استفاده از رنگ در بسته بندی کاالها

استفاده از رنگ در مواد غذایی و شیرینی جات برای زیبایی و جذابیت
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خالقانه یک هنرمند را شکوفا می سازد و او را قادر می سازد تا در لحظات پرشور آفرینش اثر هنری از این امکانات 
بهره ببرد. بنابراین موفقیت در ابداع اثر هنری عالوه بر قریحه و ذوق خدادادی بیش از هر چیز بستگی به توانایی ها 
و تجربه عملی هنرمند و شناخت او از خصوصیات و امکانات ابزار و مواد مختلف کارش دارد. زیرا اثر هنری در 
عمل شکل می گیرد و آفریده می شود و شناخت ویژگی های رنگ و کاربرد مؤثر آن نیز بیش از هر چیز در گرو 
انجام تمرین های رنگ است. درصورتی که در کار با رنگ همه احساس و توانایی های روحی خود را به کار گیرید 
و آن را صرفاً یک تکلیف ندانید، اتفاقاتی که در هنگام کار با رنگ پیش خواهد آمد بسیار آموزنده، نشاط آور و 
تأثیرگذار خواهد بود و باعث می شود شناخت عمیقی از رنگ به دست آورید که در همه حال می تواند به قدرت 
ابداع و خالقیت شما کمک کند. توضیح این نکته ضروری است که اگر چه در این کتاب که درباره ی رنگ نوشته 
شده است، قواعدی در ارتباط با شناخت، کاربرد و چگونگی تأثیرگذاری رنگ ها توضیح داده شده است، اما کار 
خالقانه با رنگ هیچ گاه به معنای پیروی صرف از قواعد توضیح داده شده نیست. این قواعد تنها می توانند به درک 
خصوصیات و شناخت اولیه ما از ابزار و مواد کار هنری کمک نمایند. و پس از کسب این شناخت و درک قواعد 
مربوط به آن است که کار خالقانه ی هنرمند شروع می شود. به همین دلیل در کار هنری همواره چیزهای تازه ای 
وجود دارد که توسط هنرمندان و کار خالقانه آن ها پدیدار می شود و در اثر هنری معنا پیدا می کند. قواعد، نحوه ی 
تأثیرگذاری و خصوصیات رنگ و کار با آن را باید شناخت، لیکن نبایستی به آن ها اکتفا کرد ؛ الزم است پس از 

کسب شناخت اولیه و تربیت توانایی های هنری برای کسب تجارب تازه تر و عمیق تر قدم برداشته شود. 

پس از بحث پیرامون مفهوم رنگ ها الزم است درباره خود رنگ و چیستی و چگونگی آن نیز مطالبی گفته شود. به 
طور کلی رنگ را می توان به دو معنای عمده بررسی کرد؛ که یکی مواد رنگی و کاربرد آن هاست و دیگری ادراک 

و مفهوم پدیده رنگ است. این دو معنا در زیر توضیح داده می شود:
مخلوط  از  معموالً  رنگ  معنی  این  در  می کنند.  آمیزی  رنگ  را  چیزی  آن  با  که  ماده ای  عنوان  به  رنگ  الف( 
با  بستانواع رزین، صمغ، آب و روغن که مخلوط آن ها  به آن ها  بسیار ریز و موادی که اصطالحاً  رنگ دانه های 
رنگ دانه ها، رنگ ها را برای استفاده آماده می کنند( می گویند ساخته می شود. مثل رنگ روغنی که از مخلوط مواد 
رنگین با روغن های خشک شونده ساخته می شود. آبرنگ، گواش و اکریلیک نیز از مخلوط مواد رنگین با آب و 

نوعی چسب محلول در آب ساخته می شود. 
رنگ دانه ها ذرات بسیار بسیار ریز جامدی هستند که در مایعات غیرمحلولند. این مواد معموالً به طور طبیعی موجودند 
مثل انواع خاک ها و گردهای سنگ ها و فلزات رنگین. از قرن هیجدهم به این سو رنگ دانه ها به صورت مصنوعی 
از مواد معدنی و اسید فلزات نیز ساخته می شود که دارای تنوع بسیار زیادی هستند و امروزه به صورت رنگ های 
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آماده در دسترس همگان قرار می گیرد.

با هوا خشک  اثر مجاورت  با روغنی که در  در رنگ های روغنی، رنگ دانه ها 
به  موسوم  رنگ های  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  و  شده  مخلوط  می شود، 
نیز رنگ دانه هایی هستند که حالل آن ها آب است و پس از خشک  اکریلیک 

شدن، الیه سختی از خود به جای می گذارند که دیگر با آب حل نمی شود. 

رنگ های جوهری بخش دیگری از مواد رنگین هستند که در مایعات حل می شوند. این جوهرها معموالً منشأ آلی 
دارند و از انواع گیاهان و حیوانات به دست می آیند. برگ، پوست میوه و چوب بسیاری از گیاهان برای به دست 

آوردن رنگ های جوهری استفاده می شوند. چای و قهوه نیز جزء رنگ های جوهری 
هستند.

عالوه بر این ها رنگ های جوهری به طور مصنوعی نیز ساخته می شوند. برای رنگ 
کردن بافتنی ها، مواد ساخته شده مصنوعی مثل انواع پالستیک ها و کاغذهای رنگی 

و مواد غذایی از جوهر رنگی استفاده می شود.

ب( رنگ به عنوان پدیده ای که در چگونگی دیدن و درک آن سه عامل دخالت دارند. این عوامل عبارتند از :
ا- نور به عنوان منبع فرایند رنگ، که بدون آن رنگ اشیا دیده نمی شود.

2- ساختار مولکولی اشیا که باعث می شود همه یا بخشی از نور تابیده شده به آن ها منعکس شود و در نتیجه به رنگ 
همان بخش از طیف نور که از اشیا به چشم منعکس می شود، دیده شوند.

3- چشم انسان که نور بازتاب یافته از سطح اشیا را در یک فرآیند پیچیده به وسیله سلول های نوری شبکیه تشخیص 
می دهد. نور پس از عبور از شبکیه توسط اعصاب بینایی به شکل عالئمی خاص به مغز انتقال می یابد و این عالئم در 
مغز به عنوان رنگ ادراک می شوند. توضیح این که در شبکیه دو دسته سلول نوری وجود دارد. یک دسته سلول های 
استوانه ای هستند که با آن ها تیرگی ها و روشنی ها تشخیص داده می شود و دسته دیگر سلول های مخروطی شکل 

رنگ دانه های معدنی
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هستند که رنگ ها را تشخیص می دهند.
عوامل اول و دوم در خارج از وجود انسان و مستقل از او هستند و عامل سوم مربوط به عملکرد عضو بینایی و قوای 
درونی انسان است. بدون تأثیرگذاری و عملکرد مشترک این سه عامل پدیده رنگ ادراک نخواهد شد. بنابراین 
پدیده رنگ از یک طرف بر اثر عملکرد عوامل بیرونی و از طرف دیگر توسط عملکرد اندام بینایی شکل می گیرد.

۲-۲/1 آشنایی با تعریف و مفهوم رنگ های نوری 
اصلی  منبع  می باشد.  سفید«  »رنگ  حاصل  رنگ  شوند،  ترکیب  یکدیگر  با  نوری  اصلی  رنگ های  که  هنگامی 
رنگ های نوری خورشید و نور مصنوعی است. این نوع رنگ ها، رنگ هایی هستند که با تابش نور ایجاد می شوند. 

3-۲/1 آشنایی با تعریف و مفهوم رنگ های جسمی
رنگ های جسمی، نسبتاً غلیظ هستند و مات و به صورت یک الیه یکنواخت و تخت متن کار را می پوشانند به نحوی 
که از پس رنگ،دیگر چیزی پیدا نباشد و کاًل به اثر نقاشی می بخشد. برای ساختن رنگ های جسمی از رنگ های 
معدنی مانند سنگ الجورد ، شنگرف ، زنگار ، اخرا و ... استفاده می شود . ولی امروزه از رنگ های آماده گواش، 

آبرنگ، اکریلیک و... استفاده می شود.

تیرگی  به  نسبت  استوانه ای  سلول های 
و روشنی ها حساس هستند. 

سلول های مخروطی رنگ ها را از یکدیگر تمیز می دهند. آن ها نسبت 
به طول موج های مختلف نور از نظر ترکیب رنگی حساسند.
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4-۲/1 شناخت رنگ های اصلی در رنگ های نوری و چگونگی تجزیه نور سفید و ایجاد طیف های رنگی
رنگ های اصلی نوری قرمز، سبز و آبی می باشند. با ترکیب مساوی این رنگ ها نور سفید به دست می آید و نبودن 
از هزاران رنگ تشکیل شده است که هفت رنگ اصلی دارد:قرمز،  از آن ها سیاهی است. نور در اصل  هیچ یک 
نیوتن،  ایزاک  انرژی گرمایی هستند.  نارنجی حامل  قرمز،  بنفش. رنگ های زرد،  نیلی،  نارنجی، زرد، سبز، آبی، 
این موضوع را با عبور دادن نور از منشور متوجه شد. او در شیشه ی پنجره اتاقش سوراخی ایجاد کرد و منشور را 
با فاصله ی یک متری از شیشه قرار داد در نتیجه هفت رنگ نور با فاصله ی یک متر از یکدیگر پراکنده شدند و 
سپس ذره بین را در مقابل هر رنگ قرار داد تا متوجه شود که گرمای نور از کجا ایجاد می شود. نورسفید ترکیبی 
از رنگ های هفت رنگ رنگین کمان است. از دیدگاه نیوتن نور جریانی از ذرات است که از چشمه نور به بیرون 
فرستاده می شوند. نوری که از شیشه منشور می گذرد، به لحاظ بستگی ضریب شکست به طول موج و یا پاشندگی 

مواد،به رنگ های تشکیل دهنده آن تجزیه  می شود.

1-4-۲/1 نورسفید، طول موج رنگ های مرئی، طول موج اشعه های نامرئی
در طبیعت طول موج های مختلفی از نور مشاهده شده اما مشهورترین آن نور سفید است که یک نور ترکیب شده از 
سایر طول موج است. نور سفید خورشید از امواج الکترومغناطیسی با طول موج های متفاوتی تشکیل شده است. اگر 
نوار باریکی از نور خورشید را از یک منشور شیشه ای بگذرانیم و پرتوهای خروجی آن را روی یک تخته تصور 

کنیم، یک طیف رنگی قابل دیدن ایجاد می شود که در رنگین کمان هم دیده اید. 
طیف مرئی نام بخشی از طیف الکترومغناطیسی است که با چشم انسان قابل رویت است. طول موج قابل رویت 

توسط انسان بین 380 تا 750 نانومتر است.
با  بنفش  لذا رنگ  بیشتر منحرف می شود،  همان طور که در منشور، نوری که کمترین طول موج را دارد)بنفش( 
حداکثر انحراف در پایین طیف قرار می گیرد و رنگ قرمز که بیشترین طول موج را دارد کمترین انحراف و در 

باالی کمان دیده می شود.
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چشم انسان قادر است طول موج بین 400 تا 700 میلی میکرون را درک کند. بنابراین رنگ بنفش دارای کوتاه ترین 
طول موج با حدود 400 میلی میکرون و رنگ قرمز دارای بلندترین طول موج حدود 700 میلی میکرون می باشد و 

محدوده ی رنگ هایی است که انسان قادر به دیدن آن ها است. 
امواج رادیویی، ریزموج ها و امواج مادون قرمز نسبت به نورهایی که با چشم قابل رویت هستند، طول موج بلندتری  

دارند و اشعه فرابنفش، اشعه ایکس و اشعه گاما کمترین طول موج را به خود اختصاص داده اند. 

۲-4-۲/1 نورهای رنگی اصلی و چگونگی ترکیب آن ها در ایجاد نورهای رنگی دیگر 
به هنگام ترکیب نورها، سه نور اصلی هستند که همه ی دیگر نورها را می توان با ترکیب آن ها به دست آورد. این سه 

نور شامل قرمز، آبی و سبز می شوند. این مدل از تقسیم بندی در نمایشگرها به کار می رود.  
اصول ترکیب رنگ در نور و نقاشی متفاوت هستند.در نقاشی نمی توان از ترکیب رنگ های سبز وقرمز به رنگ زرد 
دست یافت، و رنگ قهوه ای از این ترکیب حاصل می شود)به علت خاصیت فیلتری رنگدانه ها(، در صورتی که در 
نور با ترکیب رنگ های سبز و قرمز ، رنگ زرد، با ترکیب آبی و سبز رنگ فیروزه ای و با ترکیب آبی و قرمز، 

ارغوانی حاصل می شود.
ترکیب رنگ را که میزان روشنی نور پس از ترکیب اشعه های مختلف آن با یکدیگر

افزایش می یابد، ترکیب افزایشی می گویند. نورهای رنگین وقتی با یکدیگر ترکیب 
ترکیب  از  مثاًل  می آورند.  به وجود  را  دیگر  رنگ های  افزایشی  طریق  از  می شوند 

افزایشی سبز با قرمز، نور زرد حاصل می شود. 
آن ها  کاهش دهنده ی  خاصیت  اثر  در  رنگی  فیلترهای  ورای  از  نور  منبع  تیره شدن 
است. زیرا فیلترهای رنگی فقط اجازه عبور طیف نور همرنگ خود را می دهند. به 

این نوع ترکیب مواد رنگی ترکیب کاهشی می گویند.ترکیب کاهشی وقتی است که رنگدانه ها آمیخته شوند یا نور 
از صافی هایی که روی یکدیگر قرار دارند، عبور کند.

اگر رنگ های طیف را به دو گروه تقسیم کرده و رنگ های هر گروه را با ذره بین متمرکز کنیم از تجمع هر گروه، 
رنگ  خاص حاصل می شود حال اگر این رنگ خاص را مخلوط کنیم مجدداً نور سفید پدید خواهد آمد. دو نوع 

نور رنگی که ترکیب آن ها نورسفید ایجاد کند مکمل نامیده می شود. 

3-4-۲/1 تأثیر نور در مشاهده اجسام 
شبکیه چشم انسان سه گیرنده نوری دارد که هر یک به یکی از نورهای اصلی )سبز، آبی و قرمز( حساس تر است. 
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انسان شود، گیرنده های شبکیه را به یک  با ترکیبی از این سه رنگ در شدت های یکسان وارد چشم  اگر نوری 
اندازه تحریک کرده و نور به رنگ سفید دیده می شود. اگر یک ناحیه باریک از طول موج های نور سفید توسط 
ماده جذب شود، بقیه طول موج ها از ماده عبور کرده و چشم انسان آن نوری را که دیگر کاماًل سفید نیست، می بیند.      
نور به عنوان منبع فرآیند رنگ می باشد که بدون آن رنگ اشیا دیده نمی شود. هرجا نور وجود دارد رنگ نیز هست. 
با وجود نور است که رنگ نمود پیدا می کند و می تواند حضور داشته باشد. از این رو باید گفت که رنگ همان نور 

و نور همان رنگ است. تمامی اشیا این خاصیت را دارند که وقتی در برابر نور 
قرار می گیرند بخشی یا تمامی آن را منعکس می کنند. این پدیده سبب پیدایش 

رنگ اجسام می شود. 

4-4-۲/1 تأثیر اجسام در جذب و انعکاس نور
ساختار مولکولی اشیا باعث می شود همه یا بخشی از نور تابیده شده به آن  ها منعکس شود و در نتیجه به رنگ همان 
بخش از طیف نور که از اشیا به چشم منعکس می شود، دیده شوند. چشم انسان نور بازتاب یافته از سطح اشیا را 
در یک فرآیند پیچیده به وسیله سلول های نوری شبکیه تشخیص می دهد. توضیح آن که در شبکیه دو دسته سلول 
نوری وجود دارد. یک دسته سلول های استوانه ای که تیرگی و روشنی را تشخیص می هند و دسته دیگر سلول های 

مخروطی که رنگ ها را تشخیص می دهند. 
که  است  رنگی  علت  نور  این جذب  می شود.  نور جذب  از  بخشی  می تابد،  سفید روی جسمی  نور  که  هنگامی 
می بینیم. اجسام شفاف)شیشه، آب و...( به علت این که اجازه می دهند تمام اشعه نور سفید از میان آنان عبور کند 
بی رنگ دیده می شوند. نور بازتابی از سطح اجسام کدر شامل رنگ آن هاست. اگر تمام طیف های نور سفید توسط 
جسمی جذب شود، آن جسم سیاه به نظر می رسد، برعکس اگر تمام طیف های نوری توسط جسمی بازتاب شود 

آن جسم سفید دیده می شود. 
در واقع وقتی جسمی به رنگ آبی یا قرمز دیده می شود، معنای آن این است که جسم موردنظر فقط بخشی از نور 
را بازتابانیده است که متناسب با رنگ خودش بوده است و بقیه نور تابیده شده را جذب کرده است. وقتی جسم 
تیره  رنگی در معرض تابش آفتاب قرار گیرد، درصد بسیار ناچیزی از نور را منعکس و بیشترین قسمت را جذب و 
تبدیل به انرژی گرمایی می کند، به طوری که با لمس کردن جسم تیره می توان گرم شدن آن را دریافت . در عین 
حال، جسم سفید رنگ به دلیل انعکاس بیشترین قسمت نور تابیده شده و جذب مقدار اندکی از آن بسیار خنک خواهد بود. 
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5-۲/1 آشنایی با رنگ های چاپ و چگونگی ترکیب آن ها 
چاپ یک فرآیند تولیدی است، بنابراین همیشه تغییرات اندکی در مورد چاپ رنگ ها وجود خواهد داشت. اکثر 
چاپگرها هنگامی که یک کار را چاپ می کنند، سطح قابل قبولی از اختالف رنگی خواهند داشت، بنابراین تغییرات 

جزئی رایج و گاهی اجتناب ناپذیر است. رنگ های چاپ بسته به عوامل گوناگونی، متفاوت خواهند بود. 
از دیدگاه چاپی 3 گروه کلی »رنگ« که براساس نوع بازآفرینی و ساخت طبقه بندی می شوند، عبارتند از: 

Fake رنگ های تقلبی یا •
Spot رنگ های موضعی یا •

Process رنگ های پردازش شده یا •
رنگ های تقلبی: شاید این نام برای این دسته از رنگ ها کمی انتزاعی باشد اما این نوع رنگ ها به رنگ هایی گفته 
می شودکه از چاپ یک الیه رنگ بر روی سطح چاپ شونده ای مثل کاغذ که خودش دارای رنگ هست به وجود 
می آید. برای مثال وقتی شما یک الیه رنگ آبی را بر روی کاغذی که خودش رنگ زرد داشته باشد چاپ کنید از 
ترکیب این دوالیه رنگ، یک رنگ ساختگی به وجود می آید و رنگی که شما می بینید رنگ سبز خواهد بود. در 
این جا کاغذ مورد استفاده شما هررنگی می تواند داشته باشد و رنگی که چاپ می کنید نیز هر رنگی می تواند باشد، 

منتها این رنگ با زدن یک الیه مرکب و نه بیشتر به وجود می آید. 
رنگ های موضعی: هر رنگی که از مخلوط کردن دو یا چند نوع مرکب دیگر به دست آید یک رنگ موضعی 
است. در اینجا صحبت از مخلوط کردن چند نوع رنگ است طوری که یک نوع مرکب با رنگ خاص تولید شود. 

