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 موضوع رنگ، یکی از بخش های مهِم آموزش هنر در مقاطع مختلف و رشته های گوناگون هنری 
است. اگرچه منابعی در خصوص رنگ، به زبان فارسی وجود دارد، ولی در اغلب این منابع، رنگ، 
از دیدگاه هنر نقاشی و بیشتر به عنوان عنصری تزئینی مورد بررسی قرار گرفته است؛ حال آنکه با 
گسترش رشته های مختلف مرتبط با هنر و طراحی، الزم است کاربرد صحیح رنگ در این رشته ها، 

بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد.
این کتاب به بحث در مورد روش هایی پرداخته است که طراحان را به انتخاب آگاهانه و تصمیم گیری 
صحیح، معنی دار و دقیق، پیرامون رنگ راهنمایی می کند. در این راستا، در بسیاری موارد، برای 
نتایج پژوهش های متعدد در سرتاسر دنیا و نمونه محصوالِت  از  نشان دادن اهمیت و تأثیر رنگ، 

معروف و شناخته شده، استفاده شده است.
امیدوارم مطالعۀ این کتاب، مقدمه ای برای عالقه مندی بیشتر به مقولۀ رنگ، یادگیری اصول اولیۀ 
رنگ شناسی و پژوهش های بیشتر در مورد اهمیت رنگ، به ویژه در بخش طراحی باشد. بدیهی است 

نظرات و پیشنهادات شما عزیزان، راهنمایی در جهت بهبود و اصالح، در آینده خواهد بود.

پیشگفتار

آرمیتا سراج زاهدی - 1396
armitaserajzahedi@gmail.com





ز کردار هرکس که دارم سپاس 
بگویـم به یـزدان نیکی شنـاس

با سپاس فراوان از کلیۀ دوستان عزیز و اساتید گرامی که در تهیۀ مطالب و بازبینی متن این کتاب، 
وقت، دقت و اطالعات ارزشمند خود را هدیه کردند. 

از آقای دکتر سیدهاشم مسدد به خاطر بازخوانی کتاب و ویرایش علمی آن تشکر می کنم و از آقای 
دکتر همایون گلستانه صمیمانه سپاسگزارم که منابع و اطالعات خود را در اختیار اینجانب قرار دادند.

از دالیل اصلِی گردآوری این  آنها، یکی  از کلیۀ دانشجویانی که سؤاالت و چالش های  همچنین 
کتاب بود، قدردانی می کنم.





بخش اول: مقدمات رنگ

* اهمیت رنگ
رنگ، به عنوان بازتاب نور از مواد و سطوح مختلف، دنیای اطراف ما را جذاب کرده است. زندگي، 
سرشار از رنگ و جلوه هاي رنگ است. اهمیت و نقش رنگ در زندگي، مفاهیم مختلف و متنوعي از 
آن را در ذهن ما زنده مي کند. از این رو، ارائۀ یک تعریف مشخص و تعبیر مختصر، نه تنها مفهوم 

گستردۀ رنگ را دربرنخواهد گرفت، بلکه براي درک ابعاد وسیع آن، گمراه کننده نیز خواهد بود.
رنگ در همۀ ابعاد زندگي جاري است و بنابراین، مفهوم آن به همان گستردگِي مفهوم زندگي است. 
نقش رنگ در زندگي و مسائل روزمره اي که با آنها سروکار داریم، آن قدر زیاد است که هیچگاه رنگ 
را به عنوان یک واژۀ ناشناخته و غریب احساس نمي کنیم. تصور جهان بدون رنگ، ممکن نیست. 
وجود رنگ در زندگی، ضروری است، البته شاید ضرورت آن به اندازه ای نباشد که نتوان بدون آن 
زندگی کرد، اما رنگ ها، نقش مهمی در زندگی مادی، عاطفی و معنوی انسان ایفا می کنند و حتی 
بر آرامش و سالمت انسان اثر می گذارند. ما اشیاء را از روی تفاوت رنگ هایشان تشخیص می دهیم 

و فاصلۀ آنها را از هم، درک می کنیم.
فرم و رنگ، به عنوان دو عنصر مهم تجسمی شناخته می شوند و البته اهمیت رنگ اگر بیشتر از فرم 
نباشد، کمتر نیست. به طورکلی رنگ، یکی از شاخص های بسیار قوی در مبحث زیبایی شناسی است.
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هنرشناس روسی، چرنیشفسکی1، گفته است: »حس زیبایی نمی تواند از بینایی و شنوایی جدا شود 
و احساس رنگ، محبوب ترین شکل حس کردن زیبایی است«.

رنگ به برقراری ارتباط کمک می کند و درک و دریافت ما در بسیاری موارد، از طریق رنگ ها حاصل 
می شود. رنگ در تابلوهای راهنما، خودروها، نمای ساختمان ها، محصوالت فروشگاه ها، فضاهای کار 

و زندگی، غذایی که می خوریم، لباسی که می پوشیم و حتی فضای مجازی نیز حضور دارد. 
با وجود وسعت کاربرد رنگ و تأثیر آن در زندگی، معمواًلً توجه کافی به آن نداریم. شاید به دلیل 
وجود و حضور رنگ در همۀ لحظات زندگی است که اهمیت آن چندان که باید، شناخته نشده است. 
باوجود بی تفاوتی نسبت به رنگ ها، خوشبختانه کسانی که از نعمت بینایی برخوردارند، قادر به درک 

و احساس زیبایی آن هستند. 

1. Chernyshevsky

تصویر 1-1: آیا تا به حال زندگی را بدون رنگ تصور کرده اید؟
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تصویر 1-2: رنگ در فضاهای مختلف کار و زندگی روزمرۀ ما حضور دارد.
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* مطالعۀ رنگ
رنگ، به روش های مختلفی توصیف می شود؛ دیده می شود، ولی قابل لمس نیست؛ طبیعی است؛ 
مانند هوای آزاد است و تمام مدت، زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد. عالوه بر این، رنگ های 
نیازمند مطالعات گسترده  باشند. بررسی رنگ،  یا مقیاس  القاءکنندۀ فاصله، وزن  خاص، می توانند 

در رشته های مختلف از جمله فیزیک، شیمی، فیزیولوژی، روانشناسی، هنر و زیبایی شناسی است.
فیزیک دان ها بیشتر به پدیدۀ نور توجه دارند، طبیعت را مطالعه می کنند و نوسانات و ارتعاشات نور 
را مورد بررسی قرار می دهند. تجزیۀ نور سفید و طیف های رنگی آن را مورد مطالعه قرار می دهند و 

طیف نور و طول موج رنگ ها را تجزیه و تحلیل می کنند.
و  ثبات  و  بررسی می کنند  را  رنگدانه ها  و ساختمان  اتمی  مولکولی، ساختار  ترکیبات  شیمیدان ها، 
آزمایش می کنند.  را  استحکام رنگ ها، مایعات حالل رنگ و تهیۀ رنگ های مصنوعی و ترکیبی 

سرعت پیشرفت صنعت و فناوری، امکانات فوق العاده ای را در اختیار علم شیمی قرار داده است.
فیزیولوژیست ها، تأثیرات مختلف نور و رنگ را به کمک دستگاه های گوناگون، بر مغز، اندیشه و 
تاریکی و روشنی روی چشم و دیدن رنگ ها، واکنش  اثر  بررسی  آزمایش می کنند.  انسان  چشم 

بینایی و درک رنگ، از وظایف فیزیولوژیست هاست.
هنرمنداِن رنگ شناس نیز حاالت گوناگون رنگ را از دیدگاه زیبایی شناسی مورد بررسی قرار می دهند 
و در عین حال، در کنار روانشناسان، جنبه های فیزیولوژیک و روان شناختی را نیز در نظر می گیرند. 
در  و حاالت مختلف  دارد  ویژه ای  اهمیت  روانی رنگ ها،  تأثیر  و  رنگ  موارد، خصوصیات  این  در 

ترکیب رنگ ها، پایۀ درک زیبایی شناسی رنگ است.

ما رنگ را به سه روش درک می کنیم و زیبایی شناسی رنگ، در نهایت، دستیابی به این سه دریافت 
را امکان پذیر می کند:

1. احساس عینی1 )درک بصری(
2. هیجان و تأثر بیانی2 )درک عاطفی(

3. ساختار3 )درک نمادین(
استفادۀ مؤثر از رنگ، این سه اصل را با هم یکی می کند تا معنا، خلق شود.

1. Impression
2. Expression
3. Construction
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احساس عینی رنگ: 
به گفتۀ ایتن1 )1970(، »رنگ ها فرزندان نور هستند«. اشیاء رنگ ندارند، انعکاس نور از آنها، رنگ 
تولید می کند. واکنش چشم و مغز ما به نور، چیزی است که به عنوان برداشت خود از رنگ اشیاء، 
درک می کنیم. مطالعۀ احساس عینِی رنگ، که در حقیقت خواص فیزیکی رنگ را دربرمی گیرد، 

ساده ترین اصل است و با تأثیرات رنگ در طبیعت آغاز می شود.

هیجان و تأثر بیانی رنگ: 
از آنجا که رنگ، تفسیر مغز انسان است، پس تعجبی هم ندارد که می تواند مغز ما را تحت تأثیر قرار 
دهد. هیجان و تأثر بیانی رنگ، اصطالحی است که برای توصیف واکنش های طبیعی به محرک 

رنگ به کار می رود. این واکنش ها عمومًا جهانی هستند.

ساختار رنگ: 
از سوی دیگر، ساختار رنگ، یک واکنش آموخته شده نسبت به رنگ است که به فرهنگ بستگی 
به واکنش های کاماًل متفاوتی در  تأثیرات فرهنگی اهمیت زیادی دارند چون می توانند  این  دارد. 

افراد مختلف، منجر شوند.

هنرمندان، مفاهیم و ویژگي هاي رنگ را معمواًلً به سه طریق در آثار خود به کار می گیرند )حسینی راد، 
:)1391

1. رنگ به عنوان عنصري تجسمي براي توصیف موضوع اثر و خصوصیات آن؛ مثل ترسیم یک 
زمین،  )درخت ها، ساختمان ها،  منظره  آن  اجزاي  از  براي هر کدام  زمستاني که  یا  پاییزي  منظرۀ 
آسمان و...( از طیف رنگ هاي خاصي استفاده مي شود. به این ترتیب پاییزي یا زمستاني بودن فضاي 

آن منظره و همۀ ویژگي هایش با رنگ هایي که در آن استفاده شده، توصیف مي گردد.
2. رنگ به عنوان عنصري نمادین و استعاري که معاني عمیق و دروني اثر و اجزاي آن را به نمایش 
اعتقادي،  اساس محتواي موضوعات  بر  هنرمندان  که  آثاري  از  بسیاري  در  مثال  براي  مي گذارد. 

مذهبي، رمزي و افسانه اي ساخته اند، کاربرد رنگ عمومًا جنبه اي نمادین و استعاري دارد.
3. استفاده از رنگ براي به نمایش گذاشتن ارزش هاي دروني و زیبایي ها و تأثیرات خوِد رنگ، بدون 
در نظر داشتن ارزش هاي استعاري و توصیفي آن؛ مانند رنگ هایي که در هنرهاي سنتي مثل فرش، 

گلیم، پارچه، طراحي و دوخت لباس، معماري و شهرسازي به کار گرفته مي شوند.

1. Johannes Itten
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یک یا دو یا هر سۀ این جنبه هاي سه گانه در کاربرد رنگ، ممکن است در یک طرح، مورد تأکید 
و استفاده قرار گیرند. اگرچه رنگ همواره به عنوان ماده و عنصر اصلي کار هنرمنداِن نقاش، مورد 
کید قرار مي گیرد، اما وظیفۀ آن در هنرهاي دیگر نیز از اهمیت ویژه اي برخوردار است. نقش رنگ  تأ
آثار حجمي، فضاهاي عمومي،  اجراي یک اعالن،  آثار گرافیکي، بسته بندي کاالها، ترسیم و  در 
طراحی شهري و معماري، مجسمه سازي، طراحي پارچه و لباس، مبلمان و تزئینات داخلي، عکاسي، 

سینما و محصوالت مختلف، اهمیتي چشمگیر دارد.
باید در نظر داشت که موفقیت در ابداع آثار هنری و طرح های مختلف، عالوه بر قریحه و ذوق، بیش 
از هر چیز، به توانایي ها و تجربۀ عملي و شناخت خصوصیات و امکانات ابزار و مواد مختلف بستگی 
دارد. اثر هنري، در عمل شکل مي گیرد و آفریده مي شود و شناخت ویژگي  رنگ ها به عنوان یک 

ابزار و کاربرد مؤثر آن ها، بیش از هر چیز در گرو انجام مطالعات و تمرین های رنگ است.

* پیشینۀ استفاده از رنگ
نمونه های اولیۀ کاربرد رنگ را در تصاویِر به دست آمده از غارها می توان مشاهده کرد؛ تصاویری که 

انسان های ماقبل تاریخ روی دیواره و سقف غارها با استفاده از مواد رنگیِن طبیعی ترسیم نمودند.
رنگ ها همانقدر که امروزه مورد توجه ما هستند، برای انسان های اولیه نیز مهم و ضروری بوده اند. 
از  کرده،  تزئین  رنگ ها  انواع  با  را  خود  بدن  و  و حتی صورت  ابزار، ظروف  نخستین،  انسان های 
زیورآالت رنگی مختلف استفاده می کردند و تصاویر رنگینی را بر دیوارۀ غارها ترسیم می نمودند. 
استفاده از رنگ برای اجداد ما، تنها جنبۀ تزئینی نداشته؛  در بسیاری موارد، استفاده از رنگ به منظور 

نشان دادن حاالت خاِص روحی یا انجام مراسم مختلف نبرد، ازدواج یا نیایش بوده است.
پژوهش های دکتر الرنس بارهام1 )پژوهشگر دانشگاه لیورپول( بر روی ابزار و آثار به دست  آمده از 
یک سایت باستان شناسی در زامبیا، به کشف ِگل اُخرا2 )خاک سرخ( و رنگدانه های معدنی مربوط به 
اوایل دورۀ میانه سنگی منجر شده است و این امر می تواند نشان دهندۀ این موضوع باشد که انسان 
اولیه حدود 200/000 تا 400/000 سال پیش، از رنگ استفاده می کرده است. دکتر بارهام می گوید 
انسان ساکن در این منطقه از گل اخرا برای به دست آوردن رنگ استفاده می کرده و با ترکیب آن 
قرمز،  به رنگ های  اخرا  این منطقه، گل  در  با چربی حیوانات، رنگ های مختلف می ساخته است. 
آغاز  تاریخ تکامل بشر، همواره زمان  دارد. در  ارغوانی وجود  زرد، قهوه ای، صورتی، سیاه و حتی 
به کاربردن نشانه ها برای برقراری ارتباط، یکی از موضوعات مورد بحث باستان شناسان بوده است. 
اگر این موضوع صحت داشته باشد، اولین نمونه های شناخته شده از تفکر انتزاعی و استفاده از رنگ 
به عنوان نماد، به هزاران سال قبل برمی گردد. اگرچه به نظر می رسد برخی از باستان شناسان هنوز 
1. Lawrence Barham

2. گل اخرا نوعی کانی حاوی اکسید آهن است که ترکیبات رنگی گوناگونی از آن به دست می آید.
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به  نشانه های بیشتری برای پذیرش اینکه کاربرد رنگ از این منطقه آغاز شده، نیاز دارند.
باقی  به قدری درخشان هستند و خوب  اسپانیا،  آلتامیرا1 در شمال  تاریخ غار  از  نقاشی های پیش 
و  پنداشتند  تقلبی  را  آنها  افراد،  از  بسیاری  نوزدهم کشف شدند،  اواخر قرن  در  مانده اند که وقتی 
قدمت آنها را رد کردند. عدۀ کمی باور کردند که آب رنگ های ابتدایی که از ترکیب رنگدانه ها با 
صمغ درختان یا جوشاندۀ استخوان ساخته می شد، می تواند 15/000 سال دوام داشته باشد. آنها باور 

نمی کردند که نیاکان پالئولیتیک ما، چنین هنرمندان ماهری باشند. 

1. Altamira

تصویر 1-3: نمونه ای از نقاشی های غار آلتامیرا )Altamira(، اسپانیا

تصویر 1-4: نمونه ای از نقاشی های غار السکو )Lascaux(، فرانسه
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در  را  مشابهی  تصاویر  نیز  گرفت  صورت  مختلف  مناطق  در  که  میالدی   1940 سال  اکتشافات 
برای  که  استخوان  جنس  از  لوله هایی  شامل  هنری،  ابزارهای  همراه  به  السکو1  آهکی  غارهای 

پاشیدن رنگ نهایی استفاده می شد، آشکار کرد.
برخی از باستان شناسان براین باور هستند که انسان های ماقبل تاریخ از شابلون و حتی گاهی با 
دمیدن رنگ در استخوان توخالی پرندگان، از نوعی اسپرِی رنگ استفاده می کردند و استخوان شانه 

را به عنوان پالت رنگ به کار می بردند.
باستان توجه  ایران  آثار هنری کهن مصر، هند، چین، یونان، آمریکای مرکزی و  به  هنگامی که 
می کنیم، از احساس بشر اولیه نسبت به رنگ، شگفت زده می شویم. فرض نادرست این است که 
بشر اولیه، در زندگی خود به نوعی محتاج زیبایی بوده و خود را با رنگ های فریبنده، در شکل های 
مختلف هنری مانند معماری، نقاشی، مجسمه سازی، نساجی و غیره محصور می کرده است. حال 
آنکه مردم باستان نسبت به رنگ، نگرشی مذهبی و اعتقادی داشته اند و برخورد آنها با رنگ، از 

زیبایی شناسی ِصرف، فرسنگ ها فاصله داشته است.
مصریان،  یونانیان و ایرانیان، رنگ را به روش های مختلف و به کمک مواد گوناگون در پوشاک و 
معماری خود به کار می بردند. ظروف سفالی با نقش های رنگی و آجرهایی با لعاب های رنگین از 

مناطق مختلف و متعلق به تمدن های کهن به دست آمده است.

1. Lascaux

)Nefertari( تصویر 1-5: نمونه ای از نقاشی دیواری مصر باستان
)مصریان، رنگ هایشان را با ماده ای صمغ مانند ترکیب می کردند و هریک را جداگانه اِعمال می کردند، بدون اینکه ذره ای با 

هم مخلوط گردند.(
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نکتۀ قابل توجه این است که رنگ های مورد استفادۀ انساِن دوران کهن، ساده و یکسان بودند. در 
واقع رنگ مایه های انتخابی در جهان باستان به ندرت از دایرۀ رنگ های زیر خارج بوده است: قرمز، 
طالیی، زرد، سبز، آبی، ارغوانی، سفید و سیاه. )جعبه رنگ هایی که از مصر باستان به دست آمده نیز 

اغلب دارای بخش هایی برای هشت رنگ بوده است.(
به طور کلی در فرهنگ های کهن، دو رنگ سیاه و سفید، بسیار برجسته به نظر می رسند و چنانچه 
رنگ سومی وجود داشته، آن رنگ قطعًا قرمز بوده است. )انسان های عصر حجر، گل اخرایی را که 

با آب یا چربی ترکیب شده و شبیه خون بوده، مقدس می دانستند.(
و  به کار می گرفته  را در مراسم و جشن های گوناگون خود  از دیرباز، رنگ  انسان  ترتیب  این  به 
رفته رفته شیوه هاي متعدد به دست آوردن رنگ از طبیعت را آموخته است. قبل از تولید رنگ صنعتي، 
از گیاهان و پودرهاي طبیعی به دست مي آمدند و گیاهاني مانند روناس، حنا، گل  تمامي رنگ ها 
سفید، الجورد و بزرک مورد استفاده قرار می گرفتند. استادکاران نقاش، رنگ مورد نیاز خود را در 
حین کار، به صورت دستي و با فرمول هاي سنتي خود تهیه مي کردند و بنابراین رنگ هاي ساخته 
از مواد معدني در ساخت  استفاده  با گذشت زمان،  نداشتند.  این روش، ترکیبات یکساني  به  شده 

رنگ ها متداول شده و بعدها نیز استفاده از رنگ دانه های آلي، رواج یافت.
تقریبًا تا زمان رنسانس، انسان به نمادگرایی، عرفان و جادو معتقد بود و آنچه با رنگ انجام می داد، 
به وی دیکته می شد و هنرمند عهد باستان به جای بیان احساسات شخصی خود، دستورات و تعالیم 
مذهبی خود را اجرا می کرد و به این ترتیب می توان گفت که در آن شرایط، نمی توانست تخیل 
آزادش را بروز دهد. به این ترتیب تا اوایل قرن هجدهم میالدی، رنگ کردن اشیاء، بیشتر جنبۀ 

هنری و تشریفاتی داشت و نقاشی با الهام از طبیعت صورت می گرفت.
به تدریج حجم، نور، رنگ، فضا و حرکت در اختیار هنرمندان قرار گرفت و میدان عرضۀ آثار هنری 
نیز فراتر از تابلوهای نقاشی، گسترش یافت. جنبش های هنری اوایل قرن بیستم نیز به تعمق بیشتر 
به کمک  امروزه هنرمندان و طراحان،  تا جایی که  تأثیر رنگ، کمک کرد،  و  اهمیت  در خصوص 
فناوری های نوین، امکانات و رسانه های رنگیِن متنوعی برای ارتباط با عموم مردم، در اختیار دارند.
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بخش دوم: ادراک رنگ

* دیدن رنگ
دیدن رنگ فرایندی است که چگونگي و درک آن به سه عامل زیر وابسته است:

1. نور:
نور، منبع فرآیند درک رنگ است که بدون آن، رنگ اشیاء دیده نمي شود.

2. رنگ: 
ساختار مولکولي و اتمی اشیاء باعث مي شود همه یا بخشي از نور تابیده شده به آنها منعکس شود و 

در نتیجه به رنگ همان بخش از طیف نور که منعکس می کنند، دیده شوند.
3. چشم: 

چشم انسان، نور بازتاب شده از سطح اشیاء را در یک فرآیند پیچیده به وسیلۀ سلول هاي نوري شبکیه 
تشخیص مي دهد.
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 * نور
به طور کلی نور مرئی )پرتو( تابش الکترومغناطیسی است که به چشم انسان می رسد و مسئول حس 
بینایی است. رنگی که ما مشاهده می کنیم، به طول موج )یا فرکانس( نور تابیده شده یا بازتابیده از 
جسم به چشم ما، بستگی دارد. نور مرئي یا نور سفید )یعني آن قسمت از نور خورشید که ما قادر 
هستیم آن را با چشم ببینیم( از طول موج هاي مختلفي تشکیل شده است. هنگامي که باریکه اي از 
نور خورشید به منشور تابیده شود، هنگام عبور از سطح منشور، مي شکند و پس از برخورد با زمینۀ 
سفید، به صورت طیفي رنگین دیده مي شود. در طیف حاصل، هر دسته از طول موج ها، رنگ خاصي 

را نشان مي دهد.

هر رنگ، ویژگی ها و طول موج خاص خود را دارد. قرمز، دارای بلندترین طول موج قابل مشاهده 
نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش است که  از آن به ترتیب  نانومتر( و بعد  است )حدود 700 

کوتاه ترین طول موج را دارد )حدود 400 نانومتر(.

تصویر 2-1: تجزیۀ نور توسط منشور

تصویر 2-2: طیف امواج الکترومغناطیس
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قسمتي از طیف وسیع امواج الکترومغناطیسي که طول موج آن در محدودۀ 400 تا 700 نانومتر است 
و به عنوان نور مرئی نام برده می شود، توسط چشم انسان قابل رؤیت است و روي چشم انسان تأثیر 
دارد. چشم انسان قدرت دیدن طول موج هاي کوتاه تر یا بلندتر از این محدوده را ندارد و حداکثر 

حساسیت چشم انسان در طول موج 555 نانومتر است.

این موضوع به این معني نیست که امواج غیرقابل رؤیت، روي چشم تأثیری ندارند، بلکه این امواج 
توسط چشم جذب شده و اثر حرارتي در آن ایجاد مي کنند؛ در نتیجه الزم است چشم خود را از 

تشعشعات خطرناک غیرقابل رؤیت حفظ کنیم.
اغلب اشیاء، تنها بخشی از گسترۀ طیِف نور تابیده به خود را باز می تابانند. گل سرخ، قرمز به نظر 
می رسد چون حاوی رنگدانه های قرمزی است که اغلب طیف های نور مرئی را جذب کرده و قرمز 
را بازتاب می کند. برای اینکه یک شی ء، رنگی دیده شود، طول موجی که رنگدانه های آن بازتاب 
می کنند باید در منبع نور وجود داشته باشد. اگر یک شی ء قرمز، زیر منبع نوری قرار بگیرد که فاقد 
طول موج قرمز باشد، تمام نوری که به شی ء می تابد، جذب می شود و هیچ رنگی به چشم ما بازتاب 

نمی شود. یک جسم قرمز، زیر نور سبز، سیاه )تیره( دیده می شود.

تصویر 2-3: طیف امواج مرئی

تصویر 2-4: بازتاب نور از اجسام، تداعی گر رنگ آنهاست.
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واکنش اجسام نسبت به نور:
این نور است که رنگ را تولید می کند؛ بدون نور، رنگی هم وجود نخواهد داشت. اگر همۀ نوری 
که به جسم می تابد، از آن عبور کند، جسم، شفاف است؛ مانند شیشه. اگر قسمتی از نور تابیده شده 
به جسم، بازتاب شده و قسمتی دیگر از آن جذب شود، جسم، نیمه شفاف است؛ مثل کاغذ پوستی 
یا کاغذ کالک. اگر بخش زیادی از نور تابیده شده به جسم، بازتاب شود، جسم را به رنگ طیف نور 

بازتاب شده، خواهیم دید.

نور-   رنگ غیرمستقیم:
رنگ غیرمستقیم، گونه ای از نور غیرمستقیم است. رنگ غیرمستقیم، زمانی پدید می آید که نور به 
یک سطح وسیع با رنگ منعکس کنندۀ نور بتابد و بر روی جسمی در نزدیکی آن، بازتاب ایجاد کند؛ 

در این صورت، رنگ ظاهری این جسم با توجه به نور -  رنگ تابیده شده، تغییر خواهد کرد.

تصویر 2-5: واکنش اجسام نسبت به نور

تصویر 2-6: نور- رنگ غیرمستقیم
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پراکندگی نور:
بر  بازتاب شده،  نور  پرتوی  و جهت  می کند  تعیین  را  به جسم  نور  تابش  زاویۀ  نور،  منبع  موقعیت 
چگونگی درک رنگ از لحاظ تیرگی و روشنی تأثیر می گذارد. سطوح با بافت های مختلف، رنگ 
واقعی نور )طول موج( را تحت تأثیر قرار می دهند. یک سطح صاف، نور بیشتری را مستقیمًا بازتاب 
می کند، در حالی که یک سطح زبر یا مات، نور را به صورت پراکنده بازتاب می کند. بنابراین ممکن 
یا  بافت دار  برسد. سطوح  نظر  به  زبر  از یک سطح  است یک سطح صاف، سبک تر و درخشان تر 
نامنظم، نور را در جهات مختلف پراکنده می کنند و می توانند تنوع تیره و روشن را در رنگ ها ایجاد 

کرده و آنها را پویا و زنده نشان دهند.
ماده، محدود  یا  رنگ  به یک  که  مواقعی  در  تا  به طراحان کمک می کند  در سطوح،  بافت  تنوع 
ماده(،  یک  یا  رنگ  )یک  مات  شیشه های  یا  آج دار  مواد  کنند.  ایجاد  را  تأثیراتی  چنین  می شوند، 

الگوهای رنگی مختلفی را ایجاد می کنند.

تصویر 2-7: مقایسۀ بازتاب نور در سطوح صاف و بافت دار
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* دریافت و درک رنگ
اگرچه حس بویایی مهم ترین منبع انسان برای دریافت اطالعات در دوران پیش از تاریخ بوده است، 
ولی حس بینایی، مهم ترین ابزار بقای انسان شده و عالوه بر این، به عنوان شکارچی و گردآورندۀ 
غذا در روزهای اولیه تکامل، انواع مختلفی از رنگ ها و شکل ها در چشم اندازهای طبیعی، تجربه 

شده و این امر به بخشی از کد ژنتیکی انسان تبدیل شده است.
المسه، چشایی، بویایی، شنوایی و بینایی حواسی هستند که به کمک آنها در مورد جهان پیرامونمان 
و  ماست  تجربیات  اغلب  اصلی  منبع  بینایی،  تکامل،  فعلی  در وضعیت  می کنیم.  اطالعات کسب 
می توان گفت دنیای انسان ها در درجۀ اول، دنیایی بصری است. ِجنسن1 )1996( معتقد است که 
انسان، 90 درصد از دانسته های خود را دربارۀ دنیای اطراف، از طریق حس بینایی به دست می آورد.

آنچه که می بینیم، رنگ است. رنگ یک تجربۀ بصری و احساسی از نور است که توسط سایر حواس 
درک نمی شود. شبکیۀ چشم، نوری را که از اجسام نورانی مثل المپ یا از اشیای غیرنورانی مثل میز 
یا صندلی بازتاب می شود، جذب کرده و یک پیام یا حس را به مغز ارسال می کند. این حس، ما را 

از رنگ که همان ویژگی نور است، آگاه می کند.
سیستم عصبی، نیاز به ورودی )درون داد( و تحریک دارد. با توجه به درون دادهای بصری، در غیاب 
انواع رنگ و شکل، بی حوصله و کسل می شویم. )اثرات سلول انفرادی را در زندان در نظر بگیرید.( 

در نتیجه، رنگ به یکی از نیازهای عصبی اصلی برای تحریک، می پردازد.
چشم انسان عضوی است که حاالت دریافت شده از دنیای مملو از رنگ محیط را به مغز منتقل 
به مجموعه ای  را  این عضو  انسان،  در چشم  اعصاب موجود  و  و دقت شبکیه  می کند. حساسیت 
پیچیده با کارایی باال تبدیل کرده است که حتی گاهی جزء یکی از برتری های انسان در مقایسه با 

حیوانات شناخته می شود.
از لحاظ علمی، نور که از فوتون ها ساخته شده، تنها یکی از اشکال قابل مشاهدۀ انرژی است و 
رنگ به طور ساده، نوِر مربوط به طول موج های مختلف است. شیوه ای که اغلب از طریق آن رنگ ها 
استوانه ای  و  مخروطی  سلول های  که  است  چشم  شبکیۀ  حسگرهای  فعالیت  نتیجۀ  می بینیم،  را 
)میله ای( نامیده می شوند. سلول های استوانه ای یا میله ای نسبت به نور حساس هستند، ولی اغلب 
آنها قادر به تشخیص رنگ نیستند و تنها خاکستری های مختلف را تشخیص می دهند. ردیاب های 
رنگ در چشم انسان، سلول های مخروطی هستند. هریک از سلول های مخروطی شامل یکی از سه 
رنگدانۀ حساس به قرمز، سبز و آبی است. هر رنگدانه، طول موج خاصی از رنگ را جذب می کند، 
مثاًل مخروط های طول موج کوتاه، نور آبی را جذب می کنند، مخروط های طول موج متوسط، نور 

1. Eric P. Jensen
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را  رنگی  وقتی  را جذب می کنند.  قرمز  نور  بلند،  و مخروط های طول موج  را جذب می کنند  سبز 
مشاهده می کنیم که طول موجی بین رنگ های اصلی نور یعنی آبی، قرمز و سبز دارد، مجموعه ای 
از سلول های مخروطی تحریک می شوند. نتیجه این است که می توانیم نور مربوط به همۀ رنگ های 

طیف های مرئی را تشخیص دهیم.

تصویر 2-8: اجزای چشم انسان
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* واکنش انسان نسبت به رنگ
رنگ، تأثیر عمیقی بر رفتار انسان دارد و واکنش های فیزیکی و روان شناختی افراد نسبت به رنگ، 

در بسیاری موارد، قابل تکرار و قابل پیش بینی است.
دربارۀ  روان شناختی  جهانی  انجمن های  اطالعات  براساس  می توان  که  دارد  وجود  کلیاتی  امروزه 
ارتباط  می شود؛  توجه  جلب  باعث  قرمز  رنگ  مثاًل  کرد.  بیان  رنگ،  به  نسبت  انسان  واکنش 
روان شناختی که به آغاز تاریخ بازمی گردد. رنگ قرمز با خون و آتش در ارتباط است؛ دو عنصر مهم 
در حفظ حیات. اگرچه ممکن است همیشه الزم نباشد با دیدن رنگ قرمز فرار کنیم، اما بهتر است 

به قرمز توجه کنیم!

واکنش زیست شناختی:
رنگ ها می توانند واکنش های زیست شناختی متفاوتی را در بدن انسان ایجاد کنند. عکس العمل های 
زیست شناختی گوناگونی نسبت به دو طیف قرمز و آبی وجود دارد: رنگ قرمز، باعث باال رفتن فشار 
تحریک می کند.  را  مغزی  امواج  و  )تعرق( می شود  پوستی  واکنش  و  تنفس  نبض،  خون، ضربان 
همچنین کشش عضالنِی قابل مالحظه ای ایجاد کرده و تناوب چشم برهم زدن را زیاد می کند و 
برعکس، رنگ آبی، فشار خون و میزان نبض را پایین می آورد، تعرق را کم می کند و امواج مغزی 
را کاهش می دهد. منطقۀ طیف سبز، کم و بیش خنثی است، نارنجی و زرد، اثرات مشابه قرمز، البته 

ضعیف تر دارند، ارغوانی و بنفش نیز شبیه آبی عمل می کنند.

واکنش بصری:
اعتقاد بر این است که رنگ زرد در باالترین سطح درخشش قرار دارد، یعنی روشن ترین بخش طیف 
نور است. )به گفتۀ ارسطو، زرد، اولین رنگی است که از تاریکی خارج می شود.( رنگ زرد، کاماًل 
واضح دیده می شود و از نظر روان شناختی نیز خوشایند است. بعد از زرد، که در باالی لیست قرار 
دارد، به ترتیب نارنجی-زرد، زرد-سبز و سبز قرار دارند. قرمز تیره، آبی و بنفش در پایین ترین سطح 
هستند. در واقع نور آبی، وضوح اشیاء را از بین برده، در اطراف آنها هاله ای ایجاد می کند. به نظر 
می رسد که بعد از عادت کردن چشم به تاریکی، دقت بینایی، زیر نور قرمز، کامل است. از نور قرمز 
به طور گسترده ای در صفحۀ فرمان هواپیماها و اتاق کنترل کشتی ها و زیردریایی ها استفاده می شود. 
این نور بر چشمی که به تاریکی عادت کرده، تأثیر کمی می گذارد و چشم را تحریک نمی کند و برای 

مکان های تاریک، مناسب است.
طراحان، با استفادۀ کاربردی از رنگ در مکان های مختلف سروکار دارند. بنابراین با استفاده از این 
اصول، به راحتی می توانند در مورد انتخاب رنگ تصمیم بگیرند؛ به عنوان مثال، در مکان هایی مانند 
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سالن های ورزشی که احتمال مصدومیت وجود دارد و الزم است شخص به محیط اطراف توجه کند، 
محیطی با رنگ هایی مثل زرد، نارنجی یا صورتی توصیه می شود، زیرا در این حالت، چشم انسان با 
محیط سازگار شده، ایمنی بیشتری حاصل می شود. اما در مکان هایی که اَعمال ساکن تر و کارهای 
چشمی یا ذهنی مورد نظر است، بهتر است از درخشندگی محیط کاسته شود، چراکه درخشندگی 
محیط می تواند باعث حواس پرتی شود. با استفاده از رنگ هایی با درخشندگی متوسط )مانند سبز، 
سبز-آبی، بژ یا آجری( در محیط و در صورت لزوم تاباندن نور اضافی بر سوژۀ مورد نظر، می توان 
تا  از مردم هنگام کار فکری سخت، چشمانشان را می بندند  ایجاد نمود. بسیاری  تمرکز بیشتری 
کاماًل عوامل محیطی را از بین ببرند. یکی از فواید این اصل این است که امکان انتخاب رنگ از 

بین نمی رود و از نظر زیبایی شناسی می توان رنگ دلخواه را انتخاب کرد.

واکنش روانی:
هر رنگ، تأثیر فیزیکی و روحی خاصی را بر بیننده می گذارد و افراد، واکنش های متفاوتی نسبت به 
رنگ های مختلف از خود نشان می دهند. محققان تاکنون نتوانسته اند یک سیستم منسجم جهانی را 
که قادر به دسته بندی کلیۀ واکنش های افراد نسبت به رنگ های مختلف باشد، پایه ریزی نمایند و 
معتقدند که عکس العمل افراد به فاکتورهای متعددی نظیر فرهنگ، جنس، سن، موقعیت احساسی 
و ذهنی و تجربه های خاص فردی، بستگی دارد. البته نوع و شدت این واکنش ها نیز منحصربفرد 
است. )به عنوان مثال اگر کسی در اعماق اقیانوس گیر افتاده باشد و تا مرز غرق شدن پیش رفته 

باشد، به احتمال زیاد رنگ آبی به عنوان رنگی آرامش بخش برای او به شمار نمی رود.(
روانشناسی رنگ ها یک شاخۀ نظری نیست که تنها به بخش آکادمیک محدود شود، بلکه گسترۀ 
تحقیقات این حوزه در زندگی روزمرۀ عموم مردم، نمود پیدا می کند. روانشناسی رنگ ها در دنیای 
تجاری امروز حائز اهمیت است و می توان گفت که هر چیزی را که در اطراف خود می بینیم، به 

گونه ای در ارتباط مستقیم با این موضوع قرار دارد.
رنگ ها مي توانند نمادها و نشانه هایي متناسب با زندگي، نوع تفکر و اعتقادات جوامع و افراد باشند. 
گاهي نیز تعبیرهایي از رنگ ها صورت مي گیرد که ریشه در رابطۀ ما با رنگ هاي موجود در طبیعت 
دارد و ناشي از تأثیراتي است که رنگ ها به طور مستقیم و غیرمستقیم به صورت رواني بر ذهن و 

ضمیر ما مي گذارند.
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* برقراری ارتباط با رنگ
کل زندگی بر روی زمین، تحت تأثیر اشعه و انرژی خورشید قرار دارد. بخشی از این انرژی، نور قابل 
رؤیت است. رنگ، جزئی از محیط و نتیجۀ نور است؛ بنابراین رنگ، بخشی از محیط و ارتباطات را 

تشکیل می دهد.
از آغاز دوران کودکی، زمانی که چشم ما برای اولین بار رنگ را درک می کند، شروع می کنیم به 
برای  که  دارد  نقش  کودکی  دوران  خاطرات  در  قدری  به  رنگ  رنگ ها.  دربارۀ  احساسات  تدوین 
همیشه در روان انسان حک می شود. ممکن است حتی نسبت به این موضوع که رنگ ها را به همراه 

حادثه ای خاص به یاد می آوریم، آگاه نباشیم.
نوزادان در دوماهگی اشیای رنگی را به اشیای بی رنگ ترجیح می دهند. مطالعات ردیابی چشم که 
محدودۀ توجه نوزادان را ثبت می کند، نشان می دهد که قرمز و آبی رنگ هایی هستند که اغلب 
نوزادان آنها را دوست دارند. اگرچه نوزادان اغلب به ترکیب سیاه و سفید جذب می شوند، ولی این 
دلیل تضاد  به  بلکه سیاه و سفید  ترجیح می دهند،  را  ترکیب رنگ  این  آنها  نیست که  بدان معنی 
شدیدی که با هم دارند، توجه نوزادان را جلب می کنند. رنگ های اصلی و روشن، اغلب به عنوان 

محرکی برای افزایش رشد مغزی کودکان استفاده می شوند.
در مورد نوجوانان و جوانان، استفاده از رنگ های ُمد روز خیلی مهم است، چون باعث می شود که 
آنها احساس کنند در بین همساالن خود دارای موقعیت خوبی هستند و دیگران آنها را به رسمیت 
بودن هم  اظهار وجود کردن و متمایز  برای  از رنگ  نوجوانان و جوانان  اینکه  می شناسند. ضمن 

استفاده می کنند؛ چه روشی بهتر از داشتن موهایی سبز برای جلب توجه سراغ دارید؟
این گروه های سنی هستند که گرایشات رنگ را هدایت می کنند، بنابراین شرکت ها و تولیدکننده ها 

باید از جهت گیری این قبیل گرایشات، آگاه باشند.
همچنانکه به بلوغ می رسیم، از نیاز خود برای ابراز وجود آگاه تر می شویم؛ گرایشات، هنوز هم نقشی 
کلیدی در برقراری ارتباط با رنگ دارند، ولی در این دوران، امیال و سلیقۀ شخصی هم به همان 

اندازه مهم است.
در بزرگسالی هم این موضوع ادامه دارد و به این ترتیب هریک از ما به رنگ های خاص، واکنش 

مثبت یا منفی نشان می دهیم.
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* هرم تجربۀ رنگ
درک رنگ، می تواند تجربه ای خودآگاه یا ناخودآگاه باشد. فرانک منک1 )1996(، درک رنگ را از 
طریق هرم تجربۀ رنگ، نظام مند کرد. سطوح مختلف تجربۀ رنگ، از پایین این هرم شروع می شود 

و هر مورد، تحت تأثیر موارد پیش از خود، قرار دارد. این سطوح عبارتند از:

1. واکنش بیولوژیکی نسبت به محرک رنگ2
این میان  به رنگ است. در  این مورد، پاسخ و عکس العمل جانداران در طبیعت نسبت  از  منظور 
می توان به سبز بودن گیاهان و استفاده از رنگ برای جلب جنس مخالف در حیوانات اشاره کرد؛ 
همچنین این که مرغ ها در زیر نور قرمز، بیشتر تخم می گذارند یا نور آبی به بهبود سریع تر کودکان 

مبتال به یرقان، کمک می کند.

2. ناخودآگاه جمعی3
این قسمت، بخشی از ضمیر ناخودآگاه جمعی است. قسمتی که هیچ ارتباطی با بخش هوشیار یا 
نیمه هوشیار ندارد. این بخش، از اجداد اولیه و شاید از اجداد حیوانی ما به ارث رسیده است. به عبارت 
دیگر، ما انسان ها زندگی خود را مانند یک صفحۀ سفید، که تنها توسط محیط و جامعه پر می شود، 
شروع نمی کنیم. بلکه در ذهن همگی ما تصاویری وجود دارد که یونگ آن را تصاویر نخستین4 
می خواند. رنگ، بخشی از این تصاویر است. ما تصورات خاصی از رنگ های مختلف داریم که در 

طول قرن ها در ذهن ما جای گرفته است.

3. تداعی سمبلیک خودآگاه5
این بخش در قسمت هوشیار مغز ساخته می شود. تداعی های بسیاری وجود دارد که در تمام جهان 
معمول است. مانند آبی با آسمان، سبز با طبیعت و قرمز با تحول. دریافت این بخش و فهم کامل 

آن، نقش تعیین کننده ای در تبلیغات، گرافیک، معماری، بسته بندی و ... دارد.

1. Frank H. Mahnke
2.Biological Reaction to Color Stimulus
3. Collective Unconscious
4. Primordial Images
5. Conscious Symbolism and Association
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4. اصول و تأثیرات فرهنگی1  
بسیاری از رنگ ها در حد فراملیتی پذیرفته شده اند و بسیاری از آنها، در حد فرهنگ باقی مانده اند. 
پیوند رنگ با فرهنگ ها، دالیل متعددی دارد. )در این میان می توان به ارتباط رنگ سبز با دین 

اسالم اشاره کرد.(

5. تأثیر گرایشات، سبک ها و ُمد2 
هر سال و یا هر دو سال یک بار، ُمد رنگ عوض می شود. تغییر رنگ در دنیای مد و محصوالت 

مصرفِی دیگر، سریع تر است و در مورد معماری یا طراحی داخلی، روند کندتری دارد.

6. ارتباطات شخصی3
هنگامی که کسی می گوید از آبی متنفرم یا اینکه عاشق قرمز هستم، در واقع از این بخش سخن 
می گوید. عالوه بر این اگر از همین فرد دربارۀ دلیل تنفر یا عالقه اش سؤال شود، پاسخ واضح و 
دقیقی به دست نمی آید، زیرا این قسمت، بر 5 مورد پیشین استوار است. بنابراین تنها با استفاده از 

روش ها و تست های خاص می توان ماهیت آن را دقیقًا دریافت.

1. Cultural Influence and Mannerism
2. Influence of Trends, Fashion, Styles
3. Personal Relationship
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تصویر 2-9: هرم تجربۀ رنگ
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بخش سوم: مبانی نظری رنگ

* نظام های رنگ
برای توصیف و مشخص  به شیوه ای ساده  یا سیستم های رنگ، دستیابی  نظام ها  ایجاد  از  هدف 
کردن ویژگی رنگ هاست؛ نتایج حاصل از این نظام ها، موجب دقیق تر شدن و یکسان شدن تعاریف، 
مشخصات و تنظیماتی است که در فرآیند انتخاب و استفاده از رنگ ها، در علوم و فنون مختلف 

به کار می رود. 
رنگ  اصلی  ویژگی  سه  براساس  رنگ ها،  کردن  مشخص  برای  سیستم ها  این  اغلب  کلی  شیوۀ 
یعنی فام، روشنایی و خلوص، شکل گرفته است و برای یکسان سازی واژه های توصیفی در بیان 
نام و ویژگی های رنگی به کار می رود. در ادامه، ابتدا به بررسی تعدادی از این نظام ها که بر فرآیند 
تشخیص و انتخاب رنگ ها تأثیر بیشتری داشته اند، می پردازیم و سپس با سه مشخصۀ اصلی رنگ 

آشنا می شویم.
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نظام رنگی نیوتن: )1704 میالدی(
پس از آن که نیوتن، نور طبیعی را توسط یک منشور به هفت رنگ منحصربه فرد تجزیه  کرد، متوجه 
شد که فام رنگی، یک سیستم بسته است. نیوتن با درنظر گرفتن رنگ قرمز به عنوان نقطۀ شروع 
و اتصال آن به رنگ بنفش در پایان طیف رنگی، چرخۀ مشخصی از رنگ ها و اولین نظام رنگ را 

به وجود آورد.

نمودار دایره ای گوته1: )1810 میالدی(
فرعِی  آن سه رنگ  در  معرفی کرد که  دایره ای  نمودار  قالب یک  در  را  رنگی خود  گوته سیستم 
نارنجی، بنفش و سبز، در میان سه رنگ اصلی قرمز، آبی و زرد قرار گرفته بود. در این مدل، قرمز 
در باالترین محل دایره و سبز در پایین ترین نقطۀ آن قرار داشت. در این نمودار، نیم دایرۀ سمت چپ 

به عنوان سمت مثبت و نیم دایرۀ راست به عنوان سمت منفی در نظر گرفته شد.

1. Johann Wolfgang von Goethe

تصویر 3-1: نظام رنگی نیوتن

تصویر 3-2: نمودار دایره ای گوته
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گوته درصدد پیشی گرفتن از سیستم رنگ نیوتن بود؛ دیدگاه اثِر نفسانیـ  اخالقی بر رنگ، او را قادر 
ساخت تا نظام مشخصی برای جنبه های پر هرج و مرج زیبایی شناسی رنگ به وجود آورد.

گوته حالت رنگ پذیری را در دسته های جداگانه ای از قوی، آرام و درخشنده قرار داد و بر این اساس، 
ایدۀ خود را پایه گذاری کرد.

نظام ویلهلم فون بزولد1: )1874 میالدی(
به رغم توجه بزولد به علوم و کمیت های علمی، نظام رنگ او در درجۀ نخست، به هنر و طراحی 
از  مختلفی  سطوح  در  که  رنگ هاست  از  مخروطی  شکل  به  رنگ،  سیستم  این  می شود.  مربوط 
روشنایی با رنگ های کاماًل اشباع، پوشانده شده و با حرکت به سمت باالی مخروط، این رنگ ها 

تیره تر می شوند تا به رنگ سیاه برسند.
هرچه از سطح رویۀ مخروط به سمت مرکز آن حرکت کنیم، درجۀ خلوص رنگ ها کاهش می یابد 
و درواقع به رنگ سفید نزدیک می شوند. از سوی دیگر، قاعدۀ مدور این مخروط به دوازده بخش با 
اندازه های گوناگون تقسیم شده که بزرگ ترین منطقه به رنگ سبز و کوچک ترین قسمت، به رنگ 
قرمز اختصاص داده شده است. هدف بزولد ایجاد نظام رنگی بود که مستقیمًا بر پایۀ ادراک ما از 

رنگ ها شکل گرفته باشد.

1. Wilhelm von Bezold

تصویر 3-3: سیستم مخروط رنگی بزولد
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نظام رنگ مانسل1: )1916 میالدی(
با وجود اینکه تاکنون سیستم های متعددی برای مشخصه های رنگ ابداع شده، اما تعداد کمی از 
آنها مورد پذیرش جوامع بین المللی قرار گرفته است. یکی از سیستم هایی که مورد توافق اکثر این 
جوامع قرار دارد، سیستم مانسل است. این سیستم، بیشترین استفاده را در دنیای صنعتی و در نزد 

مهندسان و طراحان دارد.
تعاریف آن، وضعیت  با  و  قابل شناسایی است  بُعد اصلی،  با سه  این سیستم، هر سطح رنگی  در 
رنگ در هر سه بعد توضیح داده می شود. این ابعاد، فام یا ته رنگ، درخشندگی و اشباع یا خلوص 
رنگ نامیده می شوند و چشم انسان، رنگ ها را بر اساس این سه خصوصیت از هم متمایز مي کند.

نظام رنگ مانسل، مبتنی بر اصل درک فاصله هاست. مانسل تالش می کند تا تمامی ویژگی های 
رنگی در گام های منظم بصری مورد بررسی قرار گیرد. او 100 گام را برای فام رنگی معرفی می کند 
که با پنج رنگ اصلی و پنج رنگ تکمیلی آغاز می شود )10 فاصلۀ رنگی( و با پذیرش یک سیستم 
نظام یافته، ارزش رنگ در دامنۀ بین صفر و 10 تغییر می کند، ولی دامنۀ تغییر درجۀ اشباع رنگی، 

نامحدود است.
از آنجاکه نظام رنگی مانسل از حالت دو بُعدی شروع و به صورت سه بعدی تکمیل می گردد، سیستم 
سه بعدی حاصل را می توان به عنوان یک درخت رنگ به  تصویر کشید. در این سیستم، کدگذاری 
رنگ های ترکیبی بر اساس فواصل فام های رنگی، دامنۀ عددی ارزش رنگ و میزان تغییر درجۀ 

اشباع، صورت می گیرد.

1. Albert Henry Munsell

تصویر 3-4: نظام رنگ مانسل
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* شاخصه های اصلی رنگ
رنِگ تمامی پدیده های اطراف ما دارای سه ویژگی مشخص فام، روشنایی و اشباع رنگی است؛ این 
ویژگی ها تفسیر و تعبیری است که از رنگ ها داریم و به کمک آنها مفهوم مشخصی از یک رنگ 
را بیان می کنیم. به عنوان مثال، برای بیان نوع خاصی از رنگ قرمز از صفاتی مانند روشن یا تیره، 

کمرنگ یا پررنگ یا ترکیب آن با دیگر طیف های رنگی، استفاده می کنیم.

فام1:
نخستین صفت رنگ که درک آن برای همۀ افراد به راحتی امکان پذیر است، فام رنگی است. ویژگی 
فام، جایگاه رنگ را در چرخۀ طیف رنگ )قرمز تا بنفش( مشخص مي کند. به عبارت دیگر قرمز، 
نارنجی، زرد، سبز، آبي، نیلی و بنفش، فام هاي رنگی مختلفی هستند که قبل از هر چیز برای بیان 
صفت رنگی مشخص به کار مي بریم. بر اساس مطالعات مانسل، چشم انسان می تواند تقریبًا 150 فام 
متفاوت را تشخیص دهد، ولی همۀ آنها به طور مساوی در طیف مرئی توزیع نشده اند ، زیرا چشم ما 
برای تفکیک فام ها در طول موج های بلندتر، توانایی بیشتری دارد. بلندترین طول موج ها در منطقۀ 

قرمز و کوتاه ترین طول موج ها در منطقۀ بنفش هستند.
مانسل رنگ های قرمز، زرد، سبز، آبی و بنفش را رنگ های اصلی نامید و آنها را در فواصل مکانی 
برابر، در اطراف یک دایره قرار داد. سپس پنج رنگ دیگر را به عنوان رنگ های میانی در بین آنها 
قرار داد، که عبارت بودند از: نارنجی، مغز پسته اي، فیروزه ای، نیلی و ارغوانی و به این ترتیب، چرخۀ 
رنگی فام های اصلی شکل گرفت. مجموعۀ این رنگ ها را که دارای فام رنگی مشخصی هستند، 

رنگ های کروماتیک نیز می نامند.
نهایِت  در  و  کامل  به صورت  که  است  رنگ  عام  اسم  همان  فام،  که  گفت  می توان  حقیقت  در 
درخشش دیده می شود. دسته بندی عمومی رنگ ها بر همین صفت مبتنی است: رنگ ها به دو دستۀ 
کلی فام دار )قرمز، آبی، زرد و...( و بی فام )سیاه، سفید و خاکستری( تقسیم می شوند. قرمز، زرد و 

آبی را فام های اولیه می نامند و چون مبنای سایر فام ها هستند، رنگ های اصلی نیز نام گرفته اند. 
در واقع رنگین بودن خود رنگ هاست که اصطالحًا به آن ته رنگ یا فام مي گویند، مثل تمایز رنگ 
زرد، قرمز و سبز از یکدیگر به دلیل رنگ هایشان. منظور از ته رنگ یا فام، همان کیفیت رنگین بودن 
رنگ هاست. وقتي از یک رنگ صحبت می شود، منظور ته رنگ یا فام خاصي است. بنابراین رنگ ها 
به نام ته رنگ یا فام آنها، یا در واقع بخشي از طول موج نوري که منعکس مي کنند، نامیده مي شوند. 

1. Hue
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علي رغم اینکه تعداد بسیار زیادي رنگ وجود دارد، تنها تعداد محدودي از آنها داراي اسم مشخص 
سایر  آبي.  و  زرد  قرمز،  مانند  دارد؛  رنگشان  بر  داللت  پسوندي،  و  پیشوند  هیچ  بدون  که  هستند 
با پیشوند و پسوندهایي که به اسمشان اضافه مي شود، مشخص مي شوند؛ مانند:  رنگ ها معمواًلً 
سبزآبي، قرمزبنفش، آبي تیره، سبز روشن، ارغواني، فیروزه اي، سبز زیتوني، زرد لیمویي، قهوه اي و 

آبي آسماني.
فام، بُعد رنگی است که از آن به ارتفاع رنگی نیز یاد می شود و وجه تمایز آبی، قرمز، سبز و غیره است 
و در سیستم مانسل، تنالیته های بین دو رنگ که شامل 10 رتبه است، به وسیلۀ حروف انگلیسی 
مورد شناسایی قرار می گیرد. مثاًل حرف R، ابتدای کلمۀ Red و به معنای قرمز است. برای فام، 
 5R 7.5. رنگR 5 یاR اعدادی به صورت پیشوند، قبل از این حروف انگلیسی قرار می گیرند؛ مثاًل
مشخص کنندۀ رتبۀ میانی رنگ قرمز و درجۀ خلوص آن است. 5R قرمزی است که با زرد همراه 
 Yellow( نیست و ارغوانی به نظر نمی رسد. با بزرگ تر شدن این عدد، قرمز به سمت زرد - قرمز

Red –( و با کوچک تر شدن آن، قرمز، به سمت قرمز - بنفش )Red – Purple( میل می کند.

تصویر 3-5: چرخۀ فام های اصلی مانسل
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درخشندگی1:
درخشندگی، روشنایي یا ارزش رنگ، دومین صفت رنگی است که درجۀ نسبي تیرگي و روشني آن 
را مشخص مي کند. مقیاس سنجش ارزش روشنایی رنگ، در دامنه ای از عدد صفر برای سیاِه خالص 

تا عدد 10 برای سفیِد خالص، قرار می گیرد.
سیاه، سفید و دامنۀ خاکستری هایی که بین آنها قرار دارند، رنگ های خنثی نامیده می شوند و فام 

رنگی ندارند؛ از این رو آنها را رنگ های آکروماتیک )بی رنگ( می نامند.
منظور از درخشندگي، درجه اي از روشني یک رنگ است که آن را از درجۀ دیگري از روشني یا 
میزان  را  رنگ  روشني یک  درجات مختلف  دیگر،  عبارت  به  متمایز مي کند.  رنگ،  تیرگي همان 

درخشندگي آن مي گویند.

این ویژگی رنگ ها، به میزان تیرگي و روشني رنگ ها، مثل تمایز نارنجي از بنفش و زرد مرتبط 
است. )برخی از نقاشان، اصطالح رنگسایه را نیز در همین معنا به کار می برند.( معمواًلً درخشندگی 
رنگ های فام دار را در قیاس با رنگ های بی فام می سنجند. کلماتی چون شدید و ضعیف )برای یک 
منبع نوری( و روشن و تیره برای رنگ ساطع شده از یک شیء، مشخص کنندۀ میزان ارزش رنگ 

است.
درخشندگی، بُعد غیررنگی است که از آن به ارزش رنگی نیز یاد می شود و به تیرگی یا روشنی رنگ 
اشاره می کند و دارای 11 رتبه است که از سیاه مطلق تا سفید مطلق را شامل می شود. در عمل، 
 V(V-1) این طیف خاکستری ها شامل 9 تونالیته است. انعکاس نور یک رنگ، از طریق فرمول
بنابراین رنگ هایی که دارای ارزش رنگی  محاسبه می شود. در این فرمول، V معادل ولیو است. 

یکسان هستند، بازتاب یکسان نیز دارند.
1. Value

تصویر 3-6: ارزش رنگ بر اساس میزان روشنایی



مبانی نظری رنگ44

بنفش،  و  سفید(  به  نزدیک  روشن  خاکستری  )معادل  درخشندگی  بیشترین  زرد،  رنگ،  چرخۀ  در 
کمترین درخشندگی )معادل خاکستری تیرۀ نزدیک به سیاه( را دارد. در چرخۀ رنگ، هر فام نسبت 
به دیگری، میزان تیرگی یا روشنی ذاتی اش را نمایان می کند. معکوس کردن این ترتیب طبیعی، 
ناسازگاری رنگی به بار می آورد؛ مثاًل اگر بنفش روشن در کنار سبز زیتونی قرار گیرد، نوعی تکان 

بصری ایجاد می کند.

اشباع1:
سومین ویژگی رنگ، با  عنوان اشباع یا خلوص رنگی معرفي مي شود و میزان خلوص فام یک رنگ 
را مشخص مي کند. در واقع، درجۀ اشباع یک رنگ، فاصلۀ آن رنگ با رنگ خنثِی هم ارزشش یا 

مقدار پر بودن از فام رنگی را مشخص می کند.
که  رنگ هایی  درحالی که  می شوند؛  نامیده   ضعیف  رنگ های  اغلب،  پایین،  خلوِص  با  رنگ هایی 

خلوص باالتری دارند، رنگ های قوی، زنده و اشباع شده خوانده می شوند.
این  واحد  است.  یکنواخت  بصری،  دیدگاه  از  و  تدریجی  بسیار  رنگی،  اشباع  درجۀ  تغییر  مقیاس 
تغییرات ثابت است و مقیاس آن با عدد صفر برای رنگ های خنثی شروع می شود و با افزودن مقدار 
مشخصی از فام رنگی به آن ادامه می یابد. دامنۀ تغییر اشباع رنگی برای رنگ هایی با انعکاس طبیعی 

در حدود 20 رنگ و برای رنگ های فلورسنت تا حدود 30 رنگ، متغیر است.
خلوص رنگي، در حقیقت درجه اي از اشباع است که یک رنگ را در خالص ترین حالت خود نشان 
مي دهد. به عنوان مثال یک آبي خالص که با هیچ رنگ دیگري مخلوط نشده باشد، در آبي ترین 
یا ناب ترین حالت خود دیده مي شود، به طوري که هیچ آبي دیگري به آن شدت از آبي بودن دیده 

نمي شود. این درجه از خلوص رنگي را درجۀ اشباع و سیري رنگ مي گویند.
این صفت رنگ ها به میزان خلوص رنگ ها، مثل تمایز رنگ قرمز در حالت خالص خود با قرمز هایي 
که از ترکیب رنگ قرمز و رنگ هاي دیگر ساخته شده اند، مرتبط است. )گاهی واژۀ شدت را نیز 
در این مورد به کار می برند.( بر اساس این صفت، رنگی دارای میزان خلوص بیشتری است که در 

ترکیب آن، سفید، سیاه یا خاکستری وجود نداشته باشد.
باید به این نکته توجه داشت که رنگ هایی با درجۀ خلوص یا اشباع باال، از نظر رواني، دارای بار 

عاطفی قوی تری هستند.

1. Saturation
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یافت.  خالصی  فام  می توان  ندرت  به  طبیعت،  در  ولی  خالص اند،  رنگ، صددرصد  چرخۀ  فام های 
به طورکلی، هر فام، قابلیت ایجاد رنگ های متنوعی را در حوزۀ خود دارد که به آن تلوُّن )واریاسیون( 

می گویند. )مثاًل انواع صورتی، اُخرایی و قهوه ای، تلّون در فام قرمز هستند.(
به عنوان مثال در سیستم عددنویسی مانسل، برای یک رنگ، عبارت YR 2/5 8/12 نمایشگر رنگی 
است که فام آن YR 2/5 است، یعنی در ناحیۀ بین زرد و قرمز است، اما میل به سمت قرمز دارد. 
ارزش آن 8 است که نشانگر یک رنگ روشن است. خلوص آن 12 است که عدد بزرگی است و 
نمایشگر یک رنگ قوی و اشباع شده است. در حقیقت عبارت YR 2/5 8/12 نمایشگر یک رنگ 

نارنجی روشن قوی است. 
رنگ های  طیف  که  است  این  دارد  وجود  مانسل  عددنویسی  استاندارد  سیستم  در  که  استثنایی 
خاکستری، سیاه و سفید، تنها به وسیلۀ عدد ارزش آنها که با پیشوند N شماره نویسی می شوند، مورد 

.N2 شناسایی قرار می گیرند؛ مثل
بزرگترین امتیاز استفاده از سیستم مانسل این است که بی دقتِی محاوره های روزمره را دربارۀ رنگ 
ندارد. سیستم مانسل، یک سیستم رنگی نمونه ای1 است، یعنی شناسایی رنگ بر اساس نمونه های 

عینی رنگ های مورد نظر صورت می گیرد2. 

1. Sample Base
2. در اینجا الزم به توضیح است که سیستم رنگی دیگری با عنوان RAL وجود دارد که یکی از رایج ترین سیستم های استاندارد 
رنگ در اروپاست و در انواع پوشش ها و بخش های مختلفی چون معماری، صنعت و ایمنی جاده ها استفاده می شود. اساس این 

سیستم کدگذاری رنگ نیز نمونه های عینی با کدهای مشخص است.

تصویر 3-7: اشباع رنگ بر اساس میزان فام رنگی
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سیستم مانسل دقت کافی را برای طراحان دارد و نیازهای آنها را برآورده می کند؛ اما سیستم های 
دیگری هم وجود دارد که روش شناسایی و تعریف رنگ در آنها بر اساس نمونه های عینی رنگ، 
پایه ریزی نشده است. مهم ترین این سیستم ها، سیستمی است که CIE نامیده می شود. این سیستم 

براساس اندازه گیری مشخصات نورهای رنگی پایه ریزی شده است.

تصویر 3-8: مشخصه های رنگ در سیستم مانسل

تصویر 3-9: مشخصه های سه گانۀ رنگ



47 مبانی نظری رنگ

* جدول استاندارد رنگ )1CIE(  )1931 میالدی(
در ابتدای قرن بیستم، تمایل شدیدی برای دستیابی به روشی عینی به منظور تعیین رنگ ایجاد شد؛ 
یک نظام رنگی بدون نیاز به نمونه. در روش CIE از ترکیب نورهای رنگی برای ایجاد یک رنگ 
خاص استفاده می   شود و اساس شناسایی رنگ، اندازه گیری دقیق مشخصات طیف نورهای رنگی 
است. از این رو برخالف سیستم نمونه ای، این سیستم براساس اطالعات دقیقی که از ابزارآالت 

دقیق به دست می آید، پایه ریزی شده است.
در ساختاِر منحنی شکلی که برپایۀ منبع نور استاندارد به وجود می آید، منطقۀ پیدایش رنگ ها توسط 
دو خط موسوم به طیف جایگاه و خط بنفش تعریف می شود. این نمودار به عنوان جدول استاندارد 

رنگ یا سیستم ظرفیت استاندارد نیز نامیده می شود.

برای انتخاب و تعیین رنگ یک محصول، می توان از هر دو سیستم یا مشتقات آنها استفاده کرد. 
اما مشکلی که باقی می ماند این است که بین رنگ های تعریف شده در این سیستم ها و رنگ های 
تولید شده در کارخانه ها، تفاوت هایی وجود دارد. از طرفی در صنعت، هر پدیده ای دارای تلرانس 
خاص خود است و رنگ هم به عنوان یک پدیده، از این قانون مستثنی نیست. تالش های زیادی 
برای طراحی و ساخت دستگاه ها و ابزارآالتی صورت گرفته که بتواند میزان انحراف یا خطا بین یک 
رنگ تعریف شده در یک سیستم استاندارد و همان رنگ تولیدشده در آن سیستم را مورد سنجش و 
ارزیابی قرار دهد. این سنجش دارای دو مرحله است: ابتدا تعیین میزان انحراف از رنگ تعریف شده 

در آن سیستم و سپس تعیین حدود قابل قبول برای آن.

1.Commision International del’Eclairage

CIE تصویر 3-10: استاندارد
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* دسته بندي رنگ ها
هنرمندان، رنگ شناسان و پژوهشگران، عمومًا رنگ ها را به شیوه هاي مختلفي دسته بندي کرده اند. 
در این جا بر اساس چرخۀ دوازده تایی رنگ ایتن که از همۀ دسته بندي ها، مشهورتر و معتبرتر است، 

توضیحاتي پیرامون دسته بندی رنگ ها ارائه مي شود.

• رنگ هاي اصلي1:
منظور از رنگ هاي اصلي یا درجۀ اول، رنگ هایي است که معمواًلً از ترکیب هیچ کدام از رنگ هاي 
دیگر حاصل نمي شوند؛ بلکه سایر رنگ ها، از ترکیب آنها با یکدیگر به وجود مي آیند. رنگ هاي اصلي 
زرد، قرمز و آبي، در صورتي که در خالص ترین حالت خود باشند و هیچ گرایشي به رنگ هاي دیگر 

در آنها دیده نشود، وقتي با یکدیگر مخلوط شوند، خاکستري بسیار تیره اي را به وجود مي آورند.
فراموش نکنید رنگ هایي که در بازار عرضه مي شوند معمواًل رنگ هایي با کیفیت واقعي رنگ هاي 
اصلي نیستند. در میان زردهاي موجود، زرد کادمیوم با درجۀ تیرگي متوسط، نزدیک ترین رنگ به 
زرد اصلي دایرۀ رنگ است. از مشهورترین قرمزها، قرمز کادمیوم و قرمز آلیزارین است که در انواع 
مختلف سیر و روشن ساخته مي شوند و در عین حال، هیچ کدام قرمز اصلي نیستند. اما مخلوط این 
دو، به قرمز اصلي نزدیک است. معروف ترین رنگ هاي آبي موجود نیز آبي اولترامارین، آبي کبالت و 
آبي پروس هستند؛ اما این سه نوع آبی هم با آبي اصلي تفاوت دارند. با کمي تیره و روشن تر کردن 

آبي کبالت و آبي اولترامارین، مي توان از آنها به عنوان آبي اصلي استفاده کرد.

1. Primary Colours

تصویر 3-11: چرخۀ دوازده تایی رنگ ایتن
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• • رنگ های درجۀ دوم1 )رنگ های فرعی یا رنگ های ثانویه(:
هر رنگ درجۀ دوم، معمواًلً از مخلوط کردن دو رنگ اصلي ساخته مي شود:

سبز = زرد + آبي
بنفش = قرمز + آبي

نارنجي = زرد + قرمز 
هریک از رنگ هاي درجۀ دوم، مکمل یکي از رنگ هاي اصلي است. به همین دلیل به رنگ هاي درجۀ 
دوم، رنگ هاي مکمل نیز گفته مي شود. دو رنگ مکمل، وقتي با هم مخلوط شوند، خاصیت رنگین 
بودن یکدیگر را خنثي مي کنند؛ یعني از مخلوط کردن آنها، یک رنگ خاکستري تیره به دست مي آید. 
در دایرۀ دوازده تایی رنگ، هر دو رنگ مکمل به صورت قطري از دایره، روبروي هم قرار مي گیرند.

1. Seconary Colours

تصویر 3-12: رنگ های اصلی، اولیه یا درجۀ  اول

تصویر 3-13: رنگ های ثانویه یا درجۀ دوم
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• • • رنگ هاي درجۀ سوم1 )رنگ های ثالثیه یا رنگ های ترکیبی(:
با رنگ هاي درجۀ دوم ساخته مي شوند. رنگ هاي  از مخلوط کردن رنگ هاي اصلي  این رنگ ها 

درجۀ سوم عبارتند از: زردنارنجي، قرمزنارنجي، قرمزبنفش، بنفش آبي، سبزآبي، سبززرد.
به سه رنگ اصلي و سه رنگ درجۀ دوم ، چرخۀ  این شش رنگ  با اضافه کردن  ترتیب،  این  به 

دوازده تایي رنگ ها کامل می شود.

* دمای رنگ
و  احساسات همراه است: رنگ های گرم، سرد  با  دارد که  برای رنگ ها وجود  دسته بندی دیگری 

خنثی. رنگ ها بر اساس احساس یا دمای رنگ، در چرخۀ رنگ به سه دسته تقسیم می شوند: 
1. رنگ های گرم:

رنگ های گرم، یادآور گرمی و محرک سیستم عصبی بوده و احساسات را تشدید می کنند. این دسته 
از رنگ ها به وضوح، قابل رؤیت بوده و موجب جلب توجه می گردند. رنگ های قرمز، نارنجی، زرد و 

ارغوانی را رنگ های گرم می دانند.
2. رنگ های سرد:

رنگ های سرد، رنگ های آرامش بخش هستند و هارمونی آنها در محیط های مختلف، بیشتر است 
و زیاد در چشم نیستند. رنگ های آبی، نیلی، بنفش و سبز از جمله رنگ های سرد هستند. رنگ های 

سرد باعث می شوند که افراد احساس سرما و خنکی داشته باشند.

1. Tertiory Colours

تصویر 3-14: رنگ های ترکیبی یا درجۀ سوم
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3. رنگ های خنثی:
رنگ های خنثی، رنگ هایی هستند که در طیف رنگی وجود نداشته و از ترکیب رنگ های دیگر به 
وجود می آیند و البته می توانند اثرات مثبت یا منفی داشته باشند. رنگ های سیاه، سفید، خاکستری، 

بژ و قهوه ای را رنگ های خنثی می دانند.
در حالت کلی، بر اساس دایرۀ 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.

تصویر 3-15: رنگ های گرم، سرد و خنثی
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آگاهی از این ویژگی رنگ ها می تواند به نفع طراح باشد و به او کمک کند تا معانی و مفاهیم مختلفی 
را خلق کند و بدون استفاده از کلمات، احساسات خاصی را در طراحی نشان دهد.

تصویر 3-16: نمونه هایی از کاربرد رنگ های گرم، سرد و خنثی
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* رابطۀ رنگ و شکل
سه شکل اصلي که پایه و اساس سایر شکل ها هستند، عبارتند از: مربع، مثلث و دایره. مربع، به 
عنوان نماد ماّده محسوب مي شود که داراي وزن و استحکام است. در نمادشناسي رنگ، شکل مربع 

با رنگ قرمز که نماد مادّیت، صراحت و سنگیني است، مطابقت مي کند. 
از تفکر و روشنایي است و به سرعت،  بُّرنده و صریح دارد. مثلث، نمادي  مثلث، حالتي تهاجمي، 
دگرگون مي شود. رنگي که از نظر نمادشناسي با خصوصیات مثلث متناسب است و شخصیت آن را 

به کمال نشان مي دهد، رنگ زرد است.
این شکل،  ایجاد مي کند.  آرامش  از  نامتناهي و جاودانه است و احساسي  دایره، نمایشگر حرکتي 
نشانه اي است از گنبد مینایِي آسمان و نمادي است از روان و جنبه هاي روحاني که عمق تفکر و 

پایداري را نشان مي دهد. از میان رنگ ها، آبي با ویژگي هاي معنوي دایره، متناسب است.
منجر  ترکیبی  رنگ های  و  ایجاد شکل ها  به  آنها،  با  متناسب  رنگ های  و  این سه شکل  ترکیب 

می شود.

* وزن رنگ
یکی دیگر از ویژگی های روانی رنگ، وزن است. این تصور وجود دارد که از بین دو شی ء با وزن 
مساوی، آن که رنگ تیره تری دارد، سنگین تر به نظر می رسد. قرمز و نارنجی سنگین ترین و آبی، 
سبز، زرد و سفید به ترتیب، سبک ترین رنگ ها هستند. پاسخ اغلب افراد به این پرسش ها که آیا 
زرد سبک تر از سبز است یا بنفش، سنگین تر از نارنجی است، مثبت است؛ ولی به یاد داشته باشید 
واکنش ما نسبت به وزن رنگ، به تنوع وسیع خانوادۀ رنگ های مختلف بستگی دارد. تغییر درخشش 

یا خلوص رنگ سبز ممکن است باعث شود که این رنگ، سبک تر از زرد به نظر برسد.

تصویر 3-17: رابطۀ شکل و رنگ
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* اندازۀ رنگ
اندازۀ اجسام نیز بسته به رنگ آن ها ممکن است متفاوت به نظر برسد. رنگ های سنگین و تیره، 

معمواًلً کوچک تر به نظر می رسند. )یک میز زرد، بزرگ تر از یک میز آبی به نظر می رسد.(

* درخشش رنگ ها
براي میزان روشني رنگ ها، اعدادي تعیین شده است. البته این اعداد نمي توانند از قطعیت کافي 
برخوردار باشند و هنرمندان نیز معمواًلً ترکیب هاي رنگي خود را بر اساس اعداد و ارقام به وجود 
نمي آورند؛ زیرا همه چیز به احساس دروني، توانایي و مهارت هنرمند بستگي دارد. با این وجود، اعداد 

پیشنهادي مربوط به درخشش رنگ ها را در اینجا ذکر مي کنیم:
قرمز: 6 نارنجي: 8   زرد: 9   

سبز: 6   آبي: 4    بنفش: 3   
بنابر این ارزش هاي عددي رنگ هاي مکمل نسبت به یکدیگر به شرح زیر است:

زرد به بنفش = 9 به 3: وسعت سطح متناسب آنها با یکدیگر، 1 به 3 است، یعني وسعت سطح رنگ 
بنفش باید 3 برابر وسعت سطح رنگ زرد باشد تا از نظر تأثیر بصري، هماهنگ باشند.

قرمز به سبز = 6 به 6: وسعت سطح متناسب آنها با یکدیگر، 1 به 1 است. یعني رنگ هاي قرمز و 
سبز براي ایجاد تأثیر بصري هماهنگ، باید از وسعت سطح یکسانی برخوردار باشند.

نارنجي به آبي = 8 به 4: وسعت سطح متناسب آنها با یکدیگر، 1 به 2 است. یعني وسعت سطح 
رنگ آبي باید 2 برابر وسعت سطح رنگ نارنجي شود تا از نظر تأثیر بصري با هم هماهنگ شوند.

تصویر 3-18: درخشش رنگ ها و تناسبات عددی
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* نمودها و اثرات متقابل رنگ ها
قرار  آن  زمینه اي که روي  به  توجه  با  و  یکدیگر  توصیف شخصیت و حالت رنگ ها در مجاورت 
گرفته اند، به واقعیت نزدیک تر است. به عبارت دیگر، نمود واقعي رنگ، در یک ترکیب رنگي، خود 

را نشان مي دهد. 
به طور کلي رنگ ها اگر در زمینه هایي تیره تر از خود قرار بگیرند، خلوص رنگي و درخشش بیشتري 
از خود نشان مي دهند؛ به مخاطب نزدیک مي شوند و به نظر مي رسد نسبت به هنگامي که در زمینۀ 
روشن تر از خود قرار گرفته اند، از ابعاد بزرگ تري برخوردارند. احساس سرد یا گرم بودن یک رنگ 

نیز تحت تأثیر رنگ هاي مجاور و یا زمینه اي که بر آن قرار گرفته، تغییر مي کند.

به این ترتیب یکي از جنبه های مهم و کاربردی رنگ، تأثیر متقابل رنگ ها بر یکدیگر است. با تمرکز 
بر یک رنگ فام دار )مثاًل قرمز( و نگاه کردن بی درنگ به یک سطح سفید، مکمل آن رنگ )سبز( را 

مشاهده می کنید که این پدیده را پي انگاره یا پس تصویر1 مينامند.
پي انگارۀ هر رنگ، بر رنِگ مجاورش تأثیر مي گذارد و درنتیجه، تفاوت کیفی آن دو رنگ بارزتر 

مي شود، مثاًل رنگ قرمز در کنار رنگ سبز، پرمایه تر به نظر مي رسد.

1. Afterimage

تصویر 3-19: تأثیر پس زمینه های تیره و روشن روی رنگ ها
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پس زمینه، تأثیر به سزایی در جلوۀ بصری رنگها دارد؛ در تصویر زیر، رنگ ها روی زمینۀ متفاوت، 
در مقایسه با زمینه ای با رنگ های مشابه، درخشان تر به نظر مي آیند.

میزان  مثال،  به عنوان  است؛  مؤثر  نیز  در ذهن مخاطب  رنگ  اثربخشِي یک  میزان  بر  پس زمینه، 
اثربخشي رنگ قرمز روی پس زمینۀ سبز، بسیار بیشتر از اثر آن روی پس زمینۀ نارنجی است.

نظر  به  تیره تر  و  قرار می گیرند، خاموش تر  زمینۀ سفید  رنگ ها روی  وقتی  داشت که  یاد  به  باید 
می آیند و هنگامی که آنها را بر زمینۀ سیاه قرار می دهیم، درخشان تر دیده می شوند. برای درک 

صحیح تأثیر و نمود یک رنگ، بهتر است از زمینۀ خاکستری خنثی استفاده شود.
رنگ ها اغلب وقتی توسط یک قاب، احاطه می شوند، درخشان تر و زنده تر به نظر می رسند. خطوط 
سیاه معمواًلً برای بهبود رنگ در طرح های مختلف استفاده می شود. این روش، اثر خاصی ایجاد 
کرده و از برخورد رنگ ها جلوگیری می کند. در تصویر سمت چپ، رنگ ها درخشان تر و خالص تر 

به نظر می رسند.

تصویر 3-20: تأثیر پس زمینه بر جلوۀ بصری رنگ ها

تصویر 3-21: تأثیر پس زمینه بر اثربخشی رنگ ها

تصویر 3-22: تأثیر خطوط سیاه در درخشندگی رنگ ها
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* تضاد رنگ  ها
زمانی که از 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، تضاد 
رنگ ها، صرفًا به معناي اختالف آنها نیست؛ بلکه بررسي روابط و مقایسۀ میان آنهاست. مشهورترین 

نظریه در این باره، مربوط به یوهانس ایتن است. در ادامه، به انواع تضاد رنگ مي پردازیم:

1. تضاد ته رنگ )کنتراست فام(:
براي رسیدن به این نوع تضاد، کافي است که از رنگ هاي خالص استفاده کنیم. وقتي گفته مي شود 
رنگ هاي خالص، منظور فقط سه رنگ اصلي نیست، بلکه همۀ رنگ هاي چرخۀ رنگ را مي توان 
به عنوان رنگ خالص استفاده کرد. شدیدترین تضاد 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، تضاد ته رنگ در 
میان رنگ هاي درجۀ دوم یعني سبز، نارنجي و بنفش، که رنگ هاي ترکیبي هستند، به مراتب کمتر 

است؛ به همین ترتیب در رنگ هاي درجۀ سوم، تضاد رنگ، کاسته می شود.
همچنین وقتی رنگ ها با سیاه و سفید مخلوط شوند، از میزان تضاد ته رنگ آنها کم مي شود. استفاده 
از سیاه و سفید در کنار رنگ هاي خالص، مي تواند به ایجاد تضاد ته رنگ و شدت بخشیدن به تأثیرات 

رنگ هاي تیره یا روشن کمک کند.

تصویر 3-23: تضاد ته رنگ
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2. تضاد تیرگي و روشني )کنتراست تیره - روشن(:
تأثیراتي که تضاد تیرگي و روشني رنگ بر روي روابط میان رنگ ها و مخاطبین یک طرح مي گذارد، 
پس از کنتراست ته رنگ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. میزان تیرگي هر رنگ را مي توان به طور 
مناسب با یک درجه از خاکستري )ترکیب سیاه و سفید( نشان داد. از این طریق، به راحتي مي توان 

رنگ ها را از لحاظ تیرگي و روشني با هم مقایسه کرد.

3. تضاد سرد و گرم:
معمواًلً احساس سردي و گرمي رنگ ها مربوط به دریافت و تجربۀ ما از عناصر موجود در طبیعت 
را عمومًا گرم احساس مي کنیم و  آنها  از رنگ ها مثل قرمز، زرد و رنگ هاي مشابه  است. برخي 
رنگ هایي مثل سبز، آبي و ترکیب هاي مربوط به آنها را معمواًلً سرد و خنک احساس مي کنیم. در 
میان رنگ ها مي توان قرمزنارنجي را به عنوان پرحرارت ترین رنگ و سبزآبي را سردترین رنگ در 
نظر گرفت. سرد یا گرم بودن رنگ ها به رنگ هاي هم جوار و حس دروني مخاطب نیز بستگی دارد.

تصویر 3-24: تضاد تیرگی و روشنی

تصویر 3-25: تضاد سرد و گرم
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4. تضاد مکمل:
وقتي دو رنگ مکمل در کنار هم قرار مي گیرند، تأثیرگذاري آنها بر روي هم به گونه ای است که 
یکدیگر را از نظر درخشش و قدرت فام به شدیدترین مرتبه ارتقاء مي دهند. همان طور که قباًل گفته 
شد، دو رنگ مکمل در چرخۀ دوازده تایی رنگ، به صورت قطرهاي روبروي هم قرار مي گیرند، مانند 
زرد و بنفش، قرمز و سبز، نارنجي و آبي. وجود رنگ هاي مکمل در یک ترکیب بصري مي تواند در 
ایجاد رابطۀ هماهنگ میان رنگ ها، نقش مهمي داشته باشد و احساسي از کمال رنگ و درکی نو 

را به وجود بیاورد.

5. تضاد همزمان:
تضاد همزان، ناشي از تأثیر عمومي رنگ ها بر روي حس بینایي است و با رابطۀ 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 و فقط 
حس مي شود. وقتي در ترکیب رنگ ها از خاکستري استفاده مي شود، تضاد همزمان به نحو مؤثرتري 
احساس مي شود. تضاد 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.
تصویر جانشین یا پدیدۀ پس تصویر، موضوعي است که گاهي ممکن است با مبحث تضاد 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 درمي آمیزد. همانطور که قباًل توضیح داده شد، این ویژگي را 
تصویر جانشین یا پس تصویر )پی انگاره( می گویند. در مورد رنگ ها، پدیدۀ تصویر جانشین به صورت 

تصویر 3-26: تضاد مکمل
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رنگ مکمل دیده مي شود؛ یعني پس از دیدن یک رنگ براي مدت چند ثانیه، در صورتي که به یک 
سطح سفید نگاه کنیم، مکمل آن رنگ را بر زمینۀ سفید احساس مي کنیم.

6. تضاد کیفیت )کنتراست اشباع(:
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، تضاد کیفیت 

ایجاد مي شود.

تصویر 3-27: تضاد همزمان

تصویر 3-28: تضاد کیفیت یا اشباع
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7. تضاد کمیت یا وسعت سطح )کنتراست وسعت(:
نوع  این  در  است.  وسعت  نظر  از  رنگین،  چند سطح  یا  دو  متقابل  رابطۀ  به  مربوط  کمیت،  تضاد 
تضاد، رابطۀ بزرگي و کوچکي سطوح رنگین، نقش اصلي را دارد؛ زیرا نسبت بزرگي سطح رنگ ها 
با یکدیگر مي تواند در ایجاد رابطۀ هماهنگ میان آنها مؤثر باشد. دو عامل در ایجاد تضاد کمیت، 

نقش اساسي دارند:
1. میزان درخشش و خلوص رنگ  

2. میزان بزرگي سطح یا لکۀ رنگي  

تصویر 3-29: تضاد کمیت یا وسعت
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* رنگ بندی و همنشینِی رنگ ها
این  می گردد.  اطالق  یکدیگر  کنار  در  رنگ ها  قراردادن  به  ترتیب  و  ترکیب  فرآیند  به  رنگ بندي، 
مفهوم، به شیوۀ قرارگیری رنگ ها در کناِر یکدیگر و ایجاد هماهنگي و زیبایي بصری در حالت های 

گوناگون ترکیب های رنگي اشاره دارد.
یا  مرتبط  رنگ های  همنشینِی  به صورت  رنگ ها  ترکیب  براي  را  اجرایی  الگوهایی  رنگ بندي، 
رنگ های متضاد در کناِر هم به وجود می آورد. استفاده از این فرآیند، نه تنها برای ایجاد جلوه های 

بصری و زیبایی شناسانه، بلکه برای انتقال مفاهیم نیز امکان پذیر است.
معمواًلً در هنر و طراحی، رنگ بندي با رنگ هاي مرتبط برای ایجاد هماهنگي و ترکیب رنگهاي 
متضاد براي ایجاد توازن به کار می رود. در رنگ بندي با رنگ هاي مرتبط از دامنه های تکرنگ یا 
رنگ هاي مشابه و در رنگ بندي با رنگ هاي متضاد، از رنگهاي اولیه، رنگ هاي مکمل و رنگهای 
برای  نیز  مختلفی  نرم افزارهای  و  برنامه ها  اصول،  همین  پایۀ  بر  امروزه  ميشود.  استفاده  متضاد 

انتخاب دقیق رنگ ها در دسترس است.

پایه و اساس رنگ بندی، بر هماهنگی رنگی قرار دارد و از این رو، رنگ بندی، دارای انواع مختلفی 
است که در ادامه به شاخص تریِن آنها اشاره می شود:

تصویر 3-30: امروزه انتخاب و تنظیم رنگ ها به کمک نرم افزارها و سایت های مختلف، آسان تر شده است.
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* هماهنگی رنگ  ها
زندگی  مظاهر  تمام  در  و  است  ُکل  یک  اجزاء  مطبوع  چیدمان  معنای  به  هارمونی،  یا  هماهنگی 
از نظر دیداری،  باشد.  یا حتی یک کیک هم می تواند وجود داشته  از جمله موسیقی، شعر، رنگ 
هماهنگی در چیزی است که موجب لذت چشم می شود، بیننده را مجذوب کرده و احساس نظم و 
تعادل را در او ایجاد می کند. هنگامی که چیزی ناهماهنگ است، یا خسته کننده است یا وحشتناک. 
از طرفی، هارمونِی بیش از حد نیز به ترکیبی بسیار مالیم و نچسب تبدیل می شود و بیننده را آن طور 
که باید، مجذوب و عالقه مند نمی کند و برعکس، عدم حضور آن نیز تصویری به وجود می آورد که 

هیچ چشمی تحمل دیدن آن را ندارد.
مغز انسان هر چیزی را که قابلیت سازماندهی نداشته و نامفهوم باشد، پس می زند. عمل دیدن، به 
حضور یک ساختار منطقی نیاز دارد و هماهنگی رنگی می تواند این عالقه به دیدن و حس تعادل را 
به وجود بیاورد. به طور خالصه، یکپارچگی مفرط، موجب تحریک ناپذیری و پیچیدگی مفرط، موجب 

تحریک بیش از اندازۀ مغز می شود. تعادل پویا، نتیجۀ وجوِد هماهنگی است.

رنگ هاي  نیستند،  تضاد  داراي  یکدیگر  با  که  رنگ هایي  که  است  این  بر  عمومي  اعتقاد  معمواًلً 
هماهنگي هستند. این رنگ ها عبارتند از:

مثل  هستند؛  مشترکي  رنگي  خصوصیات  داراي  یکدیگر  با  که  رنگي  خانوادۀ  یک  رنگ هاي   •
گام هاي مختلف رنگ قرمز که با سفید یا سیاه و یا با مکمل خود مخلوط شده اند. 