در کل رنگ های موضعی به 2 روش به دست می آید: 
الف( با مخلوط کردن چند رنگ دیگر به صورت دستی و آزمون و خطایی 

ب( با استفاده از یک سیستم مشخص ترکیب رنگ. برای مثال روش ترکیب رنگ پنتون که یک نام تجاری است 
نمونه رنگ در کاتالوگ های  به صورت  بعد  به سیستمی داردکه در آن، رنگ ها کدگذاری می شوند و  و اشاره 
مخصوص چاپ می شوند. در واقع شما رنگ  هایی را می بینیدکه مثاًل شرکت پنتون می سازد و با دفترچه ای که دارد 
شما را برای استفاده از آن ها چه به صورت یک رنگ خاص یا چه به صورت ترکیبی از رنگ های خاص تولید شده 

راهنمایی می کند. 
با ترکیب مشخصی از 3/2 یا 4 رنگ چاپی یعنی  رنگ های پردازش شده: رنگ هایی هستند که ما آن ها را 

سایان، ماژنتا، زرد و سیاه به عنوان رنگ مکمل بدست می آوریم. 
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)CMYK( 1-5-۲/1 سایان، ماژنتا، زرد، سیاه
سه رنگ اصلی چاپ زرد، ماژنتا )Magenta(و سایان )Cyan( هستند، که همراه رنگ سیاه در صنعت چاپ به 
کار می رود تمامی رنگ ها با این چهار رنگ چاپ قابل ساخت است. این سبک رنگ برای جوهرها و نقاشی ها 

مورد استفاده قرار می گیرد و بیشترین کاربرد را در خروجی چاپگر )Printer(دارد. در 
مدل رنگ CMYK رنگ ها برحسب درصد بیان می شوند و محدوده ی رنگی هر یک از 

واحدها بین 0 تا 100 تعریف می شود. 

۲-5-۲/1 روش ترکیب رنگ های چهارگانه در صنعت چاپ
 Black یا زرد و Yellow ، یا قرمز یا سرخابی Magenta ، یا آبی یا فیروزه ای Cyan مخفف کلمات CMYk

یا مشکلی می باشد و قالب رنگی می باشد که در چاپگرهای رنگی مورد استفاده قرار می گیرد.
بنابراین برای کسانی که کار چاپ بنر ، طراحی بروشور و کاتالوگ ، تبلیغات و موارد مشابه هستند بهترین گزینه 
نیز   CMYK RGB در  CMYK می باشد.همانند  نتیجه گرافیکی استفاده از قالب رنگی  برای دریافت بهترین 
 CMYK از ترکیب رنگ هایی که گفته شد رنگ های جدید تولید می شوند با این تفاوت که رنگ مورد نظر در
بصورت فیزیکی باید ایجاد شود نه صرفاً به صورت تصویری ، رنگ های ذکر شده را باید به صورت متعادل با 
توجه به رنگ طراحی شده با یکدیگر ترکیب کرد. اگر به داخل یک چاپگر رنگی نگاه کنید4 رنگ ذکر شده را 

در قالب کارتریج های رنگی مشاهده خواهید کرد. 
ترکیب کلیه رنگ هایی که در چاپگرها مشاهده می کنید از چهار رنگ آبی ، سرخابی ، زرد و سیاه ایجاد می شود 
 RGB بر خالف    CMYK تا 100 می باشد.   0 بین  واقعی عددی  مشابه درصد  دقیقاً  از آن  استفاده  که درصد 
نمایش  برای  نور  انعکاس  از  بیشتر  ، مدل های رنگی کاهنده  است   subtractive یا  دارای یک ساختار کاهنده 
تصاویر خود استفاده می کنند ، اجسام و اشیاء فیزیکی که چاپ می شوند از این ساختار رنگ بندی استفاده می کنند. 
زمانیکه تمامی مقادیر این چهار رنگ را به عدد 100 می رسانید ، تشکیل رنگ سیاه خالص را می  دهید و زمانی 
که مقدار آن ها را به عدد صفر می رسانید رنگ حاصل سفید خالص خواهد بود. از ترکیب درصدهای متفاوت از 
این چهاررنگ، رنگ های مورد نیاز به دست می آیند. بسته به مدل رنگ تعداد رنگ های استفاده شده برای تولید 

تصاویر طبیعی از 3 رنگ تا 6 رنگ تغییر می کند. 
گاهی در چاپ از رنگ های خاص برای قسمت های خاص از طرح استفاده می کنند)مثل رنگ سرمه ای در آرم یک 
بانک( این رنگ ها برای صاحبان مؤسسات بسیار با اهمیت و حساس است و باید همیشه در همه جا با همان رنگ 
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اصلی مشابهت داشته باشد تا از تقلب محصوالت و اوراق بهادار آن مؤسسه جلوگیری نماید)البته این تنها یکی از 
دالیل استفاده از رنگ های خاص در صنعت چاپ است(. برای چاپ چنین مواردی کافی  است تعداد رنگ های 
خاص در طرح کار را بشمارید، هر چه تعداد رنگ های خاص در طرح بیشتر باشد به تعداد چاپ بیشتری احتیاج 
دارید. در این بخش برخالف مدل های رنگ، محدوده ای برای تعداد رنگ وجود ندارد. مثاًل برای چاپ قرآن های 

نفیس گاه تا 11 رنگ چاپ نیز استفاده می شود. 

6-۲/1 آشنایی با اصطالحات صنعت چاپ در خصوص تعداد رنگ های بکاررفته در یک اثر 
برای چاپ محصوالت و مدل های مختلف، روش های گوناگون چاپ وجود دارد که در زیر بیان می کنیم. این مدل 

چاپ ها برحسب نیاز مشتری و نوع رنگ درخواستی آن استفاده می شود. 

1-6-۲/1 چاپ تک رنگ 
چاپ افست بر دو نوع می باشد : چاپ افست به صورت تک رنگ و چاپ افست چهار رنگ . اساس کارکرد چاپ 
افست چهار رنگ به این شکل می باشد که در آن هر کاغذ فقط یک مرتبه از دستگاه عبور می کند که در آن یک 
بار هر چهار رنگ به ترتیب و به نوبت بر روی کاغذ با توجه به کد دستور رنگی که به آن ها داده شده چاپ می شوند 
. اما در دستگاه چاپ افست تک رنگ باید کاغذ را 4 بار داخل دستگاه کنیم که هر بار یکی از رنگ های اصلی 
قرمز ، آبی ، زرد و مشکی را بر روی کاغذ چاپ می کند تا اینکه در انتها به رنگ دلخواه برسیم . همان طور که 
مشخص است سرعت چاپ در دستگاه چاپ افست چهار رنگ بیشتر از سرعت چاپ در دستگاه چاپ افست تک 

رنگ است . در حال حاضر اکثر چاپخانه ها از روش چاپ هم سطح برای چاپ افست استفاده می کنند. 
کوچک ترین دستگاه چاپ که قدیمی تر هم هست و در ضمن فقط نوع تک رنگ آن وجود دارد ماشین نیم ورقی 
برای کارهای با ابعاد کوچک و نهایت دو رنگ مثل سربرگ و تراکت قابل استفاده  )35×25( است که معموالً 

است. در این ماشین از کاغذ A4 هم می توانیم استفاده کنیم. 

۲-6-۲/1 چاپ دو رنگ 
دستگاه های چاپ دو رنگ افست محبوبیت بسیار باالیی دارند و از آن ها در صنایع مختلف استفاده می شود. دستگاه 
چاپ افست 2 رنگ پس از تک رنگ پر کاربردترین و محبوب ترین دستگاه چاپ است. بسیاری از ماشین های 
دورنگ که به پشت وروزن معروف هستند، در یک گذر کاغذ، پشت و روی آن را به طور هم زمان چاپ می کنند. 

این ماشین ها برای چاپ کتاب و مجله های تک رنگ بسیار مناسب است. 
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3-6-۲/1 چاپ سه رنگ 
این مدل چاپ، کاربرد کمتری داشته و البته این حالت شامل سه رنگ از چهار رنگ معرفی شده می باشد، این بدین 

معنی است که اکثر دستگاه های چاپی، 4 رنگ می باشند. 

4-6-۲/1 چاپ چهاررنگ
چاپ چهار فرآیند رنگی )چاپ چهار رنگ( سیستمی است که در آن یک تصویر رنگی با استفاده از فیلترها و 
این است  نتیجه  به آن تفکیک رنگ گفته می شود( از هم جدا می شود.  به 4 مقدار مختلف رنگ )که  صفحات 
با جوهرهای رنگی  ترتیب  به  منتقل می شوند و  به صفحات چاپ  از 4 تصویر است که وقتی  که تفکیک رنگی 
فیروزه ای )آبی(، سرخابی )قرمز(، زرد و سیاه )k به CMYK( روی ماشین چاپ چاپ می شوند، رنگ اصلی را 

تولید می کنند.
تصویر بیشتر طیف یا طیف رنگ ها فقط با چهار رنگ مرکب فرآیندی تولید می شوند.

فرآیند چاپ چهار رنگ به طور جهانی در صنعت گرافیک و صنعت چاپ تجاری برای تولید )تصاویر و متن های 
رنگی( مورد استفاده قرار می گیرد.
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1. کدام گزینه سه رنگ اصلی نور است؟ 
ب( آبی، قرمز، سبز  الف( قرمز، سبز، زرد     
ج( زرد، آبی، سبز  ج( آبی، قرمز، زرد     

2. از ترکیب نور قرمز و سبز کدام گزینه حاصل می شود؟ 

د( قهوه ای  ج( فیروزه ای    ب( آبی     الف( زرد   

3. کدام گزینه از منابع رنگ های جسمی نمی باشد؟ 

د( عناصر معدنی ج( خورشید   ب( گواش    الف( عناصر شیمیایی  

4. کدام نور دارای بیشترین طول موج و کمترین انحراف می باشد؟ 

د( قرمز ج( زرد     ب( سبز     الف( بنفش   

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه دگزینه جگزینه الف گزینه ب

1. سه رنگ اصلی نور را در مربع های 3×3 نمایش دهید. 
2. در دو مربع 3×3 نورهایی را نمایش دهید که بیشترین و کمترین انحراف دارند. 

3. در دو مربع 3×3 ترکیب رنگ های نوری و جسمی را نشان دهید. 
4. در چهار مربع رنگ های اصلی چاپ را به نمایش بگذارید. 

پرسش های چهارگزینه ای فصل دوم  

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل دوم  

سؤاالت عملی فصل دوم  

هدف های رفتاری: 
مفهوم چرخه رنگ 

آشنایی با رنگ های اصلی و ثانویه 
آشنایی با رنگ های درجه سوم 

نحوه ی قرارگیری رنگ ها در چرخه رنگ

10 ساعت نظری
15 ساعت عملی

توانایی ترکیب رنگ های جسمی و ایجاد چرخه رنگ 
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1. کدام گزینه سه رنگ اصلی نور است؟ 
ب( آبی، قرمز، سبز  الف( قرمز، سبز، زرد     
ج( زرد، آبی، سبز  ج( آبی، قرمز، زرد     

2. از ترکیب نور قرمز و سبز کدام گزینه حاصل می شود؟ 

د( قهوه ای  ج( فیروزه ای    ب( آبی     الف( زرد   

3. کدام گزینه از منابع رنگ های جسمی نمی باشد؟ 

د( عناصر معدنی ج( خورشید   ب( گواش    الف( عناصر شیمیایی  

4. کدام نور دارای بیشترین طول موج و کمترین انحراف می باشد؟ 

د( قرمز ج( زرد     ب( سبز     الف( بنفش   

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه دگزینه جگزینه الف گزینه ب

1. سه رنگ اصلی نور را در مربع های 3×3 نمایش دهید. 
2. در دو مربع 3×3 نورهایی را نمایش دهید که بیشترین و کمترین انحراف دارند. 

3. در دو مربع 3×3 ترکیب رنگ های نوری و جسمی را نشان دهید. 
4. در چهار مربع رنگ های اصلی چاپ را به نمایش بگذارید. 

پرسش های چهارگزینه ای فصل دوم  

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل دوم  

سؤاالت عملی فصل دوم  

هدف های رفتاری: 
مفهوم چرخه رنگ 

آشنایی با رنگ های اصلی و ثانویه 
آشنایی با رنگ های درجه سوم 

نحوه ی قرارگیری رنگ ها در چرخه رنگ

10 ساعت نظری
15 ساعت عملی

توانایی ترکیب رنگ های جسمی و ایجاد چرخه رنگ 
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1-3/1 آشنایی با کاربرد رنگ در هنرهای تجسمی 
یا  ترکیب رنگ می تواند خیره کننده، آرام بخش،  و  متفاوتی می باشد  بیان های  دارای  هنرهای تجسمی  رنگ در 
فریبنده باشد. رنگ ها با توجه به موقعیت، مکان و جنس مورد استفاده، بیان های متفاوتی دارند و از محیط اطراف 
بسیار تأثیر می پذیرند. رنگ ها دارای شیواترین بیان ها هستند؛ بیان هایی که دریافت کننده آن ها مستقیماً روح و روان 
انسان هاست. رنگ ها مستقیماً احساسات انسانی را تحریک و تحت تاًثیر قرار می دهند و به همین دلیل از رنگ ها 
استفاده های گوناگونی می شود؛ برای القای حس های متفاوت و گاهی حتی برای درمان برخی بیماری های روحی 
است. رنگ را می توان به عنوان یکی از عناصر جهت اجرای یک اثر گرافیکی یا به طور کل تجسمی اشاره کرد، 
که می تواند چشم را خیره کند و زیبایی به یک اثر تجسمی ببخشد. البته در آثار گرافیکی، رنگ و نحوه ی کاربرد 
آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین در مجسمه سازی، عکاسی، سینما، معماری و شهرسازی و صنعت 

اهمیت رنگ و کاربرد آن بر هیچ کس پوشیده نیست. 
هنرمندان ، به ویژه نقاشان ، از دانش خود در زمینه رنگ برای به تصویر کشیدن خلق و خو ، نور ، عمق و دیدگاه 
اثر هنری استفاده می کنند. در طول تاریخ ، تکرارهای بی شماری از نظریه رنگ وجود داشته است، که  در یک 

مجموعه ای از دستورالعمل ها برای مخلوط کردن ، ترکیب و دستکاری طیف رنگ است.

۲-3/1 آشنایی با تعریف و مفهوم چرخه ی رنگ 
چرخه رنگی ایتن، به طور کلی طیف گسترده ای از رنگ ها است که در نور مرئی دیده می شوند. این چرخه رنگی 
سه رنگ اصلی دارد که در صورت ترکیب با یکدیگر طیف های متفاوتی می سازد و این چرخه گسترده و کاربردی 
را ایجاد می کنند. این سه رنگ، زرد، قرمز و آبی هستند که با ترکیب یکدیگر رنگ های گوناگون را ایجاد می کنند.

اساس هر تئوری رنگ حلقه رنگ است و دسته بندی رنگ ها را مشخص می کند. این چرخه رنگی توسط نیوتون به 
وجود آمد و با تکامل رسیدن آن توسط یوهانس ایتن این چرخه شکل گرفت و به افتخار همان شخص چرخه ایتن 
نامگذاری شد.یوهانس ایتن، ابداع کننده چرخه رنگی ایتن است که این شخص متولد سال 1888 است و زندگی 

خود را به طراحی و نقاشی، دبیری، نظریه پردازی و نویسندگی سپری کرد. 
این فرد سوییسی با نقاش ها و مجسمه سازهای معروفی از جمله لیونل فاینیگیر 
همکاری داشته و مؤسس مدرسه ای در خصوص هنر بوده است. ابداع چرخه 
ایتن در سال 1919 شروع شد، در نهایت در سال 1976 به ابداع پالتی از رنگ ها 
پرداخت که در چهار گروه متفاوت قرار داشته و چهار نوع از احساسات را به 

وجود می آورد.
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1-۲-3/1 رنگ های اصلی یا اولیه در رنگ های جسمی
در نقاشی، رنگ های اصلی قرمز، زرد و آبی است. این ها رنگ های خالص یا تنها رنگ هایی هستند که با ترکیب 
رنگ های دیگر با یکدیگر ایجاد نمی شوند. این رنگ ها هیچ رنگ دیگری ندارند که بتواند ظاهر آن ها را تغییر 

دهد.
برای کارهای ترسیمی و تجسمی از نور و رنگ استفاده می گردد. اما برای تصاویر و رسم نقاشی از رنگ جسمی 

استفاده می گردد. 
رنگ های اصلی یا رنگ های بنیادین، سه رنگ شامل : زرد، آبی، قرمز می باشد. رنگ های اصلی جسمی هرگاه 

با هم ترکیب شوند، رنگ »خاکستری تیره یا قهوه ای تیره« حاصل می گردد. منبع 
رنگ های جسمی، عناصر معدنی و شیمیایی یا ساخته بشر است. 

۲-۲-3/1 رنگ های ثانویه در رنگ های جسمی 
رنگ های ثانویه - نارنجی، سبز و بنفش )بنفش( - با مخلوط کردن دو رنگ اصلی با هم در اندازه مساوی ایجاد 

می شوند.

3-۲-3/1 ترکیب رنگ های اصلی و ایجاد رنگ های ثانویه 
هر رنگ درجه دوم از معموالً از ترکیب دو رنگ اصلی ساخته می شود. به این ترتیب می توان رنگ های درجه دوم 

را به طرق زیر به دست آورد: 
زرد + قرمز = نارنجی    

زرد + آبی= سبز    
آبی + قرمز= بنفش
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3-3/1 آشنایی با مفهوم ته رنگ یا فام 
میــزان رنگین بودن رنگ ها تحت تأثیر محیط، رنگ های مجاور و نوری که بر آن ها می تابد، تغییر می کند. چشم 

انسان رنگ ها را براساس سه خصوصیت زیر از یکدیگر متمایز می کند.
1 .ته رنگ یا فام

2 .درخشندگی یا روشنایی
3 .شدت یا خلوص رنگ

فام صفتی از رنگ اســت که جایگاه آن را در میان ســایر رنگ ها مشخص می کند. برای درک بهتر مطلب، می توان 
آن را مشخص کننده ی اسم رنگ ها تعریف کرد. وقتی از یک رنگ صحبت می شود به طور کلی منظور، توانایی 
اجرای رنگ بر شاخص های خط، سطح و حجم واحد کار ته رنگ یا فام خاصی می باشــد. بنابراین رنگ ها به نام 
ته رنگ یا فام آن ها یا در واقع بخشی از طول موج نوری که منعکس می کنند نامیده می شوند. قرمز، زرد و آبی را 

فام های اولیه می نامند.
منظور از ته رنگ یا فام همان کیفیت رنگین بودن رنگ هاست. وقتی از یک رنگ صحبت به میان می آید منظور 
ته رنگ یا فام خاصی می باشد. بنابراین رنگ ها به نام ته رنگ یا فام آن ها، یا در واقع بخشی از طول موج نوری که 
منعکس می کنند نامیده می شوند مثل سبز، قرمز یا نارنجی. علی رغم اینکه تعداد بسیار زیادی رنگ وجود دارد تنها 
تعداد محدودی از آن ها دارای اسم شخصی هستند که بدون هیچ پیشوند و پسوندی داللت بر رنگشان دارد مانند 
قرمز، زرد و آبی، سایر رنگ ها معموالً با پیشوند و پسوندهایی که به اسمشان اضافه می شود مشخص می شوند. مانند :

سبزآبی، قرمز بنفش، آبی تیره، سبز روشن، ارغوانی، فیروزه ای، سبز زیتونی، زرد لیمویی، قهوه ای، آبی آسمانی ، 
آبی پروس و سبز ورونز.

رنگ ها بر اساس موارد گوناگون نام گذاری می شوند.
الف( بر مبنای ترکیب اسامی رنگ  های خاص درجه اول و درجه دوم مثل: زردنارنجی، سبز آبی و قرمز بنفش.

ب( با اضافه کردن پیشوند یا پسوندهایی به اسامی خاص رنگ ها که درجات مختلفی از یک رنگ را شامل می شود، 
مثل آبی تیره، سبز روشن، قرمز مایل به قهوه ا ی. 

ج( گاهی مردم منطق مختلف از اسامی بومی برای نام گذاری رنگ ها استفاده می کنند. مثل ارغوانی که در زبان 
فارسی قرمز بنفش می باشد یا فیروزه ای که سبزآبی است.

د( گاهی از تشابه رنگ ها به رنگ گیاهان، میوه ها و چیزهای دیگر استفاده می شود مثل سبز زیتونی، زرد لیمویی، 
قهوه ای، آبی آسمانی.

هـ( گاهی رنگ ها بر اساس موادی که از آن ساخته می شوند مثل الجوردی که از الجورد به دست می آید یا سیاه 
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دوده ای که از دوده ساخته می شود و نقره ای که از نقره حاصل می شود، نام گذاری می شوند. 
و( بعضی از رنگ ها بر اساس نام محلی که در آن جا بیشتر استفاده شده اند، نام گذاری می شوند. مانند آبی پروس 

)قسمتی از کشور آلمان که در قدیم کشوری مستقل بود(
ز( بعضی از رنگ ها بر اساس نام هنرمندانی که بیشتر از آن استفاده می کردند، نامیده شده اند مانند سبز ورونز )نقاش 
ایتالیایی سده16(. امروزه گاهی از نام شرکت های تجاری یا صنعتی در میان هنرمندان برای مشخص کردن بعضی 

از رنگ ها استفاده می شود مانند زرد کداک. 
در هرحال نام گذاری مختلف عموماً گام های مختلفی از یک رنگ را شامل می شود. به عنوان مثال وقتی می گوییم 
آبی روشن و یا قهوه ای درجات مختلفی از این رنگ ها را در برمی گیرد. به همین دلیل امروزه برخی از کارخانه های 
رنگ سازی رنگ ها را با شماره مشخص می کنندو نمونه هر رنگ را نیز در کتابچه های راهنمای محصوالت خود 
نشان می دهند. زیرا تنوع رنگ ها بسیار زیاد است و برای همه آن ها نامی وجود ندارد. عالوه بر این باید در نظر 
داشت که ممکن است نتوان حتی تحت یک نام مشترک و خاص نیز رنگ دقیقاً یکسانی از نظر درجه خلوص 
اولیه، شرایط آزمایشگاهی، مقدار  به کیفیت و خلوص مواد  تهیه رنگ ها  به دست آورد. زیرا  تیرگی-روشنی  و 
رنگ  دانه های مخلوط شده و خیلی چیزهای دیگر بستگی دارد. به همین دلیل چناچه تحت یک نام خاص از دو یا 
چند کارخانه  رنگ سازی رنگ های متفاوتی دیده شود که با یکدیگر مشابه نیستند نباید باعث تعجب شود. بنابراین 
بهتر است هنگام کار کردن با رنگ های متفاوتی دیده شود که با یکدیگر مشابه نیستند نباید باعث تعجب شود. 
بنابراین بهتر است هنگام کارکردن با رنگ محصوالت کارخانه های رنگ سازی متفاوت با یکدیگر مخلوط نشوند 

زیرا معموالً رنگ موردنظر و نتیجه دلخواه به دست نمی آید. 

4-3/1 آشنایی با مفهوم درخشندگی یا روشنایی رنگ 
منظور از درخشندگی درجه ای از روشنی یک رنگ است که آن را از درجه دیگری از روشنی یا تیرگی همان 
رنگ متمایز می کند. به عبارت دیگر درجات مختلف روشنی یک رنگ را میزان درخشندگی آن می گویند. منظور 
از درخشندگی درجه ای از روشنایی یک رنگ است که آن را از درجه دیگر از روشنایی یا تیرگی همان رنگ 

متمایز می کند به تعبیر دیگر سایه رنگ های مختلفی از ترکیب یک رنگ با 
تیرگی  از  درجاتی  با  را  آن ها  می توان  که  می آید  دست  به  سفید  و  سیاه 
خاکستری های بی فام )حاصل از ترکیب سیاه و سفید( نیز مقایسه کرد.به این 
ترتیب درجات مختلف روشنی یک رنگ را میزان درخشندگی آن می گویند.
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5-3/1 آشنایی با مفهوم شدت یا خلوص رنگ 
منظور از خلوص رنگی درجه سیری یا اشباع یک رنگ می باشد . به بیان دیگر خلوص رنگی ، درجه ای از  اشباع 
است که یک رنگ را در خالص ترین حالت خود نشان می دهد . به عنوان مثال یک آبی خالص که با هیچ رنگ 
دیگری مخلوط نشده باشد در آبی ترین یا ناب ترین حالت خود دیده می شود و به طوری که هیچ آبی دیگری به آن 
شدت از آبی بودن دیده نمی شود. این درجه از خلوص رنگی را درجه اشباع و سیری رنگ نیز می گویند . معموالً 
درجه سیری و خلوص یک رنگ در مقایسه آن با درجات دیگری از همان رنگ که با سیاه ، سفید یا هر رنگ 

دیگری مخلوط شده باشد مشخص می شود.

6-3/1 آشنایی با مفهوم نمود یا اثرات متقابل رنگ ها بر یکدیگر
توصیف حالت و شخصیت رنگ ها بدون درنظر داشتن تأثیرات آن ها به روی یکدیگر توصیفی گمراه کننده و ناقص 
خواهد بود. زیرا رنگ ها در محیط و در مجاورت یکدیگر می توانند نمودهای متفاوتی از خود نشان بدهند و تأثیرات 
قابل توجهی به روی یکدیگر بگذارند. به همین دلیل توصیف شخصیت و حالت آن ها در مجاورت یکدیگر و با 
توجه به زمینه ای که روی آن قرار گرفته اند به واقعیت رنگ ها نزدیک تر است. به عبارت دیگر نمود واقعی رنگ در 
یک ترکیب رنگی خود را نمایش می دهد. همان طور که قباًل اشاره شد چشم انسان رنگ ها را براساس سه ویژگی 
متمایزکننده )فام،درخشندگی و خلوص( از یکدیگر تشخیص می دهد. براساس هر کدام از این سه ویژگی هرچه 

میزان تفاوت در میان دو یا چند رنگ مجاور بیشتر باشد، تشخیص رنگ ها از یکدیگر ساده تر خواهد شد. 
با وجود این که هرکدام از رنگ ها از درخشندگی و خلوص ویژه ای برخوردارند، اما میزان درخشش و خلوص 
آن ها در نهایت تحت تأثیر رنگ زمینه ای است که بر آن قرار گرفته اند. این موضوع مجدداً بر این نکته تأکید می کند 
که حالت واقعی هر رنگ بستگی به میزان و موقعیت یک رنگ در میان مجموعه ای از رنگ های دیگر دارد. به طور 

ترکیب رنگ  های اصلی با مکمل

ترکیب رنگ  های اصلی با سیاه

رنگ  های اصلی)زرد، قرمز، آبی(

ترکیب رنگ  های اصلی با سفید
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کلی رنگ ها اگر در زمینه هایی تیره تر از خود قرار بگیرند خلوص رنگی و درخشش بیشتری از خود نشان می دهند،به 
مخاطب نزدیک تر می شوند و به نظر می رسد نسبت به هنگامی که در زمینه روشن تر از خود قرار گیرند از ابعاد 
بزرگ تری برخوردار خواهند شد. در این جا برای نمایش تیرگی زمینه، از نهایت تیرگی رنگ یعنی سیاه و برای 

نمایش تاثیر روشنی زمینه از سفید که از همه رنگ ها، روشن تر است استفاده شده است.

1-6-3/1 تأثیر رنگ ها در درخشندگی و خلوص آن ها  
درخشندگی دومین صفت رنگ است و درجه ی نسبی تیرگی و روشنی آن را مشخص می کند)غالباً نقاشان اصطالح 
رنگ سایه را نیز در همین معنا به کار می برند(. معموالً درخشندگی رنگ های فام دار را در مقایسه با رنگ های بی فام 
می سنجند. در چرخه ی رنگ زرد بیشترین درخشندگی و بنفش کمترین درخشندگی را دارد. در سلسله ی رنگی، 
هر فام نسبت به دیگری میزان تیرگی یا روشنی ذاتی اش را می نمایاند. معکوس کردن این ترتیب طبیعی، ناسازگاری 

رنگی به بار می آورد)مثاًل اگر بنفش در کنار سبز زیتونی قرار گیرد، نوعی تکان بصری ایجاد می کند(. 

۲-6-3/1 تأثیر رنگ ها در سرد یا گرم  بودن آن ها 
احساس سرد بودن یا گرم بودن یک رنگ نیز تحت تأثیر رنگ های مجاور و یا زمینه ای که بر آن قرار گرفته اند 
تغییر می کند. به طور معمول رنگ هایی مثل زرد، قرمز، نارنجی و بعضی ترکیب های آنها به عنوان رنگ های گرم 
شناخته می شوند که از ترکیب رنگ های گرم با رنگ های سرد به وجود نیامده اند. این رنگ ها، رنگ های آتش، 
رنگ برگ های پاییزی، رنگ طلوع و غروب خورشید هستند و عموماً انرژی زا، مثبت و احساساتی هستند. استفاده 
بعضی  و  بنفش  سبز،  آبی،  هستند.  انرژی  و  اشتیاق  دهنده ی عشق، شادی،  انعکاس  در طرح ها،  از رنگ های گرم 

رنگ ها روی زمینه سیاه از درخشش بیشتر و ابعاد 
بزرگ تری برخوردارند و بیشتر به ما نزدیک می شوند
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آرام تر  گرم  رنگ های  از  اغلب  که  می شوند  شناخته  سرد  رنگ های  عنوان  به  رنگ ها  سایر  با  آن ها  ترکیب های 
هستند. این رنگ ها، رنگ های شب، طبیعت و معموالً آرامش دهنده و تا حدودی انتخاب شده می باشند. رنگ آبی 
تنها رنگ اصلی سرد است که در طیف رنگ های سرد وجود دارد به این معنا که رنگ های سرد دیگر از ترکیب 
این رنگ با رنگ های گرم تشکیل شده اند.استفاده از رنگ های سرد برای القا کردن حس آرامش و حرفه ای بودن 
طرح ها استفاده می شود.  در این میان سبز آبی به عنوان سردترین رنگ و قرمز نارنجی به عنوان گرم ترین رنگ 
معرفی می شوند. اما واقعیت این است که تأثیرات متقابل رنگ ها به روی یکدیگر هیچ مرز دقیق و ثابتی را میان 
سرد یا گرم بودن رنگ ها باقی نمی گذارد. گاهی یک رنگ گرم وقتی در کنار مجموعه ای از رنگ های گرم تر 
از خودش قرار می گیرد می تواند به صورت یک رنگ سرد احساس شود و گاه یک رنگ سرد، وقتی در کنار 

مجموعه ای از رنگ های سردتر از خودش قرار می گیرد کاماًل گرم احساس می شود.

7-3/1 آشنایی با مفهوم اثرات ذهنی رنگ 
همانند نور و تأثیرات آن، رنگ عنصر مهم دیگری است که مستقیماً بر احساسات مردم تأثیر می گذارد و می تواند

احساس سالمتی، سرخوشی، ناراحتی، انفعال یا فعال بودن را ایجاد کند. این تأثیر می تواند به خوبی عملکرد افراد 
با دریافت رنگ  نیمه خودآگاه و ناخودآگاه ما است و ما  افزایش یا کاهش دهد. رنگ قسمتی از خودآگاه،  را 
در رفتارمان از خود واکنش نشان می دهیم. این واکنش ها فقط روانی یا ادراکی نیستند بلکه ممکن است جنبه ی 
فیزیولوژیک هم داشته باشند؛ . رنگ ها در محیط و فضای پیرامون ما از واقعیت و نمودی غیرقابل انکار برخوردارند.

با نور منعکس شده از سطح اشیاء،  آن ها به صورت مواد رنگین خالص،تیره، روشن و خاکستری وجود دارند و 
بنابراین  بینایی انسان درک می شوند و به روی سلسله عصبی، ذهنیت و روان آدمی تأثیر می گذارد.  توسط حس 
بخشی از تأثیرگذاری رنگ ها مربوط به نمود و شخصیت مستقل هر رنگ است که از آن می توان به عنوان قدرت 

رنگ ارغوانی در کنار قرمز نارنجی سرد و 
در کنار آبی بنفش گرم به نظر می آید. 

رنگ سبز در کنار سبز زرد سرد و در کنار 
آبی سبز گرم به نظر می آید. 
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بیان و زبان رنگ ها نام برد. بخشی دیگر از تأثیرگذاری رنگ ها مربوط به وضعیت ذهنی و روانی افراد در برخورد 
با رنگ هاست. هنرمندان، فالسفه، محققین و روانشناس ها صحبت های بسیاری راجع به تأثیرات رنگ بر روی انسان 
به خصوصیات روانی و شخصیت  از رنگ های مشخص می توان  استفاده  و  انتخاب  نوع  با  امروزه حتی  کرده اند. 
نیرومند،  امور،  به  مسلط  به خود،  متکی  دارای شخصیتی  قرمز  مثال رنگ  عنوان  به  پی برد.  زیادی  تا حدود  افراد 
فعال، پرتحرک، سرشار از حس زندگی، سرکش و پرهیجان است. در عین حال این رنگ می تواند آزاردهنده و 
آشفتگی آور باشد. آزمایش های انجام شده نشان داده است که رنگ قرمز، سیستم عصبی را تحریک می کند، یعنی 
فشار خون را باال می برد و تنفس و ضربان قلب را سریع تر می کند. در مقابل رنگ آبی دارای شخصیتی آرام، تفکر 
برانگیز، منطقی، خونسرد، لطیف، قابل اعتماد و پررمز و راز است و تأثیری آرامش بخشی روی سیستم عصبی دارد.  
آزمایش های متشابه در مورد رنگ آبی، نتایج معکوسی را به دست داده است، یعنی فشار خون پایین آمده و از 
سرعت تنفس و ضربان قلب کاسته شده است. رنگ زرد شخصیتی دوگانه دارد. از یک طرف جذاب و محرک 
است و از طرف دیگر شکننده و بی دوام است. در حالت خلوص نمادی از ذکاوت و دانایی است اما به محض رقیق 
و تاریک شدن نشانه بی اعتمادی، بی خودی و تردید است. زرد رنگی مهاجم و انعطاف پذیر است که به سرعت 

خاموش می شود و از انرژی می افتد.
تأثیرات رنگ گاهی آن قدر شدید و عمیق است که ممکن است منجر به نوعی عکس العمل اخالقی و فیزیکی 
به عنوان مثال در فصل بهار شکوفه دادن درختان و شکفته شدن گل های رنگ به رنگ، درخشش رنگ  بشود. 
آبی آسمان با لکه های روشنی از ابرهای سفید و سبزهای شاداب و تازه ی برگ گیاهان احساسی از وجد، مسرت و 

شادابی در ما به وجود می آورد. این تأثیر خوشایند به روی اخالق، رفتار و برخورد ما با دیگران مؤثر است.
در حالی که آسمان تیره، رنگ های خاکستری و خاموش یک روز پاییزی یا زمستانی، کسالت آور و مأیوس کننده 
هستند و چهره ای مکدر و دلگیر به طبیعت می بخشند. بنابراین تأثیرات رنگ که از راه دیدن و با حس بینایی شروع 
تأثیرات  البته  انگیزد  م   بر  انسان  در  را  متنوعی  احساسات  و  می شود  غیردیداری  و حسی  به عمل  تبدیل  می شود، 

رنگ ها به روی همه آدم ها یکسان نیست.
خاطرات، تجربه ها، وضعیت روحی و بسیاری از عوامل دیگر از جمله عوامل جغرافیایی، آب و هوایی، اجتماعی، 
فرهنگی و حتی جنسیت و سن افراد در شدت و نوع این تأثیرات دخالت دارند. در نتیجه درک و احساسی که با 
دیدن رنگ ایجاد می شود واقعیتی بسیار پیچیده است که از یک طرف بستگی به واقعیت و نمود خود رنگ دارد و 

از طرف دیگر به شخصیت روحی، روانی و ساختار ذهنی افراد مربوط می شود.
نکته قابل توجه دیگر این است که شخصیت واقعی هر رنگ از نظر ذهنی در جایگاه مخصوص خود جلوه می کند 
و لزوماً در همه موقعیت ها تأثیر واحدی را به روی احساس و روان آدمی باقی نمی گذارد. به عنوان مثال آبی عمیق 
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و پهناور دریا و سبز تیره ی درختان و جنگل در جای خود حسی تفکر برانگیز از بی کرانگی و عظمت جهان را بر 
می انگیزد و نوعی تعالی روحی، خلوص و حس تقدیس را به وجود می آورند، در حالی که همین آبی اگر روی 

پوست و چهره بتابد و سایه هایی از سبز تیره ایجاد کند، احساسی هراس انگیز و تنفرآور به وجود خواهد آورد.

8-3/1 شناخت رنگ های اصلی 
رنگ هــای زرد، قرمز و آبــی که هیچ گونه گرایشــی به رنگ هــای دیگر در آن ها دیده نشود را رنگ های اصلی 
می گویند. این رنگ هــا از ترکیب رنگ هــای دیگر حاصل نمی شوند بلکه سایر رنگ ها از ترکیب آن ها بــه وجود 
می آیند. وقتی این ســه رنگ را با هم مخلوط کنیم خاکستری تیره ای به وجود می آورند که این نوع ترکیب رنگ 

را ترکیب کاهشی می گویند.
معموالً رنگ هایی که در بازار عرضه می شوند رنگ های با کیفیت واقعی رنگ های اصلی نسیتند و آن چه تحت 
با  را  دلیل هم وقتی سه رنگ اصلی  به همین  متفاوت است.  با رنگ اصلی کمی  نام رنگ اصلی عرضه می شود 
یکدیگر مخلوط می کنید ممکن است به جای خاکستری کاماًل تیره، یک رنگ مایل به قهوه ای به دست آید. زیرا 
ساختن رنگ اصلی تنها در شرایط آزمایشگاهی بسیار دقیق ممکن است و آن نیز از جهت اقتصادی مقرون به صرفه 
نمی باشد. با این وجود می توان از رنگ های موجود در بازار به عنوان رنگ های نزدیک به رنگ های اصلی استفاده 

کرد.
• زرد: زردهای متعددی در بازار وجود دارد. اما زرد اصلی زردی است که هیچ گرایشی به رنگ های دیگر در آن 

دیده نشود. در میان زردهای موجود،زرد کادمیوم با درجه تیرگی متوسط نزدیک ترین رنگ به 
زرد اصلی دایره رنگ است. زرد کادمیوم با درجه ی تیره یا روشن نیز ساخته می شود. اما درجه 

متوسط آن از همه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

• قرمز: رنگ های تحت نام قرمز بسیار متنوع هستند و علی رغم این که گاهی به نام قرمز اصلی نیز ارائه می شوند 
ولی همه خصوصیات قرمز اصلی را ندارند. از مشهورترین قرمزهایی که وجود دارند قرمز کادمیوم و قرمز آلیزارین 

هستند که در انواع مختلف سیر و روشن ساخته می شوند. در عین حال هیچ کدام قرمز اصلی 
نیستند. اما مخلوط این دو نوع قرمز به رنگ اصلی نزدیک است. 
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• آبی: امروزه آبی های بسیار متنوعی در بازار عرضه می شوند و معروف ترین آن ها عبارتند از: آبی اولترامارین، آبی 
کبالت و آبی پروس در عین حال هیچ  یک از این آبی ها رنگ اصلی نیستند. تحت عنوان آبی 
با کمی  می توان  و  اصلی هستند  از رنگ  تیره تر  اما کمی  ارائه می شوند  نیز رنگ هایی  اصلی 

روشن تر کردن، از آن ها به عنوان رنگ نزدیک به آبی اصلی استفاده کرد.