• رنگ هایي که به طور کلي از نظر سرد بودن یا گرم بودن، مشابه هم هستند.
• رنگ هایي که از نظر تیرگي و روشني، داراي ارزش هاي مشابهي هستند.

نبودن  یا هماهنگ  بودن  دلیل هماهنگ  رنگ ها،  از  بعضي  به  افراد  نیز عالقۀ شخصي  گاهي   •
رنگ هاي یک ترکیب محسوب مي شوند.

اگرچه این موارد نشان دهندۀ عقاید عمومي در خصوص هماهنگ بودن رنگ هاست، اما واقعیت این 
است که ایجاد هماهنگي به معناي ایجاد تعادل بصري و رابطۀ متناسب میان رنگ هاي یک ترکیب 

است، به طوري که براي چشم، از نظر بصري، خوشایند و خشنودکننده باشد.
تعادل  آثار خود،  رنگ هاي  میان  رنگ ها، سعي مي کنند  و شناخت  تجربه  از  استفاده  با  هنرمندان 
بصري و هماهنگي ایجاد کنند. رنگ هایي که اختالط آنها با یکدیگر، نتیجه اي مشابه مخلوط کردن 
سه رنگ اصلي با هم دارند، یعني ایجاد خاکستري مي کنند، مي توانند ارتباط متعادلي از نظر بصري 

با هم داشته باشند. این رنگ ها را روي چرخۀ رنگ، به چند صورت مي توان نشان داد:
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1. رنگ هایی که در چرخۀ رنگ، روبروی هم قرار دارند:
رنگ هایی که در چرخۀ رنگ در مقابل یکدیگر قرار دارند، رنگ های مکمل نامیده می شوند )به عنوان 
مثال: رنگ های سبز و قرمز(. استفاده از رنگ های مکمل با تضاِد باال، به ویژه هنگامی که در اشباع 

کامل استفاده شوند، ظاهر ُپرطراوتی را ایجاد می کند.
انتخاب این نوع رنگ بندی، به دقت زیادی نیاز دارد؛ در غیراین صورت نتیجه، نامطلوب خواهد بود. 
استفاده از رنگ بندی  مکمل در سطح وسیع، پیچیده است، اما زمانی که بخواهید روی چیزی تأکید 
از رنگ بندی مکمل برای متن، به هیچ وجه توصیه  کنید، به خوبی کارایی دارد. همچنین استفاده 

نمی شود. 

2. رنگ هایی که در چرخۀ رنگ، در کنار یکدیگر قرار دارند:
رنگ بندی مشابه از ترکیب رنگ هایی که در چرخۀ رنگ در کنار یکدیگر هستند، به وجود می آید. این 
رنگ ها، به خوبی باهم سازگار هستند و لطافت و آرامش ایجاد می کنند. این نوع ترکیب رنگی، بیشتر 
در طبیعت یافت می شود و هماهنگ و چشم نواز است. برای انتخاب رنگ های این رنگ بندی بهتر 
است از ترکیب سه رنگ مجاور با تضاد باال استفاده شود. معمواًلً یک رنگ به عنوان رنگ غالب، 

رنگ دوم برای تقویِت آن و رنگ سوم به منظور تأکید بر رنگ اول انتخاب می شود.

تصویر 3-31: رنگ بندی مکمل

تصویر 3-32: رنگ بندی مشابه
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3. سه رنگي که در سه گوشۀ یک مثلث متساوي االضالع، روي چرخۀ رنگ قرار مي گیرند:
رنگ بندی سه گانه با استفاده از ترکیب رنگ هایی که با فواصل مساوی در سراسر چرخۀ رنگ قرار 
دارند، شکل می گیرد. از دیدگاه بصری، رنگ بندی سه گانه حتی اگر از فام های کم رنگ یا غیر اشباع 

در آن استفاده شود، کاماًل پر جنب وجوش و باطراوت به نظر می رسد.
برای ایجاد هماهنگی رنگی مؤثر به شیوۀ رنگ بندی سه گانه، رنگ ها باید به دقت و کاماًل متعادل  
انتخاب شوند و به این منظور بهتر است یک رنگ را به عنوان رنگ غالب و دو رنگ دیگر را برای 

تأکید بیشتر بر آن انتخاب نمایید.

4. سه رنگي که در سه گوشۀ یک مثلث متساوي الساقین روي چرخۀ رنگ قرار می گیرند:
رنگ بندی مکمل دوبخشی، نوع دیگری از رنگ بندی مکمل است. در این شیوه از ترکیب یک رنگ 

اصلی، با دو رنِگ مجاور مکمل آن استفاده می شود.
در این نوع رنگ بندی، همان تضاد بصرِی قوی در رنگ بندی مکمل دیده می شود ولی میزان تنش 
مبتدیان است،  برای  انتخاب خوبی  است. رنگ بندی مکمل دوبخشی، معمواًل  آن کمتر  یا شدت 

چراکه نتیجۀ آن، اغلب، دلپذیر و قابل پذیرش است.

تصویر 3-33: رنگ بندی سه گانه

تصویر 3-34: رنگ بندی مکمل دوبخشی
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5. چهار رنگي که چهارگوشۀ یک مستطیل را روي چرخۀ رنگ تشکیل مي دهند:
در رنگ بندی چهارگانۀ مستطیل، از چیدمان چهار رنگ به صورت دو زوج مکمل در کنار هم استفاده 

می شود. این شیوۀ رنگ بندِی غنی، امکان تنوع زیادی را ارائه می دهد.
بهترین نتیجه برای رنگ بندی چهارگانه، انتخاب یک فام رنگی غالب و توجه و ایجاد تعادل بین 
ویژگی سردی و گرمی رنگ هاست. بر این اساس، بهتر است پس از انتخاب فام رنگی اصلی، رنگ 
هم خانوادۀ )سرد یا گرم( آن با فاصله ای مشخص انتخاب شود و سپس رنگ های مکمل هریک، به 

ترکیب رنگی مورد نظر اضافه گردد.

6. چهار رنگي که چهارگوشۀ یک مربع را روي چرخۀ رنگ تشکیل مي دهند:
نظام رنگ بندی مربعی مانند سیستم رنگ بندی چهارگانه )مستطیلی( است، با این تفاوت که در این 
شیوه، فاصلۀ رنگ ها از یکدیگر دقیقًا برابر است. در این شیوه نیز بهترین حالت رنگ بندی، انتخاب 

یک رنگ غالب و ایجاد تعادل بین رنگ های سرد و گرم است.

تصویر 3-35: رنگ بندی چهارگانه مستطیل

تصویر 3-36: رنگ بندی مربعی
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* مدل های بازآفرینی رنگ
برای بازآفرینی رنگ ها، از مدل های رنگ مختلفی استفاده می شود. در این قسمت، به طور خالصه 

به دو نوع RGB و CMYK اشاره می کنیم:

:RGB مدل
از این سیستم در رسانه هایی که در آنها رنگ ها با استفاده از نور ساخته می شوند مانند تلویزیون و 
نمایشگر، استفاده می شود. کلمۀ RGB مخفف سه کلمۀ Red و Blue و Green است؛ یعنی تمام 
رنگ ها در این سیستم، با این سه رنگ ساخته می شوند. فضاي RGB فضای همۀ نورهایی است 
که در طبیعت وجود دارند. طبق یک تئوری فیزیکی، همۀ نورهاي موجود در طبیعت، ترکیبی از 
سه طیف خالص قرمز )R(، سبز )G( و آبی )B( هستند. بنابراین تئوری، ترکیب 100 درصد این سه 
طیف، نور سفید خالص را ایجاد می کند و ترکیب صفر درصد آنها چیزی نیست جز تاریکی محض. 

پس با مقادیر متفاوت این سه طیف می توان همۀ نورهاي طبیعی را ساخت. 
به این سیستم رنگ، سیستم افزودنی )Additive( نیز اطالق می شود. توجه کنید که از ترکیب سه 
نور اصلی RGB، نور سفید حاصل می شود. به زبانی ساده تر، با توجه به اینکه صفحۀ نمایش وسایلی 

از قبیل نمایشگر و تلویزیون، تیره است، برای ایجاد تصویر، باید به آن رنگ اضافه نمود.

علت اینکه چرا به این نوع سیستم رنگ، افزودنی می گویند، از روش های مختلفی قابل توضیح است؛ 
گفتیم که نور سفید دارای طیف های مختلفی است که این طیف ها با یک منشور، قابل تشخیص 

هستند.

RGB تصویر 3-37: مدل
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بنابراین می توان نتیجه گرفت که رنگ سیاه، فاقد طیف نوری است. در یک زمینۀ سیاه، برای ایجاد 
تصویر باید رنگ اضافه نمود؛ در صورتی که در زمینۀ سفید، برای ایجاد تصویر باید طیف رنگ مورد 

نظر را از مجموع رنگ های سفید کم یا حذف کرد.
در صورتي که طیف رنگ هاي حاصل از شکست و تجزیۀ نور به وسیلۀ منشور را دوباره به کمک 
یک عدسي همگرا )محدب( با هم ترکیب کنیم، مجدداً نور سفید حاصل مي شود. بنابراین، سه رنگ 
اصلي نور: قرمز، سبز و آبی، وقتي با هم ترکیب شوند، نور سفید حاصل مي شود. این نوع ترکیب 
رنگ را که در آن میزان روشني نور پس از ترکیب اشعه هاي مختلف آن با یکدیگر، افزایش مي یابد، 
را  دیگر  رنگ هاي  مي شوند،  ترکیب  یکدیگر  با  وقتي  رنگین  نورهاي  مي گویند.  افزایشي  ترکیب 

به وجود مي آورند؛ مثاًل از ترکیب افزایشي سبز با قرمز، رنگ زرد حاصل مي شود.

:CMYK مدل
رنگ هاي چاپي از نوع CMYK هستند. مدل رنگ CMYK مدلی برای ساخت رنگ هایی با ساختار 
 Cyan برای C نیز معرف یک رنگ خاص است: حرف CMYK شیمیایی است. هرکدام از حروف
یا سبزآبی، حرف M برای Magenta یا سرخابی، حرف Y برای Yellow یا زرد و حرف K برای 

Black یا رنگ سیاه. )حرف B برای رنگ سیاه انتخاب نشده تا با حرف اول Blue اشتباه نشود.(
در تئوری، ترکیب سه رنگ C، M و Y باید رنگ سیاه را ایجاد نماید ولی در عمل، رنگی که ایجاد 
می شود، کاماًل سیاه نیست؛ به همین دلیل کارخانجات تولیدکننده، جوهر رنگ سیاه را در کنار دیگر 
رنگ های این سیستم عرضه می کنند. در این سیستم، 3 رنگ اصلی وجود دارند که اگر آنها را در 
مقادیر اشباع شده، به هم اضافه کنیم، به رنگی نزدیک به سیاه خواهیم رسید. همانطور که اشاره 

شد کاربرد اصلی این سیستم رنگ، در چاپ است.

تصویر 3-38: از ترکیب سه نور اصلی RGB، نور سفید به دست می آید.
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به این سیستم، سیستم رنگ کاهشی )Subtractive( هم گفته می شود. به نوعي از ترکیب رنگي 
که رنگ حاصل، تیره تر از رنگ هاي اولیه مي شود، ترکیب کاهشي رنگ مي گویند. به عنوان مثال 
اگر شما دو الیۀ شفاف به رنگ هاي قرمز و آبِي فیروزه اي را روي هم قرار دهید، رنگ حاصل، یک 
رنگ کاماًل تیره خواهد بود. خصوصیت ترکیب کاهشي رنگ ها را مي توان با استفاده از الیه هاي 
شفاف رنگ هاي آبرنگ، ماژیک یا اکولین نیز نشان داد. ترکیب مواد رنگي را نیز ترکیب کاهشي 

مي گویند. وقتي سه رنگ اصلي را با هم مخلوط مي کنیم، یک رنگ کاماًل تیره حاصل مي شود.

CMYK تصویر 3-39: مدل

تصویر 3-40: نمونه مدل CMYK در چاپ
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بخش چهارم: شناخت مفاهیم و معانی رنگ ها

همان طور که در بخش های قبل ذکر شد، رنگ ها، تأثیرات فیزیکی و روحی خاصی دارند و واکنش 
گسترش  وجود،  این  با  دارد.  بستگی  مختلفی  فاکتورهای  به  گوناگون  رنگ های  به  نسبت  افراد، 
به  مربوط  تداعی های  و  معانی  نمادها،  از  برخی  که  است  شده  باعث  امروز  دنیای  در  ارتباطات 

رنگ های مختلف، به مفاهیمی مشترک در میان اغلب افراد در سرتاسر دنیا تبدیل شوند.
در ادامۀ این بخش، ویژگی های اصلی و تداعی های مشترک برخی از رنگ ها را به اختصار مرور 

می کنیم:
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* تداعی ها، نمادها و معانی رنگ ها
زرد:

رنگ زرد در حالت خلوص، روشن ترین و درخشان ترین رنگ هاست و بیش از هر رنگ دیگری، توجه 
ما را جلب می کند. زرد در طبیعت، رنِگ گل آفتابگردان و نرگس، زردۀ تخم مرغ و لیمو، قناری و زنبور 
است. امروزه، در جهاِن ساختۀ دست بشر، زرد، رنگ باب اسفنجی، صورتک های خندان، برچسب 

یادداشت و نشانه هایی است که به نوعی خطر و هشدار را اعالم می کنند.

زرد درخشان، نمادي از دانش، فهم انساني، روشنایي معنوي و نور الهي است. رنگ زرد، کنار نارنجي 
به شدت مي درخشد و در کنار قرمز، به جالل و شکوهش اضافه مي شود. درخشش زرد روي آبي به 
اوج مي رسد و بر شدت خلوص و عمق رنگ آبی مي افزاید. زرد، رنگ خوشحالی، شادی، خرسندی 
انرژی،  سرور،  و  وجد  اشتیاق،  رنگ،  این  مشاهدۀ  با  اصواًل  مردم  است.  آفتاب  و  سعادتمندی  و 

خوش بینی، نیک اندیشی و شور را تجربه می کنند.

تصویر 4-1: رنگ زرد در طبیعت

تصویر 4-2: اشیای زردرنِگ دنیای امروز
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تداعی های منفی رنگ زرد عبارتند از: بزدلی، خیانت، خودخواهی و پنهان کاری. عالوه بر این، زرد، 
رنگ احتیاط و برخی بیماری های جسمی )مانند یرقان، ماالریا و طاعون( است. شاید این تصادفی 

نباشد که منابع رنگدانه های زرد، فلزات سّمی مانند سرب، کادمیوم و کروم هستند.
را  او  از نظر ذهنی تحریک کرده و خالقیت  را  از ترکیبات و سایه های زرد، می توانند فرد  برخی 
افزایش دهند، اما از طرفی، برخی از ترکیب های زرد نیز وجود دارند که ممکن است سبب ایجاد 
ترس، وحشت، اضطراب و نگرانی شوند. زرِد روشن، رنگی شاد است که بیانگر ویژگی های مثبت زرد 
مانند لذت، هوش، درخشندگی، خوش بینی و شادی است. زرد در حالت کدر و ناخالص، احساسات 

منفی از قبیل احتیاط، انتقاد، تنبلی و حسادت را دربردارد.
شاید این رنگ امروزه چندان مورد استقبال زنان و مردان نباشد، ولي همواره نشانۀ نشاط، لذت و 

خاطرات خوش است. تقریبًا در همۀ فرهنگ ها رنگ زرد نشانۀ آفتاب، شادی و گرماست.
زرد در بسیاری از ادیان و فرهنگ ها )مانند هندوئیسم و تمدن مصر باستان( با اولوهّیت در ارتباط 

است. 
زرد در سراسر جهان، رنگ چراغ راهنمایی و نشانه هایی است که احتیاط را نشان می دهند.

اگرچه رنگ های زرد خردلی و اُکر وجود دارد، ولی به یاد داشته باشید زرد تیره وجود ندارد. زرد تنها 
رنگی است که واکنش بدی با سیاه دارد. اضافه کردن کمی سیاه به رنگ زرد، آن را مریض احوال 

و بی حال می کند.

زرد، قابل رؤیت ترین رنگ طیف مرئی است. دید محیطی زرد، 2/5 برابر قرمز است.
چشم انسان در ابتدا رنگ زرد را پردازش می کند، به همین دلیل، نشانه ها و عالئم هشداردهنده و 

وسایل نقلیۀ امداد و نجات، زرد هستند.

تصویر 4-3: زرد تیره وجود ندارد!

تصویر 4-4: ترکیب زرد و سیاه به سمت رنگ زیتونی می رود.
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زرد، ارزش بازتاب نور باالیی دارد و در نتیجه مثل یک منبع نور ثانویه عمل می کند. فراموش نکنید 
استفادۀ بیش از حد از رنگ زرد درخشان )مانند دیوارهای فضای داخلی( می تواند موجب تحریک 

چشم شود.

تصویر 4-5: رنگ بسیاری از وسایل امدادی زرد است.
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قرمز:

قرمز، شدیدترین و حّد نهایی رنگ است. این رنگ، رنگ عشق پرشور، فریبندگی، خشونت، خطر، 
خشم و ماجراجویی است. نیاکاِن پیش از تاریخ ما، قرمز را رنگ خون و آتش )نیروها و انرژی زندگی 
کهن( می دانستند و اغلب نمادهای قرمز امروزی از این ارتباط و تداعِی قدرتمند در گذشته ناشی 

می شود.
و همچنین  ابرانسان ها  قهرمانِی  نماد  یونانیان،  برای  نیز هست.  دینی  و  جادویی  رنگ  قرمز یک 

مصلوب شدن مسیح است.
قرمز، نهایت برافروختگي و انرژي دروني را ظاهر مي کند. نمادي است که زندگي، هیجان، قدرت 
و شورِش انقالبي را نشان مي دهد. قرمز، رنگي است جذاب که نشاط جواني و سرزندگي را جلوه گر 

مي سازد و در عین حال، نشانه هایي از عشق آتشین و تمایل مفرط به زندگي است. 
قرمز یکی از رنگ هایی است که اکثر افراد، ارتباطی قوی با آن برقرار می کنند و واکنش شدیدی 
نسبت به آن نشان می دهند. احساساتی نظیر قدرت، رشادت، تخطی، برانگیختگی جنسی و هیجان، 
به این رنگ نسبت داده می شود. قرمز، ضربان قلب را افزایش داده و میزان انرژی را باال می برد و 

تنها هاله هایی از رنگ قرمز بر روی هر چیزی می تواند توجه بیننده را به آن جلب نماید. 
قرمز، نماد آتش و قدرت و شهوت است و اهمیت را تداعی می کند. همچنین به تحریک انرژی و 

هیجان، کمک می کند.
معنای منفی قرمز، خشم، سانحه و عصبانیت است که از کیفیت تهاجمی قرمز سرچشمه می گیرد.

در  استفاده  مورد  رنِگ  محبوب ترین  قرمز،  است.  مردم  همۀ  عالقۀ  مورد  رنگ  دو  از  یکی  قرمز، 
پرچم های کشورهای جهان است؛ 77 درصد همۀ پرچم های دنیا، رنگ قرمز را دارند.

قرمز، رنگ بین المللی برای مفهوم توقف و ایست است.

تصویر 4-6: قرمزهای آشنا
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زبان ها  )همۀ  است.  قرمز  رنگ،  اولین  سفید،  و  سیاه  از  بعد  که  می دهد  نشان  زبان شناسی  تاریخ 
کلماتی برای سیاه و سفید دارند و اگر رنگ سومی وجود دارد، آن رنگ، قرمز است.(

به یاد داشته باشید همۀ قرمزها یکسان نیستند. غیر از سایه های تیره و روشِن قرمز، دو نوع قرمز 
وجود دارد: قرمز با پایۀ زرد، قرمز گوجه ای است و قرمز با پایۀ آبی، قرمز توتی. برخی بر این عقیده 

هستند که مردان بیشتر به قرمز با پایۀ زرد جذب می شوند و زنان به قرمز با پایۀ آبی.
به هنگام استفاده از قرمز، زمینه، اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال وقتی قرمز روی زمینۀ سیاه 
قرار می گیرد، مثل آتش می درخشد. روی پس زمینۀ سفید، تا حدی کدر می شود و در کنار نارنجی، 
بی جان به نظر می رسد. توجه داشته باشید همچنان که پیش تر اشاره شد، مربع قرمز، روی زمینۀ 

سیاه، بزرگ تر به نظر می آید.
تأثیر  می تواند  قرمز،  لکۀ کوچک  می شود، یک  استفاده  در طرح  قرمز چگونه  اینکه  از  صرف نظر 

بسیاری داشته باشد.
قرمز، جلب توجه می کند و دومین رنگ از لحاظ قابلیت رؤیت، پس از زرد است. به همین دلیل است 

که در آتش نشانی و عالئم توقف و اعالم خطر، مورد استفاده قرار می گیرد.

تصویر 4-7: قرمز با پایه رنگ آبی و زرد

تصویر 4-8: قرمز روی پس زمینه های مختلف
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طیف نور قرمز، پشت شبکیۀ چشم متمرکز می شود و باعث می شود عدسی های چشم محدب تر 
شوند تا آن را به جلو بکشند. بنابراین ما مناطق قرمز رنگ را در حال حرکت به سمت جلو درک 

می کنیم؛ شاید به همین دلیل است که قرمز، توجه ما را جلب می کند.

تصویر 4-9: رنگ قرمز در تجهیزات آتش نشانی
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آبی:

آبی، رنگ مورد عالقۀ همۀ مردم و رنگ طبیعی آب و آسمان است، ولی به ندرت در میوه ها و 
سبزیجات دیده می شود. امروزه آبی، رنگ اقتدار،  لوگوی بسیاری از بانک ها و شرکت ها و رنگ شلوار 

جین است. آبی در مقابل گرما و شدت قرمز، رنگی سرد، مرطوب و آرام است.
سایه های  در  به راحتی می توان  را  موضوع  این  است؛  متناقض تر  و  پیچیده تر  رنگ ها  سایر  از  آبی 

خاصی از آبی مشاهده کرد.

آبِی تیره نماد اعتماد، کرامت، هوش، قدرت و آبِی درخشان، تداعی گر پاکیزگی، اطمینان و خنکی 
است. )منشأ این معانی از ویژگی های ملموس اقیانوس ها و آب هاست.( آبی روشن نیز نماد صلح، 
آرامش، اثیری بودن و رنگی معنوی و بی نهایت است. )منشأ این معانی، جنبه های ناملموس آسمان 

است.(
اغلب رنگ  مایه های آبی، حس اعتماد، وفاداری، نظافت و درک را منتقل می کنند. البته شاید بتوان 
 Singing the blues .گفت در فرهنگ آمریکایی، آبی تا حدودی به نماد افسردگی تبدیل شده است
از پیچیدگی نماد رنگ و  و feeling blue در معنی افسردگی و غمگین بودن، نمونه های خوبی 

چگونگی تغییر آن در فرهنگ های مختلف است.

تصویر 4-10: رنگ آبی در طبیعت

تصویر 4-11: رنگ سایه های متفاوت آبی



79 مفاهیمومعانیرنگها

آبي،  رنگ  مي کند.  جلوه  شکیبا  و  آرام  آبي،  مي کند،  فوران  قرمز  از  که  التهابي  و  شور  مقابل  در 
درون گرا و سرد و از نظر معنوي، بسیار عمیق و احترام برانگیز است. از نیروي آسماني و بیکرانه اي 

برخوردار است که مي تواند مخاطبین خود را با تأملي دروني فرا بخواند.
اکثریت قریب به اتفاق مردم موافقند که آبی، از بهترین رنگ هاست؛ شاید به این دلیل که مشاهدۀ 
این رنگ، سبب ایجاد هورمون های شیمیایی خاصی در بدن می شود که آرامش را القاء می کند. آبی، 
اصواًل با احساساتی نظیر اعتماد، اطمینان، صداقت، وفاداری، منطق، آرامش، سکون، سکوت، توجه 

و تمرکز همراه است. 
آبی، رنگ مورد عالقۀ همۀ مردم است و احتمااًل تأثیرات آرامش بخش این رنگ، آن را به رنگي 
عامه پسند تبدیل کرده است. رنگ آبي مورد عالقۀ خانم ها و آقایان، در همۀ سنین است؛ اگرچه 

شاید مردان بیش از زنان، رنگ آبي را ترجیح  دهند. 

باید توجه داشت که برخی از ترکیبات رنگ آبی، اثرات پویاتر و پرتحرک تری دارند و برخی از آنها 
سردتر و دور از دسترس می نمایند.

آبی، رنگی آرامش بخش و صلح دوست است که تخصص و دوام را نشان می دهد؛ به همین دلیل 
رنگ رایِج مورد استفاده در تارنماهای شرکت های مختلف است. 

آبی، متداول ترین رنگ در هویت سازمانی است. در 53 درصد از پرچم های کشورهای مختلف دنیا 
نیز رنگ آبی به کار رفته است.

اگرچه در رتبه بندی رنگ های مورد عالقه، آبی به قدری باالست که احتمال اشتباه در استفاده از 
آن وجود ندارد، ولی استفادۀ بیش از حد از رنگ آبی به تنهایی، ممکن است طرحی کلیشه ای ایجاد 
کند. یک پرده رنگ سرد می تواند به آبی جنبه های منفی بدهد و این رنگ را نماد افسردگی، سردی 

و انفعال نماید. ترکیب آبی با یک رنگ دیگر می تواند اثر خالقانه تری به وجود بیاورد.

تصویر 4-12: جین های آبی در سراسر دنیا پوشیده می شوند.
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آبی تنها رنگی است که شخصیت خود را در تمام تن های رنگی اش حفظ می کند.

طیف آبی به شدت توسط چشم شکسته می شود و باعث می شود عدسی ها مسطح شوند و تصویر 
آبی را به عقب بکشند. ما مناطق آبی را در حال دور شدن و کوچک  شدن درک می کنیم و همین 

امر باعث می شود که استفادۀ بیش از حد از آن در فضای داخلی، یک مه بصری ایجاد کند.

تصویر 4-13: کت و شلوار آبی تیره، لباس کسب وکار حرفه ای است.
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سبز:

سبز، فقط یک رنگ نیست، بلکه سمبل محیط زیست است. از ابتدا سبز، نشانگر رشد، تولد دوباره 
و باروری بوده است. در باورهای کهن بسیاری از ملت ها، مرد سبزی1 وجود داشته که نماد باروری 
رنگ  ایرلند،  کشور  در  و  مقدس  رنگی  سبز،  اسالمی،  کشورهای  در  است.  بوده  حاصلخیزی  و 

خوش شانسی است. این رنگ، در سلسلۀ مینگ، رنگ آسمان بوده است.

امروزه سبز را می توان در طیف گسترده ای از اشیاء پیدا کرد: از سوپ نخود سبز گرفته تا عالئم 
مربوط به بازیافت مواد، زمین فوتبال، طعم نعنایی و چای سبز.

1. Green Man

تصویر 4-14: رنگ سبز در طبیعت

تصویر 4-15: نمونه ای از نقش برجستۀ مرد سبز
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سبز در سراسر دنیا با طبیعت ارتباط دارد و نماد اکولوژی و محیط زیست است. در چراغ های راهنمای 
همۀ کشورها نیز رنگ سبز وجود دارد.

سایه های رنگ سبز نسبت به سایر رنگ ها، از تنوع بیشتری برخوردار است. سبز دامنۀ گسترده ای 
دارد: از زردسبز مثل لیمو و آووکادو تا سبز با ته رنگ آبی مثل زمرد. رنگ هایی مثل آبی زنگاری یا 

فیروزه ای، معمواًل نصف آبی و نصف سبز هستند.

با  از تلفیق زرد  امید و زندگي دوباره است. این رنگ که  سبز، رنگ بهار و رویش طبیعت؛ رنگ 
ایمان معنوي را نشان مي دهد. سبز، بیشتر برای به تصویر کشیدن  آبي به وجود مي آید، دانش و 
عناصر سمبلیک مورد استفاده قرار می گیرد و بعد از آبی، دومین رنگ پرطرفدار در میان عموم مردم 
افراد  است. سایه های طبیعی سبز، حس تازگی، طراوت، نو شدن، تعادل، آرامش و تسکین را به 
القاء می کند. البته ترکیب نادرست سبز ممکن است احساساتی نظیر بی حالی و ناخوشی را نیز ایجاد 
باروری و  افتخارآفرینی، خوش شانسی،  کند. به طور کلی سبز، معمواًلً نماد مفاهیمی نظیر صلح، 
حاصلخیزی است. در بسیاری از فرهنگ ها مادِر طبیعت، سبز است. این رنگ، هم مورد توجه آقایان 

و هم مورد پسند خانم ها است و اثري سرد، خنک و آرام بخش دارد.
سبز، نماد طبیعت است و کیفیتی بهبوددهنده و التیام بخش دارد و می تواند به عنوان نماد رشد و 
هماهنگی استفاده شود. مردم با رنگ سبز، احساس امنیت می کنند. بیمارستان ها معمواًل از رنگ 

سبز استفاده می کنند.

تصویر 4-16: تنوع رنگ سبز
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نشان می دهد. همچنین  نیز  را  یا حسادت  و طمع  و حرص  است  پول  نماد  دیگر، سبز،  از سوی 
می تواند به عنوان نماد بی تجربگی یا مبتدی بودن و نیاز به رشد استفاده شود.

بسیاری از افراد مبتال به اختالل کوررنگی، نسبت به رنگ های سبز یا قرمز، کوررنگ هستند. در 
برخی از کشورهای اروپایی، برای مشخص شدن رنگ چراغ راهنمایی از یک مستطیل در اطراف آن 
استفاده می شود تا سبز یا قرمز بودن آن مشخص شود. در برخی از ایالت های آمریکا نیز از خطوط 

مورب روی چراغ سبز استفاده می شود تا به کوررنگ ها در تشخیص آن کمک شود.
نشانۀ سبزرنِگ خروج، زمانی که دود در هوا وجود دارد )به عبارت دیگر به هنگام آتش سوزی( دارای 
مزیت مهمی است. نشانۀ قرمز رنگ برای خروج، مناسب نیست، چون شبیه رنگ شعله های آتش 
است. آتش نشانان با عجله به ساختمان های در حال سوختن می روند و سعی می کنند این عالمت 
را قرار دهند؛ با این عالمت سبز، مردم متوجه راه امن می شوند. عالمت سبز خروج نه تنها باید بر 
اساس استاندارد بین المللی )از دهۀ 70( سبز باشد، بلکه باید نماد گرافیکی استاندارد برای خروج را 

نیز نشان دهد.

تصویر 4-17: عالمت سبزرنگ خروج
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نارنجی:

نارنجی، پرجنب وجوش، داغ، سالم و جذاب است، البته می تواند زمخت و بی ظرافت هم باشد. رنگی 
دوقطبی است و افراد در برابر نارنجی دو نوع واکنش دارند: یا عاشق آن می شوند یا از آن متنفرند.

نارنجی نماد انرژی، سرزندگی، تشویق، هیجان، ماجراجویی، گرما و سالمتی است. نارنجي رنگ 
بلوغ، جواني و شادابي است. رنگي سرخوش، وجدآور و پرنشاط است که تحمل آن به سادگي میسر 
بسیاري مي پراکند.  انرژي بصري  و  آنها مي افزاید  به سرزندگي  کنار سایر رنگ ها،  در  اما  نیست؛ 
حرارت نارنجي در کنار آبي به اوج خود مي رسد و به تضاد سرد و گرم با کیفیتي انکارناپذیر دامن 
مي زند. نارنجی می تواند واکنش های جدی را برانگیزاند و خصوصیاتی شبیه قرمز دارد و در عین 
حال حس گرما و صمیمیت ایجاد می کند. نارنجی اصواًل با زرق و برق، اشتعال، توانایی، انرژی و 

گرمی در ارتباط است.
نارنجی ترکیبی است از رنگ های مجاورش در چرخۀ رنگ، یعنی زرد و قرمز. نارنجی نماد شادی، 
لذت و آفتاب است. رنگی است نشاط آور که سرزندگِی کودکانه را به یاد می آورد. کودکان سراسر 

دنیا به رنگ نارنجی جذب می شوند.
نارنجی به اندازۀ قرمز، پرخاشگر و تهاجمی نیست ولی ویژگی های مشابهی دارد، از جمله تحریک 
فعالیت ذهنی. در عین حال نارنجِی خالص ممکن است وقیح به نظر برسد یا عدم وجود ارزش های 

فکری جدی را نشان دهد یا نماد نادانی و فریب کاری باشد.
نارنجی تنها رنگ طیف نور است که نام آن از یک شیء، یک میوۀ معروف گرفته شده است. نارنجی 
در طبیعت، رنگ غروب، آتش، گل، ماهی و بسیاری از میوه های خانوادۀ مرکبات است. در دنیای 

امروزی، نارنجی، رنِگ هالووین، مخروط ترافیکی، قایق نجات و پفک است.
در سال 1991، مقاله ای در مورد نحوۀ انتخاب رنگ نارنجی و تأثیر آن بر مصرف کننده نشان داد که 

رنگ نارنجی به معنای ارزان بودن است. )ارزان به معنی خرید خوب با قیمتی کم.(

تصویر 4-18: رنگ نارنجی در طبیعت
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الزم به یادآوری است که سایه های متفاوت و معانی مختلفی برای رنگ نارنجی وجود دارد. شاید 
پیدا کردن نارنجی خالص دشوار باشد: قرمز مایل به قهوه ای، نارنجی تیره، خرمالویی، قرمزنارنجی، 

پرتقالی، نارنجی صورتی، نارنجی روشن و ... .

نارنجی تیره، حس راحتی را القاء می کند و گاهی نیز تداعی گر حس تندی یا زمینی بودن است. 
نارنجِی روشن، آرامش بخش و سالم به نظر می آید.

نظر  به   C ویتامین  و  از سالمتی  آبدار است و سرشار  و  میوه های سالم  تداعی کنندۀ مزۀ  نارنجی 
می رسد.

نارنجی نماد پاییز است.

تصویر 4-19: نارنجی در دنیای امروز

تصویر 4-20: رنگ مایه های مختلف نارنجی
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نارنجی یک مثال عالی از این قاعدۀ طراحی است: هیچ رنگ بدی وجود ندارد، فقط ترکیب رنگ 
بد وجود دارد.

نارنجی برای جدا کردن اشیاء از محیط اطرافشان استفاده می شود، به ویژه در تضاد با رنگ آبی. این 
رنگ در عالئم مربوط به ساخت وساز و تعمیرات جاده ای نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

تصویر 4-21: ترکیب رنگ های مکمل: ترکیب نارنجی و آبی، پویاست.

تصویر 4-22: ترکیب رنگ سه تایی: ترکیب نارنجی و سبز و بنفش، استثنایی است.

تصویر 4-23: نمونه هایی از عالئم نارنجی رنگ مربوط به ساخت وساز جاده ای



87 مفاهیمومعانیرنگها

بنفش:

رنگ بنفش در طبیعت، چندان زیاد نیست و هزینۀ ساخت آن نیز تا مدت ها زیاد بوده،  به همین دلیل 
این رنگ، قرن ها حالتی فوق العاده و فراطبیعی داشته است. بنفش، قوی ترین طول موج را در بین 
رنگ های رنگین کمان دارد و رنگی با سابقۀ قوی است که در طول زمان، تکامل یافته است. در واقع 

ریشه های نمادین این رنگ از سایر رنگ ها جالب تر و قابل توجه تر است.
برای  زمان  آن  در  برمی گردد.  میالد  از  قبل  سال  حدود 1900  به  بنفش  رنگ  اولین  تهیۀ  تاریخ 
ساخت 1/5 گرم رنگ بنفش خالص، 12/000 صدف الزم بود. البته این مقدار رنگ به سختی برای 
یک جّبۀ رومی کافی بود. به این ترتیب جای تعجب نیست که این رنگ در درجۀ اول برای لباس 

امپراتوران یا افراد ممتاز مورد استفاده قرار می گرفت.
با گذشت زمان تهیۀ رنگدانه های بنفش، کم هزینه تر و ساده تر شد، اما یک نکته تغییر نکرد: بنفش، 

برای بسیاری از افراد، نماد اصالت و لوکس بودن باقی ماند.
قوی ترین  بنفش،  نمی دانستند:  ما  اجداد  که  کرده  آشکار  بنفش  مورد  در  را  مطالبی  علم،  امروزه 
طول موج قابل مشاهده در انرژی الکترومغناطیسی را دارد و فقط چند قدم با اشعۀ X و اشعۀ گاما 
فاصله دارد. شاید به همین دلیل است که رنگ بنفش نسبت به جهان فیزیکی که ما می شناسیم، با 

انرژِی فراطبیعی و کیهان در ارتباط است.
با توجه به همۀ معانی و تداعی های بنفش در گذشته و حال، بنفش بیش از سایر رنگ ها نماد سحر 

و جادو، رمز و راز، معنویت، ناخودآگاه، خالقیت، عزت و خانوادۀ سلطنتی است.
سایه های مختلف بنفش، معانی متفاوتی دارد: بنفش روشن، شاد و سرزنده و عاشقانه است؛ سایه های 

تیرۀ آن، باوقارتر و معنوی تر است.
معانی منفی رنگ بنفش شامل انحطاط و غرور و همچنین عزاداری است.

تصویر 4-24: رنگ بنفش در طبیعت
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بنفش، رنگي مرموز و ابهام برانگیز است که با تیرگي مبهم خود در مقابل صراحت و روشنایِي زرد 
قرار مي گیرد. بنفش، وقتي به ارغواني میل مي کند، هراس انگیز و دهشت آور مي شود و وقتي به آبي 
میل مي کند، خیال انگیز و اسرارآمیز مي شود. بنفش، عمومًا حد تعادلی میان انرژی و هیجان قرمز 
و آرامش و سکون آبی ایجاد می کند. گاهی برخی از سایه روشن های بنفش، ذهن افراد را درگیر 
می کند و آنها را مضطرب کرده و از آنها افراد درون گرای افراطی می سازد و از این رو به سوی کسب 

عرفان، معرفت و دانش پیش می رود.
بنفش، نماد سلطنت، شکوه و جالل و پیچیدگی است که ثروت و تجمل را نشان می دهد. همچنین 
حسی از معنویت را القاء کرده و به خالقیت کمک می کند. بنفش روشن می تواند احساسی جادویی 
به وجود آورد؛ چنین رنگی برای خالقیت و ویژگی های زنانه مناسب است. بنفش تیره تر، می تواند غم 

و اندوه و یأس و ناامیدی را ایجاد کند.
بنفش معمواًل رنگی است که مردم یا آن را دوست دارند یا از آن متنفرند. یکی از مهم ترین جنبه های 
بنفش، تفاوت نمادین آن در نسل های مختلف است. نظرات گوناگونی در مورد بنفش وجود دارد که 
به سن افراد بستگی دارد. اغلب جوانان، بنفش را رنگی شاد می دانند، افراد مسن، دیدگاه گسترده تری 
نسبت به آن دارند. عالوه بر این، بنفش در میان فرهنگ های مختلف، معانی جدیدی پیدا کرده 

است.

بنفش  را  آن  ژاپنی ها  و  است  بوده  پاپ ها  و  امپراتوران  به  متعلق  بنفش  مدیترانه،  مردم  میان  در 
امپراتوری می نامیدند.

بنفش، رنگ رایجی برای پرچم  کشورها نیست و در بسیاری از فرهنگ ها و کشورها مانند انگلستان، 
ایتالیا، تایلند و برزیل، رنگ عزاداری و مرگ است.

تصویر 4-25: بنفش در دنیای امروز
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اگرچه ترکیب گرمای قرمز و خنکی آبی، این رنگ جذاب را به وجود می آورد ولی تشخیص رنگ 
بنفش برای چشم ما از سایر رنگ ها دشوارتر است.

سه بنفش متمایز وجود دارد: قرمز بنفش، بنفش، آبی بنفش. می توان گفت قرمز بنفش، رنگی گرم 
است، آبی بنفش، سرد و بنفش، تقریبًا خنثی است.

تصویر 4-26: بنفش های مختلف
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صورتی:

رنگ صورتی، در واقع همان رنگ قرمز کم رنگ یا ترکیب قرمز و سفید است که می توان آن را 
به عنوان یک  رنگ مجزا در نظر گرفت. نماد آن کمی پیچیده است و محبوبیت آن، تحت تأثیر 

عوامل مختلف، متغیر است.
می توانیم تجزیه و تحلیل صورتی را با نگاهی به منابع طبیعی و تداعی های امروزی آن شروع کنیم. 
صرف نظر از تفاوت رنگ پوست انسان ها، برخی از قسمت های بدن به رنگ صورتی است. بسیاری 
از گل ها و شکوفۀ بسیاری از درختان نیز صورتی است. بسته به سن و فرهنگ، ممکن است شما 
کادیالک صورتی یا پلنگ صورتی و یا روبان صورتی انجمن های پیشگیری از سرطان سینه را به 

یاد بیاورید.

تصویر 4-27: رنگ صورتی در طبیعت

تصویر 4-28: صورتی در دنیای ما
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تقریبًا در همۀ فرهنگ ها یک کلیشه ظهور کرده است: صورتی مربوط به دخترها و آبی مربوط به 
پسرهاست و متأسفانه هیچ توافقی در مورد منشاء این موضوع وجود ندارد.

صورتی معمواًلً نشانگر عشق است. رنگ صورتی اثری آرام بخش دارد؛ با این  وجود، پژوهشگران 
دریافته اند که این اثر تنها در خالل مواجهۀ اولیه به وجود می آید و با گذشت زمان، این تأثیر کاهش 

می یابد.
اغلب مردم هنوز هم معتقدند که صورتي، رنگي صددرصد مؤنث، لطیف و مخصوص دختربچه هاست. 
البته این به آن معنا نیست که همۀ خانم ها این رنگ را ترجیح مي دهند. ارتباط میان زنان و صورتي، 
این  تا عالقۀ شخصي؛ همین جنبه هاي فرهنگي مشخص مي کند که  دارد  بیشتر جنبۀ فرهنگي 
رنگ، مناسب مردان نیست. به هر حال صورتي، رنگي دوست داشتني، رؤیایي، بشاش و لطیف است.

سفید:

رنگ سفید، نماد معصومیت، خلوص، پاکی و بی گناهی است و پاکیزگی و ایمنی را نشان می دهد. 
سفید می تواند در انسان، احساس فضای بیشتر را به وجود آورد. رنگ سفید معمواًلً نشانگر سرما، 
نظر  به  بزرگ  و  جادار  باشد،  نقاشی شده  رنگ سفید  به  کاماًل  که  اتاقی  است.  آرامش  و  تمیزی 
می رسد، اما خالی و سرد است. سفید می تواند سرد و دور دیده شود و نماد ویژگی های سخت و تلخ 

زمستان باشد.

تصویر 4-29: رنگ سفید در طبیعت
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سیاه:

سیاه یک رنگ کاماًل قدرتمند است و سلطه طلبی و قدرتمندی  را به ذهن القاء می کند. در برخی از 
فرهنگ ها، این رنگ، افراد را به یاد از دست دادن جان عزیزانشان می اندازد. اگرچه سیاه، بخشی از 

چرخۀ رنگ نیست، ولی می توان از آن برای نشان دادن احساس و معنا استفاده کرد.
این رنگ اغلب با مفاهیمی مثل قدرت، آراستگی، پیچیدگی و عمق در ارتباط است. گفته می شود 
که پوشیدن لباس سیاه در یک مصاحبۀ شغلی می تواند نشانگر این موضوع باشد که مصاحبه شونده، 

فردی قدرتمند است. 
سیاه می تواند با دیدی منفی هم دیده شود، زیرا رنگی است که با مرگ، راز و رمز و ناشناخته ها 

همراه شده و رنِگ غم و اندوه و عزاداری است؛ بنابراین باید عاقالنه مورد استفاده قرار گیرد.

تصویر 4-30: رنگ سیاه در طبیعت
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خاکستری:

خاکستری رنگی خنثی است. بسیاري از مردان، به خصوص افراد مسن تر جامعه، به این رنگ توجه 
خاصي نشان مي دهند؛ در هر حال، چه در بین زنان و چه در بین مردان، خاکستري، رنگي رسمي 

و محافظه کارانه است.