9-3/1 شناخت روش و اصول ایجاد چرخه ی رنگ
برای ایجاد چرخه رنگ می بایست از رنگ های اصلی و رنگ های درجه دوم و سوم استفاده نمود. 

1-9-3/1 ترکیب رنگ های اصلی و ایجاد رنگ های درجه ی دوم
از ترکیب رنگ های اصلی به صورت دو به دو رنگ های درجه دو حاصل می شود که شامل رنگ های بنفش، نارنجی 

و سبز می باشد. 
قرمز + آبی = بنفش 

زرد + قرمز = نارنجی 
آبی + زرد = سبز 

تهیه ی رنگ های درجه دوم باید با دقت تمام صورت گیرد. به طوری که هرکدام از رنگ های درجه دوم گرایشی 
به هیچ کدام از دورنگی که از آن ها ساخته  شده اند نداشته باشد. نارنجی نه به قرمز و نه به زرد نزدیک باشد. سبز نه 
به زرد و نه به آبی متمایل باشد و بنفش نه به آبی و نه به قرمز گرایش داشته باشد. قابل تأکید است که برای ساختن 
رنگ های نارنجی، سبز و بنفش حتماً باید سعی کنید برای یک بار هم شده است آن ها را از مخلوط کردن رنگ های 
اصلی که در اختیار دارید به دست آورید. رنگ ها وقتی با یکدیگر مخلوط می شوند درخشش خود را تا حدودی 
از دست می دهند. البته باید سعی شود برای ساختن رنگ های ترکیبی حتماً از رنگ هایی که توسط یک کارخانه 
ساخته شده اند استفاده شود. برای کار با رنگ الزم است از مواد رنگین ساخت کارخانه های معتبر و کاغذ ضخیم 
مرغوبی که بافت محکم و رنگ سفید مات داشته باشد استفاده شود. در غیر این صورت نتیجه رضایت بخشی حاصل 

نخواهد شد و تجربه کار با رنگ نیز به طور ناقص و غلطی پیش خواهد رفت. 
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در صورت رعایت نکات ذکر شده می توان از ترکیب زرد و قرمز، نارنجی تهیه کرد. اگرچه ممکن است درخشش 
نارنجی آماده موجود در بازار را نداشته باشد. در صورتی که بخواهید از نارنجی آماده استفاده 

کنید، بهتر است نارنجی کادمیوم را تهیه کنید. 

با ترکیب زرد کادمیوم و آبی کبالت یا آبی اولترامارین نیز می توان سبزهای نسبتاً راضی کننده ای به دست آورد که 
نه به آبی و نه به زرد گرایش داشته باشد. از میان سبزهای موجود در بازار نیز که از نظر تیرگی- 
روشنی و سرد بودن یا گرم بودن بسیار متنوع هستند، سبز کروم رنگ مناسبی است که می توان با 

اضافه کردن کمی زرد کادمیوم به عنوان یک سبز خوب از آن استفاده کرد. 

برای ساختن بنفش بهتر است از مخلوط کردن آبی اولترامارین با قرمز آلیزارین و کمی سفید استفاده کرد. در غیر 
بنفش خوبی  هیچ گاه  و  داشت  همواره مشکالتی وجود خواهد  بنفش  برای ساختن  این صورت 
ساخته نخواهد شد. در بازار نیز معموالً دو نوع بنفش موجود است که یکی با مخلوط کردن قرمز 
آلیزارین با آبی کبالت و دیگر با مخلوط کردن قرمز آلیزارین با آبی اولترامارین ساخته شده است 

و از درخشش خوبی نیز برخوردار هستند. 

۲-9-3/1 تغییر در میزان ترکیب رنگ هاي اصلي و ایجاد رنگ هاي درجه سوم
این رنگ ها از مخلوط کردن رنگ های اصلی با رنگ های درجه دوم حاصل می شوند. در واقع هر رنگ درجه سوم 

از اختالط یک رنگ درجه دوم با یک رنگ اصلی به دست می آید. رنگ های درجه سوم عبارتنداز: 
زرد نارنجی، قرمز نارنجی، آبی سبز، زرد سبز، آبی بنفش، قرمز بنفش. به این ترتیب با اضافه کردن این شش رنگ 

به سه رنگ اصلی وسه رنگ درجه ی دوم مجوعه ی چرخه رنگ کامل خواهد شد. 
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3-9-3/1 چگونگی قرارگیری رنگ های اصلی و رنگ های درجه دوم و درجه سوم در چرخه رنگ 
دایره ی رنگ به 12بخش تقسیم می شود که از میان آن ها 3 رنگ قرمز، آبی و زرد رنگ های اصلی است. اگر این 
سه رنگ را از دایره ی رنگ بیرون بکشیم و در جای خود به یکدیگر وصل کنیم، یک مثلث متساوی االضالع به 
دست خواهد آمد، که رنگ زرد در رأس آن، رنگ قرمز در انتهای ضلع راست و رنگ آبی در انتهای ضلع چپ 

مثلث قرار می گیرد. 

با ترکیب دوبه دوی رنگ های اصلی، رنگ های درجه دوم به دست می آیدکه یک مثلث متساوی االضالع معکوس 
ساخته خواهد شد شامل سه رنگ سبز،  نارنجی و بنفش.

 
شش رنگ باقی مانده در اطراف این دو مثلث در دایره ی رنگ، رنگ های درجه سوم است.که از ترکیب یک رنگ 

اصلی با رنگ درجه دوم همجوار خود به دست می آید. 
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1. کدام گزینه سه رنگ اصلی است؟ 
ب( زرد، قرمز، آبی  الف( زرد، قرمز، سبز     

د( سبز، بنفش، زرد ج( قرمز، آبی، سبز     

2. از ترکیب دوبه دوی رنگ های اصلی کدام دسته از رنگ ها حاصل می شود؟ 

ب(رنگ های درجه سوم الف( رنگ های درجه دوم    

د( رنگ های ثالثیه ج( رنگ های مکمل     

3. کدام گزینه درجه ای از اشباع رنگ است که یک رنگ را در خالص ترین حالت خود نشان می دهد؟ 

د( خلوص ج( ته رنگ    ب( روشنایی    الف( درخشندگی   

4. کدام گزینه یک رنگ درجه سوم است؟ 
د( نارنجی+سبز ج(قرمز+بنفش   ب( آبی+نارنجی    الف( زرد+قرمز   

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه جگزینه دگزینه الف گزینه ب

1. سه رنگ اصلی جسمی و ترکیب آن  ها را در مربع های 2×2 نمایش دهید. 
2. میزان درخشندگی رنگ قرمز را در 7 مربع 2×2 به نمایش بگذارید. 

3. رنگ های درجه سوم حاصل از رنگ آبی را در دو مربع 2×2 نشان دهید. 
4. در چرخه ی رنگ، رنگ های درجه دوم را به نمایش بگذارید. 

5. در سه مربع 2×2 رنگ های سرد را نشان دهید. 
6. در چرخه ی رنگ، رنگ های درجه سوم را نشان دهید. 

پرسش های چهارگزینه ای فصل سوم  

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل سوم  

سؤاالت عملی فصل سوم  
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هدف های رفتاری: 
مفهوم مکمل رنگ

ایجاد مکمل رنگ های اصلی 
آشنایی با تأثیر مجاورت رنگ های مکمل

اصول و روش بکارگیری رنگ  های مکمل 

5 ساعت نظری
10 ساعت عملی

توانایی بکارگیری رنگ های مکمل
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1-4/1 آشنایي با مفهوم مکمل و چگونگي بکارگیري رنگ هاي اصلي در به دست آوردن رنگ مکمل
اصل مکمل بودن یکی از اصول اساسی فلسفه ای به نام تائوئیسم محسوب می شود و قدمت چند هزارساله دارد.این 

اصل در ستاره شناسی و طب چینی نقش حیاتی ایفا می کند. 
رنگ مکمل رنگی است که وقتی با رنگ دیگر آمیخته شود، سیاه یا خاکستری به دست آید. 

۲-4/1 آشنایی با چگونگی قرارگیری رنگ های مکمل در دایره رنگ
در دایره دوازده رنگی هر دو رنگ مکمل به صورت دو سر قطری از دایره روبروی هم قرار می گیرند. به عبارتی 
رنگ های مکمل آن هایی هستند که در دایره رنگ درست در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند. مانند زرد، بنفش- قرمز، 
به رابطه میان سه رنگ اصلی و سه رنگ درجه دوم  این ترتیب مکمل بودن رنگ ها فقط  به  نارنجی.  سبز- آبی، 
محدود نمی شود. بلکه همه رنگ های دیگر نیز که به صورت قطری در چرخه دوازده رنگ روبروی یکدیگر قرار 
گرفته اند، مکمل یکدیگر هستند، مکمل زرد نارنجی رنگ بنفش آبی، مکمل قرمز نارنجی رنگ سبز آبی، مکمل 

قرمز بنفش رنگ سبز زرد، است. طبیعتاً تعداد رنگ های دایره رنگ را می توان 
میان  بودن  رابطه مکمل  باز هم  این صورت  در  داد.  افزایش  مناسبی  به طور 

رنگ هایی که روبروی یکدیگر قرار می گیرند برقرار است.  

مکمل رنگ آبی )نارنجی( مکمل رنگ قرمز )سبز( مکمل رنگ زرد )بنفش(
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3-4/1 شناخت تأثیر ترکیب رنگ های مکمل با یکدیگر 
هر یک از رنگ های درجه ی دوم مکمل یکی از رنگ های اصلی است. بنابراین همان گونه که از ترکیب سه  رنگ 
به وجود می آید. در واقع  تیره  نیز خاکستری  از ترکیب دو رنگ مکمل  به وجو می آید،  تیره  اصلی، خاکستری 
دو رنگ مکمل وقتی با هم مخلوط می شوند، خاصیت رنگین بودن یکدیگر را خنثی می کنند. رنگ های مکمل 
باالترین درجه تباین)کنتراست( و ثبات را به وجود می آورند. امپرسیونیست ها، مکمل رنگ هر شی را در سایه ی 

آن بکار می بردند، مثاًل در نقاشی های آنان شی زرد سایه ی بنفش دارد. 
مکمل رنگ زرد= آبی + قرمز

مکمل رنگ آبی= زرد + قرمز 
مکمل رنگ قرمز= آبی + زرد

4-4/1 شناخت تأثیر مجاورت رنگ های مکمل بر یکدیگر
رنگ های مکمل وقتی در مجاورت هم قرار می گیرند، خاصیت رنگین بودن یکدیگر را تشدید می کنند. به عبارتی 
درخشندگی بیشتری دارند.رنگ های مخالف همیشه مکمل هستند. در ساخت رنگ های مکمل همیشه یک رنگ 
سرد و یک رنگ گرم وجود دارد. این موضوع کمک می کند که به کنتراست همزمان دست پیدا کنید. زمانی که 
دو رنگ مکمل را در کنار هم قرار می دهید به طور طبیعی جذاب تر و درخشان تر به نظر می رسند، هنرمندان از این 

خاصیت به عنوان یک ابزار استفاده می کنند. 
رنگ های همجوار، به هر دسته سه تایی از رنگ هایی گفته می شود که در دایره ی رنگ کنار یکدیگرقرار گرفته اند.

مانند زردسبز و زرد ، زردنارنجی و نارنجی. معموالٌ در چنین ترکیب هایی، یک رنگ از نظر مقدار بر دو رنگ 
دیگر برتری دارد. این رنگ ها معموالً با یکدیگر خیلی خوب جور می شوند و صحنه و طرح های زیبایی را به جا 
می گذارند. این رنگ ها در طبیعت به راحتی پیدا می شوند و هارمونی ای که به وجود می آورند بسیار دل نواز است. 
اساساً با داشتن توانایی کنترل ارزش رنگ هایی که استفاده می کنید این امکان را پیدا کرده که حسن متقاعد کننده ی 

عمق و فضا را در آثار نقاشی-گرافیک بسط دهید.
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5-4/1 شناخت روش و اصول بکارگیري رنگ هاي مکمل 
رنگ های مکمل پتانسیل خلق یک تصویر شگفت انگیز را دارا می باشند. برای مثال ترکیب کردن رنگ های مکمل 
با رنگ اصلی موضوع یک تکنیک بسیار حرفه ای ومناسب برای پویا کردن سایه ها در کار هنری است، بنابراین 
شناخت قواعد و قوانین رنگ های مکمل در پویایی و زیبایی یک اثر هنری تأثیرگذار می باشد. با وجود این که دو 
رنگ مکمل از نظر درجه رنگی، گرمی و سردی، دو رنگ متضاد به شمار می روند، اما وقتی در کنار یکدیگر قرار 
می گیرند، توازن و هماهنگی خیره کننده ای را به نمایش می گذارند. بنابراین گاهی اوقات تضاد هم نوعی هماهنگی 

و تعادل است، به شرط آن که از تضاد میان رنگ ها آگاهی درستی داشته باشیم. 
باید رنگ های اصلی، درجه سردی وگرمی هر کدام  بین رنگ های متضاد،  برقراری یک هارمونی جذاب  برای 

رابدانیم، سپس تضاد موزون با هر رنگ را پیدا کرده و در کنار آن قرار دهیم. 
برای رسیدن به بیشترین میزان کنتراست باید از مکمل های دوقسمتی استفاده کنیم. به عنوان مثال، رنگ قرمز رنگ 

اصلی است و دو رنگ سبز آبی و سبز زرد تضاد خیره کننده ایجاد خواهد کرد. 
ابتدا کاالهایی را که دارای مصرف  از رنگ های مکمل استفاده می شود.  امروزه در تولید کاالهای مصرفی هم، 
عمومی می باشد در فروشگاه ها می بینیم و سپس محصول مرتبط را با رنگ مکمل محصول اول و از همان شرکت با 
اختالف زمانی یک ماهه و بیشتر می یابیم. این نوع استفاده از رنگ مکمل باتوجه به رنگی است که در ذهن انسان 
می ماند. ذهن انسان همواره به دنبال مکمل رنگی است که می بیند و رنگ مکملی که در نهایت دیده می شود پاسخی 
به این جستجوی ذهنی او است. انسان درهنگام یافتن مکمل رنگی به خشنودی ذاتی و آرامش نسبی ناخودآگاه 
با بدست آوردن محصول ساخته شده همراه می شود. در پوسترهای گرافیکی هم  می رسد که این حس رضایت 

می توان این تضاد رنگی را به خوبی مشاهده کرد. 
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1. کدام دسته از رنگ  ها باالترین درجه تباین)کنتراست( را دارند؟ 
د( همه موارد ج( رنگ های ثانویه   ب( رنگ های مکمل  الف( رنگ های اصلی  

2. کدام گزینه مکمل رنگ قرمز می باشد؟ 
د( زرد + سبز ج( آبی + قرمز    ب( قرمز + بنفش    الف( آبی + زرد  

3. مکمل رنگ سبز آبی کدام گزینه است؟ 
د( بنفش قرمز ج( نارنجی قرمز   ب( نارنجی زرد   الف( قرمز زرد  

4. برای رسیدن به بیشترین میزان کنتراست باید از مکمل های ................ استفاده کنیم. 
د( 2قسمتی ج( 4قسمتی   ب( 3 قسمتی   الف( یک قسمتی  

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه دگزینه جگزینه الف گزینه ب

1. رنگ های اصلی و مکمل  آن ها را در مربع های 2×2 نمایش دهید. 
2. در چرخه رنگ مکمل دو قسمتی رنگ آبی را نشان دهید. 
3. در چرخه رنگ مکمل دو قسمتی رنگ قرمز را نشان دهید. 
4. در چرخه رنگ مکمل دو قسمتی رنگ زرد را نشان دهید. 

5. در چرخه رنگ مکمل رنگ قرمز بنفش را نشان دهید. 
6. در چرخه رنگ مکمل رنگ آبی سبز را نشان دهید. 

7. در چرخه رنگ مکمل رنگ نارنجی زرد را نشان دهید. 

پرسش های چهارگزینه ای فصل چهارم  

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل چهارم  

سؤاالت عملی فصل چهارم  
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هدف های رفتاری: 
مفهوم کنتراست و کنتراست رنگ
آشنایی با کنتراست های هفت گانه

اصول استفاده از کنتراست های هفت گانه

5 ساعت نظری
15 ساعت عملی

توانایی بکارگیری کنتراست های هفتگانه در ارائه ی آثار گرافیکی
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1-5/1 آشنایي با مفهوم کنتراست و کنتراست رنگ
ُکنتراست)فرانسوی( تفاوت درخشندگی رنگ یا تضاد در اشیاست که باعث تمایز آن ها )یا تصویرشان( از یکدیگر 
رشته های  پایه ای  اصل های  از  یکی  و  است  جدایی  و  تضاد  تباین،  به معنای  کنتراست  فرانسوی  واژه ی  می شود. 

گوناگون هنر است. 
وقتي از کنتراست یا تضاد رنگ ها صحبت مي شود، منظور وجود روابط و تأثیراتي است که تمایز میان رنگ ها و 
تأثیرات متقابل میان آنها را از نظر بصري، مورد بررسي و مقایسه قرار مي دهد. به این ترتیب وجود کنتراست میان 
رنگ ها، صرفاً به معناي تضاد میان آنها نیست؛ بلکه بررسي روابط و مقایسه میان آنهاست. به عنوان مثال وقتی از 
سیاه وسفید به عنوان نهایت کنتراست روشنی-تیرگی نام برده می شود، مقایسه ای براساس مفهوم تیرگی و روشنی 
میان آن ها صورت گرفته است. به همین ترتیب با مقایسه مفاهیم دیگر مثل خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، کوتاهی و 
بلندی از رابطه متضاد و معناداری که میان آن هاست سخن می گوییم. درحالی که بدون درک این رابطه نمی توانیم 
آن ها را با یکدیگر مقایسه کنیم. مثاًل نمی توان از کنتراست میان زشتی و بلندی سخن گفت، چون زشتی با درک 
زیبایی میسر می شود و با آن رابطه دارد و بلندی با درک کوتاهی معنی پیدا می کند و با آن رابطه دارد. در واقع 
باید گفت وجود روابط  با این توصیف  بسیاری از امور از طریق همین مقایسه و رابطه است که درک می شوند. 
میان رنگ هاست که تأثیرات آن ها را قوی  یا ضعیف می کند و به کنتراست معنی می دهد. چگونگی تأثیرگذاری 
رنگ ها در یک اثر تجسمی صرفاً بستگی به نحوه ی اختالط و نوع رنگ های به کار رفته در آن اثر ندارد. بلکه 
بیش از هر چیز مربوط به چگونگی استفاده از کنتراست و روابط میان رنگ ها می شود. برای این که حالت رنگ 
در یک اثر تجسمی رنگین به صورتی جاندار و پرتحرک و تأثیرگذار جلوه کند، باید دانست که چگونه و براساس 
کدام قواعد رنگ ها را در ترکیب موردنظر استفاده کنیم. نتیجه موفقیت آمیز بستگی به شناخت روابط میان رنگ ها 
و قواعد استفاده از کنتراست های رنگی دارد. این موضوع به این معنی نیست که هر کس با شناخت قوانین رنگ 
می تواند اثری خالقانه با ارزش های هنری به وجود بیاورد. بلکه شناخت قوانین رنگ می تواند به هرچه بهتر به نمایش 
گذاشتن خالقیت هنرمند کمک کند.بسیاری از هنرمندان بزرگ این قوانین را بر اثر تمرین و ممارست فراگرفته اند. 