قهوه ای:

به وجود می آورد.  را  پایداری  استواری و  ثبات، استحکام،  بودن،  قهوه ای، احساس سادگی، طبیعی 
مردم اصواًل به رنگ قهوه ای اطمینان دارند و به آن اعتماد می کنند. رنگ قهوه ای معمواًلً بیانگر 
اما گاهی می تواند نشانگر پیچیدگی نیز  طبیعت، زمینی بودن و در عین حال متفاوت بودن است؛ 

باشد.

تصویر 4-31: خاکستری، رنگی خنثی و درعین حال رسمی

تصویر 4-32: قهوه ای، رنگی طبیعی و باثبات
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فیروزه ای:

ایران،  تاریخ هنر  از ترکیب آبي و سبز و سفید به دست مي آید، در فرهنگ و  رنگ فیروزه اي که 
جایگاه خاصي دارد و از اهمیت واالیي برخوردار است. بسیاري از هنرمندان که رنگ فیروزه اي را در 
آثار هنري خود استفاده کرده اند، اهمیت آن را در گرو فرهنگ ایراني دانسته و معتقدند که این رنگ، 

ریشه در خون ایراني دارد و در خالصۀ کالم مي گویند فیروزه اي یعني ایراني. 
فیروزه اي سمبل پیچیدگي، فرهیختگي و قدمت است. این رنگ، قدرت عظیمی در خود نهفته دارد 
و بیانی از آتش، ولی آتشی سرد و درونی است. براساس تحقیقات بر روي رابطۀ جنسیت و رنگ ها، 
زنان نسبت به مردان، رنگ فیروزه اي را بیشتر ترجیح مي دهند. از آن جایي که اغلب زنان، رنگ هاي 
سرد را بیشتر می پسندند و فیروزه اي هم ترکیبي از دو رنگ سرد است، پس جاي تعجب نیست که 

آقایان چندان توجهي به این رنگ نشان نمي دهند. 

تصویر 4-33: فیروزه ای، رنگی ایرانی
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طالیی:

طالیی،  رنگ  است.  سرزندگي  و  تجمل  ثروت،  نشانۀ  طالیي  مردم،  از  بسیاري  بین  در  امروزه 
افزایش نیرو و تحریک احساسات را به دنبال دارد و نشانگر گران بودن و پرستیژ است و احساس 
رضایت مندی به وجود می آورد. رنگ طالیی در فرهنگ ایرانی به عشاق نسبت داده می شود. این 
رنگ به ظاهر شبیه زرد است و تأثیر گرمایي آن به نحوي است که مي تواند در موازنه یا خنثي 
کردن رنگ هاي سرد مؤثر باشد. بدین ترتیب که حالت سردي سنگ، به کمک رنگ طالیي خنثي 
مي شود یا چوب که به طور طبیعي قدري تیره است، به کمک این رنگ، درخشان و روشن مي گردد. 
رنگ طالیي از معدود رنگ هایي است که پیوسته مورد توجه بوده و زمان روي آن اثر نگذاشته و 

هیچ گاه قدیمي نشده است.

تصویر 4-34: رنگ طالیی، نماد ثروت و تجمل
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نقره اي:

نقره اي در همه جا نشان شیک بودن، تجمل، ثروت و جاذبه و در عین حال نماد علمی بودن، سرما 
و اعتبار است.

بژ:

به طور کلي بژ، سمبل محافظه کاري، آرامش و روزگار گذشته و از رنگ هاي مورد عالقۀ افراد مسن 
است.

تصویر 4-35: رنگ نقره ای، سرد و بااعتبار

تصویر 4-36: بژ، رنگی آرامش بخش
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* عوامل مؤثر در انتخاب رنگ 
به  رنگ  از  تفسیر شخصی  شد،  اشاره  آنها  به  رنگ  تجربۀ  هرم  بخش  در  که  مواردی  بر  عالوه 
فاکتورهایی مانند سن، جنسیت، ملیت، حرفه، عالقه و اولویت های شخصی بستگی دارد. انتخاب 
یک ترکیب رنگ مناسب برای طراحی، به این معنی است که باید به اولویت های شخصی، هماهنگی 
بسیاری عوامل دیگر توجه  بینایی، موقعیت جغرافیایی و  تفاوت های فرهنگی، مشکالت  رنگ ها، 

شود؛ از این رو در طراحی باید درک کامل و دقیقی از گروه هدِف مورد نظر وجود داشته باشد. 

جنسیت:
شاید درنظرگرفتن تفاوت های جنسیتی در ادراک رنگ، به منطقه بندی بین فرهنگی مرتبط نباشد؛ 
با این حال، نگاهی دقیق تر آشکار خواهد کرد که این تفاوت ها در هر جامعه ای با ویژگی های خاص 
خود وجود دارد. تحقیقاتی که تا به حال در این مورد انجام شده، بسیار جالب است. به عنوان مثال 
رادلوف1 کشف کرد که زنان نسبت به مردان، بیشتر مستعد داشتِن رنگ های مورد عالقه هستند. 
در ابراز عالقه  نسبت به رنگ های روشن در مقابل رنگ های تیره، تفاوت قابل توجهی بین مردان 
و زنان وجود نداشت؛ اما در بیان اولویت رنگ های لطیف و روشن، یک تفاوت وجود داشت، زنان، 

رنگ های لطیف را ترجیح می دهند و مردان، رنگ های روشن را.
توماس، کورتیس و بولتون2 در سال 1978 با 72 نفر از مردم نپال صحبت کردند و از آنها خواستند 
فهرستی از تمام رنگ هایی را که می شناسند، تهیه کنند. یک تفاوت مهم بین مردان و زنان وجود 
زمینۀ  به  باید  البته  را فهرست کردند که  از رنگ ها  بیشتری  تعداد  به مردان،  زنان نسبت  داشت: 
فرهنگی این تحقیق نیز توجه کرد؛ زنان اهل نپال به طور سنتی، لباس های رنگارنگ تری نسبت به 

مردان می پوشند.
مطالعۀ مشابهی توسط گرین3 در سال 1995 انجام شد و در آن تشخیص رنگ و مهارت های واژگاِن 
رنگ در دانشجویان کالج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که خانم ها به طور چشمگیری 
بیشتر از آقایان رنگ های پیچیده و دقیق را تشخیص می دهند. همچنین یافته ها بیانگر این موضوع 
بودند که پاسخ های متفاوت جنسیت های مختلف نسبت به شناسایی رنگ، ممکن است ناشی از 

تفاوت اجتماعی بودن مردان و زنان باشد.
این مثال ها نشان می دهد که تفاوت های فرهنگی و جنسیتی، بر ادراک رنگ تأثیر می گذارد؛ واقعیتی 
که باید به هنگام تعیین رنگ های یک تارنما یا یک آگهی تبلیغاتی مربوط به خانم ها و به طور کلی 

1. Radeloff
2. Thomas, Curtis & Bolton
3. Greene
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طراحی متناسب با جنسیت، به آن توجه کنیم.
نتایج حاصل از 1100 مورد نظرسنجی1 نشان می دهد که مردان و زنان، رنگ آبی و سبز را به عنوان 
رنگ های مورد عالقۀ خود انتخاب کرده اند، اما در حالی که بنفش، رنگ سوِم مورد عالقه  در میان 
زنان بود، مقام سوم را در میان رنگ هایی داشت که کمتر مورد توجه مردان بود. تصویر زیر نموداری 

از رنگ های مورد عالقه و اولویت های رنگی میان مردان و زنان را نشان می دهد2.

سن:
اختیار  در  افراد  تحلیل  و  تجزیه  برای  روانشناسان  که  است  روش هایی  از  یکی  رنگ  از  استفاده 
و  به روشی هدفمند  تا  استفاده می شوند  به صورت ذهنی  بیشتر  اوایل کودکی، رنگ ها  در  دارند. 
طبیعت گرایانه. از سه تا شش سالگی، کودکان به شدت رنگ را به شکل ترجیح می دهند. )خالف 
این مسأله در مراحل بعدی رشد صادق است.( قرمز روشن می تواند برای بیان خشم و میل به نابودی 
و تخریب، توسط کودکان استفاده شود و رنگ سیاِه شب می تواند مملو از اضطراب های افسرده کننده 
زمان،  با گذشت  باشد.  بیاِن خود  و  ارتباط  برقراری  به  تمایل  نشانگر  زرد خورشید می تواند  باشد. 
رنگ ها تندی کمتری پیدا می کنند، رنگ های مالیم تر ظاهر می شوند و شدت و درخشندگی رنگ ها 

1. Scott Design Inc.
2. متأسفانه به دلیل عدم انجام پژوهش های دقیق در زمینۀ رنگ در ایران، از نتایج موارد مشابه این نظرسنجی ها در میان 

مخاطبان ایرانی، اطالعات درست و کافی در دسترس نیست.

تصویر 4-37: نمونه ای از اولویت های رنگ با توجه به جنسیت
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فروکش می کند. این روند در طول زندگی ادامه می یابد و افراد مسن تر، رنگ های مالیم را جذاب تر 
می دانند. اطالعات مربوط به نقش تفاوت های سنی در ادراک رنگ نشان می دهد که شدت رنگ 

باید با ذائقۀ گروه سنی مورد نظر مطابقت داشته باشد.
بیشتر گریه می کنند.  زرد،  اتاق  در  نشان می دهند و  بهتر واکنش  به تضاد بصری شدید،  نوزادان 
بیشتر  را  بنفش(  و  نارنجی  سبز،  آبی،  زرد،  )قرمز،  درخشان  فرعی  و  اصلی  رنگ های  کودکان، 

می پسندند و رنگ های ساده و تخت را نیز به رنگ های پرنقش ونگار ترجیح می دهند.
گرافیک  برنامه های  از  استفاده  و  مختلف  نرم افزارهای  معرض  در  گرفتن  قرار  دلیل  به  نوجوانان 
به  بیشتر  دسترسی  علت  به  و  دارند  سروکار  پیچیده تری  رنگ های  با  فتوشاپ،  مانند  کامپیوتری 
بازارهای جهانی از طریق اینترنت، در معرض تأثیرات فرهنگ های مختلف قرار دارند. با رسیدن به 
اواخر دوران نوجوانی، رنگ سیاه برای آنها اولویت پیدا می کند؛ این مربوط به یک نیاز روانی است 
که در مرحلۀ گذار از بی گناهی دوران کودکی و ورود به دوران پختگی بزرگسالی ایجاد می شود و 
بر پایاِن بخشی از زندگی و آغاز بخشی دیگر داللت دارد و به نوجوانان و جوانان اجازه می دهد در 

حالی که هویت منحصر به فرد خود را کشف می کنند، خود را پنهان کنند.
از حدود سن 25 سالگی که افراد اطمینان بیشتری نسبت به خود به دست می آورند و مسیر زندگی 

خود را پیدا می کنند، سلیقۀ آنها نیز تغییر می کند.
بزرگساالن و افراد بالغ، رنگ های مالیم تر را می پسندند، رنگ های متفاوت را کمتر تجربه می کنند 

و ترجیح می دهند که رنگ های موردعالقۀ خود را تغییر ندهند.
معمواًل با باالرفتن سن و پس از حدود 65 سالگی، رنگ زرد کمتر مورد عالقه قرار می گیرد، مگر 
رنگ زرد مالیم و کم رنگ. اولویت این افراد، رنگ های روشن مانند آبی، صورتی و سبز است و 
رنگ های تمیزتر مثل انواع سبزآبی را به سبزهای زیتونی ترجیح می دهند. افراد مسن به طور کلی 
و  درخشان  رنگ های  تا  هستند  راحت تر  بنفش،  و  صورتی  سبز،  آبی،  آرامش بخش  رنگ های  با 

تحریک کننده ای مثل قرمز، نارنجی یا زرد. 

طبقۀ اجتماعی:
کارمندان و کارگران، معمواًل رنگ های اصلی یا فرعی گرم و درخشان را ترجیح  می دهند، در حالی که 

افراد ثروتمند و دارای طبقۀ اجتماعی باالتر، رنگ های ترکیبی پیچیده تر و مالیم تر را می پسندند. 

تحصیالت:
تحقیقات نشان می دهد هرچه تحصیالت افراد بیشتر باشد، انتخاب رنگ آنها پیچیده تر به نظر می رسد. 
با  افرادی که سطح تحصیالت بسیار باالیی دارند، به رنگ های درجه سه و همچنین رنگ هایی 
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نام های غیرمعمول، واکنش بهتری نشان می دهند. افراد با تحصیالت پایین تر، رنگ های ساده تر و 
اصلی تر را ترجیح می دهند. البته باید به یاد داشت که آموزش و دسترسی وسیع به اینترنت و تأثیرات 

جهانی، بر انتخاب رنگ افراد تأثیر می گذارد. 

محل زندگی:
رنگ های سرد، بیشتر مورد توجه شهرنشینان است؛ در حالی که روستاییان به رنگ های گرم مانند 
قرمز و رنگ های اشباع شده و نقوش الوان، روی می آورند. رنگ سبز، کمتر مورد توجه روستاییان 
قرار می گیرد زیرا که آنها دائمًا با این رنگ در طبیعت در ارتباطند؛ ولی همین رنگ در مناطق صنعتی 

دارای کارخانه و کارگاه، طرفدار بیشتری پیدا می کند.

آب و هوا:
آب وهوای جایی که زندگی می کنیم نیز بر سلیقۀ رنگی ما تأثیر می گذارد. افراد تمایل دارند رنگ ها را 
به تقلید از آب وهوای محل سکونتشان انتخاب کنند. تحقیقات نشان می دهد کسانی که در مناطقی 
زندگی می کنند که از تابش نور خورشید بیشتری برخوردار هستند، رنگ های گرم و روشن را ترجیح 
می دهند، درحالی که افرادی که در شرایط آب وهوایی با نور خورشید کمتر زندگی می کنند، رنگ های 

سردتر و کمتر اشباع شده را می پسندند.
به عنوان مثال در آمریکای جنوبی، قرمز، نارنجی، زرد و صورتی درخشان از رنگ های محبوب مردم 
افتادۀ  آبی و سبز که در مناطق دور  نارنجی،  به رنگ های قرمز خاکی،  استرالیا  بومیان  هستند و 
استرالیا دیده می شود، واکنش خوبی نشان می دهند، در حالی که در کشورهای اسکاندیناوی، آبی 
روشن، زرد و سفید، رنگ های محبوب مردم هستند. فصل نیز در انتخاب رنگ، بی تأثیر نیست. در 

فصل زمستان، رنگ های تیره و در تابستان، رنگ های روشن، بیشتر مورد پسند قرار می گیرند.
محیط زیست و آب وهوا، روش دسته بندی رنگ ها را نیز بر اساس ارتباط رنگ ها با زندگی روزمره 
تحمیل می کند؛ مثاًل اسکیموها از 17 کلمه برای سفید استفاده می کنند که برای شرایط مختلف 

برف به کار برده می شود.

وضعیت سالمت:
سالمت جسمی و روانی افراد نیز بر نحوۀ دیدن و انتخاب رنگ تأثیرگذار است. بسیاری از اختالالت 
جسمی و روانی می تواند درک افراد نسبت به رنگ را دچار اختالل کند. گزارش شده که مبتالیان 
به شیزوفرنی، درکی غیرعادی از رنگ دارند و افراد کوررنگ نیز از مشکالتی در تشخیص رنگ های 

خاص رنج می برند.
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فرهنگ:
از  رنگ های مختلف در فرهنگ های گوناگون، معانی متفاوتی دارند. مثاًل رنگ سیاه در بسیاری 
کشورها نشانۀ مرگ است و در زمان عزاداری پوشیده می شود ولی در مصر این رنگ، نشان دهندۀ 

تولد دوباره است.
فرهنگ های گوناگون، تعبیر و تفسیرهای متفاوتی از رنگ های مختلف دارند و همچنان که شرکت ها 
با  است  الزم  می کند،  عبور  ملی  مرزهای  فراز  از  پیام هایشان  و  محصوالت  و  می شوند  جهانی تر 

نمادگرایی رنگ ها بیشتر آشنا شویم.
فرهنگ های مختلف، میراث منحصر به فردی از نمادگرایی رنگ برای خود دارند و رنگ ها را بر 
مبنای میراث خود تعبیر و تفسیر می کنند. به عنوان مثال بسته به نوع استفاده، رنگ زرد در فرهنگ 
غربی به صورت شادی، روشنایی، آفتابی و گرم قابل درک است. در شرق، رنگ زرد، رنگی مقدس 
و شفابخش است. طالیی یا زرد در کشورهای بودایی، رنگی اصلی است و روشنایی آن به صورت 

یک موقعیت روحانی و معنوی تفسیر می شود.
با کاهش محدودیت ها و افزایش ارتباطات با شرکت هایی که از بازارهای روبه گسترش استقبال 
لحاظ  از  مثال  به عنوان  است.  توسعه  و  تغییر  در حال  نیز  مورد رنگ  در  قدیمی  مفاهیم  می کنند، 
از  حاضر  حال  در  است؛  بوده  عزاداری  با  مترادف  رنگی  چینی،  فرهنگ  در  سفید  رنگ  تاریخی، 
رنگ سفید در همه چیز استفاده می شود، از مبلمان تا لباس عروس. این تغییر در نگرش، به ویژه 
در جوانان، در مورد بسیاری از فرهنگ ها صادق است. جوانان کمتر در بند سنت هستند و از تغییر 

استقبال می کنند.

شرایط و زمینه:
یک رنگ می تواند در فرهنگ های مختلف، معانی متفاوتی داشته باشد. در آسیا رنگ نارنجی، رنگی 
مثبت، از لحاظ معنوی، روشنگرانه و مؤکد زندگی است؛ درحالی که در ایاالت متحده، این رنگ، 
است.  فست فود  رستوران های  و  )رفت وآمد(  ترافیک  در  تأخیر  جاده ای،  خطرات  به  مربوط  بیشتر 
رنگ ها می توانند نماد مناسک گذار باشند، بین اضافه بها یا تخفیف یک برند، تفاوت ایجاد کنند و 

تمایز بین شوخی و جدی، پیر و جوان، مرد و زن را مشخص نمایند.
شرایط و زمینه مهم است؛ یک گروه از افرادی که سیاه پوشیده اند، ممکن است جمعیتی باشند که 
به مراسم افتتاح یک گالری می روند، یا کشیش، یک گروه پانک، نینجا، کارکنان صحنۀ کابوکی، 

اعراب بادیه نشین، عزاداران یا یک گروه نمایش بدون کالم باشند.
عالوه بر معانی سنتی مربوط به رنگ در فرهنگ های مختلف )در ارتباط با تولد، عروسی، عزاداری یا 
حتی رنگ صندوق پستی(، الیه هایی از معنی توسط ارتباطات و بازاریابی بین المللی ایجاد می شوند، 
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مثل قرمز کوکاکوال.
بلکه  می شود،  تعیین  فرهنگی  بافت  توسط  تنها  نه  بنر،  یک  محتوای  مجازی،  تبلیغات  مورد  در 
با معنا یا زمینه، بین  تارنمایی که میزبان این بنر است نیز نقش تعیین کننده ای دارد؛ تضاد رنگ 
محتوای یک تارنما و یک بنر می تواند به اهداف تبلیغ کنندگان آسیب بزند یا حتی آن را نابود کند.

رنگ و نسبیت بیانی:
تعیین کننده است و تجارب وی  فرد،  زبان یک  بنجامین ورف1،  زبانی  به فرضیۀ نسبیت  توجه  با 
از زبان ها قابل بیان شدن نیستند. این محدودیت زبان  را محدود می کند. همۀ مفاهیم در برخی 
می تواند بر ادراک فرد از رنگ تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، زبان شونا2 در زیمبابوه و بوآس3 در لیبریا، 
هیچ کلمه ای ندارند که باعث تشخیص رنگ قرمز از رنگ نارنجی شود. بنابراین ممکن است برخی 

از افراد به دلیل محدودیت های زبان، قادر به درک بعضی از رنگ ها نباشند.
به هنگام مقایسۀ اصطالحات رنگ در فرهنگ های مختلف، دائمًا الگوهایی خاص مشاهده می شود: 
اولویت نام گذاری اغلب زبان ها، سیاه و سفید است؛ اگر رنگ سومی را هم بخواهیم مشخص کنیم، 
آن رنگ، قرمز خواهد بود، سپس زرد یا سبز. آبی، ششمین رنگی است که نام گذاری شده است. 
نارنجی، صورتی و بنفش در نظر گرفته  در نهایت و بدون ترتیب و توالی، رنگ های خاکستری، 

می شوند.

تداعی رنگ در فرهنگ ها:
تحقیقی در میان دانش آموزان 20 کشور انجام شد و از آنها خواسته شد 7 رنگ را در 12 مورد متفاوت 
از لحاظ معنایی، دسته بندی کنند. نتایج از جنبۀ ارزیابی، قدرتمندی و تحرک گزارش شد. رنگ آبی 
اولین رنگی بود که مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از آن سبز و سفید. قدرتمندترین رنگ ها، سیاه و 

قرمز بودند. قرمز فعال ترین رنگ بود، درحالی که سیاه و خاکستری منفعل ترین رنگ ها بودند.
در یک تست دیگر، از افراد متعلق به چهار فرهنگ مختلف )ژاپن، جمهوری چین، کره جنوبی و 
ایاالت متحده آمریکا( خواسته شد تا بیان کنند کدام رنگ از 8 رنگ ارائه شده، نزدیک ترین ارتباط 
را با 13 کلمه ای دارند که اغلب برای توصیف محصوالت مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج، 
شباهت ها و تفاوت هایی را در فرهنگ های مختلف نشان داد. همۀ فرهنگ ها آبی را تداعی کنندۀ 
کیفیت باال و قرمز را نشان دهندۀ عشق می دانستند. افراد ژاپنی، کره ای و چینی، بنفش را نشانگر 

1. Benjamin Lee Whorf
2. Shona
3. Boas
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گران قیمت بودن و آمریکایی ها بنفش را ارزان قیمت می دانستند. رنگ سیاه در هر چهار فرهنگ، 
تداعی گر گران قیمت بودن و قدرت بود.

بیانگر  می تواند  می شود،  انتخاب  ارتباط  برقراری  و  محصول  لوگوی  برای  که  ترکیب رنگ هایی 
نتیجه ای باشد که حاصل ترکیب رنگ های خاص است؛ مثاًل ترکیب سیاه و قرمز برای مردم چین به 
معنای شادی است و بنابراین این ترکیب، معمواًلً برای کارت  دعوت های عروسی استفاده می شود. 

این موضوع به هنگام انتخاب رنگ یک لوگو یا رنگ غالب یک بنر، بسیار مهم است.
در سال 1999 محققان آمریکایی پژوهشی را در 8 کشور انجام دادند تا کشف کنند که مشتریان در 
کشورهای مختلف تا چه حد به رنگ های مختلف عالقه دارند، رنگ ها چه معانی برای آنها دارد و 
چطور رنگ ها را با یک لوگو مطابقت می دهند. نتایج نشان داد که آبی، سبز و سفید در کشورهای 
مختلف، مورد عالقۀ مردم هستند و معانی مشابهی دارند. در مقابل، سیاه و قرمز، رتبۀ باالیی از 
لحاظ میزان عالقه مندی مردم داشتند، بااین حال معنی این دو رنگ به طور قابل توجهی متفاوت بود.

شوند؛  قائل  رنگ ها  عاطفی  معنای  در  زیادی  تمایز  و  تفاوت  که  دارند  تمایل  آسیا  شرق  مردم 
درحالی که مردم ایاالت متحده و آمریکای التین، تفاوت زیادی برای رنگ ها قائل نیستند.

نتایج پژوهش ها نشان می دهد که در بسیاری از نقاط جهان، مشتریان در عالقه به رنگ و تداعی 
معنی رنگ ها شباهت هایی دارند. بسیاری از ویژگی های ذاتی رنگ ها، فرافرهنگی است. اگرچه در 

چگونگی ترکیب رنگ ها، تفاوت هایی بین مشتریان )مصرف کنندگان( وجود دارد.
یکی از مهم ترین نوآوری های این پژوهش، استفاده از نقشه های ادراکی بود که جایگاه معنی رنگ را 
در فرهنگ های مختلف نشان می داد. در این پژوهش، یک الگوی منسجم برای رنگ در هر کشور 
ایجاد شد. جالب ترین الگوها، گروه های آبی، سبز و سفید و همچنین سیاه و قهوه ای است. هر دوی 
این گروه ها در هر 8 کشور، واضح و آشکار هستند و بیانگر این مفهومند که در هر کشور، مخاطبان، 
هر رنگ را تداعی کنندۀ معانی کم وبیش مشابهی می دانند. طالیی، نارنجی و زرد، در گروهی نزدیک 
به هم قرار دارند و معمواًلً در ابتدای این نقشه قرار می گیرند. بنفش در برخی کشورها به طالیی، 
نارنجی و زرد نزدیک است و در سایر کشورها، به سیاه و قهوه ای. رنگ قرمز تمایلی به هم گروه 
شدن با هیچ رنگ دیگری ندارد. معانی مربوط به این گروه های رنگی، شباهت ها و تفاوت های بین 

کشورها را نشان می دهد.

طیف معانی رنگ ها:
یک الگوی جالب از رنگ ها، طیفی از معانی مختلف را در همۀ کشورها شکل می دهد. بررسی دقیق 
8 نقشۀ ادراکی نشان می دهد که می توان یک خط مستقیم بین قرمز در یک طرف و گروه آبی-

سبز-سفید در طرف دیگر رسم کرد. تداعی معانی در این طیف از فعال، گرم، زنده )تداعی گر قرمز( 
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به آرامش بخش، دلنشین و صلح آمیز )تداعی گر گروه آبی-سبز-سفید( می رسد. 6 رنگ باقیمانده، 
تقریبًا به یک فاصله از دو نقطۀ ابتدایی و انتهایی قرار دارند. تصویر بعد، این طیف را به خوبی نشان 

می دهد.
این تحقیق همچنین نشان داد که پاسخ دهندگان از کشورهای متفاوت، گرایش های مختلفی برای 
تطبیق رنگ در طراحی نشانه های بصری داشتند. برخی از گروه ها تمایل داشتند فقط رنگ هایی 
را انتخاب کنند که به طور مساوی دوست داشتند و برخی از گروه های پاسخ دهنده، رنگ هایی را 
که  با هم جفت می کردند  را  رنگ هایی  و سایرین،  انتخاب می کردند  داشتند،  مشابهی  معانی  که 

تداعی های آنها مکمل هم بود.

کاربردهای مصطلح رنگ ها در زبان های مختلف:
از نام رنگ ها برای بیان حاالت و احساسات استفاده می کنند. در همۀ زبان ها  از زبان ها  بسیاری 
عبارات و اصطالحات بسیاری وجود دارد که رنگ، نقش مهمی در آنها دارد. در زبان فارسی، عبارت 
»زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد«، به معنای بی احتیاطی در سخن گفتن و بیان سخنان خطرناک 
است که ممکن است به قیمت جان فرد تمام شود. در اکثر موارد، هیچ معادلی برای آنها در سایر 

زبان ها وجود ندارد و ترجمۀ تحت الفظی، باعث از بین رفتن این معانی می شود.
زبان  در  اگرچه  ندارد.  زبان ها  در سایر  معادلی   »to feel blue« بودن  انگلیسی غمگین  زبان  در 
آلمانی، آبی بودن »blau sein« به معنای مست بودن است یا در زبان روسی، آبی روشن به معنای 
همجنسگرا بودن است. بنابراین، اصطالحات، الگوهای مختلفی از معانی رنگ را در هر زبان خلق 

می کنند و در نتیجه ادراک ما را تغییر می دهند.

تصویر 4-38: طیف معانی رنگ ها
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معانی رنگ در ادیان مختلف:
الزم است به یاد داشته باشیم، دین، بخش مهمی از فرهنگ است و هر دین، تداعی های مربوط 
به خود را دارد و استفادۀ نامناسب از رنگ ممکن است توهین آمیز تلقی شود. برای مسلمانان شیعه، 
قرار گیرد. در چین، سفید رنگ عزاداری  استفاده  احتیاط مورد  با  باید  سبز، رنگی مقدس است و 
است و استفادۀ بیش از حد از رنگ سفید در اطراف یک تصویر یا نوشته می تواند کنایه ای از معنی 
عزاداری یا مراسم تشییع جنازه و ختم باشد. برخی از معانی و تداعی های رنگ ها را در ادیان مختلف، 

در تصویر بعد مشاهده می کنید:

تصویر 4-39: معانی و تداعی رنگ ها در ادیان مختلف
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عوامل غیرفرهنگی:
عوامل غیرفرهنگی زیادی وجود دارند که بر ادراک رنگ تأثیر می گذارند؛ از جمله عوامل روانی، 
سالمت جسمی و ذهنی، فناوری های مورد استفاده و مواردی از این دست. تضاد قوی یا ضعیف بین 
رنگ های مجاور هم، بر درک ما از رنگ ها تأثیر می گذارد؛ شکل یک شیء نیز ادراک ما را از رنِگ 
آن تغییر می دهد؛ کاغذی نارنجی که به شکل قلب بریده شده، قرمزتر از کاغذی به همان رنگ 
است که به شکلی هندسی برش خورده است. فناوری هم تأثیرگذار است؛ مثاًل تغییرات رنگ مربوط 

به صفحه نمایش های مختلف یا جلوه های تصویری خاص.
این تحلیل کوتاه نشان می دهد که چگونه رنگ می تواند یک عامل بسیار مهم و حیاتی در برقراری 

ارتباط باشد و قدرتی را که درک رنگ می تواند در فرهنگ های مختلف اعمال کند، بیان می کند.
بومی سازی  اهمیت  به  توجه  با  اما  است،  گسترده  بسیار  مختلف،  مخاطبان  بر  رنگ  تأثیر  مطالعۀ 
میان فرهنگی، هنوز در ابتدای راه است. انجام تحقیقات در شناسایی گروه های رنگی با معانی مشابه 
یا تصمیم گیری برای تغییر ترکیب رنگی مورد نیاز در یک طرح، برای حفظ معنای نمادین مشابه، 
می تواند بسیار مفید باشد. خالصه ای از معانی و تداعی رنگ ها را در میان چند فرهنگ مختلف، در 

تصویر مقابل مشاهده می کنید.
شرکت های بزرگ، با منابع مالی عظیم، پیش از اینکه وارد بازارهای جدید شوند، هزینۀ زیادی را 
این  باورکردن  است  پرداخت می کنند. ممکن  تأثیر رنگ روی فرهنگ های مختلف  برای مطالعۀ 
موضوع دشوار باشد ولی کارفرما ممکن است به خاطر استفادۀ نادرست از رنگ، متحمل خسارت 
شود. اگرچه شرکت های بزرگ معمواًل کارشناسانی را برای انجام چنین تحقیقاتی استخدام می کنند، 

ولی نتایج به دست آمده، همیشه مطلوب نیست. 
هر طراح و به طور کلی هر فرد، به رنگ ها یا ترکیب رنگ هایی خاص تمایل دارد و در موقعیت های 
مختلف، از آنها استفاده می کند، چون شخصًا آنها را دوست دارد؛ اما طراحان باید عالیق شخصی 

خود را کنار بگذارند و فقط روی مخاطب و مشتری تمرکز داشته باشند.
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تصویر 4-40: معانی و تداعی رنگ ها در برخی از فرهنگ ها
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بخش پنجم: رنگ در طراحی

* قدرت و اهمیت رنگ در طراحی
قدرت  طراحان،  از  بسیاری  نیست.  تزئینی  عنصر  یک  تنها  و  دارد  متعددی  عملکردهای  رنگ، 
فوق العادۀ رنگ را دست کم گرفته و کمتر مورد استفاده قرار می دهند. براساس روش درک و تعبیر 
چشم از دنیای اطراف، رنگ به صورتی جدانشدنی با فرم، خط، بافت و شکل یکی می شود؛ فرایند 

دیدن، این عوامل را از هم جدا نمی کند، بنابراین طراحان هم نباید آنها را از هم تفکیک کنند.
رنگ، تأثیرگذارترین عامل در تصمیم گیری برای خرید است. مالکوم گلدِول1 در کتاب »قدرت تفکر 
بدون فکر کردن« می گوید: زمانی که گزینه ای برای انتخاب ارائه می شود، ذهن ناخودآگاه، در عرض 
چند ثانیه تصمیم می گیرد. حتی پیش از بررسی و توجیه گزینه ها، ذهن، از طریق شناخت سریع، 
تصمیم خود را گرفته است. این تصمیم گیرِی مهم در ارتباط با طراحی محصوالت، تصمیم گیری 
برای خرید است. طی چند ثانیۀ اول، بیشتر اطالعاتی که در دسترس قرار دارد، اطالعات بصری 

است و یکی از مهم ترین و اصلی ترین جنبه های اطالعات بصری، رنگ است.
ذهن انسان به شدت نسبت به محرک های بصری واکنش نشان می دهد و رنگ یکی از عناصر مهم 
در انواع محرک هاست. در هر دو سطح خودآگاه و ناخودآگاه، رنگ، انتقال دهنده و بیان کنندۀ معنی 

است؛ هم در دنیای طبیعت و هم در میان مصنوعات انسانی.
مد،  داخلی، محصوالت مختلف،  بسته بندی، فضای مجازی، فضای  تجاری،  نام  بر طراحی  رنگ 
تا  گرفته  الکترونیکی  کوچک  قطعات  از  است.  تأثیرگذار  دیگر  موارد  بسیاری  و  شهری  طراحی 
فرودگاه های بزرگ، رنگ، نقش مهمی دارد و به شما کمک می کند تا از یک وسیله استفاده کنید 

یا در یک فضا حرکت کنید.

1. Malcolm Gladwell
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الزم است طراحان، قدرت روانشناختی رنگ را تحت کنترل داشته باشند تا بتوانند از اهمیت رنگ 
در طراحی خود بهره ببرند. 

است  موضوعی  آخرین  رنگ،  اوقات  اغلب  می کنند.  غفلت  رنگ  به  توجه  از  از طراحان،  بسیاری 
که در روند طراحی در نظر گرفته می شود؛ اما در بسیاری موارد، انتخاب رنگ یکی از مهم ترین 
تصمیماتی است که باید گرفته شود. بسیاری از طراحان، یک نگرش منفعت طلب در انتخاب رنگ 
را  برگزینند، رنگ هایی  از طریق پژوهش  را  اینکه رنگی معقول و موجه  به جای  دارند و معمواًلً 
انتخاب می کنند که به نظر خودشان جذاب می آید. احتمااًل با نگاهی به نمونه کارها و طرح های خود، 
از اینکه زمان و توجه اندکی را در انتخاب رنگ به کار برده اید، شگفت زده خواهید شد. برای برخی 
از مشتریان، رنگی که توسط یک طراح انتخاب می شود، بسیار مهم است، به ویژه در مورد طراحی 

لباس، پارچه و منسوجات.

* تأثیر رنگ در بازاریابی
برای قرن ها، رنگ یک عنصر لوکس بود که در خدمت طبقات باالی اجتماع قرار داشت. به دلیل 
روش های دشوار استخراج رنگ از محیط طبیعی و هزینۀ باالی تولید یا واردات آن، رنگ، نشانه ای 
از ثروت و مقام اجتماعی بود. خوشبختانه آن روزها گذشته و امروزه به کمک فناوری مدرن، رنگ 
در دسترس همۀ مصرف کنندگان، با هر قدرت خریدی قرار دارد. پیشرفت در چاپ هم باعث شده 
که اغلب شرکت ها امکان استفاده از تبلیغات تمام رنگی را برای معرفی کسب و کار بزرگ و کوچک 

خود داشته باشند.
با این حال و با وجود دسترسی گسترده به رنگ، هنوز هم رنگ، نشانه ای از موقعیت برندهاست. 
در مورد طراحی محصول، رنگ می تواند باعث موفقیت یا شکست در فروش شود. در مورد برندها، 

رنگ عاملی قدرتمند در بیان استراتژی و فلسفۀ شرکت هاست.
بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات مختلف، قضاوت اولیه در مورد یک محصول، در عرض 90 ثانیه 
پس از ارتباط با آن صورت می گیرد و 62 تا 90 درصد از این ارزیابی، تنها بر پایۀ رنگ است. انتخاب 

ضعیف رنگ، این ارزیابی اولیه را بی رحمانه خواهد کرد.
شرکت های پیشرو، قبل از راه اندازی خط تولید یک محصول جدید، گرایشات و تحقیقات رنگ را 
مانند  رنگ  پیش بینی کنندۀ  در سازمان های  و  استخدام می کنند  را  رنگ  دنبال می کنند؛ مشاوران 
گروه بازاریابی رنگ1، حضور می یابند. آنها میزان فروش را ارزیابی می کنند تا تعیین کنند که چه 
رنگ هایی بیشتر به فروش می رسند؛ سپس خط تولید محصول را اصالح کرده یا تغییر می دهند. 
اغلب شرکت هایی که این تحقیقات را انجام نمی دهند، یا در بازار دچار اشتباه می شوند یا موفقیت 
1. Color Marketing Group
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چندانی به دست نمی آورند.
اگر شواهد بیشتری نیاز است تا نشان دهد که انتخاب رنگ، اهمیت داشته و تمایز ایجاد می کند، به 

این آمار که از سوی گروه بازاریابی رنگ اعالم شده، توجه کنید:
رنگ، تشخیص و شناسایی برند را تا 80 درصد افزایش می دهد.  

رنگ، قابلیت خواندن را تا 40 درصد ارتقاء می دهد.  
تبلیغات رنگی تا 43 درصد بیشتر از تبلیغات مشابه سیاه و سفید، درک می شوند.  

رنگ تا 85 درصد دلیل تصمیم گیری برای خرید را تشکیل می دهد.  

انسان در آِن واحد فقط تعداد محدودی از محرک ها را می تواند پردازش کند. یک پیام یا یک شیء 
باید به چشم بیاید؛ رنگ، نقش مهمی در جذب کردن چشم و جلب توجه ما دارد.

و  رنگ  بین  را  زیر  روابط  رنگ سئول،  بین المللی  نمایشگاه  دبیرخانه  توسط  انجام شده  تحقیقات 
بازاریابی نشان داده است:

در این تحقیقات 92/6 درصد افراد گفتند که در هنگام خرید محصوالت، بیشترین اهمیت را به 
عوامل بصری می دهند. فقط 5/6 درصد افراد اظهار کردند که احساس فیزیکی ناشی از لمس کردن، 
برای آنها بیشترین اهمیت را دارد. حس شنوایی و بویایی هرکدام 0/9 درصد را به خود اختصاص 

دادند.
هنگامی که از افراد سؤال شد اهمیت رنگ را به هنگام خرید محصول تعیین کنند، 84/7 درصد از 
کل پاسخ دهندگان فکر می کردند که در میان عوامل گوناگون بصری، رنگ بیشتر از نیمی از اهمیت 

را به هنگام انتخاب محصوالت داراست.
زمان رویارویی با یک محصول جدید، رنگ و ظواهر بصری 93 درصد و دیگر فاکتورها مانند بافت، 
6 درصد و صدا و بو، 1 درصد در ذهن مخاطب باقی می ماند. حتی جالب است بدانید که 85 درصد 
از خریداران می گویند که رنگ یکی از دالیل اصلی آن ها برای انتخاب و خریدن یک محصول است.

تحقیقات مرکز هنلی1 نشان می دهد امروزه 73 درصد از تصمیم گیری های خرید در داخل فروشگاه 
صورت می گیرد. در نتیجه جلب نگاه خریدار و انتقال اطالعات به طور مؤثر، برای فروش موفق، 
حیاتی است و از عوامل مهم در موفقیت فروش به حساب می آید. با توجه به اینکه اعتماد و انتخاب 

مشتری، ارتباط مستقیم با مطرح شدن یک برند دارد؛ این آمار، شگفت انگیز و قابل توجه است.
برخی از محققان معتقدند که رنگ ها با تصاویر خاصی در ارتباط هستند؛ به عنوان مثال رنگ آبی 
تداعی کنندۀ ارزش، اعتماد و امنیت است. خاکستری با قدرت، انحصار و موفقیت در ارتباط است و 
1. Henley Center
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نارنجی در برخی موارد، نشانۀ ارزان بودن است. این تداعی ها می تواند توضیح دهد که چرا اغلب 
بانک ها در آرم و نوشته های خود به جای نارنجی، از رنگ های آبی و خاکستری استفاده می کنند.

این نظریه توسط وینرشینتزل1 که مجموعه رستوران هایی با 350 شعبه در سرتاسر ایاالت متحده 
و آلمان دارد، مورد آزمایش قرار گرفت. به وینرشینتزل توصیه شد که کمی رنگ نارنجی به رنگ 
ساختمان خود اضافه کند تا این پیام را برساند که این فروشگاه، هات داگ های ارزان می فروشد. بعد 

از تغییر رنگ، وینرشینتزل گزارش داد که فروش، 7 درصد افزایش داشته است.

رنگ مورد استفاده در بسته بندی نیز می تواند به همان اندازه در تعیین میزان مطلوبیت و مرغوبیت 
محصول تأثیر داشته باشد. سال 1991 یک مشاور رنگ، رنگ غالب در بسته بندی بطری پاک کنندۀ 
سرویس بهداشتی شرکت تایدبول2 را تغییر داد تا حاکی از قدرت و پاکیزگی باشد. 18 ماه پس از 

اجرای این تغییر، فروش، 40 درصد افزایش یافت.

1. Wiener Schnitzel
2. Ty.D.Bol

)Wiener Schnitzel( تصویر 5-1: رستوران وینرشینتزل

)Ty.D.Bol( تصویر 5-2: دو نمونه از بسته بندی محصوالت شرکت تایدبول
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با معرفی آی مک های رنگارنگ، اپل، اولین شرکتی بود که نشان داد کامپیوتر حتمًا نباید به رنگ بژ 
باشد! اپل، رنگ را وارد بازاری کرد که پیش از آن، رنگ در آن دیده نشده بود. آی مک باعث تقویت 

برندی شد که یک زیان 1/8 میلیارد دالری را طی 2 سال متحمل شده بود.

محققان و دست اندرکاران صنعت، نکات مختلفی را به عنوان نقاط اصلی تحول بازاریابی رنگ در 
طول تاریخ، به ثبت رسانده اند. هنری فورد1 مدل T را در سال 1908 ارائه کرد که با جملۀ معروف 

او، اینگونه معرفی شد: فورِد مدل T در هر رنگی، به شرط آنکه آن رنگ، سیاه باشد.
امروزه کل صنعت بازاریابی رنگ، تحت تأثیر گروه بازاریابی رنگ قرار دارد. گروه بازاریابی رنگ در 
زمینۀ پیش بینی رنگ در جهان، پیشرو است. از آنجا که فناوری، ارتباط سریع را در سطح جهانی 
میسر ساخته است، گرایشات رنگ در آینده، به طور روزافزون تحت تأثیر رویدادها و اثرات بین المللی 

خواهد بود.

1. Henry Ford

تصویر 5-3: ورود رنگ به بازار کامپیوتر با آی مک های اپل

T تصویر 5-4: فورد مدل
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تعبیر رنگ در ارتباطات تعاملی بازاریابی:
در بازاری که روز به روز در حال اشباع و رقابتی شدن است، ارتباطات باید به دقت هدف گذاری 
شوند. شرکت های اندکی وجود دارند که نام تجاری آنها به قدری قدرتمند باشد که در سرتاسر جهان 

تقریبًا به شکلی یکسان، درک و شناخته  شوند.
برای اغلب شرکت ها مهم است که تأثیر ارتباط و استفاده از رنگ را بر گروه هدف خود درک کنند. 
بنابراین نه تنها درک معانی رنگ مهم است، بلکه یافتن قوانینی که به سادگی قابل تعبیر و ترجمه 
هستند نیز اهمیت دارد. این بخش به طور خالصه تأثیر رنگ را بر مصرف کنندگان از فرهنگ های 

مختلف و چگونگی درک آنها تحلیل می کند.

در عصر اینترنت، تفاوت ها به طور خاص مربوط به تبلیغات آنالین هستند که در آنها رنگ در یک 
تارنما یا بنر، اولین چیزی است که توجه شما را جلب می کند؛ حتی پیش از آنکه متوجه شوید چه 
زبانی مورد استفاده قرار گرفته یا چه پیامی بیان شده است. اما چگونه می توان هوشمندانه از رنگ 

استفاده کرد؟

رنگ، حافظه را افزایش می دهد.
ارزش  طبیعی،  رنگ های  با  تصویر  یک  می ارزد،  کلمه  هزار  اندازۀ  به  عکس  یا  تصویر  یک  اگر 
میلیون ها کلمه را دارد. روان شناسان ثابت کرده اند که رنگ های زنده و درخشان، تنها برای حواس 
ما خوشایند و جذاب نیستند، بلکه این رنگ ها حافظه را برای صحنه های دنیای طبیعی، تقویت و 

حمایت می کنند و منجر می شوند که آنها را بهتر به یاد بیاوریم.