اما آن هاپیش از هر چیز براساس تجربه و با الهام از ندایی درونی آثار هنری خود را به وجود می آورند. 
رنگ ها نه تنها شدت و تأثیرگذاری یکدیگر را به کمک کنتراست تقویت می کنند، بلکه هم آوایی و همراهی با 
یکدیگر را نیز از طریق کنتراست به دست می آورند. بسیاری از هنرمندان و رنگ شناسان راجع به قواعد و قوانین 
سخن  رنگ ها  میان   گفت وگوی  و  اسرارآمیز  روابط  هم آوایی،  از  اغلب  آن ها  کرده اند.  تحقیق  رنگ  کنتراست 

گفته  اند وعموماً منظورشان روابطی است که براساس هماهنگی کنتراست میان رنگ ها به وجود می آید. 
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۲-5/1 شناخت کنتراست های هفت گانه در رنگ ها
در  و گرم  یا سرد  و  و روشن  تیره  رنگ های  به گروه  بخشیدن  و شکل  ترتیب  نظام بندی،  به یک  دستیابی  برای 
سطوح و توده های کاماًل مشخص و پراکندگی استفاده ازکنتراست های اصلی برای ایجاد یک کمپوزیسیون صحیح، 
امری اساسی است. مشهورترین نظریه در خصوص کنتراست رنگ، مربوط به وجود هفت کنتراست رنگ است. 
و  هستند  بی همتا  سمبولیک  و  مفهومی  بصری،  اثر  هنری  ارزش  و  لحاظ خصوصیت  از  هفت گانه  کنتراست های 

مجموعاً منبع اساسی طرح رنگ را تشکیل می دهند و به شرح زیر می باشند:
1-  کنتراست ته رنگ 

2- کنتراست تیرگی-روشنی رنگ 
3- کنتراست رنگ های سرد و گرم

4- کنتراست رنگ های مکمل 
5- کنتراست هم زمانی رنگ ها 

6- کنتراست کیفیت رنگ )اشباع( 
7- کنتراست کمیت یا وسعت سطح رنگ ها 

1-۲-5/1 کنتراست ته رنگ یا فام
کنتراست ته رنگ از ساده ترین کنتراست های هفت گانه رنگ است. براي رسیدن به این کنتراست، کافي است که از 
رنگ هاي خالص استفاده کنیم. وقتي گفته مي شود رنگ هاي خالص، منظور فقط سه رنگ اصلي نیست، بلکه همه  
رنگ هاي چرخه  رنگ را مي توان به عنوان رنگ خالص استفاده کرد. شدیدترین کنتراست ته رنگ، میان سه رنگ 

اصلي قرمز، زرد و آبي است که هیچ وجه مشترکي از لحاظ رنگین بودن با هم ندارند. 

بر همین اساس، کنتراست ته رنگ در میان رنگ هاي درجه دوم یعني سبز، نارنجي و بنفش، که رنگ هاي ترکیبي 
هستند، به مراتب کمتر است. 



طراحی گرافیکی رنگی62

به همین ترتیب در رنگ هاي درجه  سوم، کنتراست رنگ، کاسته می شود. همچنین وقتی رنگ ها با سیاه و سفید 
مخلوط شوند، از میزان کنتراست ته رنگ آن ها کاسته مي شود. اگر به رنگی سفید اضافه کنیم یا آن را روشن کنیم 
یک ته رنگ ساخته ایم به عنوان مثال صورتی که ته رنگ قرمز است و اگر به رنگی سیاه اضافه کنیم یا آن را تیره 
کنیم یک سایه رنگ ساخته ایم به عنوان مثال قهوه ای سایه رنگ نارنجی می باشد. استفاده از سیاه و سفید در کنار 
رنگ هاي خالص، مي تواند به ایجاد کنتراست ته رنگ و شدت بخشیدن به تأثیرات رنگ هاي تیره یا روشن کمک 
کند، رنگ سفید موجب تضعیف روشنایی رنگ های مجاور می شود و آن ها را تیره  می سازد و رنگ سیاه باعث 
می شود که رنگ های مجاور روشن تر به نظر آید. کنتراست ته رنگ در ترکیب با سیاه، ترکیب با سفید و ترکیب با 
مکمل کم می شود. رنگ هایی که در چرخه رنگ در مجاور یکدیگر قرار گرفته اند، کنتراست ته رنگ ضعیف تری 

به وجود می آورند. 

کاربرد موفقیت آمیز کنتراست ته رنگ بستگی به شناخت توانایی ها و قدرت بصری رنگ ها و چگونگی استفاده 
از آن ها در یک ترکیب دارد. از کنتراست رنگ می توان به انحنای مختلفی برای ساختن آثار هنر تجسمی یا هنر 
کاربردی بهره گرفت.کنتراست ته رنگ می تواند در ساختن یک نقاشی طبیعت بی جان، منظره یا حتی یک نقاشی 
انتزاعی یا تزئینی به ما کمک کند یا برای رنگ آمیزی نقوش پارچه، طراحی لباس و...به کار گرفته شود. در آثار 

نقاشی مدرن به ویژه نقاشان انتزاع گرا این کنتراست مورد توجه قرار گرفته است. 
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۲-۲-5/1 کنتراست تیرگی و روشنی
تأثیراتي که کنتراست تیرگي و روشني رنگ بر روي روابط میان رنگ ها و مخاطبین یک اثر هنري مي گذارد، پس 
از وجوه متمایزکننده ته رنگ ها و اجزای  تیرگی و روشنی  اهمیتي ویژه برخوردار است.  از  از کنتراست ته رنگ 
رنگی یک محصول یا دکوراسیون،  از یکدیگر است. رنگ ها درجه ی تیرگی و روشنی متفاوتی دارند. برای مثال 
زرد روشن ترین رنگ و رنگ بنفش تیره ترین رنگ در دایره رنگ است. شدیدترین کنتراست تیرگی روشنی میان 
سیاه وسفید است.  میزان تیرگي هر رنگ را مي توان به طور مناسب با یک درجه از خاکستري بي نام )خاکستري 

حاصل از ترکیب سیاه و سفید( نشان داد. به طور کلی رنگ ها را می توان با سیاه 
تیره تر و با سفید روشن تر کرد. به هر میزان که رنگ ها را با سیاه یا سفید مخلوط 
ایجاد  و روشنی  تیرگی  یا درجه  رنگی  ارزش  از  مختافی  مقابل درجات  در  کنیم 
می شود. از این طریق مي توان به راحتي رنگ ها را از لحاظ تیرگي و روشني با هم 
مقایسه کرد. ارزش تیره روشن رنگ ها وابسته به مقداری از نور است که به رنگ 

می تابد، وقتی از شدت نور کاسته می شود رنگ های گرم)قرمز، زرد، نارنجی( تیره و خاموش به نظر می رسند و 
رنگ های سرد)آبی، سبز، بنفش( روشن تر دیده می شوند. از طرف دیگر نور مصنوعی تنگستن که روشنایی گرمی 

دارند باعث جلوه ی بیشتر رنگ های گرم مانند قرمز و زرد می شوند؛ در حالی که 
رنگ های سرد تیره تر و خاموش دیده می شوند. در زیر نور چراغ های فلورسنت این 
وضعیت معکوس می شود، رنگ های سرد روشن تر و رنگ های گرم تیره تر می شوند. 
به همین دلیل نور روز بهترین وضعیت روشنایی برای دیدن رنگ ها به طور طبیعی و 

تشخیص درجات آن ها است. 
تیرگی و روشنی رنگ ها و چگونگی استفاده از آن ها در یک اثر تجسمی می تواند به هنرمند کمک کند تا بنابر 
به  نمایش عمق فضایی  و  پالن بندی  از  بخشی  نقاشی  آثار  در  ببرد.  بهره  تأثیرگذاری رنگ ها  قدرت  از  ضرورت 
می شوند،  ظاهر  قوی تر  و  اول رنگ ها روشن تر  پالن  در  معموالً  می شود.  انجام  و روشنی رنگ ها  تیرگی  کمک 
درحالی که در پالن های دوم و سوم از رنگ های خاموش تری استفاده می شود. در عین حال ارتباط میان فضای منفی 

و فضای مثبت یک اثر می تواند به کمک تیرگی و روشنی رنگ ها به وجود 
استفاده  روشنی  و  تیرگی  کنتراست  از  دستی  چاپ  آثار  در  معموالٌ  آید. 
و  طراحی  ایرانی،  و  چینی  خوش نویسی  چینی،  نقاشی  در  می شود. 
رنگ آمیزی نقوش پارچه، عکاسی سیاه وسفید و تصویربرداری بریای سینما 

و تلویزیون نیز از ارزش های تیرگی و روشنی رنگ ها استفاده می شود. 
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3-۲-5/1 کنتراست سرد-گرم
احساس سردي و گرمي رنگ ها مربوط به دریافت و تجربه  ما از عناصر موجود در طبیعت است. برخي از رنگ ها 
مثل قرمز، زرد و رنگ هاي مربوط به آنها را عموماً گرم احساس مي کنیم و رنگ هایي مثل سبز، آبي و ترکیب هاي 
عنوان  به  را  قرمزنارنجي  مي توان  رنگ ها  میان  در  مي کنیم.  احساس  خنک  و  سرد  معموالً  را  آنها  به  مربوط 

و  سردي  براي  اما  کرد.  احساس  رنگ  سردترین  را  سبزآبي  و  رنگ  پرحرارت ترین 
گرمي رنگ ها، هیچ حد و مرزي نمي توان قایل شد، بلکه سرد یا گرم بودن آنها بستگي 
به رنگ هاي هم جوار و حس دروني مخاطب دارد. در هر حال بر اساس دایره  رنگ با 
یک خط قطري که از سبززرد به قرمزبنفش امتداد مي یابد، مي توان یک حد تقریبي را 

میان رنگ هاي گرم و رنگ هاي سرد تصور کرد.

کیفیت دورشونده و عمق دار رنگ سبز-آبی باعث شده است که از آن ها برای 
نشان دادن ساخت های دور استفاده کنند درحالی که کیفیت قوی تر قرمز-زرد 
تجسم  در  کیفیات  این  از  می دهند.  قرار  استفاده  مورد  انبساط  بیان  هنگام  به  را 
بخشیدن به فضا و دکوراسیون استفاده های شایانی می شود. کنتراست تیره-روشن 
شدن  سردتر  برای  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  رنگ ها  گرمی  و  سردی  می تواند 

رنگ ها می توان به آن ها کمی سفید اضافه نمود. 
کنتراست سرد و گرم برپایه  احساسی درونی از دیدن رنگ ها به وجود می آید. البته احساس سردی و گرمی مربوط 
به حس المسه است و شاید خیلی عجیب به نظر برسد که از طریق حس بینایی و با دیدن رنگ ها آن را حس می کنیم 
اما در حقیقت رنگ ها به طور مستقیم و توسط حس بینایی بر همه وجود ما تأثیر می گذارند. درست همان طور که با 
شنیدن صدای زیر بعضی از سازها ممکن است دردی جسمانی را احساس کنیم یا با دیدن برخی از بافت ها احساس 
زبری و خشونت یا نرمی و لطافت کنیم. واقعیت رنگ نیز چیزی است که از طریق احساس بینایی تأثیرات عمیقی بر 
روان و جسم انسان و سایر موجودات می گذارد. آن چنان که ایتن در کتاب رنگ خود نقل کرده است، دسته ای از 
اسب ها پس از انجام مسابقه در اصطبلی که به رنگ آبی رنگ آمیزی شده بود به سرعت آرامش خود را بازیافتند. 
برخی از رنگ ها مانند قرمز و زرد و رنگ های مربوط به آن ها عموماً گرم احساس می شوند و رنگ هایی مثل سبز، 

آبی و ترکیب های مربوط به آن ها معموالً سرد و خنک هستند. 
در میان رنگ ها می توان، قرمز نارنجی را به عنوان پرحرارت ترین رنگ و سبز آبی سردترین رنگ احساس کرد. 

رنگ های سرد از نظر بُعد فضایی دورتر دیده می شوند، درحالی که رنگ های گرم درهمان فاصله نزدیک تر احساس 



65

می شوند. بدین ترتیب رنگ های سرد و گرم در ایجاد دوری و نزدیکی نقش مهمی دارند و در نمایش پرسپکتیو 
انجام  به  می تواند  افراد  احساس  روان   روی  رنگ ها  نقش  و  تأثیر  شناختن  می کنند.  کمک  هنرمندان  به  جوی 

در  کند، همچنان که رنگ ها  بنا کمک  داخلی یک  تزئینات  موفقیت آمیز 
یک  بیان  برای  را  خود  عمده  نقش  می تواند  نیز  دیگر  جاهای  از  بسیاری 
با  عموماً  امپرسیونیست  نقاشان  آثار  باشند.  داشته  معنی  انتقال  و  احساس 

رنگ های سرد و گرم شکل گرفته اند.  

4-۲-5/1 کنتراست رنگ های مکمل
این رنگ ها از ترکیب رنگ های اصلی ساخته می شوند. زمانی که دو رنگ مکمل در یک ترکیب کنار یکدیگر 
قرار می گیرند، هر کدام درخشش دیگری را تقویت کرده و از نظر قدرت فام به شدیدترین مرتبه ارتقا یابند و در 
ایجاد رابطه ی هماهنگ میان رنگ ها نقش مهمی ایفاء می کنند و احساسی از کمال رنگ و درک نور را به وجود 
می آورند. کنتراست مکمل تعادل یافتن نسبی رنگ های سرد و گرم است. دو رنگ مکمل وقتی با یکدیگر ترکیب 
می شوند، ترکیب کاهشی اتفاق می افتد و خصوصیت رنگین بودن یکدیگر را خنثی و خاکستری های رنگین را پدید 

می آورند.

در آثار نقاشان پست امپرسیونیست نیز استفاده از رنگ های مکمل بسیار دیده می شود. از جمله در کارهای ون گوگ 
و گوگن که رنگ را در سطح بزرگ و به مقیاس وسیعی به صورت تخت استفاده کرده اند و یا در کارهای سورا و 

صورت  به  را  مکمل  رنگ های  که  سینیاک 
کار  به  یکدیگر  کنار  در  کوچکی  لکه های 

گرفته اند. 
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5-۲-5/1 کنتراست همزمان 
کنتراست همزان ناشي از تأثیر عمومي رنگ ها به روي احساس بینایي است و با رابطه میان رنگ هاي مکمل ایجاد 
مي شود. وقتي که ما یک رنگ را مي بینیم، چشم و ذهن ما به طور همزمان، مکمل آن رنگ را پدید مي آورند. البته 
این رنگ به صورت ذهني به وجود مي آید و ملموس نیست بلکه فقط احساس مي شود. وقتي از خاکستري ها در 
ترکیب رنگي استفاده مي شود، کنتراست همزمان به نحو مؤثرتري احساس مي شود. زیرا خاکستری های بی فام یا 
خنثی عموماً شخصیت خود را از رنگ هایی که در مجاورت آن ها قرار گرفته اند اخذ می کنند. به همین دلیل وقتی 
در مجاورت آن ها قرار می گیرند به سادگی تحت تأثیر کنتراست همزمان مایل به رنگ مکمل آن ها دیده می شوند.

کنتراست همزمان نه تنها در میان یک خاکستري و یک رنگ خالص به وجود مي آید، بلکه در میان دو رنگ که به 
طور کامل مکمل یکدیگر نیستند نیز اتفاق مي افتد. در این حالت یکی از رنگ ها رنگ مجاور مکمل خود را تبدیل 
به رنگ مکمل خود می کند و شدت درخشش یکدیگر را به صورت فام مکمل افزایش می دهند. کنتراست همزمان 

بر روی رنگ هایی که در مجاورت یکدیگر قرار گرفته اند تأثیرگذار است. 

تصویر جانشین یا پدیده  پس تصویر، موضوعي است که گاهي ممکن است با مبحث کنتراست همزمان اشتباه شود. 
وقتي به چیزي نگاه مي کنیم، به طور معمول تصویر آن بر روي شبکیه چشم ثبت مي شود؛ یعني رنگ و درخشش آن 
روي سلول هاي بینایي اثر مي گذارد و تصویرش در شبکیه نقش مي بندد. در همین حال، چنانچه بالفاصله جهت نگاه 
تغییر کند یا تصویر دیگري در مقابل چشم قرار گیرد، تأثیر تصویر قبلي با تصویر جدید در مي آمیزد. این ویژگي را 
تصویر جانشین یا پس تصویر گویند. در مورد رنگ ها، پدیده  تصویر جانشین به صورت رنگ مکمل دیده مي شود؛ 
یعنی پس از دیدن یک رنگ براي مدت چند ثانیه، در صورتي که به یک سطح سفید نگاه کنیم، مکمل آن رنگ را بر 
زمینه  سفید احساس مي کنیم. بنابراین در استفاده از رنگ  روی سطوح بزرگ یا به هر شکل دیگری بایستی به پدیده ی 

پس تصویر نیز توجه داشت زیرا در دیدن نوع رنگ ها و تغییراتی که در اثر آن به وجود می آید تأثیرگذار است. 

در تصویر سمت چپ به دلیل تأثیرات کنتراست همزمان دایره قرمز 
رنگ روشن تر و در تصویر سمت راست تیره تر دیده می شود.
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6-۲-5/1 کنتراست کیفیت 
در این جا منظور از کیفیت، حالت خلوص و اشباع رنگ است. وقتي که یک رنگ خالص در کنار رنگ هاي 
ناخالص که با سیاه، سفید و یا مکمل خود مخلوط شده اند، قرار مي گیرد، کنتراست کیفیت رنگ ایجاد مي شود. 
می شود.  بیشتر  بگیرد  قرار  ناخالص  رنگ های  مجاورت  در  که  زمانی  رنگ،  یک  خلوص  درجه ی  و  درخشش 

برعکس اگر رنگ های ناخالص در کنار رنگ های خالص قرار بگیرند کدرتر به نظر می رسند. 
نمایش گذاشته می شود.   به  ازکنتراست کیفیت، اوج درخشش رنگ ها  بهره گرفتن  با  در هنرهای بصری  معموالً 
توجه  مورد  است می تواند  نیاز  مورد  تمام  با درخشش  به کارگیری رنگ  مواردی که  کنتراست کیفیت در همه 

قرارگیرد، زیرا رنگ در این حالت بیشترین جذابیت خود را پیدا می کند. 

7-۲-5/1 کنتراست کمیت)وسعت سطح( 
استفاده از کنتراست های ته رنگ، سرد و گرم و کیفیت برای نشان دادن شدت کنتراست وسعت سطوح رنگی نقش 
بسیار مهمی دارد زیرا خلوص، گرمی و درخشش رنگ ها تأثیر قوی در ایجاد این نوع کنتراست دارند. رابطه ی 
بزرگی و کوچکی سطوح رنگین در ایجاد این کنتراست نقش اصلی را به عهده دارد و این رابطه باید به گونه ای 
باشد که هماهنگی میان رنگ ها برقرار شده و هیچ کدام از آن ها به لحاظ بصری بر دیگری برتری خاصی نداشته 
باشد. به بیان دیگر به رابطه ی متقابل دو یا چند سطح رنگی از نظر وسعت کنتراست کمیت گویند. تفاوت میزان 
درخشش رنگ ها نسبت به یکدیگر مبنای ایجاد تناسب میان سطوح رنگی است. عوامل مؤثر در کنتراست کمیت 

عبارتند از: میزان درخشندگی و خلوص رنگ و میزان بزرگی سطح یا لکه ی رنگی. 
از قطعیت کافی  پیشنهاد کرده است که  را  نام گذاری رنگ ها عددهایی  برای  مانند گوته  از رنگ شناسان  بعضی 
معموالً  هنرمندان  زیرا  شوند.  تلقی  هنری  آثار  رنگ بندی  نوع  هر  مبنای  نباید  دلیل  همین  به  نیستند.  برخوردار 
به احساس درونی،  بستگی  بلکه همه چیز  نمی آورند.  به وجود  ارقام  اعداد و  براساس  را  ترکیب های هنری خود 

توانایی، مهارت و تجربه هنرمند دارد.  
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زرد به بنفش3: 9 یعنی وسعت سطح رنگ بنفش باید سه برابر وسعت رنگ زرد باشد تا هماهنگی بصری بین این 
دو رنگ برقرارگردد.