رنگ باعث افزایش تعامل و مشارکت می شود.
بر اساس مطالعات انجام شده بر روی آگهی های تبلیغاتی روی راهنمای تلفن، تبلیغات رنگی حدود 

40 درصد بیشتر از تبلیغات مشابه سیاه و سفید خوانده می شوند.

رنگ، اطالع رسانی می کند.
رنگ می تواند خواندن را تا 40 درصد، یادگیری را از 55 تا 78 درصد و درک مطلب را تا 73 درصد 

بهبود بخشد.

رنگ باعث جلب توجه می شود.
بارها به عنوان یک واقعیت، اعالم شده که آزمایش ها نشان می دهد یک تصویر سیاه و سفید در 
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زمانی کمتر از دوسوم ثانیه توجه را جلب می کند، درحالی که یک تصویر رنگی برای دو ثانیه یا بیشتر 
جلب توجه می کند. محصولی که روی قفسه فروشگاه قرار دارد یا در معرض نمایش قرار گرفته، 
تنها یک بیستم ثانیه زمان در اختیار دارد تا توجه مشتری را به خود جلب کرده و او را متوقف کند.

افراد نمی توانند همۀ اشیاء را در یک نگاه و تنها از طریق مشاهده، به طور همزمان پردازش کنند. 
بنابراین رنگ می تواند به عنوان ابزاری برای تأکید یا توجه استفاده شود. یک شرکت بیمه به منظور 
برجسته کردن اطالعات کلیدی بر روی صورت حساب های خود، از رنگ استفاده کرد. نتیجه این بود 

که پرداخت های مشتریان آنها به طور متوسط 14 روز زودتر انجام شد.

رنگ، شناخت یک نام تجاری را تا 80 درصد افزایش می دهد.
موفقیت چشمگیر سس گوجه فرنگی هاینز1 در بازار را در نظر بگیرید. بیش از 10 میلیون بطری از 
این سس در هفت ماه اول پس از معرفی آن به فروش رسید و کارخانجات هاینز 24 ساعت در روز 
و هفت روز هفته کار می کردند تا این تقاضا را تأمین کنند. نتیجه، فروش 23 میلیون دالری سس 
گوجه فرنگی هاینز بود که یکی از باالترین میزان فروش در تاریخ نام های تجاری است، تنها به 

خاطر یک تغییر رنگ ساده!

1. Heinz

)Heinz( تصویر 5-5: سس گوجه فرنگی هاینز



رنگ در طراحی116

نتایج حاصل از پژوهش های مختلف بازاریابی، در مورد قدرت تأثیر رنگ را می توان در موارد زیر 
خالصه کرد:

92 درصد بر این باورند که رنگ، تصویر را با کیفیت تأثیرگذارتر و چشمگیرتری ارائه می کند.
90 درصد احساس می کنند که رنگ می تواند به جذب مشتریان جدید کمک کند.

90 درصد بر این باورند که با استفاده از رنگ، مشتریان، ارائه ها و اسناد را بهتر به یاد می آورند.
83 درصد معتقدند که رنگ باعث می شود آنها موفق تر به نظر برسند.

81 درصد فکر می کنند که رنگ به آنها یک مزیت رقابتی می دهد.
76 درصد باور دارند که استفاده از رنگ باعث می شود کسب و کار آنها در نظر مشتریان، بزرگ تر 

به نظر برسد.

با توجه به اهمیت رنگ در تعامل با مخاطبان، کاربران و مشتریان، در ادامه، کاربرد رنگ در طراحی 
محصوالت، خدمات و محیط های مختلف بررسی می گردد.
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* کاربرد رنگ در طراحی
بپردازیم، کاربردهای کلی رنگ در  به بررسی رنگ در طراحی موضوعات مختلف  اینکه  از  پیش 

طراحی را بررسی می کنیم:

1. رنگ به عنوان شاخص یا عالمت: 
اولین و ساده ترین کاربردی که مي توان برای رنگ در نظر گرفت، این است که یک شاخص دیداری 
و بصری باشد، مانند چراغ های راهنمایی یا رنگ فلورسنت لباس کارگران مشغول به کار در شب. 

در دنیایی پر از رنگ های مختلف، برخی از عوامل باید هر چه سریع تر خود را به چشم مخاطب 
برسانند. بنابراین، از این کاربرد رنگ مي توان جهت ارزش دادن به محصول یا موضوعی خاص در 

میان سایر اجزاء یا محیط استفاده کرد.

تصویر 5-6: کاربرد رنگ به عنوان عالمت یا شاخص
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2. رنگ به عنوان سمبل یا نماد:
این عملکرد،  به  با توجه  با مطالعۀ سمبل های رنگی، وارد مرحله ای منطقی و عقالیی مي شویم. 
انتخاب رنگ براساس مطالعۀ فرهنگ استفادۀ سمبلیک از رنگ ها در یک جامعه، صورت می گیرد.

3. رنگ به عنوان مزه: 
در مورد محصوالت غذایی یا بسته بندی آنها معمواًلً از این کاربرد رنگ، استفادۀ فراوانی مي شود. 
رنگ ها مي توانند مواد خوراکی یا آشامیدنی را خوشمزه تر جلوه دهند. رنگ در اینجا، تداعی کنندۀ 
مزۀ مواد غذایی ا ست که پیش از چشیدن، نظاره گر آنها هستیم. )برای توضیحات بیشتر، به قسمت 

رنگ در بسته بندی موادغذایی مراجعه شود.(

تصویر 5-7: کاربرد رنگ به عنوان سمبل یا نماد

تصویر 5-8: کاربرد رنگ به عنوان مزه
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4. رنگ به عنوان کیفیت: 
عالوه بر قیمت که مشخص کنندۀ کیفیت محصول است، رنگ نیز در برخی موارد، نقش مشابهی را 
ایفا می کند. با انتخاب رنگ مي توان موقعیت محصول را از لحاظ کیفیت، نسبت به سایر محصوالت 
مشابه نشان داد. برای مثال مي توان به نیروی بیان حسي رنگ ها اشاره کرد، )زرد و قرمز تداعی کنندۀ 
محصولي ساده و ارزان است( یا از عادات بصری افراد نام برد. )ترکیب قرمز و سیاه و زرِد طالیی 

معمواًل نشان دهندۀ محصولي با کیفیت باالست.(

5. رنگ به عنوان ماهیت محصول: 
در برخی مواقع، رنگی خاص، به محصول خاصی اشاره دارد که از دیرباز مورد استفاده قرار گرفته و 
آنقدر به دیدن آن عادت کرده ایم که جزء آثار فرهنگی مان شده است )مانند رنگ باجه های تلفن(. 
در این مواقع، اگر رنگ محصول عوض شود، ممکن است ماهیت و اصل محصول نیز بر هم بخورد.

تصویر 5-9: کاربرد رنگ به عنوان کیفیت

تصویر 5-10: کاربرد رنگ به عنوان ماهیت محصول
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6. رنگ به عنوان رؤیا:
این عملکرد رنگ، زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که رنگ محصول یا محیط، بیننده را به دنیایی 
خیالی سوق دهد؛ بدین ترتیب، جذابیت بصری محصول یا محیط، با القاء حس فضا یا محلی خاص، 
زمانی خاص یا موقعیتی خاص، چند برابر خواهد شد. برای مثال، استفاده از رنگ هایی چون آبی 

آسمانی، آبی الجوردی و سبز چمنی، نمودی از منطقۀ ساحلی یا طبیعت سبز خواهد بود.

7. رنگ به عنوان هویت بصری:
یا  از طریق رنگ مي توان اطالعات  باشد، چرا که  برای شناسایی  رنگ مي تواند شاخصی بصری 
مختلف،  شرکت های  کرد.  منتقل  مخاطب  به  است،  خاص  هویت  یک  مختص  که  را  پیام هایی 
انتخاب می کنند.  به عنوان هویت سازمانی(  )و  تجاری خود  نشان های  برای  را  رنگ های خاصی 

)برای توضیحات بیشتر به قسمت رنگ در طراحی هویت مراجعه شود.(

تصویر 5-11: کاربرد رنگ به عنوان رؤیا

تصویر 5-12: کاربرد رنگ به عنوان هویت بصری
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* رنگ در طراحی هویت
برای چند دهه، پژوهشگران سعی کردند اولویت های انسان و ارتباط او با رنگ را شناسایی کنند. 
بر اساس فرهنگ، جنسیت، سن و دهه های مختلف که گرایشات رنگی گوناگونی داشته،  نتایج، 

متفاوت است؛ با این حال نمی توان انکار کرد که ما وارث تداعی های خاصی از رنگ هستیم.
در زبان های مختلف، از رنگ برای توصیف احساسات استفاده می کنیم؛ رنگ قرمز را با عشق و 
خشم مرتبط می دانیم، از پلیس ها توقع داریم که لباس فرم یک رنگ داشته باشند و وکال و بانکدارها، 

کت و شلوار تیره بپوشند.
به صورت  را  رنگ  کارآفرینان،  از  بسیاری  شرکت،  یک  تجاری  نام  برای  رنگ  انتخاب  هنگام  به 
غریزی و با توجه به رنگ مورد عالقه یا گرایشات و روندهای صنعِت کاری خود انتخاب می کنند. 
اَدویک2، پس  روزنامه نگار  وویت1  آبی هستند! جوآن  برندها  اغلب  است که  دلیل  به همین  شاید 
از بررسی رنگ مورد عالقۀ آمریکایی ها، نوشت: اغلب کارفرماها هر رنگی را برای سازمان خود 

می پذیرفتند، به شرطی که آن رنگ، آبی باشد.
معانی و تداعی های معمول رنگ در بخش چهارم )شناخت رنگ ها( آورده شده است. این تداعی ها 
به شدت تحت تأثیر ته رنگ و درجۀ خلوص رنگ تغییر می کنند. مثاًل صورتی کم رنگ، عاشقانه و 
نوستالژیک است؛ در حالی که صورتی درخشان، پرانرژی و بازیگوش است. سبز تیره، محافظه کار و 
ثروتمند است، در حالی که زردسبز کم رنگ، مدرن و طبیعی است. )در بخش رنگ و فرهنگ، به این 
نکته اشاره شد که تداعی رنگ ها بر اساس مناطق جغرافیایی و قومیت های مختلف نیز تغییر می کند.(

در هنگام انتخاب رنگ یک نام تجاری، مروری هم بر رقبا داشته باشید. درست است که رنگ های 
غیرمنتظره، جلب توجه می کنند؛ اما قطعًا نمی خواهید که رنگ هایی مشابه رقبای خود انتخاب کنید 

که در حال حاضر به خوبی در بازار شناخته شده هستند.
صنعت مخابرات را در نظر بگیرید. AT&T، شرکتی با سابقه در این صنعت، از یک آبی خاص و 
سنتی استفاده می کند. تازه واردهایی مثل سینگوالر Cingular و تی موبایل T-Mobile به ترتیب 

با انتخاب رنگ های نارنجی درخشان و صورتی، متمایز هستند.
در  و  است  بانشاط  و  تی موبایل، جسور، جوان  پابلیسیز4،  بازاریابی  عامل  مدیر  مور3،  باب  گفتۀ  به 
امروزی؟  و  جوان  یا  باسابقه  می رسد.  به نظر  امروزی تر  است،  قدیمی تر  که   ،AT&T با  مقایسه 

می بینید که انتخاب رنگ چه می کند؟

1. Joan Voight
2. Adweek
3. Bob Moore
4. Publicis
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روش های  به  تجاری  نام  رنگ  که  است  توجه  قابل  است.  تجاری  نام  رنگ  کاربرد  دیگر،  مسالۀ 
مختلف و از طریق رسانه های گوناگون به کار برده می شود؛ به عنوان مثال، لباس فرم، وسایل نقلیه، 
تزئینات محیطی، سربرگ و لوگو. تصمیم گیری در این موارد نیز بر انتخاب رنگ نهایی تأثیرگذار 

خواهد بود.
سیسترزکیپرز1 یک سازمان مختص زنان در واشنگتن است. این سازمان از زنان حمایت می کند و 
آنها را به تفکر دربارۀ خود و زنان دنیا تشویق می کند. به گفتۀ دایان ویلسون2 گردانندۀ سیسترزکیپرز، 
در طرح نشان این سازمان، گردانندگان تصمیم گرفتند که از سه قلب بنفش درهم تنیده استفاده 
کنند. قلب ها نشان دهندۀ عشق اعضای این مجموعه به خداوند و رنگ بنفش، نشانگر شکوه و جالل 
کتاب مقدس عیسی مسیح )ع( است. با گذشت زمان، رنگ بنفش به ویژگی اصلی اتفاقات، مراسم، 
هدایا و تبلیغات این سازمان تبدیل شده است. این سازمان غیرانتفاعی، رنگ بنفش را تقریبًا در همۀ 
اقالم تبلیغاتی خود از جمله ساک دستی، کیف مدارک و قلک استفاده می کند. به گفتۀ ویلسون، 
این کار یک یادآوری دائمی برای تمام زنان عضو این سازمان است تا بدانند که آنها برای حمایت 

و پشتیبانی از یکدیگر اینجا هستند.

1. Sister’s Keepers
2. Diane Wilson

تصویر 5-13: رنگ در برندهای فعال در زمینۀ مخابرات

Sister’s Keepers تصویر 5-14: رنگ در هویت سازمان
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با وجود استانداردهای نام تجاری، بازاریابان می توانند از اهرم رنگ استفاده کنند و در کارزارهای 
تبلیغاتی از ترکیب رنگ های مختلفی استفاده کنند. درحالی که یک نام تجاری، با رنگ های منتخب 
می توانند  گرافیک  طراحان  هستند.  کوتاه مدت  تبلیغات،  می شود،  شناخته  طوالنی مدت  در  و  خود 
از رنگ های مد روز برای تفکیک خدمات مختلف، در بروشور شرکت یا تمایز گزارش سالیانه از 

گزارشات قبلی استفاده کنند.
وقتی که شرکت خدمات رسانه ای تریبون )Tribune( که نام تجاری آن آبی کالسیک و متینی دارد، 
خدمات برنامه نویسی Zap2It را در سال 2004 ارائه کرد، از تبلیغاتی رنگارنگ با رنگ مایه های سبز، 
آبی و بنفش استفاده کرد. یک سری آگهی تبلیغاتی مکمل هم با ترکیب رنگ های خاکستری مایل به 
بنفش مالیم، نارنجی و زردسبز تهیه شد. نتیجۀ کار، یک کمپین تبلیغاتی هماهنگ بود که نشانگر 

کمک رسانی فوری شرکت و برقراری ارتباط با مشتریان امروزی بود.

Zap2It تصویر 5-15: رنگ در طراحی خدمات برنامه نویسی
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راهنمای انتخاب رنگ یک برند یا نام تجاری:
با انتخاب یک رنگ یا ترکیبی از رنگ ها برای هویت یک نام تجاری، تداعی های مختلف رنگ 
تجاری  نام  به  نسبت  خاصی  عواطف  و  احساسات  برانگیختن  باعث  رنگ ها  و  شده  گرفته  به کار 
می شوند. بنابراین انتخاب یک رنگ که هویت سازمان یا شرکت را به گونه ای تأثیرگذار نشان دهد، 

بسیار مهم است.
اگر شما در صنعت خود، صاحب یک رنگ هستید، این رنگ بر محصول یا خدمت شما داللت دارد و 
نماد محصوالت و خدمات شماست و می تواند به صورت یک شناسۀ بزرگ عمل کند. به عنوان مثال، 
اگر شما یک کاالی فیزیکی می فروشید، بسته بندی محصول شما با کمک رنگ می تواند در عرصۀ 
رقابت، متمایز باشد. رنگ در نشان تجاری شما و رسانه های تبلیغاتی نیز قابل تشخیص خواهد بود.

از کجا شروع کنیم؟
برای کمک به انتخاب رنگ برای یک نام تجاری، تحقیقات تعاملی مختلفی انجام شده است؛ به 
این ترتیب که افراد، در این تحقیقات برای کلمات و مفاهیم گوناگون، رنگ انتخاب کرده اند، رنگی 
که در نظر آنها این کلمات و مفاهیم را بهتر بیان می کند. نتایج کلی حاصل از این پژوهش ها و 

تداعی های متداول بر اساس رنگ را در این بخش مشاهده می کنید:
قرمز: حرارت، شهوت، عشق، سرکشی، قدرت، موضوعات جنسی، افراط، هیجان، جسارت و وضوح، 

شیطانی و شرور؛
نارنجی: پاییز، روکوکو، سبک قدیمی، دلپذیر، آفتابی، گرم، دوستانه، وسوسه انگیز؛

زرد: آفتابی، شاد، خوشحال، پرانرژی، پیروزمندانه، جوان، دوستانه، تابستان، تفریح، خورشید؛
سبز: محیط زیست، طبیعی، ارگانیک، پول، زمین، سود، رشد، اعتماد، حسادت؛
آبی: آغاز، پیشرفت، موسیقی، اعتماد، آزادی، پزشکی، سرد، باهوش، سلطنتی؛

بنفش: غرور، روبه زوال، سلطنتی، عرفانی، ویکتوریایی، عاشقانه، برازنده و باوقار، شیک، شهوانی، 
التقاطی؛

قهوه ای: مبلمان، پاییز، کتاب و کتابخانه، زمینی، گرم، احساساتی، روستایی، استعماری.
دو رنگ وجود دارد که در این لیست قرار ندارند: سیاه و سفید. سیاه و سفید رنگ نیستند و تقریبًا 
با هر چیزی که انتخاب کنید، کاماًل هماهنگ هستند و جور در می آیند. از رنگ سفید نباید استفاده 
تیره  را روی پس زمینۀ  اینکه آن  را روی کاغذ سفید چاپ کنید؛ مگر  لوگو  کنید چون نمی توانید 
به کار ببرید. سیاه یک رنگ مکمل خوب است و بسیاری از نام های تجاری برای نوشتن متن، از آن 

استفاده می کنند چون خنثی و در عین حال، جدی و خواناست.
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چگونه رنگ را انتخاب کنیم؟
بهترین راه برای رونق و توسعۀ یک نام تجاری، انتخاب رنگی است که نشان دهندۀ فلسفۀ کاری و 
مخاطبان است. یک روش این است که ویژگی های نام تجاری خود را ارزیابی کنید و آن را با نتایج 

تعیین شده در تداعی های روانشناختی رنگ مقایسه کنید.
ادامه آورده شده، شروع کنید و  نام تجاری که در  از ویژگی های ممکن برای یک  با یک لیست 
هرکدام را که مناسب است، انتخاب کنید. لیست شما باید شامل معیارهایی باشد که فکر می کنید 
نام تجاری شما را توصیف می کند. از کارمندان، سهامداران و دوستان عالقه مند خود بخواهید که 

هر ویژگی را برای شرکت شما از 1 تا 10 رتبه بندی کنند؛ ویژگی هایی مانند:
2. سنتی )قدیمی( 1. گران )گران قیمت(  

4. مدرن 3. کارآمد    
6. دلسوز )نوع دوست و صمیمی( 5. پیشگام   

8. طبیعی 7. فنی    
10. تفریحی )سرگرم کننده( 9. سرزنده )بانشاط(  

12. مهم 11. جدی )متین و موقر(  
میانگین پاسخ ها را به دست آورید و تعیین کنید کدام ویژگی برای نام تجاری شما، رتبۀ باالتری 
دارد. سپس روانشناسی رنگ را بررسی کنید تا مشخص شود چه رنگ هایی هویت نام تجاری شما 

را بهتر نشان می دهند.

به مفاهیمی که هر رنگ، معرف آن است، دقت کنید و این سؤاالت را از خود بپرسید:
چه رنگی نشان دهندۀ شخصیت نام تجاری شماست؟  

چه رنگی مناسب ویژگی های محصوالت یا خدمات شماست؟  
رقبای شما از چه رنگی استفاده می کنند؟  

رنگ ها به صنایع خاصی وابسته نیستند، اگرچه ممکن است برخی از آنها برای بعضی از محصوالت 
یا خدمات، مناسب تر باشند. هدف شما باید این باشد که رنگی را انتخاب کنید که شخصیت نام 
تجاری شما را بهتر نشان دهد. رنگی که به مشتریان شما در اولین برخورد، احساس و برداشت 

درست و مناسبی منتقل کند.
یا  ندارند و دو، سه  نام های تجاری فقط یک رنگ  از  نیستید. بسیاری  به یک رنگ محدود  شما 
چهار رنگ را برای خود انتخاب کرده اند. این موضوع، نشان دهندۀ تنوع است و برای برندهایی که 
پلت فورم یا بازاری از برنامه های کاربردی یا کاالهای مختلف دارند، منطقی است. برخی از نام های 
تجاری مثل eBay رنگ های متنوعی دارند که نشان دهندۀ تنوع آنهاست. البته می توانید دو رنگ را 
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که به هم می آیند، انتخاب کنید.
تفاوت های موجود در تعابیر فرهنگی از رنگ را نیز در نظر داشته باشید. به عنوان مثال در جهان 
است.  رنگ مرگ  آسیا، سفید،  از  بخشی  در  درحالی که  است؛  و صلح  رنگ خلوص  غرب، سفید، 

مطمئن شوید که رنگ انتخابی شما در بازاری که در آن حضور دارید، تأثیر درستی دارد.
بهتر است رنگی را که در تضاد با رقیب اصلی شماست، انتخاب کنید. احتمااًل رنگ رقیب اصلی 
شما مهم ترین نکته ای است که باید در نظر گرفته شود. اگر در یک صنعت یا بخشی از بازار، اولین 
هستید، پس انتخاب اول با شماست. رنگی را انتخاب کنید که محصولتان و شخصیت آن را نشان 
دهد. اگر در جایگاه دوم هستید، پس احتمااًل اولین انتخاب، پیش از شما انجام شده است. به جای 
اینکه رنگ مشابه یا نزدیک به رقیب را انتخاب کنید، رنگی متضاد را برگزینید. اگر رقیب، رنگ قرمز 
را انتخاب کرده، شما آبی را انتخاب کنید؛ اگر زرد را انتخاب کرده، بنفش را انتخاب کنید. قدرت یک 
نام تجاری در توانایی متمایز بودن آن است. انتخاب رنگ مشابه رقیِب کلیدی، شما را مقلد جلوه 

می دهد، درحالی که باید خود را از رقیب جدا کنید و نشان دهید که متفاوت هستید.

راضی کردن همۀ مشتریان:
طراحان باید بدانند که انتخاب یک ترکیب رنگی، یکی از مهم ترین بخش های روند طراحی است، 
هیچ  محصول.  و  محیط  طراحی  یا  مجازی  فضای  طراحی  در  چه  و  چاپ  برای  طراحی  در  چه 

ترکیب رنگی در دنیا وجود ندارد که همۀ انواع مشتریان را راضی کند.
باعث می شود  آزمون و خطا  اما  آزمون و خطاست.  انتخاب رنگ، مسئلۀ  از طراحان،  برای برخی 
وقت باارزش، هدر رود. زمان، در دنیای پرسرعت طراحی، بسیار ارزشمند است. از طریق تحقیقات 
و مطالعات مناسب و صحیح، آشنایی با سبک ها و روندها و عقل سلیم، می توان مدت زمان طوالنِی 

آزمایش را حذف کرد. 
شما نمی توانید همۀ مشتریان را با یک ترکیب رنگ کلی، راضی کنید. در مورد یک شرکت، ابتدا باید 
موضوع کار شرکت و نوع محصوالت یا خدمات آن را بشناسید تا بتوانید شروع به انتخاب رنگ کنید.
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ادامه، رنگ های پرکاربرد در صنایع و محصوالت و خدمات مختلف را به طور خالصه بررسی  در 
می کنیم.

تصویر 5-16: نمونه هایی از رنگ های برندهای مختلف
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رستوران ها، فست فودها و محصوالت غذایی:
در مورد شرکت هایی که در زمینۀ مواد غذایی فعالیت دارند، از رنگ های قرمز و زرد، زیاد استفاده 
قبیل موارد، رنگ های گرم  این  در  آنها ساده است.  این رنگ ها جذاب هستند و تشخیص  کنید. 
باعث گرسنگی  بدن،  افزایش سرعت سوخت وساز  با  این رنگ ها  توصیه می شود، چون  و خالص 
می شوند؛ به این ترتیب، اشتهای مشتری بیشتر می شود و غذایی بیشتر از آنچه باید بخورد، سفارش 

می دهد. 
بهتر است از به کار بردن رنگ های آبی و بنفش در هر نوع رستورانی، خودداری کنید؛ این رنگ ها 
باعث کاهش اشتهای افراد می شوند و بدن انسان به طور ناخودآگاه به سموم آبی و بنفش، واکنش 
مثل  خودمانی  و  آرام  غذاخوری های  برای  خوبی  رنگ های  نیز  قهوه ای  و  سبز  می دهد.  نشان 
کافه ها هستند. سعی کنید از ترکیب رنگ های مکمل یا سه گانه استفاده کنید. در اینجا چند مثال از 

ترکیب رنگ های به کاررفته در رستوران ها، فست فودها و شرکت های مواد غذایی آورده شده است.

تصویر 5-17: نمونه هایی از رنگ های مورد استفاده در هویت برندهای مربوط به رستوران ها، فست فودها
و محصوالت غذایی
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تصویر 5-18: نمونه هایی از رنگ های مورد استفاده در بسته بندی و طراحی محیطی مربوط به رستوران ها، فست فودها و 
محصوالت غذایی
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محصوالت آرایشی و بهداشتی:
در مورد محصوالت آرایشی و بهداشتی، رنگ هایی را انتخاب کنید که تداعی کنندۀ زنانگی، زیبایی، 
ظرافت و پاکیزگی باشند. رنگ های روشن و پاستلی مثل سفید، یاسی، آبی روشن و صورتی روشن، 
انتخاب های خوبی هستند. از رنگ های گرم و تند، اجتناب کنید. همچنین می توانید رنگ های خنثی 
و ترکیب تک رنگ را به خاطر سادگی و پاکیزه بودن انتخاب کنید. در اینجا چند ترکیب رنگ جذاب 

برای محصوالت آرایشی و بهداشتی نشان داده شده است.

تصویر 5-19: نمونه هایی از رنگ های مورد استفاده در محصوالت آرایشی و بهداشتی
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مؤسسات و ادارات دولتی و سازمان های غیردولتی:
هنگامی که در حال طراحی برای ادارات و سازمان های عمومی و دولتی هستید، به یاد داشته باشید 
که طرح شما باید قابل احترام، قابل اعتماد و باوقار به نظر برسد. رنگ هایی را انتخاب کنید که 
مثبت و سرد هستند، مثل سبز و آبی. این رنگ های سرد، تصوری همگانی و مثبت را ایجاد می کنند 
که محکم و استوار است و بر پایۀ اعتماد بنا شده است. معمواًل رنگ های پرچم ها در این گونه موارد، 
نشانۀ ملی گرایی و یکپارچگی است. از ترکیب تک رنگ یا رنگ های مشابه استفاده کنید و استفاده 
از رنگ های متضاد را به حداقل برسانید. در اینجا مثال هایی از ترکیب رنگ های ادارات و مؤسسات 
دولتی و سازمان های غیردولتی آورده شده است. )طراحی برای مؤسسات آموزشی، شرکت های بیمه 

و بیمارستان ها نیز بهتر است به همین روش انجام شود.(

تصویر 5-20: نمونه هایی از رنگ های مورد استفاده در هویت مؤسسات و سازمان ها
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هتل ها و مراکز مهمان پذیری و گردشگری:
به هنگام طراحی برای هتل ها، استراحتگاه ها و تفریح گاه ها، از مفاهیمی چون آرامش، آسایش و 
مهمان نوازی بهره بگیرید. از رنگ های طبیعی و زمینی استفاده کنید. انواع قهوه ای، آبی و سبز، از 
آرامش بخش ترین رنگ ها هستند. از به کار بردن رنگ های تند اجتناب کنید و از حداقِل رنگ استفاده 

کنید.
سیاه، سفید، نقره ای و طالیی هم انتخاب های خوبی برای هتل ها و استراحتگاه ها هستند، به ویژه 

اگر پنج ستاره باشند و بخواهند مجلل و باکالس به نظر برسند.

تصویر 5-21: نمونه هایی از رنگ های مورد استفاده در هویت هتل ها و مراکز گردشگری
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به یاد داشته باشید رنگ، راه خوبی برای جذب نگاه بیننده است، اما استفادۀ بیش از حد از رنگ، ذهن 
مخاطبان را منحرف کرده و مانع از نگاه دقیق آنها می شود. برای طراحی هویت یک برند، چنانچه 
می توانید از 2 تا 4 رنگ استفاده کنید. انتخاب رنگ نباید از روی هوس یا سلیقۀ شخصی صورت 
بگیرد، بلکه نیازمند مطالعه و تحقیق کامل است. با دانستن اصول اولیۀ تئوری های رنگ، می توان 

هزاران ترکیب رنگی زیبا و خوشایند ایجاد کرد.

* رنگ در طراحی لوگو و نشان
استفاده از رنگ می تواند الیه های گوناگونی از معانی را به همراه داشته باشد،  از واکنش های اولیه بر 
مبنای غرایز تکامل یافته طی میلیون ها سال تا ارتباطات پیچیده بر اساس مفروضاتی که امروزه یاد 
می گیریم. شرکت ها می توانند از این واکنش ها در بیان پیام نام تجاری خود و تأکید بر آن، استفاده 
کنند و اگر به عنوان یک طراح، درک کاملی از رنگ داشته باشید،  موفقیت شما افزایش خواهد یافت.

تحقیقات یکی پس از دیگری نشان داده اند که رنگ ها معانی ناخودآگاهی را انتقال می دهند؛ بنابراین 
رنگ می تواند یک ابزار روانشناسی بسیار قوی در طراحی نشان تجاری باشد. رنگ می تواند پیام های 
مثبت و منفی بفرستد، مردم را به خرید کردن تشویق کند یا از آن باز دارد، اعتماد را افزایش یا 
مناسب رنگ می تواند  انتخاب  را در مغز تحریک کند.  فعالیت های شیمیایی  کاهش دهد و حتی 

طراحی یک لوگو یا نشان را تقویت کند. 
هر رنگ، از جمله سیاه و سفید، در طراحی لوگو و نشان، پیامدهایی را به همراه دارد. به عنوان یک 
طراح باید رنگ ها را با دقت انتخاب کنید تا عناصر خاص لوگو یا نشانی که طراحی می کنید،  بهتر 

دیده شود و با استفاده از رنگ و سایه،  ظرافت های پیام طرح نمایان شود.
از حد جسورانه  تند و درخشان،  جلب توجه می کنند ولی ممکن است بیش  به طور کلی رنگ های 
به نظر برسند. رنگ های مالیم، تصویر پیچیده تری را ارائه می کنند؛ اما استفاده از رنگ های مالیم 

ممکن است این خطر را در برداشته باشد که طرح، دیده نشود.
در ادامه، برخی از ویژگی های رنگ ها و مفاهیمی که می توانند در طراحی لوگو و نشان منتقل کنند، 

به اختصار ذکر شده است.



رنگ در طراحی134

• قرمز:
محرک  همچنین  و  حرارت  و  گرمی  خشونت؛  یا  خطر  انرژی،  اشتیاق،  و  شور  بیان کنندۀ  قرمز، 

اشتهاست. انتخاب رنگ قرمز برای یک نشان، می تواند حس پویایی بیشتری به طرح بدهد.
براساس تحقیقاِت  است.  آوردن مردم و جلب توجه  به هیجان  برای  بسیار خوب  قرمز، یک رنگ 
شناختی، اولین دو رنگی که در مغز پردازش می شوند قرمز و زرد هستند. قرمز، ضربان قلب بیننده 

را باال می برد و می تواند برای ایجاد احساس فوریت استفاده شود.
انتقاالت رنگ قرمز:

هیجان، شهوت، مقاومت، احساسات جنسی، حمله، سرعت، آرزو، تصمیم، هوس، انگیزش، حرکت، 
خطر، سختی، عصبانیت، انعطاف ناپذیری، شجاعت، دلیری.

تصویر 5-22: نمونه هایی از رنگ های مورد استفاده در نشان برندهای معروف
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• نارنجی:
حامل  رنگ،  این  می شود.  شناخته  مدرن  تفکر  و  نوآوری  به  مربوط  رنگ  به عنوان  اغلب  نارنجی 

مفاهیمی چون جوانی، سرگرمی،  قیمت پایین و قابلیت دسترسی است.
رنگ نارنجی، خریداران را به طور ناگهانی جذب کرده و افراد را به اقداماتی مانند خرید، فروش یا 
تعهد فرا می خواند. نارنجی می تواند بدون ایجاد مقاومت در بیننده، برای ایجاد حرکت و انرژی، مورد 

استفاده قرار گیرد و همچنین می تواند یک وضعیت و رفتار جدید ایجاد کند. 
انتقاالت رنگ نارنجی:

خوش،  لحظات  شعله وری،  بازیگوشی،  اشتیاق،  حاصلخیزی،  خالقیت،  گرما،  دعوت،  جنبش، 
ماجراجویی، رفتار و روش، پرتوان، دوستانه.

• زرد:
مفاهیم  برخی  دربردارندۀ  به طور ضمنی،  بگیرد، چون  احتیاط صورت  با  باید  زرد  رنگ  از  استفاده 
منفی است،  از جمله بزدلی و ترس و همچنین نشانه ها و عالئم هشداردهنده. با این حال رنگ زرد، 
تداعی کنندۀ آفتاب و گرما و مفهوم دوستی است و یکی دیگر از رنگ هایی است که با غذا هم خوانی 

دارد و محرک اشتها شناخته می شود.
رنگ زرد، اغلب توجه کسانی را جلب می کند که فقط به ویترین مغازه ها نگاه می کنند و احساس 
خوش بینی و جوانی را القاء می کند. رنگ زرد، روشنفکران را جلب می کند و می تواند تمرکز را باال 
ببرد ولی اگر در جای نامناسب استفاده شود، دیدن آن سخت می شود. زمانی که با رنگ زرد روبرو 
می شویم، مغز سروتونین بیشتری آزاد می کند )احساس خوب شیمیایی طبیعی(. زرد، خالقیت را باال 

برده، فعال می کند.
انتقاالت رنگ زرد:

توسعه،  محرک،  غذا،  امید،  خوش بینی،  جوانی،  خورشید،  نور  تشویق،  شادی،  گرمی،  خالقیت، 
کنجکاوی، بازیگوشی، سرگرمی، انرژی، راحتی، صدای خنده، لحظات خوب.

• سبز:
استفاده قرار می گیرد که شرکت بخواهد بر صالحیت اخالقی و شرایط  سبز معمواًل زمانی مورد 
طبیعی خود تأکید داشته باشد؛  به خصوص در مورد محصوالت و مواد غذایی ارگانیک و گیاهی. رشد 
و طراوت از دیگر معانی مرتبط با رنگ سبز هستند؛ در عین حال، با محصوالت و خدمات مالی نیز 

در ارتباط است.
سبز، رنگ طبیعت، بوم شناسی و ثروت و ساده ترین رنگ برای پردازش مغز است. رنگ سبز تیره 
برای افراد محافظه کار، جذاب است؛ حال آنکه سبز روشن عمومًا برای اتاق های بیمارستان ها استفاده 
می شود تا تأثیر آرامش بخشی داشته باشد. همچنین رنگ سبز روشن در محیط های خرده فروشی 
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برای ایجاد آرامش استفاده می شود و یک رنگ دوست داشتنی برای مواد غذایی است. از سایه های 
تیره تر سبز می توان برای نشان دادن استحکام و تأثیر استفاده کرد. سبز با خوش شانسی، سخاوت، 

باروری و حتی حسادت و رشک در حالت منفی نیز در ارتباط است.
انتقاالت رنگ سبز:

نگهداری،  رشک،  باروری،  سخاوت،  خوش شانسی،  بازیافت،  هارمونی،  پرورش،  صلح،  طبیعت، 
مردانگی، آرامش، رشد، فراوانی، شفا، زندگی، تعادل، جوان سازی، پایداری، تأثیر.

• آبی:
آبی از جمله رنگ هایی است که به طور گسترده در طراحی نشان شرکت ها به کار می رود و نشان دهندۀ 
حرفه ای بودن،  تفکر جدی، صداقت،  اخالص و آرامش است. آبی با موفقیت و اقتدار نیز همراه است 

و به همین دلیل، رنگ محبوبی در مؤسسات مالی و نهادهای دولتی است.
از  و  داشته  بلندی  طول موج  رنگ  این  همچنین  می کند.  ایجاد  امنیت  و  اعتماد  احساس  آبی، 
آبی  از چراغ های فرود فرودگاه  ها  )به همین دلیل بخشی  نیز دیده می شود  فاصله های بسیار دور 
اما سایه های متفاوت آبی می تواند تأثیرات متفاوتی داشته باشد. برای مثال آبی سلطنتی،  است(. 
خریدارانی که عجله دارند را جذب می کند و برای محصوالت پاک کننده مناسب است، در حالی 
که سرمه ای، خریدارانی را که در فکر بودجه شان هستند جذب می کند و برای لوگوهای سازمانی و 

شرکتی مناسب تر است. بیشتر مردم می گویند که به رنگ آبی بیشتر از سایر رنگ ها عالقه دارند.
انتقاالت رنگ آبی:

قدرت،  جدّیت،  آب،  وقار،  آسودگی،  بودن،  اطمینان  قابل  خنکی،  وابستگی،  راستگویی،  اعتماد، 
موفقیت، حرفه ای بودن، دوستانه، آرام.

• بنفش:
بنفش از تجمل و سلطنت سخن می گوید و سال هاست که با کلیسا و مضامینی چون خرد،  حکمت 

و کرامت همراه است و در طول تاریخ همواره رنگ ثروت و تمّول بوده است.
دختران جوان رنگ بنفش را به عنوان رنگ مورد عالقه شان انتخاب می کنند. این رنگ، فعالیت های 
مغز را در ارتباط با حل مشکالت فعال می کند و می تواند مفاهیمی مانند راز، خرد و احترام را به همراه 
داشته باشد. بنفش، رنگ سلطنت است و معمواًل برای محصوالت ضد پیری و زیبایی مورد استفاده 
قرار می گیرد. سایه رنگ های تیره تر بنفش می تواند نشان دهندۀ ثروت و خوشگذرانی باشد، در حالی 

که سایه رنگ های روشن تر آن به بهار و داستان های عاشقانه اشاره دارد. 
انتقاالت رنگ بنفش:

ثروت، شکوفایی، راز، احترام، خرد، حل مشکالت، نجابت، وقار، فراوانی، خالقیت، تخیل، خوشگذرانی، 
بهار، داستان عاشقانه، روحانیت، عدالت، خیال پردازی، رؤیایی، سلطنتی، زنانه.
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• سیاه:
سیاه، رنگی چندشخصیتی است؛ از یک سو بیان کنندۀ قدرت و پیچیدگی و از سوی دیگر،  تداعی کنندۀ 
شرارت و مرگ است. به طور معمول اغلب لوگوها و نشان ها به یک نسخۀ سیاه و سفید برای استفاده 

در رسانه های غیررنگی نیاز دارند.
این رنگ، قدرتمند و براق است و برای رساندن معنی توانایی و قدرت استفاده می شود. سیاه، یک 

رنگ جدی است و با هوشمندی در یک دسته قرار می گیرد.
انتقاالت رنگ سیاه: 

خوشگذرانی، قدرت، توانایی، بدی، هوشمندی، وقار، گمراه سازی، راز، نازکی، براقی، رسمی، مدرن،  
محرمانه.

 سفید:
به طور کلی سفید، تداعی گر خلوص، تمیزی و سادگی است. در عمل، یک لوگوی سفید همیشه به 
یک پس زمینۀ رنگی احتیاج دارد تا روی زمینۀ سفید دیده شود. بسیاری از شرکت ها یک نسخۀ 
رنگی و یک نسخۀ سفید برای نشان تجاری خود انتخاب می کنند. به عنوان مثال کلمۀ کوکاکوال 
روی بطری های قرمز و قهوه ای، سفید است، ولی وقتی که الزم است روی زمینۀ سفید قرار گیرد، 

به رنگ  قرمز استفاده می شود.
انتقاالت رنگ سفید:

پاکیزگی، خلوص، بکر بودن، سادگی، آرام، خنثی، بی آالیش.

• صورتی:
صورتی می تواند سرگرم کننده و عشوه گر باشد ولی معمواًل به خاطر تداعی زنانۀ آن بهتر است برای 
بدانیم  که  است  جالب  نگیرد.  قرار  استفاده  مورد  نیستند،   خانم ها  آن  هدف  گروه  که  محصوالتی 
درحالی که قرمز، رنگ حرکت و حمله است، صورتی یکی از آرام ترین رنگ هاست. تحقیقات نشان 
داده است که رنگ صورتی میزان عصبانیت و تهاجم را کاهش می دهد. روانشناسان دریافته اند که 

صورتی، باالترین فرکانس رنگی را در برابر روشنفکری دارد و برای خریداران سنتی جذاب است. 
انتقاالت رنگ صورتی: 

عشق، داستان عاشقانه، نرمی، آرامش، وقار، خنکی، آسودگی، سکون، بی حرکتی، تخیل، سنت.

• قهوه ای:
قهوه ای، معنایی مردانه و قوی دارد و اغلب در مورد محصوالت مرتبط با زندگی روستایی و طبیعت 
به کار می رود. رنگ قهوه ای بیان کنندۀ پایداری، تجربه و راحتی است. همچنین برای بیان کردن 

طبیعت، دوستی، راستگویی و زمین مورد استفاده قرار می گیرد. 



رنگ در طراحی138

انتقاالت رنگ قهوه ای:
پایداری، طبیعت، دوستی، زمین، قبیله ای، بدوی، سادگی، تجربه، راحتی.

البته مواردی که ذکر شد، قوانینی ثابت نیستند ولی بهتر است به هنگام انتخاب رنگ،  این عوامل 
را در نظر داشته باشید. فراموش نکنید که تأثیر کلی طرح یک لوگو یا نشان، فقط به رنگ بستگی 

ندارد، بلکه به چگونگی ارتباط و تأثیر متقابل رنگ و شکل و متن نیز مربوط است.

تصویر 5-23: مفاهیمی که معمواًل با رنگ های خاص همراه هستند.
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یک رنگ یا چند رنگ؟
برای به دست آوردن حداکثِر تأثیر و انتقال بهتر پیام،  معمواًل در طراحی یک لوگو یا نشان، از یک 
رنگ استفاده می شود، ولی لوگوهای چندرنِگ بسیار موفق هم وجود دارند،  مثل گوگل، ویندوز و 

ای بِی1.

استفاده از رنگ های متعدد در طرح، معمواًل نشان می دهد که شرکت، محصوالت و خدمات مختلف 
تنوع و فراگیر  نیز نشان دهندۀ  المپیک  ارائه می کند. رنگ های مختلف حلقه های  را  و گسترده ای 
بودن پیام آن برای همۀ مردم است. روند دیگری که در طراحی نشان، مورد استفاده قرار می گیرد، 
که  دارد  احتیاج  متعددی  رنگ های  به  این روش  است.  موزاییک مانند  نقش ونگارهای  به کارگیری 

می تواند شامل رنگ های تند و درخشان متضاد یا سایه های مختلف از یک رنگ باشد.