نارنجی به آبی4: 8 یعنی وسعت سطح رنگ آبی باید دو برابر وسعت سطح رنگ نارنجی باشد تا از نظر بصری با 
آن هماهنگ شود.

قرمز به سبز6: 6 برای ایجاد هماهنگی بین سبز و قرمز باید وسعت سطح آن ها یکسان باشد.

برای ایجاد شدت کنتراست کمیت، هرچه وسعت سطح یکی از رنگ های دیگر بیشتر باشد، میزان تأثیرگذاری و 
قدرت بصری کنتراست وسعت سطح رنگ افزایش می یابد. زیرا هر دو شدت درخشش و رنگ یکدیگر را تحت 
تأثیر قرار می دهند. به  طور مثال یک تکه رنگ تیره در میان رنگ های روشن قرار گیرد برای جلوه گری نیاز به 
سطح بزرگ تری دارد در حالی که یک لکه رنگی روشن برای جلوه کردن در میان رنگ های تیره به وسعت سطح 

کوچک تری نیاز دارد. 

3-5/1 شناخت روش و اصول بکارگیری کنتراست های هفت گانه در خلق آثار گرافیکی 
کنتراست به سازمان دهی طراحی کمک می کند و باعث ایجاد سلسله مراتبی می شود و به سادگی نشان می دهد که 
کدام بخش از طراحی مهم تر است و بیننده را به تمرکز بر روی آن بخش های مهم رهنمون می کند؛ اما استفاده 
نیز می شود. طرحی  بیشتر طرح  خوب از کنتراست عالوه بر تأکید بر روی نقاط حساس طراحی، باعث جذابیت 
که در آن همه چیز دارای اندازه، رنگ و شکل مشابه باشد، بسیار خسته کننده است اما کنتراست به آن  جذابیت 
ایجاد  باعث  است  ممکن  و  باشد  بد  آن  نبردن  بکار  اندازه  به  می تواند  کنتراست  حد  از  بیش  استفاده  می بخشد. 
یک طرح نامناسب و غیرجذاب شود. اگر تمام عناصر دارای کنتراست باشد، هیچ عنصری برجسته نخواهد شد. 
کنتراست در هنرهای تجسمی را می توان ابزاری برای کمک به تعریف هویت اثر نهایی دانست. بدون کنتراست، 
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نمی توانیم بخش های مختلف نقاشی یا مجسمه را به نمایش بگذاریم. یعنی گویی که اثر نامرئی می شود و هیچ معنای 
خاصی ندارد. با استفاده از کنتراست می توان مرزهای هنر معاصر را رد کرد و به جلو پیش رفت. در هنرهای تجسمی 
نظیر نقاشی، عکاسی و گرافیک کنتراست های تیرگی-روشنی، اندازه، جهت ، بافت و... به کار می رود و اثر هنری 
را تأثیرگذار می کند. برای نمونه رامبراند معموالً از کنتراست شدید تیرگی و روشنی بهره گرفته و با تابانیدن نور 
در بخش های موردنظرش که در میان سایه های تیره ی وسیع در تابلو قرارگرفته اند، بر این بخش ها تأکید می کند. 

هنرمندان گرافیست از رنگ برای جلب توجه مشتریان استفاده فراوان می برند. 
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1. بررسی روابط و مقایسه ی میان رنگ ها چه نام دارد؟ 
د( همه موارد ج( تباین     ب( تضاد    الف( کنتراست   

2. برای رسیدن به کدام کنتراست از رنگ های خالص استفاده می شود؟ 
د( همزمان  ج( مکمل    ب( کمیت   الف( ته رنگ   

3. با کم شدن شدت نور رنگ های گرم چگونه به نظر می رسند؟ 
د( منبسط ج( دورتر    ب( تیره     الف( روشن   

4. در میان  رنگ ها، کدام رنگ پرحرارت ترین رنگ است؟ 
د( زرد نارنجی ج( قرمز نارنجی    ب( آبی سبز   الف( قرمز زرد  

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه جگزینه بگزینه الف گزینه د

1. در سه کادر 2×2 رنگ هایی را نمایش دهید که شدیدترین کنتراست ته رنگ را دارا می باشند. 
2. با استفاده از یک جفت مکمل و ترکیب آن به دلخواه، کنتراست همزمان ایجاد کنید. 

3. کنتراست کمیت یا وسعت سطح را بین دو رنگ زرد و بنفش به نمایش بگذارید. 
4. کنتراست کمیت یا وسعت سطح را بین دو رنگ آبی و نارنجی به نمایش بگذارید. 

5. در دو مربع 2×2 پرحرارت ترین و سردترین رنگ را نمایش دهید. 

پرسش های چهارگزینه ای فصل پنجم  

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل پنجم  

سؤاالت عملی فصل پنجم  
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هدف های رفتاری: 
مفهوم هارمونی و هارمونی رنگ ها 

آشنایی با اهمیت و جایگاه هارمونی 
اصول اجرای رنگ با در نظر گرفتن هارمونی 

بکارگیری رنگ ها با توجه به شکل و فرم 

2 ساعت نظری
10 ساعت عملی

توانایی بکارگیری هارمونی رنگ ها 
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1-6/1 آشنایی با مفهوم هارمونی و هارمونی رنگ ها 
هارمونی رنگ زبان طبیعت برای نشان دادن معنای بین اشیاء می باشد.  هارمونی رنگ  ها تعادل یا هم گونی چشم نواز 
است.  نظم  برابر  هارمونی  است.  قدر ت  های رنگی  بین  توان  و  تعادل  معنای  به  هارمونی  نشان می دهد.  را  رنگ ها 
هارمونی رنگ یعنی داشتن نظم و ترتیب اجزای یک کل به صورتی که با دیدن آن در انسان احساس خوشایندی 
و تعادل به وجود بیاورد. هم جواری رنگ هایی که در هارمونی یا هماهنگی با یکدیگر هستند، نظر بیننده را به خود 
جلب می کند و این را می توان از کنار قرار گرفتن عناصر طبیعی در خلقت یافت . مغز انسان جذابیت های دیداری و 

احساس نظم را که در هارمونی به وجود می آید درک می کند و از آن یک تعادل زنده مجسم می کند.

وقتی که مردم از هماهنگی رنگ صحبت می کنند، در واقع اثر کنار هم قرارگرفتن دو یا سه رنگ را مورد ارزیابی 
قرار می دهند. آزمایش و تجربه با مجموعه های ذهنی رنگ نشان می دهد که قضاوت افراد در مورد هماهنگی و 

عدم هماهنگی رنگ ها با هم متفاوت است. 
در اصطالح علم فیزیک مجموعه ای از رنگ ها زمانی هماهنگ نامیده می شود که از چند رنگ خویشاوند و یا از 
چند رنگ مختلف با درجه ی تیره-روشنی یکسان حاصل شده باشد. مجموعه های هماهنگ به نظر عام آن هایی 
هستند که بدون کنتراست شدید در کنار هم قرار گرفته باشند. در نتیجه وجود هماهنگی و یا ناهماهنگی به سادگی 
نیامدن ویا جذاب بودن و جذاب نبودن برمی گردد. چنین قضاوت هایی عاطفی و  به معیار خوش آمدن و خوش 
شخصی است و عامل عینی ندارد. مفهوم هارمونی رنگ بهتر است از قلمروگرایشات ذهنی دور و به قلمرو اصول 

عینی نزدیک شود. هارمونی نتیجه ی تعادل و تقارن نیروهاست. 

۲-6/1 آشنایی با جایگاه هارمونی و هماهنگی رنگ در هنر نقاشی و گرافیک 
معموالً علی رغم نظریه پردازی هایی که راجع به رنگ ها و روابط متقابل آ ن ها با یکدیگر وجود دارد، نحوه انتخاب 
و ترکیب رنگ ها در یک اثر تجسمی بر اساس تجربه هنرمند صورت می گیرد. وقتی به آثار هنرمندان مختلف توجه 
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کنیم، مشاهده می شود که از نظر به کاربردن رنگ همه آن ها دارای موفقیت هایی هستند، اگر چه تفاوت های بسیار 
زیادی در نوع و چگونگی به کار گرفتن رنگ ها وجود دارد. 

رنگ های به کار گرفته شده در آثار نقاشان دوره ی رنسانس دارای نوعی از هماهنگی است که بیش از هر چیز تکیه 
بر ایجاد تعادل بصری میان خاکستری های رنگی و تیرگی-روشنی رنگ ها دارد. 

در آثار نقاشان امپرسیونیست نوع دیگری از هماهنگی وجود دارد که بیشتر متکی به تأثیرات بصری و روابط متقابل 
کلیه رنگ  های سرد و گرم است. در آثار نقاشان پس از امپرسیونیسم نیز هنرمندان به روش های مختلفی برای ایجاد 

هماهنگی میان رنگ ها کوشیده اند. 
زیبایی تحسین برانگیز و ارتباط متعادل رنگ ها در آثار نقاشان ایرانی به نحو دیگری روابط موزون و متعادل رنگ ها 
کار خود سعی  و روش  شیوه  به  بسته  هنرمندان  که  می دهد  نشان  گوناگون  تجارت  این  می گذارد.  نمایش  به  را 
کرده اند در همه حال تعادل بصری و هماهنگی میان رنگ های آثار خود را مورد توجه قرار دهند. می توانیم ادعا 

کنیم که هارمونی = نظم است.
معموالً رنگ هایی که با یکدیگر دارای کنتراست نیستند،رنگ های هماهنگی هستند. آن رنگ ها عبارتند از: 

الف( رنگ های یک خانواده رنگی با یکدیگر دارای خصوصیات رنگی مشترکی هستند. مانند گام های مختلف 
رنگ قرمز که با سفید و یا با سیاه یا با مکمل خود مخلوط شده اند. 

ب( رنگ هایی که به طور کلی از نظر سرد بودن یا گرم بودن مشابه هم هستند. 
ج( رنگ هایی که از نظر تیرگی و روشنی دارای ارزش های مشابهی هستند. 

نبودن رنگ های یک  هماهنگ  یا  بودن  هماهنگ  دلیل  از رنگ ها  برخی  به  افراد  نیز عالقه ی شخصی  د( گاهی 
ترکیب محسوب می شود. 

این همه اگرچه عقاید عمومی در خصوص هماهنگ بودن رنگ ها را نشان می دهد، اما واقعیت این است که ایجاد 
هماهنگی به معنای ایجاد تعادل بصری و رابطه متناسب میان رنگ های یک ترکیب است، به طوری که برای چشم 

از نظر بصری خوشایند و خوشنودکننده باشد. 
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3-6/1 شناخت روش و اصول اجرای رنگ با در نظر گرفتن هارمونی بین آن ها 
چشم با دیدن یک رنگ، مکمل آن را طلب می کند و در صورتی که رنگ مکمل را نبیند، آن را به طور ذهنی 
می سازد و احساس می کند. بنابراین ایجاد هماهنگی میان رنگ ها براساس ساختار طبیعی و کارکرد چشم و ارتباط 
ذهنی و روانی ما با رنگ هاست. از نگاهی دیگر رنگ هایی که مخلوط شدن یا ترکیب کردن آن ها با هم نتیجه ای 
مشابه ی اختالط سه رنگ اصلی با یکدیگر داشته باشد، یعنی ایجاد خاکستری تیره کند، می توانند در مجاورت با 
یکدیگر تعادل و هماهنگی رنگی به وجود آورند.البته ایجاد این هماهنگی به هیچ وجه به طور مکانیکی صورت 

نخواهد گرفت بلکه براساس رعایت موارد ذیل می باشد: 
1- تجربه و شناخت هنرمند از روابط میان رنگ ها 
2- متناسب بودن وسعت رنگ ها نسبت به یکدیگر 

3- رعایت درجه خلوص و درخشش آن ها نسبت به یکدیگر 
4- متناسب بودن جهت و شکل رنگ ها نسبت به یکدیگر

بنابراین رنگ هایی که اختالط آن ها با یکدیگر نتیجه ای مشابه مخلوط کردن سه رنگ اصلی با هم دارد، یعنی ایجاد 
خاکستری می کنند، می توانند ارتباط متعادلی از نظر بصری با یکدیگر داشته باشند. این رنگ ها را به روی چرخه 

رنگ به چهار صورت می توان نشان داد: 
الف( سه رنگی که در سه گوشه ی یک مثلث متساوی االضالع روی چرخه رنگ قرار می گیرند. 

مانند رنگ های زرد، قرمز، آبی و هر سه رنگ دیگری که چنین مثلثی را روی چرخه بسازد. 
ب( سه رنگی که در سه گوشه ی یک مثلث متساوی الساقین روی چرخه رنگ قرار بگیرند. 

مانند  قرار گرفته اند.  به عبارت دیگر یک رنگ و دو رنگی که در دو طرف مکمل آن رنگ 
رنگ هایی که سه گوشه زرد، قرمزبنفش و آبی بنفش را می سازند و هر سه رنگ دیگری که روی 

چرخه رنگ مثلث مشابهی را تشکیل دهند. 
ج( چهاررنگی که چهار گوشه ی یک مربع را روی چرخه رنگ تشکیل می دهند. مانندرنگ هایی 
که چهارگوش زرد، قرمزنارنجی، بنفش و سبزآبی را به روی چرخه نشان می دهند و هر چهار 

رنگ دیگری که مربع مشابهی را ایجاد کند. 
مانند  می دهند.  تشکیل  رنگ  چرخه  روی  را  مستطیل  یک  گوشه ی  چهار  که  چهاررنگی  د( 
زردنارنجی، سبز زرد، قرمز بنفش و آبی بنفش و هر چهار رنگ دیگری که مستطیل مشابهی را 

ایجاد کند. 
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در واقع هر سه رنگ یا چهاررنگی که بتواند سه گوش ها و چهارگوش های مشابه توضیحات قبل را روی چرخه 
رنگ تشکیل بدهد به دلیل این که اختالط آن ها با یکدیگر ایجاد خاکستری می کند می توانند روابط متعادل رنگینی 

را از نظر بصری با یکدیگر به وجود بیاورند. 
قانون مکمل ها اصل و اساس طرح هماهنگ است زیرا مشاهده ی آن در چشم ایجاد تعادل کامل می کند. 

رنگ های مکمل در صورتی که با نسبت های صحیحی در کنار هم قرار بگیرد. نمودی ثابت و ایستا پدید می آورد. 
خلوص هر رنگی بدون تغییر باقی  می ماند. 

زوج مکمل ها ویژ گی های خاص خود را دارد. 
بنابراین زرد/بنفش نه تنها کنتراست مکمل، بلکه کنتراست شدید تیره- روشنی هم دارد. 

قرمز-سبز/آبی-نارنجی زوج مکملی هستند که شدیدترین کنتراست سرد و گرم را نیز دارند. 
قرمز و سبز مکمل هم هستند و هر دو در حالت خالص از نظر تیره-روشنی برابرند. 

می توان از دورنگ مکمل برای ساختن خاکستری های رنگی زیبایی استفاده کرد. استادان قدیم چین خاکستری هایی 
را از طریق پوشاندن یک رنگ خالص با هاشورهایی به رنگ مکمل آن رنگ ایجاد 
می نمودند و یا با گذاشتن دو الیه ی شفاف از رنگ های مکمل بر روی هم آن ها را 
به دست می آوردند. پوینتالیت ها خاکستری ها را به شیوه دیگری به وجود می آوردند 
آن ها نقطه های خالص را به صورتی ریز کنارهم قرار می دادند و عمل ترکیب آن ها در 

چشم انجام می یافت. 

4-6/1 آشنایی با تأثیرات روانی و بصری رنگ ها 
همانند نور و تأثیرات آن، رنگ عنصر مهم دیگری است که مستقیماً بر احساسات مردم تأثیر می گذارد و می تواند 
احساس سالمتی، سرخوشی، ناراحتی، انفعال یا فعال بودن را ایجاد کند. این تأثیر می تواند به خوبی عملکرد افراد 
با دریافت رنگ در  نیمه خودآگاه و ناخودآگاه است و ما  افزایش یا کاهش دهد. رنگ قسمتی از خودآگاه،  را 
جنبه ی  است  ممکن  بلکه  نیستند  ادراکی  یا  روانی  فقط  واکنش ها  این  می دهیم.  نشان  واکنش  خود  از  رفتارمان 
فیزیولوژیک هم داشته باشند. رنگ ها می توانند نمادها و نشانه هایی برای انواع تفکر و اعتقادات جوامع باشند و به 
صورت یک عالمت قراردادی در جامعه ماندگار شوند. در هنگامی که رنگ به عنوان نشانه و عالمت به کار می رود  
درک کامل آن ها بستگی به اطالعاتی دارد که در ارتباط با آن در اختیار مخاطب قرار می گیرد. از سوی دیگر 
ممکن است رنگ ها در نزد افراد و اقوام گوناگون تعابیر مختلف فلسفیی داشته باشند، مانند پیراهن سفید عروسی که 
بخت و اقبالی مبارک، در زندگی جدید تداعی  می کند یا لباس احرام حاجی ها که نماد پاکی و خلوص و زدودن 
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همه ی پیرایه های دنیای مادی می باشد. برخی اوقات تعبیر رنگ ها با موجودیتی است که در طبیعت دارند که به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم بر ضمیر ناخودآگاه انسان ها اثر می گذارند. در روان شناسی نوین، رنگ ها یکی از معیارهای 
سنجش شخصیت به شمار می آیند، چرا که هر یک تأثیر خاصی در روح و جسم هر فرد باقی می گذارند و نشانگر 
وضعیت روانی و جسمی وی هستند. انسان از روزگاران دور تحت نفوذ و تأثیر رنگ های پیرامون خویش بوده و در 
طی صدوچند سال گذشته که صنعت رنگ سازی به اوج تحول خود رسیده،این تأثیر دو چندان شده و در همه ی 
ارکان زندگی انسان ها رخنه کرده است. این استفاده روزافزون از رنگ ها تحول زیادی در زمینه ی روانشناسی رنگ 

پدیدآورده است. 
ایجاد هماهنگی به معنای تعادل بصری و رابطه متناسب میان رنگ های یک ترکیب است، طوری که برای چشم از 
نظر بصری خوشایند و خشنودکننده باشد. بنابراین ایجاد هماهنگی میان رنگ ها براساس ساختار طبیعی و کارکرد 

چشم و ارتباط ذهنی و روانی ما با رنگ هاست. 

زرد
رنگ زرد در حالت خلوص از روشن ترین و درخشان ترین رنگ هاست. زرد درخشان مظهر دانش، فهم انسانی، 
روشنایی معنویی و نورالهی است. اما به هنگام تیره شدن ناپایداری و تردید و شک و بی اعتمادی را نشان می دهد. 
هنگامی که با سفید رقیق و کم رنگ می شود سرد بی حالت شده و به خاموشی می گراید و احساس سستی و رخوت 
را تداعی می کند. رنگ زرد وقتی در مجاورت رنگ های دیگر قرار می گیرد،  حاالت متقاوتی را ایجاد می کند، 
روی نارنجی که قرار می گیرد روشن تر به نظر می رسد و به شدت می درخشد، وقتی روی قرمز قرار می گیرد به جالل 
و شکوهش اضافه می شود،وقتی روی آبی قرار می گیرد به اوج می رسد و به شدت و خلوص رنگ آبی می افزاید و 
جنبه های روحانی پیدا می کند و وقتی روی بنفش قرار می گیرد نهایت خلوص و درخشش خود را ظاهر می سازد و 

یک نیروی شدید و انرژی رام نشدنی ایجاد می کند.
این رنگ اعصاب را تقویت کرده، ذهن را به تحریک وا می دارد. زرد اعصاب حرکتی را فعال و در عضالت انرژی 
تولید می کند وجود رنگ زرد در محیط کار افراد را در رهایی از مشکالت و موانع و تعارضات یاری می بخشد. این 

رنگ امید بخش و داللت کننده است. 
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قرمز 
رنگ قرمز نهایت برافروختگی و انرژی درونی را ظاهر می کند. نمادی از زندگی، عشق، قدرت و شورش است. 
و  سوزان  شعله ی  شور،  از  نمادی  به  و  می رسد  اوج  به  می شود  مخلوط  نارنجی  با  وقتی  قرمز  حرارت  و  گرمی 
برافروختگی تبدیل می شود و وقتی به ارغوانی می گراید به نمادی از قدرت روحانی تبدیل می شود. قرمز در اختالط 
با سفید مخلوط می شود همانند شعله ای  برخوردار است. وقتی  باالیی  انعطاف پذیری  از ظرفیت  نارنجی و آبی  با 
فرومی میرد و به سردی می گراید. وقتی با سیاه مخلوط می شود به نهیبی سوزنده و تبدیل می شود. با استفاده از رنگ

قرمز ، محیط بسته تر شده و حس صمیمیت القا می شود. این رنگ احساس گرما را برمی انگیزاند و موجب رها شدن 
انرژی ها و نیروهای حیاتی فرد می شود.

آبی
رنگ آبی آرام و شکیبا جلوه می کند. درون گرا و سرد است و از نظر روحانی بسیار عمیق و احترام برانگیز است. 
آبی نماد ایمان و معنویت است و تا اعماق روان و روح آدمی نفوذ می کند و انسان را به عالم باال فرامی خواند تا 
جایی که در معماری اسالمی گنبدهای فیروزه ای مساجد، به رنگ آبی الجوردی است. وقتی آبی با سفید مخلوط 
شود،سرد شده و تداعی کننده فصل زمستان است. استفاده از رنگ آبی احساس سرما و خنکی را برمی انگیزد. رنگ 
آبی روی زمینه ی سیاه خلوص و درخشش خود را به نمایش می گذارد. وقتی آبی تیره می شود حالت خرافات، 

ترس، غم و نیستی را تجسم می بخشد ولی همیشه اشاره به عالم برتر دارد. 
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سبز 
سبز تعادل و هارمونی را القا می کند و بعضی اوقات برای شرح طبیعت و ایجاد امید استفاده می شود. چون از تلفیق 
زرد با آبی به وجود می آید، دانش و ایمان معنوی را نشان می دهد. سبز نشانه ی رستاخیز و صعودروحانی به عالم 
به  سبز  رنگ  اسالم  در  است.  انسان  به  آن  بشارت  و  گیاهان  رشد  و  طبیعت  حیات  تجدید  راه  نمایانگر  باالست. 
واسطه ی نسبتی که با اهل بیت پیامبر)ص( دارد رنگی مقدس است. رنگ سبز پرچم اسالم بوده و در اماکن مقدس 
برای تزئین به کار می رود. لباس پیامبر)ص( و امامان معصوم و حضرت خضر در پوشش سبز توصیف شده است. 
سبز در میان زرد گرم و آبی سرد، رنگی میانه است وقتی با آبی مخلوط می شود، بی نهایت سرد و افسرده می شود و 

در تلفیق با زرد سرزنده، فعال و گرم می شود. 

نارنجی 
این رنگ دستگاه عصبی را تحریک می کند و موجب شفافیت و روشنی ذهن می شود و محرک اشتها است. رنگ 
نارنجی حافظه را تحریک می کند. جریان اکسیژن رسانی به مغز را افزایش می دهد. رنگ نارنجی، بلوغ، جوانی، 
نشاط، شادابی و سرخوشی است. در کنار رنگ های دیگر آن ها را زنده تر می کند. وقتی با سفید مخلوط شود به 
شدت از انرژی آن کاسته می شود و در تلفیق با سیاه، خاموش اما عمیق می شود. حرارت نارنجی در کنار آبی به اوج 

می رسد و در اختالط با آبی، خاکستری زیبا و گرمی را به وجود می آورد. 

بنفش 
رنگ بنفش مرموز و ابهام برانگیز است، با تیرگی مبهم خود در مقابل روشنایی زرد قرار می گیرد، اگر بنفش به قرمز 
یا آبی متمایل شود حاالت مختلفی را به نمایش می گذارد، وقتی به ارغوانی میل می کند هراس انگیز و وحشتناک 
با سفید، قرمز و آبی از  است. وقتی به سمت آبی میل می کند خیال انگیز و اسرارآمیز می شود. بنفش در ترکیب 
مخلوطی  بنفش  می رسد.رنگ  نظر  به  و وجدآور  زیبا  شود  روشن  سفید  با  اگر  است.  برخوردار  بیشتری  انعطاف 
با آبی)معنوی و آسمانی( است و در حالت های مختلفی زمینی و آسمانی، شورانگیز و  از قرمز )مادی و زمینی( 
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تفکربرانگیز است. هرج و مرج و مرگ و تجلیل در بنفش، تنهایی و از خودگذشتی در آبی بنفش، عشق آسمانی و 
معنویت در قرمزبنفش قرار دارد، این کلمات بیانگر ارزش های اکسپرسیوی انواع بنفش ها است. 

5-6/1 شناخت روش و اصول بکارگیري رنگها با توجه به شکل و فرم طرح
ارزش فرم و رنگ هم حسی و هم عینی است. فرم نیز درکنار رنگ تأثیرگذار است و معانی گوناگونی را تلقی 
می کند. مفهوم فرم نزد عموم مردم همچون مفاهیم بنیادینی چون فضا، هستی و زمان جزو بدیهیاتی است که هرکس 
با آن ها دارد، در حیطه ی تخصص و  ارتباطی که در چارچوب ادراک خود از جهان و محیط زندگی  بر  عالوه 
فعالیت حرفه ای خود نیز به گونه ای خاص و از زاویه ای ویژه آن را تبیین می کند. ارتباط فرم و رنگ در آثار هنری 
امری بدیهی و واضح است. هنگامی که آن ها با هم تالقی می کنند، در هم می آمیزند تأثیراتشان افزایش می یابد. 
تابلویی که بیان اصلی آن برعهده رنگ است باید فرم هایش مطیع و هماهنگ رنگ باشد. همچنین، در تابلویی که 
فرم در آن بیشتر مطرح است، رنگ ها بر مبنای فرم انتخاب می شوند. هنرمندان کوبیست توجه خاصی به مسئله فرم 
داشته اند و برای همین، عملکرد رنگ در آثارشان محدود است. نقاشان اکسپرسیونیست نیز رنگ و فرم را برای بیانی 

رساتر به کار گرفته اند. امپرسیونیست ها نیز به رنگ نقشی مهم تر داده اند.
وقتی قدرت بیان یک رنگ با شکل متناسب خود هماهنگ شود، تأثیر قوی تری را از نظر بصری ایجاد خواهد کرد 
و بالعکس. به طور کلی در آثار تجسمی ارتباط میان شکل و رنگ همواره مورد توجه قرار گرفته است. در هنر 
معاصر نیز هنرمندانی سعی کرده اند با تکیه بر خلوص رنگ ها به ویژه رنگ های اصلی، از شکل های اصلی وخالص 

نیز بهره ببرند و به هماهنگی در شکل و رنگ دست یابند. 
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1-5-6/1 فرم هاي هندسي دایره ، مربع و مثلث و چگونگي قرارگیري رنگ هاي اصلي در آن ها
همان گونه که سه رنگ آبی، زرد و قرمز به عنوان رنگ های اصلی محسوب می شوند، سایر رنگ ها از مخلوط شدن 
این رنگ به وجود می آیند. سه شکل اصلی وجود دارند که سایر اشکال از آن ها ساخته می شود. این سه شکل دایره، 

مربع و مثلث هستند. 

مربع: در مربع، دو جوهر اصلی فرم، یعنی دو خط افقی و دو خط عمودی، همدیگر را قطع می کنند که طول و عرض 
آن برابر است. مربع نماد مادیت است. دارای وزن و استحکام است. در نوشته های تصویری مصر باستان برای نشان 
دادن مزرعه به کار رفته است. زوایای قائمه و خطوط مستقیم و موازی آن صراحت و قاطعیت را تداعی می کند. 

شکل مربع با رنگ قرمز که آن نیز نمادی از مادیت ، صراحت و سنگینی است، مطابقت می کند. 

مثلث: با تقاطع سه خط مورب به وجود می آید. مفهوم جنگ جویی و حمله و تعرض را می رساند، مثلث براساس 
خطوط دوبه دو و متقاطع با زاویه ی تند بر شخصیت تهاجمی، برنده و صریح آن تأکید دارد. مثلث در عین حال 
نمادی از تفکر و روشنایی است و به سرعت دگرگون می شود. رنگی که از نظر زیباشناسی با خصوصیت آن تناسب 

دارد و شخصیت آن را به کمال نشان می دهد، رنگ زرد است.

دایره: نمایشگر حرکتی نامتناهی و جاودانه است. دایره با حرکت نرم و صافی که دارد، نماد روح و روان است. 
چینی های قدیم دایره را برای نشان معابد و مربع را برای نمایش کاخ های شاهان به کار می بردند.  دایره احساسی از 
آرامش ایجاد می کند. این شکل نشانه ای است از گنبد مینایی آسمان و نمادی است از جنبه های روحانی، عقل، 

تفکر و پایداری آن را نشان می دهد. از میان رنگ ها آبی با ویژگی های معنوی دایره متناسب است.  



81

۲-5-6/1 فرم و اشکال هندسي مرکب )ثانویه( و چگونگي قرارگیري رنگ هاي ثانویه در آن ها
شکل هایی که در تناسب با رنگ های درجه دوم ایجاد می شوند عبارتند از: 

ترکیب مربع)قرمز( و مثلث )زرد(  یک ذوزنقه )نارنجی( است. 
ترکیب دایره )آبی(  و مثلث )زرد( به شکل سه گوش با اضالع منحنی)سبز( است. 

و ترکیب دایره )آبی( و مربع )قرمز( شکلی تقریباً بیضی )بنفش( است. 
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1. به تعادل و توازن بین قدرت های رنگی چه می گویند؟ 
د( کالژ ج( ترکیب   ب( کنتراست    الف( هارمونی   

2. کدام رنگ نهایت برافروختگی و انرژی درونی را ظاهر می کند؟ 
د( بنفش ج(نارنجی    ب( قرمز     الف(زرد   

3. کدام عنصر یکی از معیارهای سنجش شخصیت در روانشناسی می باشد؟ 
د( فرم ج( رنگ    ب( بافت    الف( خط   

4. خصوصیات کدام شکل با رنگ آبی برابری می کند؟ 
د( دایره ج( مثلث    ب( مربع     الف( بیضی   

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه دگزینه جگزینه ب گزینه الف

1. تنالیته ی بین دو رنگ آبی و قرمز را در 7 مربع 2×2 ایجاد کنید. 
2. در کادرهای 2×2 زوج مکمل هایی را نمایش دهید که شدیدترین کنتراست سرد و گرم را دارند. 

3. در کادرهای 2×2 زوج مکمل هایی را نمایش دهید که کنتراست شدید تیره - ر وشن را دارند. 
4. در کادرهای 2×2 زوج مکمل هایی را نمایش دهید که در حالت خالص از نظر تیره - روشن برابرند. 

5 . در کادرهای جداگانه رنگ هایی را نمایش دهید که: 
الف( اگر در کنار رنگ های دیگر استفاده شود آن ها را زنده تر می کند. 

ج( آرام و شکیبا باشد.  ب( نماد عشق  آسمانی و معنویت باشد.    
و( روشن ترین و درخشان ترین رنگ است.  د( وقتی با آبی مخلوط شود بی نهایت سرد و افسرده می شود.  

6. در یک کادر 5×5 اشکال هندسی بیضی، مربع، مثلث، دایره و ذوزنقه را با رنگ های هم خاصیتشان رنگ آمیزی کنید. 

پرسش های چهارگزینه ای فصل ششم  

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل ششم  

سؤاالت عملی فصل ششم  
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هدف های رفتاری: 
آشنایی با تأثیر رنگ در ایجاد بافت 

آشنایی با تأثیر رنگ در ایجاد حجم  
اصول بکارگیری رنگ در پدید آوردن بافت  و حجم های 

مختلف

3 ساعت نظری
15 ساعت عملی

توانایی ایجاد بافت و حجم با بکارگیری رنگ های مختلف
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1-7/1 آشنایی با تأثیر رنگ در ایجاد بافت 
بافت در هنرهای تجسمی مانندنقاشی، عکاسی و گرافیک یکی از مشخصه های مهم اثر و از اصول زبان بصری است. 
بافت های ترسیمی را می توان با تغییر تراکم، تکرار و ترکیب خط ها یا با ترکیب های مختلف تیره- روشنی و لکه های 
مختلف  بافت های  می سازد.  گوناگونی  بافت  های  نقاشی  مختلف  ابزارهای  از  استفاده  همچنین  ایجاد کرد.  رنگی 
موجب حساسیت بخشیدن به سطح های گوناگون در اثر می شوند. هنگام مشاهده تابلو، تنها تیرگی-روشنی ها دیده 
نمی شود،بلکه حس بینایی و المسه با هم ترکیب شده و نرمی، خنثی، سردی، سکون و... احساس می شود. انسان 
از دوران کوودکی بافت را به وسیله ی قوای باصره و المسه ادراک می کند و مرتباً تجربه می اندوزد و با توجه به 
اندوخته های قبلی نسبت به کیفیات بصری نمونه های تصویری اظهار نظر می کند. توجه بیشتر به بافت در هنرهای 
نقاشان  برای  انجام گرفت هم زمان می باشد.  هنر مدرن  با  رابطه  اولین کوشش هایی که در  با  تا حدودی  تجسمی 
امپرسیونیست کیفیت تصویری بافت رنگی، که از ضربات قلم مو بر روی بوم به وجود می آید ارزش خاصی داشت، 
از میان نقاشان این سبک پل سزان، ونسان ون گوگ را می توان نام برد. هم چنین نقاشان دیگری چون پل سینیاک و 
ژرژسورا که با شیوه نئوامپرسیونیسم شناخته می شوند، با قراردادن نقطه های رنگین در کنار هم بافت رنگی را ایجاد 
می کردند تا عالوه بر جنبه های بصری ناشی از ترکیبات رنگی،از نظر باففت نیز کیفیت تصویری به خصوصی را 

بدست می آورند. 

۲-7/1 آشنایی با تأثیر رنگ در ایجاد حجم 
در نقاشی و طراحی حجم به وسیله ی سایه روشن و رنگ و یا تغییر شکل و اندازه اشکال 
در اثر عمق نمایی خطی القا می شود. بخشی از هنرنمایی نقاشان در طول تاریخ هنر برای 
واقع نمایی اجسام، شبیه سازی اشکال طبیعت به صورت سه بعدی بر سطح دو بعدی بوم 

نقاشی بوده است.

ون گوگ پل سزان
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3-7/1 شناخت روش و اصول بکارگیری رنگ ها در پدیدآوردن بافت های مختلف
بافت بصری ، ویژه سطوح دو بعدی است و فقط از طریق چشم ، می توان آن ها را شناخت ، اگرچه گاهی نیز با 
حس المسه می توان آن ها را از یکدیگر تشخیص داد. هنرمندان نقاش با کاربرد رنگ های مختلف در سطح بوم و 
ایجاد سایه روشن و کاربرد تکنیک های ویژه ، بافت هایی را می آفرینند که از لحاظ بصری طبیعی ، جلوه می کنند 
و این واقعی بودن بافت ها ، فقط از طریق دیدن ، نه لمس کردن ، قابل درک است و یا هنرمندان گرافیست از طریق 

طراحی و روش های گوناگون چاپ ، بر روی کاغذ ، پارچه و... بافت های بصری متنوعی ایجاد می کنند.
به حوزه ی  بافت واقعی، کیفیتی است در رویه شی و از طریق حس المسه تجربه می شود. این نوع بافت، عمدتاً 
مجسمه سازی تعلق دارد. ولی هنرمندانی چون ون گوگ آن را در نقاشی نیز به کار بردند. بعدها پیکاسو و براک با 
ابداع اسلوب تکه چسبانی در واقع با چسباندن شی بافت دار بر روی سطح نقاشی بهره گیری هنری از بافت واقعی را 

متداول کردند. 

روش های ایجاد بافت های بصری
هنرمندان هنرهای تجسمی ، با کمک از تکنیک های گوناگون ، بافت های بصری مختلفی می آفرینند. ویژگی های 
این بافت ه ، به چگونگی ذهن و اندیشه و تجربیات بصری هنرمند ، ارتباط دارد. ایجاد بافت های بصری، روش های 

مختلفی دارد که به مهمترین آن ها اشاره می کنیم :
• طراحی و نقاشی 

ساده ترین روش ایجاد بافت های بصری ، طراحی خط های ریتمیک در حرکت های مختلف و نقش های متفاوت 
است. بافت های اتفاقی را می توان از طریق کشیدن خط های آزاد و سریع و نیز ، 

ضربه های قلم مو به صورت آزاد روی بوم نقاشی به وجود آورد.

• چاپ اشیاء مونوپرینت یا )Mono Print و برگردان بافت(
بعضی اشیاء دارای سطوحی زبر و خشن و یا بافت های دیگری هستند که می توان 
آن ها را با مرکب آغشته و بر سطح کاغذ ، چاپ کرد و از این راه به بافت های 

بصری اتفاقی و تصادفی جالبی ، دست یافت.



طراحی گرافیکی رنگی86

• خراشیدن 
صفحه ای از مقوای گالسه را با مرکب سیاه و یا هر رنگ دیگری ، می پوشانیم ، سپس با وسایل نوک تیزی بر سطح 

آن خراش هایی به وجود می آوریم. این تکنیک را اصطالحاً اسکراچ بُرد نیز می نامند. 
در این مورد ، ایجاد بافت های بصری زیبا ، بستگی به نوع اجرا و کیفیت طرح ذهنی 

هنرمند دارد.

• پاستل روغنی و اتو
پاستل روغنی را با رنگ های مختلف دلخواه ، با تیغ می تراشیم و روی صفحه ای از 
کاغذ سفید می ریزیم ، سپس کاغذ سفید دیگری را روی آن قرار می دهیم و اتوی 
پاستل های  مخلوط شدن  و  اثر آب شدن  بر  می کشیم.  آن  ، روی  ثانیه  را چند  گرم 

روغنی ، بافت های بصری بسیار زیبای اتفاقی به وجود می آید.

• رنگ روغنی و آب
روغنی  رنگ های  آن  روی  و  می ریزیم  آب  مقداری   ، کوچک  سطح  یک  در 
گوناگونی )رنگ های قوطی، ویژه رنگ کاری در و پنجره ساختمان ها( اضافه می کنیم 
آب  داخل  را  مختلف  کاغذهای  سپس  می زنیم.  هم  به  خوب  را  آب  وسیله ای  با  و 
می کنیم و به سرعت ، بیرون می کشیم. با این روش بافت ها و نقش های چشم نواز و 

زیبایی ایجاد می شود.