1 Google, Windows, ebay

تصویر 5-24: لوگوهای چندرنگ

تصویر 5-25: لوگوهایی با طراحی موزاییکی
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در طراحی یک نشان بصری، جهانی فکر کنید! اگر کارفرمای شما صاحب یک شرکت جهانی و 
بین المللی است، رنگ نشان آن را با دقت زیاد انتخاب کنید و به یاد داشته باشید تفاوت های فرهنگی 

باعث تفسیرهای مختلف در مورد رنگ ها می شود. 
و نکتۀ آخر اینکه بیش از حد روی انتخاب رنگ تمرکز نکنید؛ در نظر داشته باشید که تقریبًا از هر 
12 نفر،  یک نفر به کوررنگی مبتالست و همچنین این احتمال نیز وجود دارد که لوگو یا نشانی را 
که طراحی می کنید، به صورت تک رنگ یا حتی با رنگی متفاوت چاپ شود. پس تنها کافی است که 

اطمینان پیدا کنید که انتخاب رنگ، باعث تقویت طرح می شود، ولی آن را تعریف نمی کند.
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* رنگ در طراحی محصول
رنگ در طراحی محصول، موضوع مهمی است و به عنوان یکی از مشخصات بارز محصول در نظر 
گرفته می شود. کاربرد رنگ در مبحث طراحی، چنان ارزشی پیدا کرده است که تقریبًا تصور هیچ 

کاالیی بدون رنگ، ممکن نیست.
هر محصول، هویت اصلی خود را زمانی بازگو خواهد کرد که در مکان و محیطی خاص که برای 
آن پیش بینی شده، مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه، رنِگ انتخابی نیز تابع چنین محیطی خواهد 
بود. بسیاری از محصوالت در رنگ های متفاوت عرضه می شوند، اما برخی از این رنگ ها، محتوای 

شکل و کاربری محصول در محیط را بهتر بیان می کنند.
از لحاظ تاریخي تنها در چند دهۀ اخیر می توان به رابطۀ مهم و اساسي بین رنگ و طراحي محصول، 
دست پیدا کرد. با رجوع به وضعیت صنایع در اوایل قرن بیستم میالدي و مطالعۀ تاریخي این دوره، 
درمي یابیم که تا چه حد، طراحي، در تعیین رنگ محصوالت ناتوان بوده است و البته دالیل مختلفي 

بر این امر داللت داشته، از جمله:
توجه بیشتر به فرم اشیاء به جای رنگ؛  

چاپ شدن کاتالوگ محصوالت به صورت سیاه و سفید؛  
ضعف در شیمی رنگ یا مشکالت تکنیکی؛  

هزینۀ  زیاد به منظور ایجاد تنوع رنگی.  

به طور کلی دو قانون در فرایند انتخاب رنگ محصوالت، دخالت دارد: اول، شناسایی عملکردهای 
اصلی رنگ در طراحی محصول و دوم، تعریف یک استراتژی که رنگ، در قالب آن، عملکردهای 

خود را ارائه می کند.
وقتی مشتری قصد خرید دارد، نگاهی به محصوالتی که می تواند انتخاب کند می اندازد و سریع 

تصمیم می گیرد که کدامیک را بخرد؛ به این ترتیب موفقیت یا شکست محصول تعیین می شود.
اگر طراحان به رنگ توجه نداشته باشند و رنگ محصوالت را به خوبی انتخاب نکنند، این محصوالت 
روی قفسۀ فروشگاه ها باقی می ماند، فروخته نمی شود و در نهایت به زباله تبدیل می شود و این 

جنایتی در حق محیط زیست، تولیدکننده، خرده فروش و عموم مردم است.

قابلیت دسترسی به رنگ:
به هنگام طراحی کنترل گرها یا اشیائی که تفاوت رنگ در آنها مهم است، در نظر داشته باشید که 
تقریبًا از هر 12 نفر )به ویژه در مردان(، یک نفر از کوررنگی سبزقرمز رنج می برد؛ البته انواع دیگری 
از کوررنگی هم وجود دارد، مانند نقص در تشخیص آبی و زرد که باید مورد توجه قرار گیرد. این 
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نقص در افرادی که از کوررنگی رنج می برند در برخی موارد، مانند شرایط نوری متفاوت یا به هنگام 
دیدن رنگ ها روی صفحۀ نمایش، ممکن است کاهش یافته یا شدت بگیرد.

برخی از محصوالتی که طراحی می کنیم ممکن است در شب یا مکان های کم نور مورد استفاده قرار 
بگیرند و هر روشی برای افزایش وضوح محصوالت در این شرایط، می تواند مفید باشد؛ مثاًل وسایل 
نقلیه، عالمت ها یا محصوالت روشنایی، تنها برخی از مواردی هستند که قابلیت دیده شدن آنها در 

محیط های کم نور، مهم است. در واقع برخی از رنگ ها در چنین شرایطی، راحت تر دیده می شوند.
در تاریکی، حساسیت چشم نسبت به طول موج های زرد و سبز به باالترین میزان می رسد. در مقابل، 
این  این ویژگی را دارد. دانستن  از قرمز، آبی  قرمز، بدترین رنگ برای دید در شب است و پس 

موضوع می تواند باعث تغییر تصمیم برای طراحی محصوالتی مانند یک چراغ قوه شود.

دوام رنگ:
شاید در کودکی، مادر شما هم همیشه توصیه می کرده که کفش یا شلوار سفید نخرید، چون خیلی 
زود کثیف می شود و البته حق با او بوده است؛ همۀ ما می دانیم که رنگ های روشن و سفید، کثیفی، 
خراشیدگی و ساییدگی را بیشتر از رنگ های تیره نشان می دهند. مردم از تمیز کردن محصوالتی 
که در فضای باز مورد استفاده قرار می گیرند، خوششان نمی آید. بنابراین اگر محصول شما نیز در 

این شرایط استفاده می شود، تمیزکردن آن را برای کاربر، راحت کنید.

تصویر 5-26: استفاده از رنگ برای افزایش وضوح محصول و دستیابی سریع به آن

تصویر 5-27: استفاده از رنگ تیره در راستای دوام بیشتر
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نگرش کلیشه ای نسبت به رنگ:
رنگ های مختلف، احساسات متفاوتی را در انسان ایجاد می کنند. اگرچه این موضوع قابل بحث 
است ولی قطعًا یک مسئله قابل مناقشه نیست و آن اینکه جوامع مختلف، نگرشی کلیشه ای نسبت 
را  متداول  کنایۀ  این  ما  همۀ  دارند.  محصوالت  و  محیط  در  خاص  ترکیب رنگ های  و  رنگ  به 
می شناسیم که پسرها دوچرخۀ آبی دوست دارند و دخترها، دوچرخۀ صورتی؛ یک کلیشۀ فرهنگی که 
احتمااًل بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد. به جز کلیشه های مردانه و زنانه در فرهنگ ها، رنگ های 
دیگری هم وجود دارند که یادآور تصاویری از وقایع و نمادها هستند، مثاًل یک روز ولنتاین نام ببرید 
که رنگ قرمز جزء آن نبوده یا یک روز سنت پاتریک که رنگ سبز در آن وجود نداشته؛ یک بازی 
فوتبال که در آن حامیان ایتالیا، آبی نپوشیده باشند یا یک شب هالووین که رنگ و نور نارنجی در 

آن دیده نشده باشد و مثال های مختلفی از این دست.

گرایش های رنگ:
به نظر می رسد در برخی از صنایع، گرایش های فصلی نیز در مورد رنگ وجود دارد؛ رنگ هایی هم 
وجود دارند که همیشگی و دور از دستبرد زمان هستند. اگرچه ما معمواًلً فکر می کنیم که طراحی 
ُمد، تنها جایی است که در آن رنگ های خاص نقش دارند و فراموش می کنیم که کسب وکارها و 
طرح های نمادینی هم وجود دارند که از رنگی خاص حمایت می کنند و معمواًلً کل صنایع مربوط 
به خود را شکل می دهند. گرایش های فصلی را نمی توان دست کم یا نادیده گرفت؛ در عین حال 
تغییر رنگ برخی از محصوالت نیز مشکل یا حتی غیرممکن است، چراکه احتمال دارد از لحاظ 
استراتژیک، در یک کسب وکار، محدودیت هایی در رنگ خاص نام تجاری )برند( وجود داشته باشد. 
شاید سعی کنید به برندی فکر کنید که تصویر رنگ محصول خود را از آغاز کارش تا به حال حفظ 

کرده؛ ولی حتی اپل هم مراحل رنگارنگی را طی کرده است.

تصویر 5-28: کلیشه سازی دربارۀ رنگ
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ایمن بودن و محافظه کاری با به کارگیری سیاه و سفید:
به هنگام صحبت دربارۀ گرایش های رنگ، به نظر می رسد که سیاه و سفید، خنثی ترین و بی زمان ترین 
رنگ های ُمد در دوره های مختلف هستند. سیاه و سفید، رنگ های پیش فرض برای مفاهیمی چون 
درون گرایی یا محافظه کاری و همچنین دربردارندۀ حس ظرافت و پیچیدگی هستند. گاهی اوقات 

این اصول را با نقره ای براق و خاکستری های آمیخته به هم نیز می توانید به دست بیاورید.
سیاه و سفید، رنگ هایی امن هستند و برای محصوالتی که چندان تمایل ندارید به چشم بیایند و 
مشخص باشند، مثل دستگاه تهویۀ هوا مناسبند؛ چنین محصولی در 99 درصد موارد سفید است. اگر 
به محصوالت الکترونیکی فکر کنید، خواهید دید که اغلب سیاه، سفید یا خاکستری هستند و فقط 

رده های باریکی از رنگ های مختلف در برخی از قسمت های آنها دیده می شود.

تصویر 5-29: نمونه هایی از محصوالتی با رنگ های سیاه و سفید
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قدرت تضاد:
چشم ما معمواًلً به ترکیب رنگ هایی با تضاد زیاد، جذب می شود و این موضوع باید توسط طراحان به 
مقدار کم و تنها در موارد ضروری مورد استفاده قرار گیرد. شاید در برخی مواقع بخواهید با استفاده 
از تضاد رنگ شدید، جایگاهی متمایز برای محصول خود ایجاد کنید، ولی در بسیاری موارد، تضاد 

شدید ممکن است نوعی خودکشی در بازار باشد.
اخیراً ُکلِگیت1 یک مسواک کوچک عرضه کرد که به آب نیاز نداشت و توسط کاربرانی مورد استفاده 
قرار می گرفت که در طول روز احساس می کردند دندان هایشان به مسواک زدن اضافی احتیاج دارد 
)بله صحبت دربارۀ افراط در محصول است(؛ صرف نظر از توجیه ضعیف محصول، کسی که رنگ را 
انتخاب کرده، اگرچه به طرح کلی ُکلِگیت توجه داشته ولی تضادی بسیار ضعیف به کار برده است. 
مسواک زدن در مالء عام، کاری نیست که در نظر عموم پذیرفته شده باشد؛ با این وجود، طراحی 
این محصول با استفاده از تضاد باالی رنگ انجام شده است. شاید این موضوع توسط بازاریاب ها 
طرح ریزی شده تا سایر کسانی که در طی روز مسواک نمی زنند، نزدیک شوند و از کاربران بپرسند 
که با دندان های خود چه کار می کنند یا شاید موضوع رنگ، مسئلۀ مهمی نبوده و اصاًل به آن فکر 

نشده است!

و  کنترل گرها  روی  بر  به ویژه  بیشتر  تأثیرگذاری  برای  می تواند  شدید  تضاد  سناریوها،  برخی  در 
دستگیره ها مورد استفاده قرار گیرد. چنین تضادهایی به عنوان نشانه های بصری برای کاربر استفاده 
می شود تا متوجه عملی گردد که در آن بخش انجام می شود. به عنوان نمونه، نگاهی به دریل در 
تصویر بعدی بیاندازید. طراح، هوشمندانه از تضاد شدید قسمت الستیکی سیاه بر روی دریل استفاده 
کرده تا برای کاربر مشخص کند که در حین کار، دست خود را بر روی چه بخش هایی از محصول 
قرار دهد. به این ترتیب رنگ کلید، دکمۀ قفل و تنظیم دریل، سیاه هستند. این دریل، مثال خوبی 
از انتخاب رنگی ساده و در عین حال هوشمندانه از نقطه نظر زیباشناسی و قابلیت استفاده )کارکرد( 

است.
1. Colgate

Colgate تصویر 5-30: مسواک های
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توازن رنگ:
طراحان گرافیک می توانند همه چیز را دربارۀ توازن رنگ به شما بگویند؛ این اصل به همان اندازه 
توسط طراحان صنعتی نیز اِعمال می شود. وقتی طراحان گرافیک در حال طراحی یک لوگو هستند، 
تعیین  برای برجسته کردن آن  یا رنگی  به عنوان رنگ اصلی، رنگ فرعی و  را  رنگ های خاصی 
می کنند. البته هدف این است که یک سلسله مراتب بصری برای کاربر خلق شود، نه اینکه تضاد 
گرافیکی ایجاد گردد. همانند طراحی لوگو، شما هم احتمااًل به عنوان طراح محصول، نمی خواهید 
که محصولتان مثل رنگین کمان، همۀرنگ ها را در برداشته باشد؛ چون این کار باعث پیچیده شدن 
طرح آن خواهد شد. در بسیاری از طرح های هماهنگ محصوالت می بینید که یک رنگ غالب وجود 
دارد و به دنبال آن یک ُتن رنگی مکمل و در صورت لزوم، یک رنگ خاص در ابعادی کوچک 
برای مشخص نمودن قسمت های خاص. به رنگ نینتندو در تصویر بعد نگاه کنید؛ رنگ بدنۀ اصلی 
دستگاه سفید است، در پایۀ آن از رنگ خاکستری روشن )به عنوان رنگ ثانویه( استفاده شده و برای 

مشخص کردن کالس دستگاه و ایجاد تضاد با بدنه، آبی روشن به کار رفته است.

تصویر 5-31: تضاد رنگی مناسب با توجه به کاربری محصول

Nintendo wii تصویر 5-32: توازن رنگ در بدنۀ دستگاه
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سایه ، بازتاب و نورپردازی:
الزم است خواص مواد و پرداخت سطوح مواد خاص و چگونگی تأثیر آنها بر رنگ نیز درنظر گرفته 
اشیائی که رنگ روشن دارند  باشید که  یاد داشته  به  شود. در مورد فرم های پیچیده و سه بُعدی، 
معمواًلً سایه های داخلی را نشان می دهند، در حالی که اشیاء تیره، این سایه ها را می پوشانند. مثاًل در 
فضای داخلی تصویر زیر، ترکیب رنگ چوب تیره و روشن به کار رفته است. توجه کنید که چگونه 
چوب تیره، سایه ها و نورها را پنهان کرده، در حالی که قسمت روشن، این تضادهای نور و سایه را 

تشدید کرده است.

به هنگام طراحی یک محصول براق، انعکاس سطح کار و ظاهری را که به محصول می دهد، در 
نظر داشته باشید. وقتی که کاربر در زاویۀ خاص یا فاصله ای مشخص از محصول قرار دارد، ممکن 
رندر کرده اید،  بار  اولین  برای  را  ایدۀ خود  اندازۀ زمانی که  به  انعکاسی که مشاهده می کند  است 
خوشایند نباشد. موادی با بازتاب نور زیاد مثل کروم یا استیل ضدزنگ را در نظر بگیرید؛ این مواد 
در نورپردازی خاص می توانند بسیار تیره به نظر بیایند و یا با تغییر نور ممکن است بسیار درخشان 

باشند؛ با وجود این واقعیت که مادۀ اصلی یکسان است.

تصویر 5-33: تأثیر رنگ مواد مختلف در ایجاد نور و سایه

تصویر 5-34: تأثیر انعکاس ناشی از نوع مواد در ظاهر محصول
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سطوح صاف و تخت، سایه روشن هایی مشخص و تند و تیز و واضح ایجاد می کنند، درحالی که سطوح 
ُکروی و ِگرد، سایه روشن هایی بسیار نرم و مالیم دارند. به همین ترتیب به مات یا کدر بودن هم 
توجه کنید؛ به ویژه در مورد شیشه و پالستیک های شفاف. اگر بتوانید برشی از جدارۀ محصول داشته 
باشید، از پشت آن چه چیزی می بینید؟ آیا چندین الیۀ مات و کدر وجود دارند که بر پیچیدگی فرم 
محصول شما اضافه می کنند؟ به سایه ها و انعکاس های مختلف روی ظروف شیشه ای تصویر زیر 
نگاه کنید؛ این سایه ها و انعکاس ها در بخش هایی ایجاد شده اند که یک یا دو الیه شیشه روی هم 

قرار گرفته اند یا ضخامت شیشه، کم یا زیاد شده است.

یا جذب می شود؟ در  نور چگونه در داخل آن پخش شده  این  نور وجود دارد،  اگر در محصولتان 
کدام قسمت ها اثری از پرتوهای نور دیده می شود؟ آیا رنگ یا انعکاس منبع نور در برخورد با مواد 
مختلف، تغییر می کند؟ به تصویر زیر نگاه کنید؛ ببینید که چگونه نور پس زمینۀ صفحه کلید، از آبی 
واقعی به سفید درخشان تغییر می کند. دقت کنید چگونه نور بر روی برخی از قسمت های پالستیکی 
سیاه رنگ، حالتی خیره کننده و درخشان دارد و در سایر قسمت ها جذب شده یا بازتابی اندک پیدا 

می کند.

تصویر 5-35: تأثیر سایه ها و انعکاس های شیشه
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تصویر 5-36: تأثیر نور در محصول
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استفادۀ هدفمند از رنگ:
رنگ می تواند تمام عوامل مؤثر در موفقیت محصول را تحت الشعاع قرار دهد. ممکن است فردی، 
علی رغم کیفیت تولید، اعتبار نام شرکت یا کارآیی باال، خودروی پورشه1 نخرد یا با آن رانندگی نکند، 
تنها به این دلیل که رنگ آن زشت است. این موضوع در مورد لوازم خانگی، محصوالت الکترونیکی، 
پارچه، تجهیزات ورزشی، کفش و در واقع در هر حوزه ای از طراحی صادق است. انتخاب نادرست 

رنگ می تواند باعث عدم موفقیت محصول شود.
پس چرا دانشجویان طراحی بیشتر وقت خود را در دانشگاه، صرف مطالعه و بررسی فرم و قابلیِت 
استفاده می کنند و رنگ، موضوعی است که در دقایق آخر به آن فکر می کنند؟ تا به حال چند بار 
پیش آمده که دانشجویان، طرحی را ارائه کرده اند و به جای یک تصمیم گیری درست در مورد رنگ، 
طرح را در رنگین کمانی از رنگ های مختلف نشان داده اند؟ اساتید چطور می توانند دانشجویان خود 
را تشویق کنند تا انتخاب و استفاده از رنگ را به صورتی هدفمند انجام دهند؟ یا مدیران طراحی 

چگونه می توانند گروه طراحی را به این امر ترغیب نمایند؟
دلیل اصلی این نوع نگرش این است که اغلب دانشجویان و طراحان تمایل دارند رنگ را صرفًا 
ارتباط  در  فرد  اولویت های  با  فقط  ساده  خیلی  که  ببینند  و شخصی  تزئینی  عنصر  یک  به عنوان 
است؛ درحالی که رنگ هایی که برای یک طرح انتخاب می شود، می تواند معنی دار، هدفمند و حتی 
کاربردی باشد. هدف درست باید این باشد که دانشجویان درک کنند که انتخاب رنگ در طراحی، 
با درک  اندازۀ فرم و عملکرد، مهم است.  به  نیز  این مسئله  یک تصمیم گیری واقع بینانه است و 
کاربرد رنگ، دانشجویان می توانند تمرین کنند و رنگ های مناسب را در طرح های خود به کار گیرند.

در این بخش از کتاب تالش شده تا استفاده از رنگ، به گونه ای که در طراحی صنعتی مورد استفاده 
با بحث های متداول در مورد  تعریف و دسته بندی شود. رنگ در طراحی محصول  قرار می گیرد، 
رنگ، تفاوت دارد چون در مسائل معمول و متداول، رنگ، از دیدگاه هنر دوبعدی بررسی می شود، 

در حالی که طراحی محصول، با اشیای سه بعدی و کاربردی سروکار دارد.
در ادامه، 10 روش برای استفادۀ هدفمند از رنگ در طراحی محصول بیان شده است:

1. رنگ به عنوان تداعی:
رنگ می تواند تداعی های عاطفی و نمادین داشته باشد. در طراحی می توان از رنگ برای تجسم 
احساسات آرامش بخش یا زنده کردن خاطرات کاربر استفاده کرد. به نظر می رسد این احساسات، از 
تداعی های کلی که ذهن از طریق حافظۀ بلندمدت با رنگ می سازد، به دست می آید. این خاطرات 

در طول زندگی و از طریق تکرار یا وقایع خاص و ماندگار، شکل گرفته اند.
1. Porsche
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به عنوان مثال، وقتی از افراد پرسیده می شد که چه چیزی را در مورد آی پاد اپل1 دوست دارند، اغلب 
آنها پاسخ می دادند که آی پاد تمیز به نظر می رسد. چرا این موضوع یک توصیف مشترک است؟ 
ماده، رنگ و پرداخت نهایی را در نظر بگیرید: آی پاد، سفید براق است و از فلز جالخورده در آن 
استفاده شده است. اغلب مردم در زندگی روزانه، هر روز صبح، وقت خود را صرف نظافت شخصی 
در فضایی می کنند که معمواًلً از چینی بهداشتی سفید و وسایل براق فلزی ساخته شده است. حمام، 

محل نظافت است و این ارتباط، عمیقًا در ذهن افراد ریشه دوانده است.

رنگ ها همچنین می توانند از طریق نمادگرایی، معنا پیدا کنند. این موضوع به خصوص در مورد پرچم 
ملی کشورهای مختلف، صدق می کند. به عنوان مثال، در کشور آفریقایی کامرون2، پرچم ملی از سه 
رنگ سبز، زرد و قرمز تشکیل شده است. برای مردم آفریقا، سبز نماد گیاه، رشد و رفاه است. زرد، 
نشان دهندۀ خورشید و شادی است و قرمز، نشانگر وحدت مردم آفریقاست. به این ترتیب، رنگ های 

این پرچم، معنای نمادین قابل توجهی دارد: یادآوری تاریخ، مبارزه و غرور.

1. Apple iPod
2. Cameroon 

تصویر 5-37: محصوالت سفید و براق، تداعی کنندۀ پاکیزگی هستند.

تصویر 5-38: نمادگرایی رنگ در پرچم کشور کامرون
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2. رنگ به عنوان رابط با کاربر:
رنگ می تواند نشانه ای از چگونگی عملکرد یک ماشین یا دستگاه باشد. حتی بدون درک عملکرد، 
سبز،  دکمۀ  است.  دستگاه  یا  ماشین  کارکرد  چگونگی  نشانگر  دارد،  متضادی  رنگ  که  قسمتی 

نشان دهندۀ شروع یا روشن شدن دستگاه است و دکمۀ قرمز، نشان دهندۀ توقف.

چراغ های راهنمایی با استفاده از سه نشانگر رنگی سبز، قرمز و زرد، رانندگان را هدایت می کنند. 
نوارهای سفید در محل خط کشی عابر پیاده، عابرین را به محلی امن برای عبور از خیابان راهنمایی 
ایکس باکس1، رنگ های  نقلیه، هشدار می دهد. کنترل گرهای روی  رانندگان وسایل  به  و  می کند 
مختلفی دارند. رنگ خاکستری برای کنترل گرهای عادی و معمول استفاده می شود و قسمت های 

خاص، رنگ های مختلف دیگری دارند.

1. XBOX

Start/Stop تصویر 5-39: استفاده از رنگ قرمز در دکمۀ

XBOX تصویر 5-40: نشانه های رنگی برای ارتباط با کاربر بر روی کنترل گرهای
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در مواردی که تعداد دکمه های کنترل زیاد است، معمواًلً فقط مهم ترین و حیاتی تریِن آنها رنگی 
هستند. در چنین مواردی باید به کاربرد رنگ دقت شود. استفاده از رنگ های متعدد بر روی تعداد 
زیادی از دکمه ها و کنترل گرها، از قدرت و تأثیر رنگ می کاهد. رنگ های متضاد باید در آن دسته از 
کنترل گرهایی استفاده شوند که مهم و حیاتی هستند، حتی اگر به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.

3. رنگ به عنوان ُمد:
ُمد در هر فصل از سال، رنگ های جدید را معرفی می کند. استفاده از این رنگ ها در طراحی، می تواند 
خریداران را آگاهانه یا ناخودآگاه به سمت رنگ های جذاب و به روز جذب کند. رنگ ها براساس بازار 
هدف، منطقۀ جغرافیایی، فصل سال، فرهنگ و طراحی تغییر می کنند. به دلیل تنوع این عوامل، 

برای انتخاب رنگ، باید تحقیقات فراوانی انجام شود.

چگونه می توان به گرایشات رنگ پی برد؟ ماهنامه ها، فصل نامه ها و مجالت روز طراحی، چیزهایی 
پیش بینی  برای  اما  می دهند؛  قرار  نمایش  معرض  در  هستند،  جذاب  و  داغ  حاضر  حال  در  که  را 
گرایش های رنگ در آینده نمی توان به آنها تکیه کرد. باید به یاد داشت که طراحی محصوالتی که 

عرضه می شوند، دو یا سه سال قبل، انجام شده است.
رنگ،  پیش بینی  متخصصان  است.  رنگ  پیش بینی  متخصصاِن  با  همکاری  گزینه ها،  از  یکی 
و  می کنند  کار  پروژه های خاص  مورد  در  طراحی  با شرکت های  که  خدماتی هستند  شرکت های 
مجموعه ای از رنگ های منتخب را ارائه می دهند. سیستم انطباق رنگ پَنتون1 نیز ابزارهای تعیین و 
تطبیق رنگ را در تارنمای خود دارد. گروه بازاریابی رنگ که یک انجمن بین المللی برای متخصصین 
رنگ و طراحی است، گزینۀ دیگری است که گزارشاتی را بر مبنای گردهمایی های اعضای خود، در 

مورد گرایشات و روند تغییرات رنگ، منتشر می کند.

1. Pantone color matching system

تصویر 5-41: رنگ های ُمدروز در آی پاد اپل
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اما چطور می توان بدون پرداخت هزینه به این قبیل شرکت های تخصصی، به روند تغییر رنگ پی 
برد؟ باید کاری را که این شرکت ها انجام می دهند، انجام داد: باید دنیای ُمد، هنر و رویدادهای جهان 
را مشاهده نمود. می توان از نمایش های ُمد، نمایشگاه های تجاری و حتی ویترین فروشگاه ها الهام 
گرفت. می توان از نمایشگاه های هنری و گالری ها نیز ایده گرفت. بهترین طراحان، طرح های خالقانۀ 
خود را با ترکیب رنگ های جدید در مجالت گوناگونی مانند گرافیس1، پرینت2 و هاو3 ارائه می کنند.

می توان به آنچه که در فرهنِگ حال حاضر اتفاق می افتد نیز نگاه کرد و مشاهداتی در مورد افراد 
و محصوالتی که در تلویزیون و فیلم های تأثیرگذار حضور دارند، انجام داد. به عنوان مثال المپیک 
توسط  که  بود  زمستانی  ورزشی  پوشاک  از  ُمد  واقعی  نمایشگاه  یک  ایتالیا،  تورین  در  زمستانی 
عالقه مندان به ورزش های زمستانی در سرتاسر جهان مشاهده شد. لباس های ورزشکاران معروف 

در این بازی، عالقه مندان به ُمد را در فصل بعد تحت تأثیر قرار داد.

4. رنگ به عنوان هویت:
گیرد.  قرار  استفاده  مورد  یا یک گروه،  فرد، شرکت  تعیین هویت یک شی ء،  برای  رنگ می تواند 
استفاده از رنگ برای شرکت ها، به ویژه در مورد آنهایی که به عنوان یک نام تجاری قوی شناخته 
می شوند، بسیار مهم است. یک تیم ورزشی نیز از طریق رنگ لباس ورزشی خود شناخته می شود. 
رنگ می تواند هویت کاربر را تعیین کند یا موضوعات مختلف را به طریقی مؤثر سازمان دهی نماید.

آسترو4، یک شرکت طراحی محصول در سانفرانسیسکو، بازار سیم رابِط برق را به روشی ساده و با 
استفادۀ مبتکرانه از رنگ تغییر داد. بر روی سیم رابط  اسمارت سوکت5، هر قسمت، یک حلقۀ رنگی 

دارد که باعث شناسایی وسیلۀ مربوط با پریز می شود.

1. Graphis
2. Print
3. How
4. Astro
5. SmartSockets

)Astro( تصویر 5-42: اسمارت سوکت، طراحی شده توسط شرکت آسترو
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شرکت های بزرگ، از قدرت رنگ در شناسایی این شرکت ها به خوبی آگاه هستند. رنگ سبز و زرد 
روی تراکتور، بالفاصله باعث شناسایی جان دیر1 می شود. جعبه های هدیۀ آبی رنگ با روبان سفید، 

مترادف با شرکت تیفانی2 است.
رنگ هایی که به عنوان هویت و به منظور شناسایی به کار می روند، زمانی بیشترین موفقیت را کسب 
می کنند که رنگ های اصلی، قوی و اشباع شده باشند؛ به این ترتیب به راحتی قابل تشخیص هستند. 
درحالی که تفاوت بین رنگ های ترکیبی و پیچیده، ممکن است گیج کننده باشد و تشخیص را برای 

بیننده، دشوار کند.

1. John Deere
2. Tiffany & Co

)John Deere( تصویر 5-43: رنگ زرد و سبز در تراکتور جان دیر

)Tiffany( تصویر 5-44: جعبه های هدیۀ شرکت تیفانی
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5. رنگ به منظور تأکید بر فرم:
رنگ می تواند به منظور تأکید بر فرم فیزیکی، افزایش تنوع سطوح و سه بعدی شدن، استفاده شود. 
این ویژگی به فرهنگ بستگی ندارد، بلکه بیشتر به چگونگی پردازش اطالعات بصری توسط ذهن، 
وابسته است. چشم انسان تنوع درخشش رنگی را با تنوع سطوح، یکی می پندارد. زمانی که این تنوع، 

توسط رنگ ایجاد می شود، سه بعدی بودن فرم تقویت می شود.
درخشش رنگ را روی سطح یک فرم در نظر بگیرید؛ بیشترین تضاد با رنگ های روشن و درخشش 
بیشتر پدید می آید. به این ترتیب یک رنگ تیره، مثل خاکستری 80 درصد، درخشش کمی دارد تا 

جایی که کاماًل سیاه شود. در این حالت، تغییر درخشش رنگ بسیار اندک خواهد بود.
مثال بعد نشان می دهد که تغییر درخشش رنگ در یک سپر سفید، چگونه خمیدگی آن را نشان 
می دهد. به این ترتیب خمیدگی سپری که رنگ آبی تیره دارد، سخت دیده می شود، زیرا درخشش 

رنگی آن تقریبًا ثابت است و بر اثر بازتاب، گیج کننده می شود.

بازتاِب بیشتر نور روی برجستگی ها، این تضاد را بیشتر می کنند و  رنگدانه های متالیک از طریق 
برجستگی ها را بیشتر نشان می دهند. رنگدانه های متالیک، رنگ را در سایه، تیره تر می کنند. این 
موضوع، در مورد رنگ خودرو به وضوح قابل مشاهده است؛ جایی که رنگ های متالیک برای تأکید 
بیشتر در نمایش برجستگی های سطوح به کار می روند. در تصویر زیر می توان نارنجی متالیک را با 

نارنجی غیرمتالیک با ارزش رنگی یکسان، مقایسه کرد و تفاوت را دید.

تصویر 5-45: مقایسۀ رنگ سفید براق با آبی تیرۀ براق در تاکید بر فرم
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6. رنگ برای تغییر فرم:
این کاربرد رنگ، فرم سه بعدی را مخفی می کند یا تغییر می دهد. مثال خاص برای این کاربرد رنگ، 
استتار وسایل نقلیۀ نظامی است. در این مورد، هدف این است که فرم از لحاظ بصری درهم بشکند و 
مرز بصری آن تغییر کند و در نتیجه باعث شود که ذهن، توانایی تشخیص فرم اصلی را نداشته باشد.

این ویژگی ممکن است در طراحی به منظور پنهان کردن یک بخش از جسم یا تأکید زیاد روی 
فرم استفاده شود. در مثال زیر از تضاد باالی رنگ برای تغییر درک فرم سه بعدی استفاده شده است.

تصویر 5-46: مقایسۀ نارنجی متالیک و نارنجی غیرمتالیک

تصویر 5-47: استفاده از رنگ در استتار وسایل نقلیۀ نظامی

تصویر 5-48: استفاده از رنگ در تغییر درک فرم
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تشخیص فرم با ایجاد یک سطح سیاه مات روی آن، بسیار دشوار خواهد بود؛ زیرا در این حالت، 
حداقل تغییر در درخشش رنگ وجود دارد. این موضوع در مورد هر رنگی با درخشش رنگی کم، 
صادق است. هواپیمای جنگندۀ اف-117 نایت هاک1 به کمک این مزیت رنگ و با استفاده از رنگ 
سیاه مات، نه تنها نور، بلکه طول موج های رادار را هم جذب می کند. تشخیص فرم آن به خصوص 

در شب، زمانی که در حال انجام عملیات است، بسیار مشکل می شود.

7. رنگ به منظور تأکید روی مواد:
ممکن است رنگ، به جای پنهان کردن مواِد به کار رفته در محصول، برای تحسین آن استفاده 
شود. این کار زمانی انجام می شود که مادۀ به کار رفته، ارزشمند است یا ویژگی های خاصی دارد که 

باید بر آن تأکید شود. 
پوستۀ شفاف رنگی کامپیوترهای آی مک2، ابتکاری بود که توانایی بالقوه و عالی پالستیک را از 

لحاظ بصری و لمسی، مورد ستایش قرار داد.

1. F-117A Nighthawk stealth
2. iMac

تصویر 5-49: استفاده از رنگ سیاه در هواپیمای جنگندۀ اف-117

تصویر 5-50: بدنۀ رنگی و شفاف آی مک
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طراحان جواهرآالت، به طور طبیعی این کار را با فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی انجام می دهند. 
براق کردن طال، جال و درخشش بیشتر آن را به همراه دارد. برش های دقیق روی سنگ های کم یاب 
و قیمتی، رنگ های طبیعی و شکست نور را در آنها تشدید می کند. رنگ کردن چوب، می تواند باعث 
نمایان شدن رگه های طبیعی آن شود. ظاهِر های تِک آلومینیوم ماشین کاری شده می تواند از طریق 
آبکاری آنُدی، رنگ شود و به این ترتیب تأکید بیشتری روی جنس آن ایجاد شود. قدرت و استحکام 

فوالد را می توان با پرداخت و آبکاری، به نمایش گذاشت.

8. رنگ به جای مادۀ واقعی:
می توان از ویژگی های رنگ استفاده کرد و با ایجاد ظاهری شبیه یک مادۀ واقعی، خطای بصری 
ایجاد کرد. این ویژگی در مواردی که استفاده از یک ماده، گران تمام می شود یا برای تولید با حجم 

باال و هزینۀ پایین، عملی نیست، بسیار مفید است.
درها و پنل های کناری خودروهای استیشن دهۀ 1930 از چوب واقعی ساخته می شد. این خودروها 
و  تعمیر  و  با دست، برش می خورد و نصب می شد  باید  بودند. چوب  و گران قیمت  بسیار معروف 
نگهداری و جالدادن آن و همچنین تنظیم پیچ ها به دلیل وسعت سطح چوب، کاری وقت گیر بود. از 
سال 1953، خودروسازان، استفاده از چوب واقعی را کنار گذاشتند و از پنل های فوالدی برای بدنۀ 
خودروها استفاده کردند. در سال 1955، خودروی کانتری اسکوایر فورد1 با استفاده از وینیل2، چوب 

را شبیه سازی کرد و به ماده ای با زیبایِی ظاهری چوب دست پیدا کرد.
مثالی دیگر از این کاربرد رنگ، طرح های گوشی تلفن همراه است. اغلب آنها ظاهری شبیه فلز دارند 
و شبیه آلومینیوم یا فوالد براق به نظر می رسند، در حالی که مادۀ واقعی به کار رفته در آنها پلیمری 

است که از طریق قالب گیری تزریقی ساخته می شود.

1. Ford Country Squire
2. vinyl

تصویر 5-51: خودروی کانتری اسکوایر فورد
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9. رنگ به منظور ایجاد هماهنگی:
رنگ را می توان در یک طرح، به منظور سازگاری با محیط اطرافش به کار برد. به عنوان مثال، 
لوازم خانگی سفید رنگ به منظور هماهنگی با محیط آشپزخانه، طراحی و ساخته می شوند. از این 
آرام، خنثی و هماهنگ و کاهش اغتشاشات  یافتن به محیطی  ویژگی رنگ می توان برای دست 
بصری استفاده کرد. این خصوصیت، زمانی که رنگ خاصی در میان اشیای موجود در یک محیط 
رایج است نیز مورد استفاده قرار می گیرد؛ مثاًل باندهای پانسمان معمواًلً به رنگی هستند که با رنگ 

پوست اغلب افراد مطابقت دارند.
در دهۀ 1980، بدنۀ کامپیوترها و نمایشگرها به رنگ بژ بود تا با محیط اداری مرسوم در آن دوره، 
تناسب داشته باشد. استفاده از رنگ بژ در تمام کامپیوترهای رومیزی، چاپگرها، لوازم جانبی، مبلمان 
اداری و حتی دیوارها و کف پوش ها نیز متداول بود. انتخاب این رنگ با این هدف بود که همۀ موارد 

را در محیط اداری، از لحاظ بصری، منسجم و هماهنگ کند.

تصویر 5-52: کامپیوتر دهۀ Apple III( 1980( در تناسب با سایر تجهیزات اداری
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10. رنگ برای ایجاد تضاد:
برای ایجاد تمایز و تضاد در محیط، رنگ می تواند عاملی حیاتی باشد. در مورد یک مخروط ترافیکی 
نارنجی یا یک تاکسی زرد، رنگ، تفاوتی قدرتمند ایجاد می کند. تمایز از محیط می تواند به وسیلۀ 
تضاد رنگ، اشباع و یا ارزش رنگی پدید آید. این کاربرد رنگ در مسائل مربوط به ایمنی، اهمیت 
ابزاری که قطعاتی برای برش یا چرخش دارد، استفاده از یک رنگ  زیادی پیدا می کند. بر روی 
متضاد می تواند به تمرکز و توجه بیشتر کاربر کمک کند. ممکن است الزم باشد یک ابزار باغبانی، 

رنگی متضاد با رنگ سبز محیط اطرافش داشته باشد تا گم نشود یا کسی روی آن پا نگذارد.

زمانی که الزم است تا محصول در میان رقبای خود، چه در قفسۀ فروشگاه و چه در خیابان، متمایز 
و  زیبا  اسپورت  خودروی  یک  برای  دالر  چندصدهزار  کسی  وقتی  است.  مفید  رنگ  تضاِد  باشد، 
کم نظیر پرداخت می کند، احتمااًل دوست دارد با انتخاب رنگ قرمز یا زرد، توجه دیگران را جلب کند 
یا وقتی یک محصول به جلب توجه بیشتری روی قفسۀ فروشگاه و در میان محصوالت مشابه نیاز 

دارد، استفاده از یک رنگ متضاد، می تواند سودمند باشد.

تصویر 5-53: نمونه ای از تضاد رنگ در ابزار باغبانی

Ferrari Enzo تصویر 5-54: رنگ قرمز در خودروی فراری
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* چهار موضوع1 کلی در رنگ محصوالت:
پودری  رنگ  با  یا  شود  رنگ آمیزی  محصول  اینکه  از  اعم  می دهد؛  نشان  را  تولید  برتری  رنگ، 
تولید،  در  و مطابقت رنگ  قالب گیری شود؛ در هر حال، کنترل  رنگی  به صورت  یا  پوشیده شود 
باعث افزایش هزینه می شود. اگر در پِس تصمیم گیری در مورد تنوع رنگی، حمایت های مالی وجود 
نداشته باشد، محصول با رنگ های متنوع تولید نخواهد شد. اگر به اندازۀ کافی خوش شانس باشید 
و روی محصولی کار کنید که در برنامۀ بازاریابی آن، رنگ در نظر گرفته شده باشد، چهار موضوع 
وجود دارد که باید پیش از مطالعۀ رنگ، به آنها توجه کنید؛ این چهار موضوع عبارتند از: برداشت 

اولیه، فرم، عملکرد و ُمد.

• برداشت اولیه:
رنگ بر چگونگی درک محصول تأثیر می گذارد. ناخودآگاِه فرد، بالفاصله پس از دیدن یک شی ء، 
تصویر آن را ثبت می کند. پیش از آنکه فرد، فرصتی برای ارزیابی ویژگی های محصول یا احساس 
خود داشته باشد، ظاهر محصول، معیاری را در ذهن ایجاد می کند؛ رنگ، بخش عظیمی از ادراک 

است.
علم روانشناسی می گوید که رنگ های خاص، روابط خاصی با احساسات دارند. این روابط ممکن 
است تحت تأثیر سلیقه، فرهنگ، محیط یا تجربیات شخصی تغییر کند. تداعی ها و معانی مختلف 
رنگ در بخش های پیشین مورد بررسی قرار گرفته، اما به یاد داشته باشید در حالت کلی، در مقابل 

تداعی ها و احساسات مثبت، رنگ ها می توانند احساسات منفی را نیز در بر داشته باشند:

در مقابل: خطر، عصبانیت و خشم؛ قرمز: عشق، توجه، قدرت؛   
در مقابل: آتش  سوزی؛ نارنجی: شادی، سرزندگی؛   

در مقابل: بیماری؛ زرد: نور خورشید، جوانی، نشاط؛  
در مقابل: فساد و پوسیدگی؛ سبز: استراحت، کارایی، رشد؛   

در مقابل: افسردگی؛ آبی: آرامش، اطمینان، خنکی؛  
در مقابل: غم؛ بنفش: سلطنتی، پیچیده، باوقار؛  

در مقابل: بیش از حد ظریف و آسیب پذیر؛ صورتی: زنانه، جوان، شیرین و دوست داشتنی؛ 

1. 4F:
First impressions,
Form,
Function,
Fashion.
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در مقابل: بیش از حد ساده؛ قهوه ای: مستحکم، باثبات؛   
در مقابل: درجه دو؛ نقره ای: ارزشمند، قوی؛   

در مقابل: گران قیمت؛ طالیی: گرانبها، گرم؛   
در مقابل: مرگ؛ سیاه: پیچیده، رسمی؛   

در مقابل: شکننده. سفید: پاک، خالص، امن.   

با توجه به این احساسات و تداعی ها، محصوالت خاص بر اساس نوع استفاده و محیط اطرافشان، 
ترکیب رنگ های ویژه ای دارند. به عنوان مثال، تجهیزات پزشکی یا بهداشتی، اغلب سفید هستند با 
اجزایی به رنگ آبی. این رنگ ها تداعی کنندۀ محصولی پاک و آرامش بخش هستند. مسواک را با 
رنگ سیاه یا قرمِز تیره تصور کنید؛ با این ترکیب رنگ، محصول، ناگهان تهاجمی به نظر می رسد و 

به چیزی تبدیل می شود که دوست ندارید به دهان خود ببرید.

تصویر 5-55: براون، اورال بی )Braun - Oral B(: تمیز و دوستانه

تصویر 5-56: رنگ سیاه برای یک محصول بهداشتی؟!
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معمواًلً این تمایل وجود دارد که محصوالت الکترونیکی، کمی پیچیده و در عین حال ظریف به نظر 
برسند، در نتیجه، اغلب آنها به رنگ سیاه و نقره ای هستند، با جزئیاتی به رنگ های دیگر. اگر در 
نمایشگاه ها یا فروشگاه های محصوالت الکترونیکی چرخی بزنید، این گرایش به رنگ های خاص، 

کاماًل مشهود است.

• فرم:
ترکیب رنگ، در چگونگی درک فرم اجسام نیز نقش دارد. این موضوع عمدتًا با میزان تضاد قابل 
رؤیت در سطح جسم ارتباط دارد. استفادۀ هوشمندانه از رنگ می تواند بر بخش های خاصی از جسم 

تأکید کند، باعث جلب توجه به این اجزا شود یا توجه به برخی از بخش ها را به حداقل برساند.
در حالت کلی، رنگ های روشن تر، تضاد بیشتری بین نور و سایه نشان می دهند؛ بنابراین چشم، این 
ویژگی را واضح تر می بیند. عکس این مطلب نیز درست است: رنگ های تیره تر، تضاد کمتری را 

نشان می دهند و کمتر جلب توجه می کنند.
اگرچه رنگ سیاه یا خاکستری تیره، بخشی از جسم را ناپدید نمی کند، اما قطعًا برجستگی آن را 
کاهش می دهد. به عنوان مثال یک مدل از دستگاه های بازی را در نظر بگیرید: اجزای مهم آن، 
صفحۀ نمایش و کنترل گرها هستند که روی قاب باالیی قرار دارند. پشت و دو طرف دستگاه، تیره 
است، با این هدف که از دید پنهان شود. در فرم نهایی، قاب آبی، کوچک تر از اندازۀ کلی محصول 

است، در نتیجه، کل دستگاه کوچک تر به نظر می رسد.