• آبرنگ و آب مرکب
سطح کاغذ مخصوص آبرنگ و یا کاغذهای طراحی ضخیم را با قلم  و و یا قطعه ای اسفنج ، خیس می کنیم، سپس 

مرکب سیاه یا هر رنگ دلخواه دیگری را با قلم مو و بر سطح کاغذ مرطوب می کشیم. 
رنگ ها به طور زیبایی بر سطح کاغذ پخش و بافت های بصری خوبی ایجاد می شود. 

موفقیت در ایجاد این بافت ها بستگی به مداومت و تمرین دارد. 
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• ایجاد بافت در نقاشی آبرنگ با الکل
پس از اتمام کار با آبرنگ، می توان از الکل برای ایجاد بافت  های سفید در نقاشی با 

آبرنگ استفاده کرد. 

• تکنیک ایجاد بافت با کیسه
نایلون های  بافت دار و همچنین  با ریختن رنگ بر روی کیسه های  می توان 

پالستیکی و برگردان آن روی کاغذ بافت ایجاد نمود. 

4-7/1 شناخت اصول بکارگیری بافت و حجم پردازی در خلق آثار گرافیکی 
عنصر بافت برای چشم، شکل بیرونی اشیا و مواد را نشان می دهد و چگونگی سطح خارجی اجسام را قوه المسه 
مشخص می کند. همان گونه رابطه ی رنگ در کنار هم باتوجه به تضادهای رنگی بیان خاصی را به وجود می آورد. 
در کنار هم قرار گرفتن بافت های گوناگون نیز نوع جدیدی از بیان در عرصه های گرافیکی را ایجاد می کند به همین 
جهت است که ضرورت انجام تجربه بافت، خصوصاً با استفاده از حجم و رنگ در مبانی هنرهای تجسمی توصیه 
می شود. اکنون هنرمندان و گرافیستان به این حقیقت پی برده اند که ادراکات حسی انسان می تواند نقش مهمی در 
دریافت های هنری او بازی کند. در نتیجه میدان عمل برای خالقیت های هنری متنوع تر فراهم شده است. برخی از 
گرافیستان معاصر پا را از این گستره فراتر نهاده، اقدام به ایجاد ترکیبی از مواد می نمایند که برای ادراک آن عالوه بر 

بینایی و المسه از قوه شنوایی نیز می توان بهره برد. 
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1. کدام بافت ویژه سطوح دوبعدی است و فقط از طریق چشم  می توان آن را تشخیص داد؟ 
د( همه موارد ج( بافت واقعی    ب( بافت بصری    الف( بافت المسه   

2. ساده ترین روش ایجاد بافت های بصری چیست؟ 
د( منوپرینت ج( طراحی و نقاشی  ب( خراشیدن    الف( کالژ  

3. برای ایجاد لکه های سفید در آبرنگ از کدام ماده استفاده می شود؟ 
د( اسید ج( آب     ب( تینر     الف( الکل   

4. کدام گزینه از روش های ایجاد بافت بصری نمی باشد؟ 
د( راپید ج( پاستل روغنی و اتو  ب( چاپ اشیا    الف( خراشیدن   

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه دگزینه الفگزینه ج گزینه ب

1. با استفاده از تکنیک خراشیدن یک بافت بصری ایجاد کنید. 
2. با استفاده از روش نقاشی یک بافت بصری ایجاد کنید. 

3. یک بافت بصری با استفاده از روش چاپ اشیا ایجاد کنید. 

پرسش های چهارگزینه ای فصل هفتم  

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل هفتم  

سؤاالت عملی فصل هفتم  
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هدف های رفتاری: 
آشنایی با روش های ایجاد حرکت و ریتم با رنگ

اصول بکارگیری رنگ در ایجاد حرکت و ریتم
اصول و روش استفاده از حرکت و ریتم در خلق آثار 

گرافیکی

5 ساعت نظری
10 ساعت عملی

توانایی ایجاد حرکت و ریتم با بکارگیری رنگ های مختلف
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1-8/1 آشنایي با روش هاي ایجاد حرکت و ریتم با بکارگیري رنگ هاي مختلف
ایجاد توازن در رنگ آمیزی،یکی از مهمترین اهداف در کمپوزیسیون است. همان گونه که فرم ، خط و سایر عناصر 

تجسمی در جهات مختلفی برای ایجاد ترکیب بندی ، احساس مختلفی را ارائه می دهد.
این عناصر هر گاه از حالت سیاه و سفید در آمده و رنگی به خود بگیرند، باعث افزایش این احساس ها و یا کاهش 
آنها میشوند . در یک فضا هر یک از جهت های افقی، عمودی، مورب، مدور، و یا ترکیبی از این ها مفاهیم گویای 

خاص خود را دارند. 
جهت افقی:

داللت بر وزن، فاصله و وسعت است. هرگاه رنگ در جهتی افقی به کار رود،احساسی از آرامش، مرگ، وزن، 
فاصله، پهنا و غم را القا می کند. حال اگر چنین رنگی که در جهت افقی به کار رفته است از لحاظ احساسی که ایجاد 
می کند، مطابق با آن باشد، این حالت تشدید می گردد. مانند آبی و سیاه که می توانند نمایانگر آسمان و شب باشند 
و هر دو آرامشی در خود دارند که در حالت افقی این آرامش تشدید می شود. دیدن آبی دریا که در حالت افقی 

قرار گرفته است اثر آرامش بخشی آن را افزایش می دهد. اگر رنگ گرم و شادی 
در جهت افقی به کار گرفته شود، بعضی از خواص جهت افقی را کاهش داده و 

یا خنثی می نماید. 

 جهت عمودی:
قدرتمندترین متضاد جهت افقی، بر روشنی، ارتفاع و عمق داللت دارد. دو جهت عمودی و افقی به همراه یکدیگر 
تأثیر سطح، حس تعادلی، ثبات و استحکام، و سختی را القا می کنند. وقتی جهات افقی و عمودی یکدیگر را قطع 

کنند تأکیدی قوی احساس می شود.
ارتفاع را نشان می دهد و نیز گرما ،استقامت ،افراشتگی و طغیان را القا می کند. اگر رنگ را در ضخامت های مختلف 
به کار بریم.مثالً در قسمت فوقانی نازک تر باشد ،حرکتی باال رونده را القا می کند و نوعی تعالی و میل به خدا و 
شادی و حرارت را بیان می کند. اگر در باال ضخیم تر و در پایین نازک تر باشد، حرکت آن به سمت پایین و وزن 

آن افزایش می یابد و در این حالت حرارت کمتری حس می شود.
این خواص را می توان در ترکیب های مختلف بصری به کار گرفت و بر اساس 

هدفمندی اثر ، از آن ها استفاده نمود.
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جهت مورب)مایل(: 
جهت های مورب حرکت و جنبش ایجاد می کنند و توجه انسان را به عمق فضا می کشانند. هرگاه رنگ در حالت 
مورب به کار گرفته شود ، ایجاد حرکت می کند. اگر این جهت مورب با خط افقی و خط عمودی زاویه 45 درجه 
بسازد یعنی در حد میانه افقی و عمودی باشد خنثی خواهد بود یعنی نه سرد و نه گرم. نه امکانات جهت افقی را دارد 

و نه شرایط جهت عمودی را سبز و خاکستری و یا قرمز معتدل مناسب برای جهت مورب می باشد.
گرمی  به  رو  و  می شود  بیشتر  آن  در  عمودی  جهت  خواص   ، کند  میل  عمودی  سمت  به  مورب  جهت  اگراین 

می گذارد و هرگاه به سمت افقی میل کند ، خواص افقی را به خود می گیرد.
جهت مورب باعث ایجاد عمق در تابلو نیز می شود . تمام جهاتی که برای رنگ عنوان شد از افقی،مورب،عمودی،همگی 
در ترکیب با هم و یا در ترکیب با جهت های همسو با خود حالت ها و ترکیباتی ایجاد می کند و اثرهای مختلفی دارد.

خطوط مورب به طور حسی در آثار نگارگری ایرانی بسیار زیاد دیده می شود و این نشان دهنده نوعی پرسپکتیو حسی 
در آثار خوشنویسی و نقاشی ایرانی می باشد.

جهت مدور: 
 فرم های مدور که از دایره مشتق می شوند دارای اثر تمرکز هستند و در عین حال ایجاد حرکت می کنند. جهت های 

خمیده احساس سردی را القا می کنند.
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۲-8/1 شناخت اصول و روش بکارگیری رنگ های مختلف در ایجاد ریتم 
با بررسی توالی و  شناسایی ریتم در رنگ: نظم رنگ مایه های طیف نوری خود تجلی یک قانون فیزیکی است. 
نامحسوس و تدریجی در رنگ مایه های مجاور خود  به طور  تناوب در دایره رنگی، در می یابیم که رنگ مایه ها 

ادغام شده اند. 
ریتم در رنگ: ریتم به تداوم یا کیفیت پویای یک اثر هنری مربوط می شود. این کیفیت توسط طراح و به وسیله 
انتظام عناصر بصری اثر حاصل می شود و به منظور هدایت آسان و سریع چشم ناظر بر روی کلیت اثر یا بخش هایی 
اثر شود،  بر روی  ناظر  به حرکت آرام و آسان چشم  از آن صورت می پذیرد. در صورتی که حاصل کار منجر 
مفهومی از کمال و وحدت کل اثر را در ناظر القا خواهد کرد. نظم ریتمیک ارزش رنگ ها زمانی حاصل می شود 
که آن ها را براساس توالی های درجه بندی شده قرار دهیم. مثل درجه بندی منظم ارزش رنگ های تیره به روشن و 
برعکس. در چنین حالتی ناظر قادر خواهد بود که آن بخش را به صورت یکپارچه و منظم ببیند. توالی ریتمیک 
را می توان با فواصل کاماًل مشخص و واضح و یا صرفاً به صورت تغییر تدریجی گام های ارزش رنگی نمایش داد. 

3-8/1 شناخت اصول و روش استفاده از حرکت و ریتم 
بی شمار و روابط ریاضی  براساس عوامل  منظم و هماهنگ عناصر طبیعی و تجسمی است که  تکرار  ریتم شامل 
دسته بندی می شود. به عبارتی ریتم قانون کلی و بنیادین هستی و زندگی بشمار می رود. مفهوم ریتم از نظر بصری 
بینایی مطرح می گردند.  برای قوه ی  با نظمی معین و روابطی دقیق  از روند مکرر عناصر بصری که  عبارت است 
همانند قوه  شنوایی، برای قوه بینایی نیز ارزش های ریتم مطرح است. تکرار مشخصه ها یعنی هارمونی نقاط، خطوط، 
سطوح، لکه ها، حجم ها، اندازه ها، بافت ها در رنگ ها همگی می توانند موضوع ریتم باشند. ریتم می تواند همچون 
یک ضربه موسیقی با نظم مشخص به صورت مشخصه های پایین و باال، قوی و ضعیف، کوتاه و بلند، تکرار شود. 
اما عالوه بر این می تواند نامنظم و با حرکتی پیوسته، آزاد و روان هم باشد. ریتم در هنرهای تجسمی دارای کیفیات 
و جلوه های مختلف بوده، به صورت دوبعدی در سطح و سه بعدی در حجم به وجود می آید. در آثار هنری هرجا 

بحث از حرکت باشد، ریتم هم با آن همراه است. 
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1. کدام جهت احساسی از آرامش، مرگ و وزن را القا می کند؟ 
د( مدور ج( افقی     ب( مورب    الف( عمودی   

2. کدام دسته از رنگ ها اگر در جهت افقی به کار گرفته شود، خواص افقی را کاهش می دهد؟ 

د( رنگ های مکمل ج( رنگ های معتدل  ب( رنگ های گرم   الف( رنگ های سرد  

3. کدام جهت باعث ایجاد عمق در تابلو می شود؟ 
د( مدور ج( افقی     ب( عمودی    الف( مورب   

4. کدام یک از جهت های زیر حرکتی به درون و مرکز ایجاد می کنند؟ 
د( مدور ج( مورب   ب( افقی    الف( عمودی   

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه دگزینه الفگزینه ب گزینه ج

1. در یک کادر 5×5 با استفاده از رنگ های مناسب جهت های مورب یا مایل به وجود آورید. 

پرسش های چهارگزینه ای فصل هشتم  

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل هشتم  

سؤاالت عملی فصل هشتم  
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هدف های رفتاری: 
آشنایی با تجزیه فرم و رنگ 

آشنایی با روش تجزیه ی فرم و رنگ 
استفاده از آثار نقاشی تجزیه شده 

3 ساعت نظری
15 ساعت عملی

توانایی ایجاد تجزیه فرم و رنگ
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1-9/1 آشنایی با مفهوم تجزیه ی فرم و رنگ 
به قول نقاش انگلیسی ادوارد وادزورث »یک تصویر هنری در درجه ی اول چیزی نیست جز روح بخشیدن به یک 
تأیید  از ریتم فضایی فرم ها و رنگ ها استفاده شده است«. تعریف فوق در  صفحه ی مسطح و بی روح که در آن 
بسیاری از آثار نقاشی از جمله پرتره ی یک زن اثر »وان درویدن« نیز صدق می  کند که به صورت کاماًل مجرد نشان 
داده شده است. بنا به گفته ی یکی از نقاشان، انتزاع کامل، نوعی نقاشی است که در آن هیچ موضوعی به جز انتزاع 
وجود ندارد. در تصویر تجریدی مقابل حرکت دورانی مشاهده می کنید که از سمت چپ شروع شده و تا سطح 

کار ادامه می یابد. 
هنر مجرد یا هنر انتزاعی )آبستره( به هنری اطالق می شود که هیچ صورت یا شکل طبیعی در جهان در آن قابل 
شناسایی نیست و فقط از رنگ و فرم های تمثیلی و غیرطبیعی برای بیان مفاهیم خود بهره می گیرد. واژه ی انتزاع به 

معنی میزان دورشدن از طبیعت است. 
استلیزه کردن در مورد نقاشی های انسان های اولیه بوده و از ابتدای پیدایش نقاشی مورد استفاده ی نقاشان قرار گرفته، 
و جدا از موضوع نقاشی همواره برای ایجاد وحدت در کل اثر به کار می رفته است. اگر از موضوع یک تابلوی 
نقاشی صرف نظر کنیم، آنچه باقی  می ماند انتزاع یا آبستره است. معموالً یکی از طرق زیر را برای رسیدن به آبستره 

انتخاب می کنند: 
1- انتزاع کردن در حین پرداختن به موضوع نقاشی. 

2- در ابتدا آبستره و سپس ادغام آن با موضوع موردنظر. 
3- آبستره ی کامل بدون در نظر گرفتن هر گونه موضوعی. 



97

۲-9/1 شناخت روش و اصول تجزیه فرم در آثار
توجه به موضوع اثر: موضوع اثر تمایل جدی هنرمند به امور پیرامونش را افشا می  کند. چه چیزی در زندگی هنرمند 
آنقدر مهم است که موضوع نقاشی او را به خود اختصاص داده است؟ تصویر خیابانی آشفته و پر از زباله  و سطحی 
و  بسته  پنجره ی  یک  قاب  در  گلدانی  تصویر  است.  تداعی گر  را  شهر  یک  از  فقیرنشین  منطقه ای  ترک خورده، 

چهره ی دختری جوان با لباسی فاخر در کنار آن، تنهایی مفرط یک »زیبایی دست نخورده ای« را القا می کند.
گرچه مدافعان سرسخت »فرم« )فرم گرایان(، سعی در بی تفاوت جلوه دادن خود نسبت به موضوع یک اثرند، اما 
عمده ی مخاطبین عالقمندند تا شاهد موضوعی باشند از دنیای واقعی با پرداختی هنرمندانه، که خود یا همنوعانشان 

در مسیر زندگی خود با آن مواجه و درگیرند.
التفات به فرم و شکل اثر: اجزایی از یک تابلوی نقاشی که با کنار هم قرار گرفتن، روابطی را شکل می دهند که فرم 

آن اثر را می سازد. در نتیجه فرم اثر: 1( عناصر بصری و 2( ترکیب بندی است.
1( عناصر بصری - خط، رنگ، درجه ی تیرگی و روشنایی )تونالیته(، شکل، بافت و فضا همگی عناصر بصری یک 
اثر هنری را تشکیل می دهند. این عناصر نخستین چیزهایی است که چشم بیننده دریافت می کند. به عنوان مثال یک 
نقاشی با رنگ های مالیم و خطوط منحنی، احساس نرمی و لطافت را به ما منتقل می سازد. خطوط ناهموار، اشکال 

دندانه دار و رنگ های تند اثری تکان دهنده را می آفریند.
2( ترکیب بندی: نوع رابطه ی بین عناصر بصری که ذکر شد و نحوه ی قرار گرفتن آن ها در کنار یکدیگر، ترکیب بندی 
اثر را می سازد. نوع این روابط درک ما از اثر هنری را شکل می دهد و حتی کیفیت و قدرت تأثیر گذاری آن را 

تعیین می کند.
هر چند می توان بی نهایت رابطه میان عناصر بصری متصور شد، اما سه اصل کلی در درون این روابط حاکم است 
که یک اثر را حداقل در اندازه ی کالسیک آن، به اثری هنری تبدیل می کند. این اصول عبارتند از: هماهنگی، 

وحدت و تنوع.
• وحدت اجزا و عناصر، شکل دهنده ی اثر هنری از لحاظ محل قرار گرفتن، اندازه ها، تناسبات، کیفیات و جهت 

عناصر است.
• هماهنگی همان وجود نظم و ترتیبی است میان اجزا، تا بیانی روشن و گویا را القا کند.

• تنوع نیز در چند وجهی بودن اثر نمایان خواهد شد که با تحرک و پویایی، جذابیت عاطفی و بصری تولید می کند.
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3-9/1 شناخت روش و اصول تجزیه رنگ آثار
رنگ عنصر مهم و از لحاظ دیداری موثرترین عنصر شکلی است : تاثیر روان شناختی رنگ آزموده شده و معنادار 
شناخته شده است. هنگامی که مثاًل درباره ی روز با حروف سرخ، دوشنبه ی آبی، طنز سیاه یا بررسی قهوه ای سخن 
می گوییم واکنش های ما به رنگ در زبان بازتاب میابد. ما فرد حسود را گرفتار دیو سبز چشم، آدم ترسو را زرد، و 

آدم بسیار خشمگین را سرخ شده از خشم می خوانیم.
تابلو گیتار نواز پیر که جزو آثار دوره ی آبی پیکاسو است، نشان دهنده ی تأثیر افسردگی آور رنگ آبی است این 
تابلو تک رنگ است یعنی رنگ آبی بر فضای آن چیره است و جاذبه ی زیبایی شناسیک اثر پیکاسو تا اندازه ای 
در رابطه ی میان حالت القا شده با رنگ آبی و دیگر عناصر شکلی نهفته است. این تابلو نمونه و مثال خوبی برای 

توضیح تأثیر رنگ ها است. 
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1. استلیزه کردن از چه زمانی مورد استفاده نقاشان قرار گرفت؟ 
ب( بعد از رنسانس الف( از ابتدای پیدایش نقاشی    

د( هیچکدام  ج( قبل از رنسانس     

2. برای رسیدن به آبستره کدام روش استفاده می شود؟ 
الف( انتزاع کردن در حین پرداختن به موضوع نقاشی 
ب( ابتدا آبستره، سپس ادغام آن با موضوع موردنظر 
ج( آبستره کامل، بدون در نظر گرفتن هر موضوعی 

د( همه موارد 

 سؤال 2سؤال 1

گزینه د گزینه الف

پرسش های چهارگزینه ای فصل نهم   

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل نهم   