تصویر 5-57: اپل، مدت ها سیاه و نقره ای بوده است.
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درک اندازۀ محصول همراه با اهمیت رنگ، تغییر می کند. در حالت کلی، رنگ های روشن تر، اجزاء 
را بزرگ تر نشان می دهند، در حالی که رنگ های تیره تر، اجزاء را کوچک تر نشان می دهند. بازهم 
به عنوان مثال، دو چاپگر عکس دوربین نشان داده شده است: یکی از آنها محصولی واقعی و دیگری 
اما یک نگاه گذرا این تصور را ایجاد می کند که نمونۀ روشن تر در سمت چپ کمی  مدل است، 
بزرگ تر است. نمونۀ سمت راست، تضاد کمتری در ترکیب رنگ کلی خود دارد، بنابراین به بزرگی 
نمونۀ سمت چپی به نظر نمی رسد. توجه داشته باشید که بخش پایینی این چاپگر تیره است، باز هم 
به همان دلیل که اهمیت بصری کمتری دارد و بهتر است کمتر دیده شود تا دستگاه، کوچک تر به 

نظر برسد.

تصویر 5-58: استفاده از رنگ برای تغییر در فرم

تصویر 5-59: استفاده از تضاد در فرم محصول
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• کارکرد:
رنگ، بخشی از تعامالت کارکردی مورد قبول و ثابت شدۀ جهانی است. همۀ ما از دوران کودکی 
با این سه رنگ آشنا شده ایم: قرمز یعنی ایست، سبز یعنی حرکت و زرد یعنی هشدار. وقتی رنگ 
به عنوان زبان تعامل با کاربر وارد طرح می شود، اطراف آن باید خنثی باشد تا توجه کاربر به سایر 
بخش ها منحرف نشود. اگر یک صفحۀ کنترل داشته باشید که یک سوئیچ بزرگ قرمز برای شلیک 

روی آن قرار دارد، بهتر است صفحۀ کنترل قرمز نباشد!

تصویر 5-60: اجازه دهید رنگ با کاربر در تعامل باشد.
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• ُمد:
تغییرات و تنوع رنگ ها معمواًلً بر ُمد و گرایشات صنعت نیز تأثیر می گذارد. در مورد محصوالت 
مصرفی می توان با ارائۀ رنگ های جذاب، مطابق با سلیقۀ فردی به رقابت پرداخت؛ شبیه تنوع رنگی 
اوقات تعیین رنگ، نتیجۀ یک مشاهدۀ ساده، مشاورۀ تخصصی  نقلیه. بسیاری  موجود در وسایل 
یا تصور طراح از محصول تکمیل شده است. جوامع مجازی آنالین مانند کالرالورز1 هم می توانند 
بررسی رنگ های  اما  نکند  پیدا  راه  بازار  به  نظر طراح  مورد  رنگ  است  باشند. ممکن  الهام بخش 

مختلف همیشه باارزش است.
چند نمونۀ قابل توجه از فناوری رنگارنگ را در تصاویر زیر مشاهده می کنید:

1. colourlovers

Dell تصویر 5-61: کامپیوترهای ِدل

KitchenAid تصویر 5-62: همزن های پایه دار کیچن اِید
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iMac تصویر 5-63: رنگ های آی َمک افسانه ای

Kodak Zx1 تصویر 5-64: مطالعۀ رنگ در کداک مدل

Apple iPod Nano تصویر 5-65: آی پاد نانو - اَپل
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اگر کاربر نهایی روی انتخاب رنگ کنترل داشته باشد، محصول نهایی چه شکلی خواهد شد؟ شاید 
این روند از همه ارزشمندتر باشد: تصمیم گیری دربارۀ رنگ محصول توسط کسی صورت بگیرد که 
برای خرید آن پول می پردازد. سر زدن به سایت هایی مثل کالرالورز، شما را با ایده های جدید و 

ترکیب رنگ هایی که تا به حال از هیچ کارخانه ای بیرون نیامده اند، آشنا می کند.
تهیه  سفارشی،  صورت  به  را  مشتریان  نظر  مورد  ترکیب رنگ های  نیز  تولیدکنندگان  از  بسیاری 

می کنند و به این ترتیب، مشتری در روند انتخاب رنگ محصول به طور مستقیم دخالت دارد.
در تصاویر زیر، ترکیب رنگ هایی را مشاهده می کنید که ممکن است کمتر دیده باشید:

تصویر 5-66: محصوالتی با ترکیب رنگ های متفاوت
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* رنگ در طراحی بسته بندی
امروزه مشتریان با محرک های رنگارنگ مختلفی روبرو هستند و هنگامی که در داخل سوپرمارکت ها 
و فروشگاه ها قدم می زنند، رنِگ محصوالت با آنها حرف می زند و آنها را جذب یا دفع می کند. مردم 
در فروشگاه ها و سوپرمارکت ها فقط خرید نمی کنند، بلکه در حال تجربه کردن هم هستند، تجربه ای 

به نام تجربۀ الحاقی1؛ چراکه همۀ حواس آنها درگیر می شود. 
به  است.  شده  تبدیل  قدرتمند  ارتباطی  ابزار  یک  به  آنها  رنگ  به ویژه  و  محصوالت  بسته بندی 
عقیدۀ برخی کارشناسان، بسته بندی، جایگزین نیروی فروش انسانی شده و آخرین چیزی است که 
مشتری، قبل از تصمیم گیری نهایی برای خرید یا عدم خرید، می بیند؛ در نتیجه آخرین ابزار برای 
تشویق مشتری به خرید، بسته بندی است. مطالعات گوناگونی در مورد تأثیر رنگ محصوالت انجام 
شده و نتایج حاصل از همۀ آنها این نکته را تأیید می کند که درک افراد نسبت به محصوالت، با 

توجه به رنگ بسته بندی، متفاوت است.

تأثیر رنگ بر ادراک مشتری:
ادراک، به تمام فرایندهایی گفته می شود که در طی آنها اطالعات حسی، توسط مغز، سازماندهی و 
تفسیر می شود. به عبارت دیگر، هنگامی که یک فرد، محصولی را درک می کند، مغز او ویژگی های 
بصری محصول، به ویژه رنگ آن را تفسیر می کند. مطالعات مختلفی که بر تأثیر رنگ بر بینایی، 
شنوایی، المسه، سومستتیک2، ذائقه و حرکت تمرکز دارند، نشان می دهند که ویژگی های خاص 

دیگری مثل طعم و مزه نیز از طریق اطالعات بصرِی محصوالت درک می شوند.

درک چشایی:
رنگ، ذائقه را تحت تأثیر قرار می دهد و به نظر می رسد که مصرف کنندگان، عمدتًا از رنگ غذا برای 

تعیین طعم و مزۀ آن استفاده می کنند. 
در یک پژوهش، وقتی افراد سه نوشیدنی بی رنگ، نارنجی و بنفش با طعم پرتقال نوشیدند، طعم 
پرتقال را در ترکیب نوشیدنی نارنجی رنگ، بیشتر از نوشیدنی بی رنگ و در نوشیدنی بی رنگ، بیشتر 
از نوشیدنی بنفش تشخیص دادند. به این ترتیب می توان گفت رنگ، عامل مهمی در شناسایی و 

درک طعم و مزۀ مواد غذایی است.

1. Incorporated
2. Somesthetic ... احساسات جسمی مثل گرما، درد، موقعیت و
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براساس پاره ای تحقیقات، رنگ سبز به عنوان طعم ترش و شور، صورتی با طعم شیرین و شکری، 
زرد با مزۀ تند و ترش و نارنجی، با طعم فلفلی درک می شود. پژوهشی دیگر نشان داده است که 
هرچه بسته بندی سس گوجه فرنگی، تیره تر باشد، افراد براین باور خواهند بود که مزۀ تندتری دارد.

در برخی از تحقیقات، مصرف کنندگان نتوانستند طعم مادۀ غذایی را بدون رنگ آن شناسایی کنند، 
به ویژه وقتی که رنگ، آنها را گمراه کرده بود. محققان، کیک های وانیلی را به رنگ های مختلف 
قهوه ای )قهوه ای روشن، متوسط و تیره( درآوردند و از تعدادی دانش آموز خواستند که کیک ها را 
تست کنند. نتایج نشان داد که 62٪ از آنها کیک تیره تر را دارای طعم قوی تری از شکالت اعالم 

کردند.

تصویر 5-67: رنگ ، بر ادراک طعم و مزه تأثیر می گذارد.

تصویر 5-68: آیا یک کیک قهوه ای رنگ، لزومًا مزۀ شکالت می دهد؟
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هنگامی که از گروهی از افراد خواسته شد تا نوشیدنی هایی با دما و ترکیب یکسان را در 4 لیوان به 
رنگ های مختلف بنوشند، اغلب آنها اظهار کردند که نوشیدنی های داخل لیوان هایی به رنگ های 

سرد )سبز و آبی(، تروتازه تر از بقیه بوده اند.

رنگ های  با  غذایی  مواد  مصرف  از  بعد  است  ممکن  فرد  که  می کند  ادعا  عجیب تر  پژوهشی 
نامتناسب، از نظر جسمی بیمار شود و تأیید این ادعا این است که تعدادی از کودکان بعد از خوردن 
سیب زمینی هایی که با آبی رنگ آمیزی شده بودند، مریض شدند، درحالی که سیب زمینی ها سالم بوده 

و هیچ مشکلی نداشتند.

می کنند،  فعالیت  خودکار  به صورت  که  بدن  دفاعی  مکانیزم های  طریق  از  می توان  را  مسأله  این 
میو ۀ سبز، ترش است و سبزیجات  قرمز، معمواًل رسیده و شیرین هستند،  میوه های  داد:  توضیح 

آبی رنگ، ممکن است بالقوه خطرناک یا کشنده باشند.
به این ترتیب می توان گفت که ذائقۀ ما تحت تأثیر رنگ قرار دارد و این نتایج، اهمیت ابعاد بصری 

را در درک ویژگی های ذائقه ای محصوالت نشان می دهد.

تصویر 5-69: محتویات یک لیوان سبز یا آبی ممکن است تروتازه تر به نظر برسد.

تصویر 5-70: آیا سیب زمینی آبی خطرناک است؟



173 رنگ در طراحی

رنگ چگونه بر طعم و بو تأثیر می گذارد؟
چگونگی تأثیر رنگ بر طعم و بو، مربوط به شرایطی است که آن را اتحاد حسی1 می نامند. اتحاد 
حسی، یک پدیدۀ عصبی است که در آن تحریک یک حس یا یک مسیر شناختی، به طور خودکار 
به تجربۀ غیرارادی یک حس دیگر یا یک مسیر شناختی دیگر منجر می شود. این شرایط توضیح 
می دهد که چگونه حواس ما با هم کار می کنند. مثاًل با توجه به حس بینایی، چشایی و بویایی، دیدن 
یک رنگ ممکن است موجب تداعی حواس دیگر گردد. رنگ سبز ممکن است باعث تداعی بوی 
چمن شود یا رنگ لیمویی، تداعی کنندۀ مزۀ ترش باشد. این مسأله زمانی به خوبی درک می شود 
که بدانیم هریک از حواس، یک مسیر خاص به مغز دارند و این مسیرها با یکدیگر موازی هستند.

ممکن  زرد     - سبز  رنگ  دیدن  می کند.  پیدا  تقاطع  مسیرها  سایر  با  مسیر  یک  شرایط،  برخی  در 
است منجر به احساس طعم و مزۀ ترشی شود، صورتی، باعث تداعی شیرینی شود و یا دیدن رنگ 

خاکستری ممکن است منجر به احساس بوی دود گردد.
همۀ ما درجاتی از اتحاد حسی را داریم. اگرچه فردی که حس متقارن قوی تری دارد، نسبت به یک 
فرد عادی، محرک ها را متفاوت تر احساس می کند. به عنوان مثال، برای فرد دارای اتحاد حسی، یک 
رنگ ممکن است مزه داشته باشد یا یک صدا ممکن است احساس شود یا یک غذا ممکن است 

شنیده شود!

1. Synaesthesia

تصویر 5-71: مناطق مربوط به درک حواس مختلف در مغز
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درک کیفیت:
قضاوت در مورد کیفیت محصول نیز می تواند تحت تأثیر رنگ آن قرار بگیرد. شرکت پراکتراندگمبل1 
در طی یک آزمایش، ذرات رنگینی را به پودر  لباسشویی خود اضافه کرد و از افراد خواست تا در مورد 
کیفیت این پودرهای لباسشویی نظر بدهند. افرادی که از این پودرها استفاده کردند، اعالم کردند 
که پودرهای حاوی ذرات زردرنگ، لباس ها را به اندازۀ کافی تمیز نکرده، کسانی که پودری با ذرات 
قرمز استفاده کردند، ادعا کردند که این ذرات قرمزرنگ، لباس هایشان را خراب کرده و افرادی که 
پودری با ذرات آبی به کار بردند، اظهار کردند که لباس های آنها تمیزتر شسته شده است؛ اگرچه هر 

سه نوع پودر مورد استفاده، از لحاظ ظرفیت مواد شوینده، کاماًل یکسان بودند.

درک قیمت:
برخی از پژوهش ها به تأثیر رنگ بر ادراک قیمت، اختصاص داده شده است. مطالعات نشان داده که 
استنباط افراد در مورد قیمت محصوالت، در یک فروشگاه به رنگ نارنجی به نسبت یک فروشگاه 
با رنگ آبی، چندان یکسان نیست و معمواًل رنگ های گرم به ویژه نارنجی، با مفهوم تخفیف در 

فروشگاه هماهنگی بیشتری دارد. 

در  برقی،  و مسواک  ماکروفر  قهوه ساز،  رادیو،  دیگر، 4 محصول مختلف، شامل  پژوهش  در یک 
مقابل پس زمینه هایی به رنگ های مختلف آبی، سبز و قرمز قرار داده شد. نتایج نشان داد که هرچه 
طول موج رنگ ، کوتاه تر باشد )به سمت طیف بنفش و آبی(، افراد، قیمت محصوالت را بیشتر برآورد 

1. Procter & Gamble )شرکت آمریکایی تولید و عرضۀ محصوالت مصرفی(

تصویر 5-72: تابلوی مربوط به تخفیف یا حراج، در بسیاری موارد به رنگ نارنجی است.
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می کنند. نتایج مشابهی در مورد یک قلم خودنویس وجود دارد؛ وقتی خودنویس در یک پس زمینۀ 
آبی عرضه شد، گران تر از وقتی به نظر می رسید که روی زمینۀ قرمز قرار داشت. رنگ بر برآورد 

قیمت محصوالت توسط افراد تأثیر می گذارد.

تأثیرات کلی رنگ در بسته بندی:
اولین مطالعات دربارۀ تأثیر رنگ بسته بندی بر مصرف کننده توسط ارنست دیکتر1 در سال 1964 
انجام شد. او 4 فنجان قهوه را که حاوی قهوه های مشابه و یکسان بود، یکی پس از دیگری در مقابل 
جعبه هایی به رنگ های مختلف، به گروهی از افراد نشان داد. آنها باید تعیین می کردند که کدام قهوه 
قوی یا مالیم، شیرین یا غلیظ )سنگین( است. نتایج نشان داد که اکثر پاسخ دهندگان، فنجانی را که 
در مقابل جعبۀ قهوه ای رنگ قرار داشت، قوی تر تشخیص دادند، فنجان با پس زمینۀ آبی را شیرین، 
فنجان با پس زمینۀ قرمز را غلیظ و فنجان با پس زمینۀ زرد را خیلی مالیم ارزیابی کردند. به این 
ترتیب اولین نتایج تأثیر رنگ بسته بندی بر مصرف کننده و به ویژه بر ادراک مصرف کننده نسبت به 

ویژگی های محصول، مشخص شد.
است. در یک  قرار گرفته  نیز مورد مطالعه  بر نگرش مصرف کنندگان  دارو  بسته بندی  تأثیر رنگ 
پژوهش، بسته بندی دارو در چند رنگ مختلف )قرمز،  زرد،  آبی، نارنجی، قهوه ای و خاکستری( به 
افراد ارائه شد. به نظر پاسخ دهندگان، بسته بندی های قهوه ای، قرمز و نارنجی برخالف بسته های 
آبی، سبز یا زرد، نیاز به توجه و مراقبت های ویژه داشتند. عالوه براین بسته بندی های قهوه ای، قرمز 
یا خاکستری به عنوان داروهایی برای درمان بیماری های جدی و وخیم درک شده بود،  درحالی که 
داروهایی که در بسته بندی های زرد یا سبز بودند، برای درمان بیماری های جزئی و ضعیف، مناسب 
با رنگ های تیره )قرمز، آبی و قهوه ای( نسبت  از بسته بندی هایی  افراد  به نظر می رسیدند. تصور 
به بسته هایی با رنگ های روشن )زرد، سبز، نارنجی یا خاکستری( داروهایی با سرعت تأثیر باالتر، 

قیمت بیشتر، ریسک بیشتر و مؤثرتر بود.
این پژوهش تاحدودی تأیید کرد که افراد، رنگ های بسته های دارو را برای بیماری های مختلف 
دسته بندی می کنند: بسته بندی قرمز اغلب برای داروهای مربوط به قلب و مسکن ها طبقه بندی می شود، 
رنگ زرد برای داروهای قلبی یا پوستی، بسته بندی سبز برای مسکن یا داروهای کبد، قهوه ای برای 
درمان قلب و رنگ های آبی و خاکستری به عنوان مسکن، دسته بندی می شوند و در نهایت، بسته بندی 
قرمز یا قهوه ای در این تحقیق، نسبت به بسته های زرد یا نارنجی، داروهایی گران قیمت تر محسوب شدند.

نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد که محصوالتی که با هدف کالس باال، قیمت باال، زیبایی 
یا هوشمندبودن عرضه می شوند،  به بسته بندی هایی با رنگ های سرد و تیره و ترجیحًا سیاه احتیاج 
1. Ernest Dichter
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به  می دهند،  قرار  را هدف  قیمت  به  که مصرف کنندگاِن حساس  ارزان قیمت  و محصوالت  دارند 
را  درک مصرف کننده  بسته بندی،  دارند.  نیاز  سفید  ترجیحًا  و  روشن  رنگ های  با  بسته بندی هایی 
تحت تأثیر قرار می دهد، مصرف کننده ای که بسته بندی را به حالت ها و نگرش های مختلفی ترجمه 

و تفسیر می کند که تعیین کنندۀ تصمیم نهایی او برای خرید است.
تأثیر رنگ بر درک فرد باید در ارتباط با انتظارات و تداعی های او در نظر گرفته شود. به نظر می رسد 
بسته بندی، به ویژه بسته بندی موادغذایی، نقش مهمی در جذب مشتری و نیز ایجاد انتظارات حسی 
و لذت در او دارد. انتظارات فرد ممکن است باعث بهبود یا صدمه به درک وی از محصول شود، 

حتی پیش از آنکه آن را بچشد یا امتحان کند.
استنباط  بر  بسته بندی  رنگ  که  دارند  تأکید  موضوع  این  بر  متخصصین  از  تعدادی  براین،  عالوه 
افرادی  برای  دارد.  تأثیر  یا بوی محصول و درک کیفیت و خصوصیات آن  از طعم  مصرف کننده 
که اطالعات بصری را مالک قرار می دهند، ویژگی های خاص محصول با حساسیت های آنها در 
ارتباط است. به عنوان مثال، هرچه غلظت رنگ زرد بیشتر باشد، افراد، محصول را لیمویی تر ارزیابی 

می کنند. 
تحقیقات به وضوح نشان می دهند که رنگ بسته بندی، درک کلی افراد را نسبت به خصوصیات 
ارائه  بسته بندی  یک  رنگ  که  پیامی  بین  تجانس  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  محصوالت مصرفی، 
محصول  هدایت  و  مصرف کننده  رضایت  باعث  چون  است  مهم  محصول،  و خصوصیات  می کند 
به سمت انتظارات وی می شود. پس برای کارشناسان بازار بسیار مهم است که این تجانس را در 

طراحی بسته بندی، مدنظر قرار دهند.
الزم است بدانیم، رنگ بسته بندی فقط بر درک افراد تأثیر ندارد، بلکه بر پیش بینی های آنها نیز 
را  امکان  این  خمیردندان،  بسته بندی  برای  آبی  یا  سفید  مثل  رنگ  یک  انتخاب  است.  تأثیرگذار 
برای مصرف کننده فراهم می کند که کیفیت مورد نظر خود را که با انتظارات وی برای این نوع از 
محصول هماهنگی دارد، انتخاب کند. خمیردندانی با بسته بندی سفید یا آبی، قطعًا شانس بیشتری 

برای فروش دارد تا خمیردندانی در بسته بندی سیاه یا قهوه ای.

تصویر 5-73: افراد معمواًل تمایلی برای خرید خمیردندان با بسته بندی تیره و کدر ندارند.
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مؤثرتر،  است،  آبی  و  سفید  بسته بندی  دارای  که  را  خمیردندانی  افراد،  تحقیقات،  نتایج  براساس 
سفیدکننده تر و حرفه ای تر می دانند. به عبارت دیگر، خمیردندان با بسته بندی قهوه ای و سیاه، در 

نظر افراد، بی کیفیت است و معمواًل برای خرید انتخاب نمی شود.
این نتایج کاماًل منطقی است و بار دیگر بر نقش رنگ در بازاریابی و درک و قضاوت مشتری برای 

انتخاب نهایی و خرید،  تأکید می کند.
رنگ به تنهایی باعث قضاوت در مورد ارزان یا گران بودن محصول نمی شود، بلکه رنگ باید در 
ارتباط با خود محصول در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، ترجیح رنگ در ارتباط با خود شی ء مطرح 
است و واضح است که نوع محصول نیز باید مورد توجه قرار گیرد. رنگ به تنهایی مورد استدالل 
قرار نمی گیرد بلکه ترکیبی از رنگ و محصول مهم است، مثاًل آیا رنگ، اشاره ای به کیفیت یا طعم 

محصول دارد یا نه.
بسته بندی فقط یک بستۀ ساده یا اطالعات نوشته شده نیست. بسته بندی با مشتری ارتباط برقرار 
می کند و به خودی خود، برداشت ها و استنباط هایی را در افراد ایجاد می کند. رنگ های مختلف در 
ارتباط با انواع محصوالت می تواند به مشتری یک دید کلی دربارۀ محصولی که قصد خرید آن را 
دارد، بدهد. رنگ یک ابزار قدرتمند است که به هنگام خلق یک محصول جدید یا تغییر محصول 

موجود، باید مدنظر قرار گیرد.

گروه بندی افراد در مواجهه با رنگ:
با بررسی مصرف کنندگان، متخصصان بسته بندی می توانند در مقابل رقبا، مزیتی به دست آورند. 
این اطالعات در نهایت، می تواند تعیین کنندۀ رنگ یا رنگ های مورد استفاده در بسته بندی باشد. 
متخصصان بسته بندی معمواًل افراد را در مواجهه با رنگ، در سه گروه دسته بندی می کنند: گروه 

نوگرای رنگ، گروه محتاط نسبت به رنگ و گروه وفادار به رنگ.
گروه نوگرا، افرادی را توصیف می کند که دوست دارند رنگ های جدید را امتحان کنند و حاضرند 
تنها به خاطر نو بودن، بهای بیشتری پرداخت کنند. گروه محتاط فقط وقتی بسته بندی با رنگ جدید 
را می خرند که ببینند فرد دیگری از آن استفاده می کند. گروه وفادار به رنگ فقط به رنگ های امن 
و مطمئن تمایل دارند، مثل آبی، سیاه و خاکستری. افراد این گروه معمواًلَ کسانی هستند که خرید 

کردن را دوست ندارند.
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رنگ در بسته بندی مواد غذایی:
متخصصان بسته بندی برای انتخاب رنگ یک محصول جدید، در ابتدا تعیین می کنند که محصول 
چه نوع پیامی را باید منتقل کند؛ براساس این پیام، یک ترکیب رنگی که نشان دهندۀ پیام است، 
انتخاب می شود. به همین دلیل تحقیقات اولیه، شامل مطالعات موردی در مورد محصوالت مشابه و 
گروه های هدف، ضروری است. در نهایت، متخصصان بسته بندی باید تالش کنند تا محصول برای 
مشتری جذاب شده و توجه او را جلب کند. با دنبال کردن این قدم های اولیه، بسته بندی می تواند 
به طور قابل مالحظه ای موفق شود. این کار همچنین می تواند تصویر یا پیامی را به ذهن مشتریان 

القاء کند که باعث شود آنها چندین سال به محصول وفادار بمانند.

تصویر 5-74: رابطۀ رنگ ها و مزه ها در مواد غذایی
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در  تحقیق  به  باید  باشند،  جلوتر  مشتریان  و  رقبا  از  قدم  یک  اینکه  برای  بسته بندی  متخصصان 
مورد ترکیب های رنگ بپردازند. سپس باید جمعیت شناسی دقیقی در مورد مخاطبان خود به عنوان 
گروه هدف انجام دهند. این اطالعات برای طراحان و تصمیم گیری آنها در مورد رنگ بسته بندی 
که  معنی  این  به  می کنند،  استفاده  رنگ های خاص  از  امروزی  بسته بندی های  اغلب  است.  مفید 
رنگ  بسته بندی، تداعی کنندۀ طعم و مزه است. به عنوان مثال یک بسته بندی نارنجی رنگ، برای 
محصولی با طعم پرتقال انتخاب می شود. رنگ های نامتعارف، تداعی کنندۀ طعم و مزه ها نیستند؛ 
مثاًل یک بسته بندی نارنجی برای محصولی با طعم انگور به کار نمی رود. این نوع ترکیب رنگ که به 
ندرت استفاده می شود، ترکیب رنگی مبهم است و به هیچ وجه بیانگر اطالعات مورد انتظار نیست.

ایجاد  رنگ  معانی  به  نسبت  بهتری  درک  رنگ،  دربارۀ  اطالعات  اهمیت  از مشخص شدن  پس 
می شود. متخصصان بسته بندی باید تعیین کنند که چه پیامی برای محصول در نظر گرفته شده تا 

معنی رنگ را با پیام محصول مطابقت دهند.
این نکته را باید به یاد داشته باشیم که گاهی معنی رنگ با گذشت زمان تغییر می کند. سال ها پیش 
رنگ سبز با حالت تهوع و سایر تصاویر ناخوشایند همراه بود، ولی به نظر می رسد که این معنی 
امروزه تغییر کرده و بهتر شده است و در حال حاضر به عنوان رنگ طبیعت در نظر گرفته می شود. 
سبز، به مصرف کنندگان حس سالمت نیز می دهد. مصرف کنندگان، بسته بندی های سبز رنگ را 

محصوالتی با کالری کمتر، پروتئین بیشتر و چربی کمتر درک می کنند. 

سیاه هم یکی دیگر از رنگ هایی است که معنی آن در طول زمان تغییر کرده است. سال ها پیش، 
رنگ سیاه فقط با مرگ و افسردگی در ارتباط بود. امروزه سیاه، بیانگر حس شکوه، عظمت، ثروت 
و پیچیدگی است. اگرچه سیاه، رنگ چندان رایجی برای بسته بندی مواد غذایی نیست، ولی برای 

برجسته شدن و چشمگیرتر شدن سایر رنگ ها به کار می رود.

تصویر 5-75: استفاده از رنگ سبز در بسته های قهوۀ بدون کافئین
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برای  از رنگ زرد  لیموناد مایکز1 دید. طراحان  را می توان در بسته بندی  نمونۀ کاربرد رنگ سیاه 
نشان دادن عطر و طعم لیمو و از رنگ سیاه برچسب، برای تداعی عظمت و شکوه محصول استفاده 

کرده اند.

در کشورها و فرهنگ های مختلف، رنگ ها معانی متفاوتی دارند. فقط یک اشتباه در رنگ می تواند 
باعث شود که کل یک کشور، یک محصول خاص را نپذیرند. بی عالقگی یک فرهنگ نسبت به 
یک محصول خاص، به خاطر بسته بندی آن، می تواند منجر به عدم رضایت مصرف کنندگان از آن 
شرکت شود. امروزه متخصصان بسته بندی باید روی این جنبه بیشتر تمرکز کنند، چراکه در بسیاری 

از کشورها مانند ایاالت متحده آمریکا، تنوع قومی و فرهنگی، بیشتر از گذشته وجود دارد.
به عنوان مثال،  انجام شده است.  تأثیر رنگ در فرهنگ های گوناگون  تحقیقات مختلفی در مورد 
پژوهشگران دریافته اند که سبز، تأثیر خوبی در منطقۀ خاورمیانه دارد. از طرف دیگر، مشخص شده 
است که بسته بندی سبزرنگ در چین و فرانسه تأثیر مثبتی ندارد و نتیجه بخش نیست. رنگ سبز در 
مصر هم اثر چندان خوبی ندارد، چراکه رنگ ملی این کشور است و مصرف کنندگان دوست ندارند 
این رنگ در بسته بندی هایی که پس از مصرف، دور انداخته می شوند، به کار رود. همین موضوع در 
مورد آمریکا وجود دارد؛ اگر شرکت ها از تصاویر پرچم آمریکا روی بسته بندی های یکبارمصرف خود 
استفاده کنند، احتمااًل اغلب مردم دوست ندارند چنین محصولی را بخرند، چون نمی خواهند پرچم 
آمریکا یا تصویر آن را دور بریزند. یک مثال دیگر، استفاده از رنگ سیاه در هنگ کنگ است؛ استفاده 
کشورها  همۀ  بنابراین  است.  پایین  کیفیت  نشان دهندۀ  بسته بندی،  روی  بر  سیاه رنگ  حروف  از 
1. Mike’s

Mike’s تصویر 5-76: استفاده از رنگ سیاه در بسته بندی لیموناد
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دیدگاه های یکسانی در مورد رنگ ندارند و این موضوع به نوبۀ خود، کار متخصصان بسته بندی را 
در رفع نیازهای کشورهای مختلف  سخت تر می کند.

خاص،  بسته بندی های  روی  گوناگون  رنگ های  که  می دانستند  همواره  بسته بندی  متخصصان 
تداعی کنندۀ احساسات و عواطف مختلفی است؛ فقط به شواهد قطعی برای تأیید این نظریه نیاز 
داشتند. آنها امیدوار بودند با نشان دادن رنگ های مختلفی از بسته های آرد گلدمدال1 به گروهی از 
مصرف کنندگان، بتوانند ثابت کنند که این گروه، تنها بر اساس رنگ، دیدگاه های ادراکی متفاوتی 

نسبت به این محصول دارند.
این پژوهش در اواسط دهۀ 90 میالدی توسط گروهی از محققین انجام شد. آنها رنگ بسته بندی 
را تغییر دادند و 25 طرح جدید از جمله طرح اصلی را خلق کردند و در نهایت 9 طرح را که برای 
آزمایش ایده آل بود، انتخاب کردند. متن و گرافیک بسته ها یکسان بود و فقط رنگ پس زمینه تغییر 
کرده بود. سپس از این گروه خواسته شد تا ویژگی های این بسته ها را مشخص کنند و ارزیابی های 
بسته بندی اصلی گلدمدال  نتایج،  اعالم  از  انجام دهند. پس  بر اساس ظاهر بسته ها  را فقط  خود 
اینگونه توصیف شد: خوشمزه، ارزش غذایی خوب، خالص، طبیعی، باکیفیت و تازه. بستۀ سیاه رنگ 
ویتامین  با  نارنجی، غنی شده  و  زرد  بسته های  بود.  توصیف شده  ارزان قیمت  رنگ،  به خاطر  تنها 
تشخیص داده شد. بسته های سبز، با مزه ای خوب تصور شده بود و بسته های آبی روشن، الک شده 

شناخته شد.

1. Gold Medal

Gold Medal تصویر 5-77: نمونه بسته بندی آرد
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احتمااًل  موجود،  محصوالت  رنگ  در  تغییرات  که  می دهد  نشان  بسته بندی  مورد  در  تحقیق  این 
می تواند به افزایش خرید توسط مشتریان جدید منجر شود. با این حال رنگ بسته بندی باید با هویت 
اصلی برند سازگار باشد. این پژوهش تأثیر مستقیم رنگ بسته بندی را بر مصرف کنندگان و تصور 
آنها از محصول درون بسته نشان می دهد. اگرچه محصول داخل بسته های آرد گلدمدال تغییر نکرده 

بود، افراد، معانی درک شدۀ متفاوتی را فقط براساس رنگ جدید مشخص کرده بودند.
به هنگام طراحی بسته بندی  برای محصوالت جدید، طراحان باید تحقیقات اولیه ای را پیش از تعیین 
ترکیب رنگ نهایی بسته بندی، انجام دهند. همانطور که در مثال قبل دیده شد، رنگ بسته بندی، به 
تنهایی و بدون در نظر گرفتن محتویات آن، می تواند معانی مختلفی را به همراه داشته باشد. مثاًل 
پیش از ارائۀ پپسی کریستال1، به عنوان یک محصول جدید، هیچ تحقیقی در مورد رنگ، توسط 
شرکت پپسی انجام نشد. پپسی بدون بررسی گروه هدف، تولید این محصول جدید را آغاز کرد. آنها 
هیچ ایده ای از فروش آن نداشتند. پپسی کریستال، برخالف سایر محصوالت پپسی که رنگ تیره ای 
دارند، نوشابه ای بی رنگ و شفاف بود. پپسی به سادگی در تالش بود تا از مزیت رنگ جدید در 
بسته بندی، یعنی شفاف بودن استفاده کند. آنها با موفقیت، رنگ این مایع را از کرم و سفید شیری به 
شفاف تغییر دادند. این کار مصرف کنندگان را درگیر این محصول جدید کرد و به آنها حس هیجان 

ناشی از نسخۀ جدید محصوالت اصلی را داد.
شرکت پپسی بر این باور بود که می تواند با این نمونه )محصولی شفاف در بطری شفاف( و ورود 
پپسی کریستال به بازار، موفق شود. با این حال شرکت پپسی شکست خورد و متوجه شد که رنگ، 

چیزی فراتر از یک تجربۀ حسی است.

1. Crystal Pepsi

تصویر 5-78: پپسی کریستال
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در پپسی کریستال )و سایر محصوالت غذایی(، رنگ، طعم و مزه، انتظاراتی را به وجود می آورد. وقتی 
مصرف کنندگان، محصول جدید یعنی پپسی کریستال را خریدند، انتظار داشتند طعمی را بچشند که 
مالیم تر باشد و نسبت به سایر نوشیدنی ها، کالری کمتری داشته باشد. زمانی که مصرف کنندگان، 
طعم پپسی کریستال را چشیدند، بالفاصله ابراز ناراضی کردند چون دریافتند که طعم این محصول 
چراکه  شد  مواجه  شکست  با  زود  خیلی  جدید،  محصول  است.  معمولی  پپسی  شبیه  دقیقًا  جدید 

مصرف کنندگان نتوانستند بین طعم و رنگ ارتباط برقرار کنند.
آیا رنگ بسته بندی تأثیری بر  انجام شد تا مشخص شود که  تأثیر رنگ  پژوهشی دیگر در مورد 
فروش غالت صبحانه دارد یا نه و کدام رنگ در میان غالت صبحانه، محبوبیت بیشتری دارد. از 
آنجا که بسیاری از افراد، غالت صبحانه می خورند و به دلیل محبوبیت و وجود نمونه های مختلف 
آن، این محصول برای تحقیق انتخاب شد. به طور معمول، رنگ آبی در بسته بندی مواد غذایی 
ارتباطی  افراد ترجیح می دهند بین رنگ بسته بندی و رنگ محصول،  دیده نمی شود چراکه اغلب 
وجود داشته باشد. به جز محصوالتی با طعم بلوبری و تمشک، محصوالت زیادی وجود ندارد که 
رنگ آبی به عنوان رنگ مشخصۀ آنها مورد استفاده قرار گیرد. این باور وجود دارد که آبی، انتخاب 
خوبی برای غالت صبحانه است زیرا برای شرکت ها ضروری است که محصوالتشان در میان رقبا 
متمایز باشد. همۀ طعم های غالت صبحانه نمی توانند رنگ های جذاب و محبوبی مثل زرد، قرمز و 
نارنجی داشته باشند. استفاده از رنگ آبی در بسته بندی غالت صبحانه، روشی برای متمایز شدن 
از سایر برندهاست. زرد یکی دیگر از رنگ های محبوب برای بسته بندی غالت صبحانه است. یکی 
از برندهای معروف غالت صبحانه، چیریوز1 با بسته بندی زرد است. زرد، سریع ترین رنگی است که 
مغز پردازش می کند و بنابراین معمواًلً به خوبی جلب توجه می کند. زرد همچنین محرک اشتهاست 

و به مردم حس شادی و خوش بینی می دهد.

1. Cheerios

تصویر 5-79: رنگ زرد و آبی در بسته بندی غالت صبحانه
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* رنگ در طراحی داخلی
رنگ یکی از جنبه های مهم طراحی در فضاهای داخلی است. به گفتۀ جان فیل1 )1997(، استفادۀ 
درست و مناسب از رنگ در فضای داخلی، نیازمند برنامه ریزی دقیق است. همچنانکه ساختن یک 
ساختمان، بدون طراحی و تهیۀ نقشه، امکان پذیر نیست؛ انتخاب رنگ برای یک محیط نیز بدون 

تهیۀ طرح و برنامه، به نتیجۀ مطلوب نمی رسد.
درک تئوری های رنگ و تأثیرات رنگ های مختلف، موجب اطمینان بیشتر در استفاده از رنگ در 

عمل خواهد شد. در انتخاب رنگ برای یک فضا، 3 سؤال کلیدی2 مطرح می شود:
1. چه کارکردی؟  

2. برای چه افرادی؟  
3. کجا؟  

1. کاربری و هدف استفاده از فضایی که نیازمند انتخاب رنگ است، چیست و این فضا چه کارکردی 
دارد؟

رنگ مورد استفاده در فضاهای مسکونی می تواند به سلیقه و نظر شخصی صاحبان آن وابسته باشد. 
فضای داخلی بیمارستان ها معمواًل سفید و آبی است تا نشان دهندۀ پاکیزگی و آرامش باشد؛ ولی در 
مکان هایی مثل رستوران ها و فست فودها می توان از رنگ های درخشان و مدروز استفاده کرد تا برای 
جمعیت جوان مخاطب آن، جذاب باشد. کارکرد یک محیط بر اساس اولویت مشتریان و کاربران و 

خلق وخو و احساسات آنها، بر انتخاب رنگ برای آن محیط تأثیر می گذارد.
2. کاربران نهایی فضایی که نیازمند انتخاب رنگ است، چه کسانی هستند؟ 

پیش از انتخاب ترکیب رنگ نهایی محیط، تعیین نیازها و نظرات کاربران نهایی آن، بسیار مهم است: 
کاربران در چه گروه سنی قرار دارند؟ کودک هستند یا جوان یا پیر؟ آیا افرادی با نیازهای خاص 
که نیاز به مالحظات طراحی ویژه ای داشته  باشند، وجود دارند؟ مثاًل کودکان، بیشتر به رنگ جذب 
می شوند تا شکل، نوزادان، قرمز و آبی را ترجیح می دهند و برای افراد مسن، همۀ رنگ ها تیره تر به 
نظر می رسد و وضوح بصری، کمتری دارد. به همین دلیل در طراحی برای افراد مسن، طراحان باید 
از رنگ های روشن استفاده کنند و مطمئن شوند که درخشندگی و تضاد باالیی در ترکیب رنگ ها 

وجود دارد.
3. موقعیت و مکان فضایی که نیازمند انتخاب رنگ است، کجاست؟

ترکیب رنگ برای آب وهوای گرم، سرد یا مرطوب متفاوت است و فرهنگ ها و جوامع مختلف و 
موقعیت های گوناگون فیزیکی و جغرافیایی، نیازمند انتخاب رنگ های مختلف است.

1. John Pile
2. 3W: What? Who? Where?
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وابسته  متعددی  عوامل  به  کار می روند،  به  داخلی  در طراحی فضای  که  رنگ هایی  کلی  به طور 
هستند: خلق وخو و سبک زندگی افراد، نوع کاربری، تجهیزات و وسایل مورد استفاده در فضا و نیز 

موقعیت آن.

حال و هوا و احساس:
می توان با استفاده از رنگ های مختلف، حال و هوای متفاوتی را در یک محیط ایجاد کرد. به عنوان 
مثال ممکن است بخواهید یک اتاق، القاکنندۀ حس آرامش باشد یا برعکس کاماًل هیجان انگیز به 
نظر برسد. انتخاب رنگ های سرد با ارزش های رنگی مشابه، محیطی آرامش بخش به وجود می آورد 
و استفاده از رنگ های گرم و متضاد، حس هیجان را در محیط افزایش می دهد. با انتخاب رنگ 
می توان سبک خاصی را نیز ایجاد کرد؛ مثاًل با استفاده از رنگ های گرم و طبیعی، می توان یک 

سبک سنتی و صمیمی در فضا به وجود آورد.

سبک زندگی:
برخی افراد، سبک زندگی فعال و پرجنب وجوشی دارند و برخی دیگر نیز زندگی آرام و ساکت را 
مثال،  به عنوان  شود.  انتخاب  افراد  زندگی  سبک  با  متناسب  باید  محیط  ترکیب رنگ  می پسندند. 
خانواده هایی که بچه های کوچک دارند، رنگ های تیره تر که کثیفی را کمتر نشان می دهد، ترجیح 
می دهند؛ درحالی که خانواده ای که از افراد بزرگسال تشکیل شده، ممکن است رنگ های روشن را 
برای فضا و اثاثیه انتخاب کنند، چون چندان نگران تمیزکردن و نگهداری از آنها نیستند. فراموش 
دارد:  بستگی  هم  اتاق  آن  کاربری  نوع  به  می شود،  انتخاب  اتاق  هر  برای  که  رنگ هایی  نکنید 

تصویر 5-80: رنگ های گرم و درخشان متناسب با حال و هوای یک هتل عربی
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رنگ های اصلی و درخشان برای اتاق کودک مناسب است و برای اتاق بزرگساالن، رنگ های روشن 
با خلوص پایین تر، اولویت دارد.

کاربری فضا:
در حالی که نوجوانان ممکن است از اتاق خود برای خوابیدن، مطالعه، بازی و معاشرت استفاده کنند، 
این  به  تنها برای استراحت و تمدد اعصاب استفاده می کنند.  اتاق خواب خود  از  اکثر بزرگساالن 
ترتیب، رنگ های سرد در اتاق خواب، برای یک خواب خوب مناسب است و رنگ های گرم برای 
فضاهای مالقات و معاشرت. برای یک نویسنده یا یک حسابدار که به تنهایی در خانه کار می کند، 
یک اتاق کار با رنگ های سرد مناسب است و در مقابل، برای یک فروشنده که بیشتر وقت خود 
را به مذاکرات تلفنی می پردازد، رنگ های گرم بهتر است. به هنگام انتخاب رنگ یک فضا، به نوع 

کاربری و هدف آن، به دقت توجه کنید.

اسباب و وسایل موجود در فضا:
موضوع دیگری که باید در انتخاب یک ترکیب رنگی هماهنگ در یک فضا، مورد توجه قرار گیرد، 
استفاده در آن است؛ مثاًل کف پوش، فرش، مبلمان، وسایل روشنایی و  وسایل و تجهیزات مورد 
حتی تابلوها و تصاویر روی دیوار. برای خلق یک ترکیب رنگی هماهنگ و متناسب با این وسایل، 
می توانید یکی از رنگ های آنها را به عنوان رنگ اصلی انتخاب کنید و با تغییر خلوص و میزان 

تیرگی و روشنی آن، به یک ترکیب رنگی هماهنگ برسید.
توجه داشته باشید که باید نوع روشنایی مورد استفاده در فضا را نیز مدنظر قرار دهید. ترکیب رنگی 
منتخب شما باید هم در طول روز و هم در شب، کارایی الزم را داشته باشد. به این معنی که باید 

تصویر 5-81: استفاده از رنگ های خالص و درخشان برای اتاق کودک
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رنگ های در نظر گرفته شده را در طول روز، در نور طبیعی و در شب، تحت تأثیر نور مصنوعی به 
دقت بررسی کنید. همیشه انتخاب نهایی رنگ را در فضای واقعی و تحت شرایط نوری که از آن 

استفاده خواهد شد، انجام دهید. 
روشنایی المپ های رشته ای می تواند برخی از رنگ ها را کدر کند و نور فلورسنت ممکن است به 
طور کامل رنگ را تغییر بدهد. روشنایی المپ های رشته ای به طور کلی باعث می شود رنگ ها گرم تر 
به نظر برسند و نور فلورسنت بسته به رنگ حباب یا پوشش آن، باعث می شود رنگ ها گرم تر یا 
سردتر به نظر برسند؛ البته در حالت کلی، نور فلورسنت در مقایسه با روشنایی المپ های رشته ای، 
رنگ ها را سردتر نشان می دهد. روشنایی هالوژن، رنگ ها را واقعی تر از سایر انواع روشنایی نشان 
می دهد. روشنایی المپ های فلورسنت فشرده و ال ای دی، بسته به نوع و رنگ حباب، رنگ ها را 

تحت تأثیر قرار می دهند.

موقعیت مکانی:
به هنگام انتخاب رنگ برای یک فضای داخلی باید به جهت جغرافیایی و موقعیت مکانی آن توجه 
کنید. به عنوان مثال، اگر اتاق خواب در سمت شمال خانه قرار گرفته، نور مالیم ناشی از این موقعیت 
مکانی باعث می شود که رنگ ها سردتر به نظر برسند. استفاده از رنگ های گرم، می تواند موجب 
شود که اتاق، گرم تر به نظر بیاید. اتاق های جنوبی، بیشتر در معرض نور مستقیم خورشید قرار دارند 
و رنگ ها در چنین اتاق هایی گرم تر و درخشان تر به نظر می رسند. گاهی اوقات بهتر است برای 
اتاق های جنوبی از رنگ های سردتر استفاده کنید. )فراموش نکنید نور طبیعی برای کشورهایی که 

در نیم کرۀ شمالی یا جنوبی قرار دارند، متفاوت است.( 

تصویر 5-82: تأثیر نور بر روی رنگ اشیاء را فراموش نکنید!
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به یاد داشته باشید حتی نوری که از یک جهت مشخص وارد اتاق می شود نیز همیشه یکسان نیست 
و تحت تأثیر عواملی خارج از کنترل شما تغییر خواهد کرد، عواملی مثل نور بازتاب شده از ساختمان 
مجاور یا نوری که از البالی درختان در فصل های مختلف سال به درون فضا می تابد. در نتیجه، 
زمان های مختلف  در  و  واقعی  در محیط  را  ترکیب رنگی  نمونۀ  است که  این  قاعدۀ کلی  بهترین 

شبانه روز، مشاهده کرده و همۀ عوامل مربوط به روشنایی را بررسی کنید.
باشید.  داشته  نظر  در  نیز  را  مجاور  اتاق های  رنگ های  باید  مکانی،  موقعیت  بررسی  زمان  در 
ترکیب رنگ جدیدی که برای یک اتاق انتخاب می کنید باید با رنگ های مورد استفاده در اتاق های 
مجاور در ارتباط باشد؛ به طور کلی، بهتر است رنگ به طور ناگهانی از یک اتاق به اتاق دیگر تغییر 
نکند. یک انتقال رنگ تدریجی از یک فضا به فضای دیگر، مطلوب تر است. به عنوان مثال، اگر محل 
اتاق ناهارخوری در کنار اتاق نشیمن است، می توانید از یک رنِگ پایه در هر دو اتاق استفاده کنید 
و با اضافه کردن سایر رنگ ها به رنگ اصلی یا تغییر در تیرگی و روشنی رنگ ها، تغییرات اندکی 
در این دو فضا ایجاد کنید. البته برای قانون ترکیب رنگ اتاق های مجاور، استثناء هم وجود دارد و 
در ساختمان هایی با طراحی مدرن و جدید، دیوارهای اتاق های مجاور ممکن است به عمد، دارای 

تفاوت رنگی بارزی باشند.

استفادۀ درست از رنگ:
دستورالعمل های زیر در استفادۀ درست از رنگ به شما کمک می کنند:

• استفاده از رنگ در سطوح وسیع و بزرگ باعث می شود که شدت رنگ افزایش یابد. به همین 
دلیل، رنگی که از روی یک نمونه رنگ کوچک انتخاب می کنید، ممکن است هنگامی که هر چهار 
دیوار اتاق را می پوشاند، بیش از حد، شدید یا تیره به نظر برسد. بهتر است از یک نوار رنگی یا 

قطعه ای از یک فوم یا تخته کمک بگیرید تا بتوانید رنگ روی دیوار را تجسم کنید.
• چنانچه یک رنگ را به عنوان رنگ پایه و غالب در نظر بگیرید، هماهنگی خوشایندتری را از لحاظ 
بصری خواهید داشت. بهتر است رنگ غالب، حدود دوسوم فضای اتاق را دربربگیرد. هنگامی که از 
دو یا چند رنگ به طور مساوی در یک محیط استفاده شود، ترکیب رنگی باعث حواس پرتی شده و 

به دلیل رقابت رنگ ها در جلب توجه، فضا، به هم ریخته به نظر خواهد رسید.
• برای نواحی بزرگ، مانند دیوارها و کف، رنگ هایی با شدت کم را انتخاب کنید. اگر از رنگ هایی 
با شدت باال در سطوح وسیع، استفاده کنید، بیش از حد قوی و غالب خواهند شد. در عوض، چنین 

رنگ هایی را به عنوان نقاط تأکید در لوازم جانبی یا تکه های کوچکی از مبلمان به کار ببرید.
• استفاده از رنگ های متضاد، باعث جلب توجه می شود. به عنوان مثال، یک مبل سفید در برابر 
یک دیوار تیره، بیشتر جلب توجه می کند تا یک مبل سفید در برابر یک دیوار سفید. البته باید به یاد 
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داشته باشید برای جلوگیری از ایجاد یک فضای خنثی نباید بیش از حد از تضاد استفاده کنید چون 
موجب گیج شدن و خستگی می شود.

• سطوح بافت دار باعث می شوند که رنگ ها تیره تر به نظر برسند، چراکه نور در برخورد با این سطوح 
بافِت سطح می دهد. هنگامی که می خواهید  به  در زوایای مختلف پراکنده شده و عمق بیشتری 
پارچه ها و بافت ها را با هم مطابقت بدهید، نمونۀ  آنها را به همراه داشته باشید. مثاًل اگر در حال 

انتخاب پارچۀ پرده هستید، بهتر است نمونه ای از کف پوش را برای مقایسه، همراه داشته باشید.
به  کوچک تر  اتاق  شود  باعث  که  کنید  انتخاب  را  رنگی  است،  بزرگ  اندازه  از  بیش  اتاق  اگر   •
نظر برسد. فام هایی با شدت باال، رنگسایه ها و همچنین رنگ های گرم، باعث می شوند که فضا، 

کوچک تر به نظر بیاید.
• اگر اتاق کوچک است، رنگ می تواند کمک کند تا فضا بزرگ تر به نظر برسد. فام هایی با شدت 
کم، رنگ های مشابه و همچنین رنگ های سرد، که دارای کیفیت دور شدن از ناظر هستند، فضا را 

بزرگ تر به نظر می رسانند.

تصویر 5-83: از تضادی متناسب استفاده کنید تا فضا بیش از حد خنثی نشود.
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مراحل انتخاب رنگ در فضای داخلی:
دنبال کردن مراحل زیر می تواند برای انتخاب طرح های رنگِی مناسب در طراحی فضاهای داخلی، 

مفید باشد:
1. تهیۀ یک نمودار رنگی انتزاعی

2. تعیین عناصر موجود در فضای داخلی
3. تهیۀ نموداری از مواد مورد استفاده

4. طراحی فضا و خلق چیدمان رنگ ها
5. آزمون عملی

1. تهیۀ یک نمودار رنگی انتزاعی:
تهیۀ یک نمودار رنگی برای انتخاب رنگ های مناسب فضاهای داخلی، بسیار مفید است. رنگ های 
این نمودار انتزاعی باید با توجه به پاسخ پرسش های سه گانه، که پیش تر به آنها اشاره شد، انتخاب 
شوند؛ اما این انتخاب باید مستقل از طرح واقعی و کلی فضا انجام شود. نمودار رنگ را می توان با 
نوارها یا کاغذهای رنگی یا ابزارهای رنگی مانند آبرنگ که انعطاف پذیری بیشتری در تولید رنگ ها 
و سایه های رنگیِن مختلف دارند، تهیه کرد. هدف اصلی این است که در ابتدا یک رنگ به عنوان 
رنِگ پایه انتخاب شده و سپس سایر رنگ ها با توجه به نوع ارتباط و هماهنگی آنها با رنگ اصلی، 
انتخاب شوند. گزینه های رنگی مختلفی می توانند در کنار رنگ اصلی قرار بگیرند و روند گزینش 

نهایی می تواند تا رسیدن به یک ترکیب رنگی مناسب و مطلوب ادامه یابد.

2. تعیین عناصر موجود در فضای داخلی:
قدم بعدی این است که عناصر موجود در فضا که در تصور طراح وجود دارد، تعیین گردد. برخی از 
اجزای موجود در فضا ممکن است رنگ های مشابه داشته باشند، بنابراین الزم است فهرستی از این 
عناصر و اجزا، از قبیل کف، دیوار، سقف، تزئینات معماری، در، مبلمان، آثار هنری و غیره، تهیه شود.

3. تهیۀ نموداری از مواد مورد استفاده:
تعیین  رنگ ها  این  با  مطابق  واقعی  مواد  است  مطلوب، الزم  رنگ های  از  نموداری  تهیۀ  از  پس 
از  است  انواع روکش های سطوح که الزم  و  پرده  پرداخت چوب،  استفاده،  نوع رنگ مورد  شوند. 

تأمین کنندگان و فروشندگان مختلف تهیه شوند، باید در این نمودار مشخص شوند.
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4. طراحی فضا و خلق چیدمان رنگ ها:
پس از اینکه نمودار رنگ و مواد، تهیه شد و عناصر موجود در فضا نیز مشخص گردید، قدم بعدی 
این است که این نمودارها بر روی مدل و چیدمان فضا منتقل شود. بهتر است با سطوح و نواحی 
بزرگ مثل سقف، کف و دیوارها یا عناصر کلیدی فضا که دارای رنگ اصلی هستند، شروع کنید. 
با استفاده از نمودار مواد مورد استفاده، ظاهر رنگ ها در جاگذاری نهایی مشخص می شود. پس از 
تعیین جای رنگ ها و مواد در محل مناسب، استفاده از یک مدل فیزیکی یا کامپیوتری می تواند برای 

ایجاد یک تصویر واقع بینانه از فضا و نیز بررسی نور در آن مفید باشد.

5. آزمون عملی:
گاهی اوقات برخی از مواد، به هنگام نصب یا اجرا در محل، بسیار متفاوت از نمونه های اولیۀ آن به 
نظر می رسند؛ از این رو انجام برخی از تست های عملی در بخش های کوچکی از محیط، می تواند 
بسیار مفید بوده و از بروز اشتباه در کار نهایی جلوگیری کند. دانش و تجربه  در مورد مواد موجود در 

بازار نیز در این زمینه، راهگشا خواهد بود.

موقعیت و مساحت بخش هایی که در یک فضای داخلی با یک رنگ پوشیده می شوند، بر هویت 
کلی فضا تأثیر زیادی می گذارند. تأثیری که رنگ روی کف اتاق بر فضای کلی دارد با تأثیر همان 
رنگ بر روی سقف، کاماًل متفاوت است. فرانک منک1 )1996( دیدگاه های مختلفی را دربارۀ تأثیر 
رنگ در مکان های مختلف مثل سقف، کف و دیوارها بیان کرده است. این تأثیرات، بسته به فام، 
تن و سایه رنگ های مختلف، متفاوت خواهد بود. او توصیه می کند به هنگام انتخاب رنگ برای یک 
محیط، جزئیات معماری، شرایط نوری، جغرافیای محل و مؤلفه های فرهنگی، مورد توجه قرار گیرد. 
سلیقۀ شخصی نیز نقشی کلیدی در تعیین هویت یک فضای داخلی بر مبنای رنگ مورد استفاده 
دارد. همچنین، مقدار رنگ مورد استفاده در یک فضا نیز می تواند بر هویت و ظاهر آن تأثیرگذار 
باشد، به عنوان مثال، رنگ قرمز می تواند برای تأکید یا تمرکز بر مناطق خاص یا دیوارها به کار 
رود، اما استفادۀ بیش از حد از رنگ قرمز در محیط زندگی ممکن است تحمل چنین فضایی را برای 
افراد، دشوار کند. همان رنگ قرمز به خوبی می تواند بر روی سطوح بزرگ و مناطقی با نور طبیعی 
زیاد وجود داشته باشد یا می تواند به طور گسترده در اغذیه فروشی ها و بارها مورد استفاده قرار گیرد. 
مسکونی،  مناطق  برای  داخلی  فضاهای  نورپردازی  و  مواد  رنگ،  انتخاب  باشید  داشته  یاد  به 
خرده فروشی ها، رستوران ها، هتل ها، نمایشگاه ها، ادارات، ساختمان های مذهبی، محیط های حمل 

1. Frank H. Mahnke 
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و نقل و غیره، بسته به موقعیت، آب و هوا، فرهنگ، فعالیت و سلیقه های شخصی، متفاوت است.
معمواًل سقف، یک ششم فضای اتاق را در برمی گیرد ولی معمواًل چیزی جز یک رنگ سفید روی 
آن را نمی پوشاند. در حقیقت چندین دهه است که رنگ سفید نه تنها به عنوان مطمئن ترین رنگ، 
بلکه به عنوان بهترین انتخاب برای رنگ سقف، در نظر گرفته شده است. به عنوان یک قاعدۀ کلی، 
سقف هایی که روشن تر از دیوارها هستند، بلندتر به نظر می رسند و سقف هایی با رنگی تیره تر از 
دیوارها، کوتاه تر. البته سقف کوتاه، لزومًا به معنی فضای خفقان آور نیست. سقف هایی که از لحاظ 
بصری، کوتاه به نظر می رسند، می توانند موجب تداعی یک فضای دنج، راحت و صمیمی شوند. یک 
قاعدۀ کلی دیگر نیز وجود دارد: دیوارهای تیره، موجب می شوند که اتاق، کوچک تر به نظر برسد و 

دیوارهای روشن، اتاق را بزرگ تر نشان می دهند.

تأثیر رنگ های مختلف:
انتخاب یک ترکیب رنگی مناسب برای یک فضا، یکی از مهم ترین تصمیمات طراحی است. رنگ ها 
فقط موجب تغییر ظاهری نمی شوند، بلکه حال و هوای محیط را هم عوض می کنند. اغلب ما در 
انتخاب رنگ، از چیزهای موردعالقه مان الهام می گیریم، یک اثر هنری، یک محیط خاص یا حتی 

یک تکه پارچه.
در ادامه، با تغییر رنِگ تصویر زیر، تأثیر برخی از رنگ ها را در بخش های مختلف فضاهای داخلی، 

بررسی خواهیم کرد:

تصویر 5-84: این تصویر به عنوان مبنایی برای تغییر رنگ و بررسی تأثیرات آن در نظر گرفته شده است.
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تأثیر رنگ قرمز:
قرمز، سطح انرژی اتاق را باال می برد و زمانی که می خواهید عمداً در یک محیط، هیجان ایجاد 
را  افراد  اتاق غذاخوری،  یا  اتاق نشیمن  انتخاب خوبی است. قرمز در  کنید، به خصوص در شب، 
برای معاشرت و گفتگو با هم تحریک می کند. یک ورودی قرمز، تأثیر اولیه ای قوی در بیننده ایجاد 

می کند.
قرمز بیشتر از سایر فام های رنگ، موجب ترشح آدرنالین شده و باعث باال بردن فشار خون و افزایش 
سرعت تنفس و ضربان قلب می گردد. محرک بودن این رنگ باعث می شود که به طور معمول برای 
اتاق خواب استفاده نشود، البته اگر شما از اتاق خواب، بعد از تاریک شدن هوا و در زیر نور المپ 
استفاده می کنید، مشکل چندانی در به کاربردن این رنگ ندارید، چون قرمز در زیر نور مصنوعی، 
خاموش، غنی و زیبا به نظر می رسد. قرمز می تواند در رستوران ها، فست فودها و بارها مورد استفاده 
قرار گیرد. البته به طور کلی استفادۀ بیش از حد از آن می تواند موجب پیچیدگی فضا شود، بنابراین 

باید در استفاده از این رنگ دقت کرد.

قرمز در سقف، حس مزاحمت، اضطراب و سنگینی را ایجاد می کند؛ دیوارهای قرمز، حالت تهاجمی 
و پیش رونده دارند و استفاده از قرمز در کف، هشداردهنده و در عین حال باشکوه است.

تصویر 5-85: قرمز می تواند فضایی مناسب برای معاشرت و گفتگو ایجاد کند.

تصویر 5-86: تأثیر رنگ قرمز روی بخش های مختلف فضای داخلی
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تأثیر رنگ زرد:
زرد، نمودی از آفتاب و موجب شادی است، به همین دلیل برای آشپزخانه، اتاق غذاخوری و حمام 
به عنوان رنگی انرژی بخش و نشاط آور، مناسب است. در راهروها، ورودی ها و فضاهای کوچک، زرد 

می تواند حس وسعت و خوش آمدگویی را ایجاد کند. 
استفادۀ مناسب از رنگ زرد، می تواند حس تازگی را در فضا به وجود بیاورد. به کار بردن این رنگ در 

طراحی داخلی منزل می تواند فضایی شاد ایجاد کرده و به بهبود روحیۀ افراد کمک کند.
اتاق،  در طراحی یک  اصلی  ترکیب رنگ  عنوان  به  آن  انتخاب  ولی  است،  رنگی شاد  زرد،  اگرچه 
چندان مناسب نیست. مطالعات نشان می دهد که افراد در یک فضای زرد، عصبانی می شوند و به 
نظر می رسد که نوزادان نیز در یک اتاق زرد، بیشتر گریه می کنند. استفادۀ بیش از حد از رنگ زرد، 
باعث ایجاد حس عصبانیت و خشم در افراد می شود. در نتیجه این رنگ شاد، اگر اشتباه به کار رود، 

می تواند آزاردهنده باشد.

رنگ زرد در سقف، درخشندگی ایجاد می کند؛ دیوارهای زرد می توانند تحریک کننده باشند و رنگ 
زرد در کف، حسی از باال رفتن و انحراف ایجاد می کند.

تصویر 5-87: استفادۀ درست از رنگ زرد، فضایی شاد ایجاد می کند.

تصویر 5-88: تأثیر رنگ زرد روی بخش های مختلف فضای داخلی
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تأثیر رنگ نارنجی:
نارنجی، تداعی کنندۀ هیجان، شور و شوق و رنگی پرانرژی است. ممکن است این رنگ، انتخاب 
خوبی برای اتاق خواب یا اتاق نشیمن نباشد ولی یک رنگ عالی برای فضای ورزشی است و تمام 

احساساتی را که برای انجام تمرینات ورزشی نیاز دارید، به شما منتقل می کند.
نارنجی اگر بیش از حد درخشان باشد، می تواند تند و خشن باشد. استفادۀ مناسب از رنگ نارنجی 
روشن می تواند احساس جنب و جوش و شادی را ایجاد کرده و برای برجسته کردن سطوح به کار 

رود. در حالت کلی، کنار آمدن با رنگ مایه های مالیِم نارنجی، آسان تر است.

رنگ نارنجی در سقف، تحریک کننده و موجب جلب توجه است؛ دیوارهای نارنجی، گرم و درخشان 
به نظر می رسند و نارنجی در کف، فعال بوده و تداعی کنندۀ حرکت  است.

تصویر 5-89: از انرژی و هیجان نارنجی می توان در یک اتاق برای انجام تمرین های ورزشی استفاده کرد.

تصویر 5-90: تأثیر رنگ نارنجی روی بخش های مختلف فضای داخلی



رنگ در طراحی196

تأثیر رنگ آبی:
گفته می شود که این رنگ باعث پایین آمدن فشار خون و کاهش تنفس و ضربان قلب می شود، به 
همین دلیل آبی به عنوان رنگی آرام، آرامش بخش و بی سروصدا شناخته شده و برای اتاق خواب 
و حمام توصیه می شود. این نکته را به یاد داشته باشید آبِی پاستلی که روی کارت های نمونه رنگ، 
زیبا به نظر می رسد، وقتی در سطح وسیع روی دیوار یا مبلمان قرار می گیرد، به خصوص در اتاقی 
که نور طبیعی کمی دارد، به طرز ناخوشایندی سرد می شود. اگر آبی روشن را به عنوان رنگ اصلی 
اتاق انتخاب می کنید، بهتر است برای ایجاد تعادل در مبلمان و پارچه ها از رنگ های گرم استفاده 
آبی  از  یا نشیمن،  آرامش به خصوص در فضاهای عمومی منزل مثل آشپزخانه  ایجاد  برای  کنید. 
روشن یا رنگ مایه های گرم تر آبی، مثل فیروزه ای استفاده کنید. آبی تیره، برخالف آبی روشن که 
آرامش بخش است، احساس غم و اندوه ایجاد می کند. بنابراین بهتر است رنگ آبی تیره را به عنوان 

ترکیب رنگ اصلی اتاق به کار نبرید.

است.  سرکوب کننده  تیره،  آبی  و  می کند  القاء  را  سنگینی  و  سردی  حس  سقف،  در  روشن  آبی 
دیوارهای آبی، سرد و عمیق به نظر می رسند. آبی روشن در کف، حس جنبشی آرام را القاء می کند 

و آبی تیره، تاحدی جلب توجه می کند.

تصویر 5-91: سردی رنگ آبی را می توان با رنگ های گرم در سطوح کوچک، متعادل کرد.

تصویر 5-92: تأثیر رنگ آبی روی بخش های مختلف فضای داخلی
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تأثیر رنگ سبز:
رنگ سبز به عنوان یکی از آرامش بخش ترین رنگ ها برای چشم انسان شناخته می شود. ترکیب 
طراوت آبی و شادی زرد، رنگ سبز را به رنگی تبدیل کرده که تقریبًا برای اغلب فضاهای خانه، 

مناسب است.  
سرمای رنگ سبز در آشپزخانه به خنکی محیط کمک می کند و در اتاق نشیمن، باعث راحتی و رفع 
خستگی می شود و در عین حال گرمی الزم را برای ایجاد آسایش و حس باهم بودن دارد. رنگ سبز 
حتی اگر به عنوان رنگ اصلی در محیط استفاده شود، تأثیر آرامش بخش خود را دارد. این باور وجود 

دارد که رنگ سبز به کاهش استرس در افراد کمک می کند.

سبز در سقف، حس محافظت را القاء می کند ولی اگر بیش ازحد تیره یا روشن باشد، آزاردهنده است.
دیوارهایی با رنگ سبز مالیم، سرد و آرامش بخش هستند و سبز تیره روی دیوار می تواند تاحدی 

تحریک کننده باشد. سبزهای مالیم در کف، نرم و آرامش بخش هستند.

تصویر 5-93: تأثیر آرامش بخش رنگ سبز در فضای داخلی

تصویر 5-94: تأثیر رنگ سبز روی بخش های مختلف فضای داخلی
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تأثیر رنگ قهوه ای:
قهوه ای، در قالب رنگ طبیعی چوب و ِگل، تأثیر خوبی دارد ولی شاید در نگاه اول به عنوان رنگ، 
چندان مناسب به نظر نرسد. رنگ قهوه ای می تواند بدون زمان، درجه یک و مدرن باشد. در بسیاری 
از فضاهای داخلی و دنیای مد، از این رنگ استفاده می شود و می تواند به خوبی با فام های دیگر، 

ترکیب شود.

قهوه ای،  دیوارهای چوبی  است؛  و سنگین  باشد، سرکوب کننده  تیره  اگر  در سقف،  قهوه ای  رنگ 
اطمینان بخش هستند و رنگ قهوه ای در کف، حس ماندگاری و پایداری را تداعی می کند.

تصویر 5-95: نمونه ای از ترکیب رنگ قهوه ای با سایر رنگ ها

تصویر 5-96: تأثیر رنگ قهوه ای روی بخش های مختلف فضای داخلی
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تأثیر رنگ صورتی:
اگرچه صورتی معمواًل برای اتاق کودک استفاده می شود ولی یک فام مناسب از آن می تواند اثری 
تسکین دهنده به ارمغان بیاورد و برای ایجاد فضاهای داخلی شیک، مورد استفاده قرار گیرد. استفاده 
از یک رنگ صورتی تیره و درخشان، می تواند برای تأکید و برجسته کردن نیز کاربرد داشته باشد. 
اگرچه به کار بردن رنگ صورتی می تواند به زنده شدن فضا کمک کند، ولی گاهی نیز می تواند باعث 

ایجاد اختالل شود.

رنگ صورتی در سقف، القاءکنندۀ ظرافت است؛ دیوارهای صورتی، صمیمی، شیرین و زنانه هستند 
و صورتی در کف، ممکن است بیش از حد ظریف و برای محیط، ناآشنا باشد.

تصویر 5-97: صورتی لزومًا یک رنگ دخترانه نیست و می تواند فضایی شیک و آرام به وجود بیاورد.

تصویر 5-98: تأثیر رنگ صورتی روی بخش های مختلف فضای داخلی
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تأثیر رنگ سیاه:
استفاده از رنگ سیاه بر روی دیوار، عالوه بر شجاعت، نیازمند فضایی است که به خوبی طراحی شده 
باشد. دیوارهای سیاه یا حتی نقاط سیاه رنگ می توانند ظاهر فضای داخلی را به کلی تغییر بدهند. 
شرط استفاده از رنگ سیاه بر روی دیوار، سقف بلند و نور زیاد و طبیعی است؛ البته فضاهای کوچک 
نیز می توانند به کمک رنگ سیاه، مدرن و زیبا شوند، به شرطی که سایر عناصر موجود در محیط، 
در تضاد با سیاه انتخاب شده و تأثیر دیوارهای سیاه را افزایش دهند. یک فضای کوچک می تواند با 
فام های روشن مثل سفید رنگ آمیزی شود تا بزرگ تر احساس شود یا با رنگ های تیره، مثل سیاه 

رنگ آمیزی شود تا هویت و شخصیت فضا، برجسته تر و مشخص تر شود.
برای  مناسب  زمینۀ  تا  دارد  سیاه  رنگ  مقداری  به  نیاز  فضایی  هر  معتقدند  کارشناسان  از  برخی 

ترکیب رنگ اصلی فراهم شده و رنگ ها عمق پیدا کنند.

و شبیه  تهدیدآمیز  و  دیوارهای سیاه، شوم  نظر می رسد؛  به  و طاقت فرسا  توخالی  در سقف،  سیاه 
سیاه چال هستند. سیاه در کف، تاحدی غیرعادی و انتزاعی است.

تصویر 5-99: سیاه می تواند به برجسته تر شدن عناصر موجود در فضا کمک کند.

تصویر 5-100: تأثیر رنگ سیاه روی بخش های مختلف فضای داخلی
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تأثیر رنگ سفید:
سفید بر روی دیوار، تأثیری خنثی دارد و امکان استفاده از عناصری با رنگ های مختلف و درخشان 
را مانند مبلمان، پرده و فرش ایجاد می کند. سنگ های سفید به طور گسترده برای کف پوش استفاده 

می شوند. سفید برای معابد و مکان های مذهبی، به عنوان نمادی از خلوص نیز استفاده می شود.

سفید در سقف، حس خالی بودن را القاء می کند. دیوارهای سفید، خنثی و خالی و استریل شده و 
البته بدون انرژی به نظر می رسند. کف سفید نیز باعث می شود که حسی از راه رفتن بر روی آن 

نداشته باشیم.

در ادامه به بررسی نکات کلیدی و راهنمای انتخاب رنگ در طراحی فضاهای مختلف می پردازیم:

تصویر 5-101: رنگ سفید، فضا را بزرگ تر و البته خالی تر می کند.

تصویر 5-102: تأثیر رنگ سفید روی بخش های مختلف فضای داخلی
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رنگ در فضاهای مسکونی:
• اتاق نشیمن:

فضای نشیمن، کانون اصلی خانه و محلی است که بیشتر وقت خود را برای استراحت و تفریح در 
آن می گذرانیم، بنابراین بهتر است این فضا، نشان دهندۀ سلیقه و شخصیت ما باشد.

اگر به دنبال آرامش هستید، از رنگ های مالیم استفاده کنید و در کوسن ها یا سایر لوازم جانبی، 
از  هستید،  رسمی  سبک  یک  دنبال  به  اگر  ببرید.  کار  به  بافت دار  سطوح  یا  درخشان  رنگ های 
ترکیب رنگ های سورمه ای یا زغالی یا سفید استفاده کنید. برای اتاق نشیمن می توانید از رنگ های 
یک قطعه فرش، یک اثر هنری یا یک پارچه الهام بگیرید و ترکیب رنگی مورد عالقۀ خود را از آنها 

بیرون بکشید.

تصویر 5-103: در انتخاب ترکیب رنگ اتاق نشیمن، می توانید از رنگ های به کاررفته در یک تابلوی نقاشی
یا یک محیط خاص الهام بگیرید.
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اگرچه  گیرد.  قرار  توجه  مورد  دقت  به  باید  آن  روشنایی  میزان  و  اتاق  اندازۀ  باشید  داشته  یاد  به 
نیز  تیره  از رنگ های  استفاده  اوقات  را بزرگ تر نشان می دهند ولی گاهی  رنگ های روشن، فضا 

مطلوب بوده و فضایی دنج و دوستانه را ایجاد می کند. 
به طور معمول در رنگ آمیزی اتاق نشیمن، از رنگ های گرم مالیم استفاده می شود. رنگ های گرم 
و مالیم مثل بژ، کرم یا سایه هایی از زرد، فضایی گرم و دوستانه خلق می کنند، درحالی که رنگ های 
معمواًل  قرمز،  مثل  تند  رنگ های  می کنند.  القاء  را  رسمی تر  فضایی  سرد،  خاکستری های  یا  سرد 

انتخاب خوبی برای فضای نشیمن نیستند، چون بیش از حد تحریک کننده هستند.
رنگ آمیزی متفاوت یا متضاد در دیوارها نیز روش خوبی برای تزریق رنگ به محیط زندگی است. 

دیواری را برای رنگ کردن انتخاب کنید که به هنگام ورود به اتاق، مرکز توجه است.

• اتاق خواب:
اتاق خواب، یکی از بخش هایی از خانه است که می توانید ترکیب رنگی دلخواه خود را در آن پیاده 
کنید. می توانید آن را به فضایی برای استراحت و آرامش تبدیل کنید یا از رنگ های زنده و پرانرژی 
در آن استفاده کنید؛ رنگ آمیزی این اتاق را می توانید هرطور که دوست دارید انجام دهید. می توانید 
از سطوح براق، بافت ها یا نقش ونگارهای مختلف در آن استفاده کنید و طرح ها و رنگ هایی منحصر 
یا  یا آبی روشن و  از رنگ های آرامش بخش مثل سبز  ایجاد کنید. به طور معمول  به فرد در آن 
تن های مالیم خاکی در اتاق خواب استفاده می شود. بهتر است رنگ های تند و آزاردهنده مثل قرمز 
یا زرد را حداقل در سطوح بزرگ، به کار نبرید. چنین رنگ هایی را می توانید در روتختی، بالش ها یا 

کوسن ها استفاده کرده و با تغییر فصل، رنگ آنها را نیز عوض کنید.

تصویر 5-104: برای رنگ آمیزی از دیوارهایی استفاده کنید که مرکز توجه هستند.
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یکی از نکاتی که باید در انتخاب رنگ اتاق خواب به آن توجه کنید، دمای رنگ است. درحالی که 
رنگ های گرم، پیش رونده بوده و فعال و تحریک کننده هستند، رنگ های سرد، پس رونده هستند 
و فضایی برای استراحت و آرامش ایجاد می کنند. اگر به رنگ های سرد عالقه ندارید، می توانید از 
رنگ های گرِم مالیم و ظریف مثل زرد یا صورتی کم رنگ استفاده کنید که اثری تسکین دهنده 

دارند.

• اتاق کودک:
به کودکان اجازه دهید در انتخاب رنگ اتاقشان به شما کمک کنند. دلیلی ندارد که سلیقه و انتخاب 
باشد. اسباب بازی  آنها ممکن است برای ما عجیب  انتخاب رنگ  آنها را قبول نکنیم، هرچند که 
منبع  است  مورد عالقۀ  کودکان ممکن  لباس  یا حتی  روتختی  کارتونی،  محبوب، یک شخصیت 
الهامی برای انتخاب رنگ برای آنها باشد. معمواًل رنگ های اصلی و درخشان در اسباب بازی های 
کودکان به کار می رود، به این ترتیب شاید بهتر باشد اتاق آنها با رنگ های اصلی رنگ آمیزی نشود 

تا جلوۀ اسباب بازی هایشان بیشتر شود.

تصویر 5-105: به تأثیر رنگ های گرم و سرد در اتاق خواب توجه کنید.

تصویر 5-106: انتخاب رنگ اتاق کودکان می تواند با الهام از شخصیت های کارتونی یا اسباب بازی های محبوب آنها
انجام شود.
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• اتاق غذاخوری:
باشد،  داشته  قرار  آشپزخانه  در مسیر  و چه  باشد  اتاق مجزا  به صورت یک  فضای غذاخوری چه 
نیاز به ترکیب رنگی دارد که با روحیۀ افراد هماهنگ باشد، به تعریف فضا کمک کند، یک سبک 
مناسب ایجاد کند و رنگ اتاق های مجاور و راهروها را تکمیل کند. به این نکته توجه کنید که 
و  باشید  داشته  نظر  در  را  اندازۀ فضا  استفاده می شود،  این مکان  از  از شبانه روز  زمانی  بیشتر چه 
تصمیم بگیرید آیا می خواهید فضا از لحاظ بصری بزرگ تر به نظر برسد یا گرم و دوستانه باشد. در 
انتخاب پالت رنگ این فضا، به عناصر و اجزایی که ثابت هستند و تغییر نخواهند کرد، مثل مبلمان، 
کف پوش و سرامیک توجه کنید. فراموش نکنید رنگ اتاق غذاخوری، فقط نقاشی دیوارها نیست، 
روکش مبلمان، پرده ها، فرش یا کف پوش، ظروف غذاخوری، رومیزی، تابلوی نقاشی یا قاب آینه 

نیز در این ترکیب رنگی تأثیرگذارند.

• آشپزخانه:
انتخاب رنگ آشپزخانه، استفاده از رنگ کابینت ها یا کاشی ها به عنوان یک راهنما، اغلب،  برای 
بهترین روش است؛ به دلیل اینکه این عناصر معمواًل یکی از پرهزینه ترین و در عین حال ثابت ترین 
اجزای آشپزخانه هستند. معمواًل رنگ های محبوب برای آشپزخانه شامل رنگ های خاکی، قهوه ای، 
بدهد،  آشپزخانه  به  خوبی  ظاهر  می تواند  نیز  آجری  قرمز  مثل  تندی  رنگ  است.  زرد  و  هلویی 
مخصوصًا اگر به عنوان نقاط تمرکز در کنار سایه های خنثی تر استفاده شود. شاید رنگ های سبز و 
آبی روشن به طور معمول انتخاب خوبی برای آشپزخانه به نظر نرسند ولی گاهی اوقات می توان از 

تأثیر آبی و سبز تیره یا زیتونی به عنوان نقاط تمرکز استفاده کرد.
به طور کلی می توانید از رنگ های مختلف در آشپزخانه لذت ببرید ولی بهتر است برای سطح روی 

کابینت ها از رنگ های روشن استفاده کنید تا دیدن مواد و کار با وسایل مختلف، راحت تر شود. 

تصویر 5-107: به تأثیر رنگ و بافت وسایل و عناصر موجود در فضا توجه کنید.
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به گفتۀ لیتریس آیزمن1، مدیر اجرایی مؤسسه رنگ پنتون، رنگ های مورد استفاده در آشپزخانه باید 
محیطی گرم، دنج و صمیمی را برای جمع های خانوادگی و مهمانی ها فراهم کند.

در انتخاب رنگ آشپزخانه، بهتر است رنگ و بافت کلیۀ وسایل و اجزای محیط را در نظر داشته 
باشید: رنگ صیقلی کاشی ها، استیل مورد استفاده در سینک ظرفشویی یا هود، یخچال یا اجاق گاز.

• سرویس بهداشتی و حمام:
در انتخاب رنگ سرویس بهداشتی و حمام، فام های روشن و رنگ مایه های طبیعی مانند کرم، آبی یا 
سبز روشن، همیشه رنگ های محبوبی بوده اند، چون می توانند احساس آرامش ایجاد کنند. معمواًل 
بنابراین بهتر  سرویس های بهداشتی و حمام ها، فضای کوچکی داشته و فاقد نور طبیعی هستند، 
است تا حد امکان از رنگ های تیره استفاده نشود. رنگ  سفید که تداعی کنندۀ پاکیزگی و بهداشت 
است، بیشترین کابرد را دارد. همیشه می توانید از کاشی ها، حوله ها و لوازم جانبی نیز برای اضافه 
کردن رنگ به فضای سرویس بهداشتی استفاده کنید. برای انتخاب رنگ سرویس های بهداشتی، 

به انعکاس نور روی پوست و تغییر رنگ احتمالی آن نیز دقت کنید.

1. Leatrice Eiseman

تصویر 5-108: به تأثیر رنگ در حال و هوای آشپزخانه توجه داشته باشید.

تصویر 5-109: از هر ترکیب رنگی که استفاده می کنید، بهتر است سرویس بهداشتی تداعی کنندۀ تمیزی باشد.
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رنگ در فضاهای عمومی:
• محل کار:

فضای کارِی مناسب، تا حد زیادی به آرامش ذهن کارکنان و افزایش بهره وری آنها کمک می کند. 
بنابر نظریۀ آنجال رایت1، روانشناس رنگ، آبی، محرک ذهن است، زرد، الهام بخش خالقیت است، 
قرمز، بدن ما را تحت تأثیر قرار می دهد و سبز، تعادلی آرامش بخش ایجاد می کند. اما فقط انتخاب 
یک رنگ کافی نیست؛ مهم تر از فام، خلوص و شدت رنگ است. رنگ های درخشان و اشباع شده، 

تحریک کننده هستند، در حالی که رنگ های مالیم و خاموش، تسکین دهنده.

رنگ  لکه های  از  می توانید  کنید،  کلی عوض  به طور  را  خود  کار  محل  رنگ  نمی توانید  اگر  حتی 
متفاوت با محیط و متناسب با نوع کارتان، در وسایل و اجزای مختلف موجود در محیط استفاده کنید. 
معمواًل در دفاتر کار خصوصی، سلیقۀ کارکنان، تأثیر بیشتری نسبت به دفاتر کار دولتی دارد. در 
اتاق های کار دولتی با توجه به اینکه احتمال جایگزینی افراد وجود دارد، معمواًل از رنگ های مطابق 
با سلیقۀ عموم، یعنی رنگ های خنثی و رنگ های مالیم گرم استفاده می شود. البته می توان با توجه 
به روشنایی و گرمای روز، در اتاق های بخش جنوبی و غربی ساختمان از رنگ های سردتر و در 

اتاق های شمالی و شرقی، از رنگ های گرم تر استفاده کرد.

1. Angela Wright

تصویر 5-110: زرد را با خالقیت و احساس در ارتباط می دانند.
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• مراکز آموزشی:
مراکز آموزشی از بخش های مختلفی تشکیل شده اند. ترکیب رنگ اصلی یا پالت کلی رنگ برای 
مراکز آموزشی معمواًل با توجه به مقطع تحصیلی و شرایط سنی دانش آموزان یا دانشجویان، متفاوت 
است. در دبستان ها یک ترکیب رنگارنگ از رنگ های مالیم می تواند ورود دانش آموزان را به دنیای 
یادگیری به آنها خوشا مد بگوید. پالت رنگ کلی برای مدارس راهنمایی، شامل رنگ های قوی تری 
می شود تا ذهن دانش آموزاِن در حال رشد را برای فرصت های تازه آماده کند. در دبیرستان ها بهتر 
است یک پالت از رنگ های پیچیده تر استفاده شود تا دانش آموزان بزرگ تر برای ورود به زندگِی 

فراتر از سال های مدرسه آماده شوند.
ورودی ها و راهروها: با ورود دانش آموزان جوان به مدرسه، رنگ محیط باید از آنها استقبال کرده 
و حس حمایت را ایجاد کند. تغییر رنگ ظاهری محیط نیز این پیغام را به دانش آموزان می دهد 
که برای یادگیری باید پویا و پرجنب وجوش باشند. راهروها و راه پله ها، فضایی عالی برای نشان 
دادن یک محیط شاد و مثبت هستند و می توانند باعث ارتقای روحیۀ مدرسه شوند. رنگ ورودی و 
راهروهای مدارس راهنمایی و دبیرستان ها باید به هنگام ورود دانش آموزان، حس فرصت، تعامل 
اجتماعی، پشتیبانی، پیچیدگی و ارتباط را ایجاد کرده و با ایجاد یک فضای غنی، این پیام را بفرستد 

که ورود به این محیط، کلید آینده است.

راهروهای طوالنی، مکان مناسبی برای ترکیب رنگ با طرح و نقش های هنری و گرافیکی هستند تا 
این فضا، جذاب تر و کوتاه تر به نظر برسد. از کمدها و قفسه های رنگی نیز می توان به عنوان عناصر 

رنگین موجود در راهروها استفاده کرد.
فضای راهروها و راه پله ها می تواند برای ایجاد یک هویت خاص برای مدرسه مورد استفاده قرار گیرد 

و از رنگ می توان برای تمایز طبقات یا بخش های مختلف ساختمان نیز بهره برد.

تصویر 5-111: رنگ های ورودی ها و راهروها در مراکز آموزشی کودکان، باید تداعی کنندۀ حس پویایی و جنب وجوش باشد 
و برای بزرگساالن باید حمایت و نوید به آینده را القاء کند.
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کالس درس: کالس های درس، قلب مراکز آموزشی هستند. دانش آموزان و دانشجویان، بیشترین 
وقت خود را در این فضا سرمایه گذاری می کنند. هدف اصلی طراحان معمواًل این است که کالس ها 

را به محیطی مساعد برای یادگیری تبدیل کنند.
رنگ های خنثی مثل قهوه ای روشن، بژ، صدفی، دودی، کرم، خاکستری های گرم، رنگ هایی مناسب 
و پایدار هستند که محیطی امن را ایجاد می کنند. رنگ های گرم و مالیم مثل صورتی، گل بهی، 
عسلی و زرد، فضایی دوستانه، صمیمی و گرم خلق می کنند. رنگ های سرد مانند سبز کم رنگ، 
و  تسکین دهنده  آرامش بخش،  باطراوت،  خنک،  آسمانی،  آبی  و  اقیانوسی  آبی  روشن،  فیروزه ای 

گسترده هستند و با ایجاد عمق و دور شدن از بیننده، حس بزرگی فضا را القاء می کنند.
)بسته به شرایط منحصربه فرد کالس ها، هر یک از دسته بندی های باال می تواند مورد استفاده قرار 
گیرد. بهتر است سه دیوار، ضریب انعکاسی1 حدود 60 تا 70 درصد داشته باشد و دیوار چهارم، 20 

تا 50 درصد.(

1. ضریب انعکاس، عبارت است از نسبت نور منعکس شده از یک سطح به کل نور تابیده شده به آن. هر ماده ای با توجه به 
رنگ و یکنواخت بودن سطح آن، مقداری از نور تابیده شده را جذب و مقداری دیگر را منعکس می کند.

تصویر 5-112: رنگ های به کاررفته در کالس درس باید محیطی مناسب برای یادگیری ایجاد کند.
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در آزمایشگاه های مدارس که تشخیص صحیح و بررسی مواد، ضروری است، بهتر است از رنگ 
سفید یا رنگ های خیلی روشن استفاده شود.

سالن اجتماعات: برای سالن اجتماعات بهتر است از رنگ های میانه و دارای عمق استفاده شود؛ 
رنگ هایی مثل بنفش، سبز تیره، سورمه ای یا خاکستری که نور را جذب می کنند و توجه مخاطب 

را از صحنه و محل سخنرانی یا اجرا، منحرف نمی کنند.

سالن غذاخوری: برای سالن غذاخوری از رنگ های شاد و اشتهاآور استفاده کنید که یادآور طعم و 
مزۀ غذاهاست. رنگ های قرمز، صورتی، نارنجی، پرتغالی و قهوه ای برای ایجاد تضاد مناسب هستند. 

از به کار بردن رنگ های لیمویی، آبی و بنفش در سطوح وسیع خودداری کنید. 

سالن ورزش: سالن ورزش در مدارس ابتدایی باید القاءکنندۀ نشاط باشد. در کنار رنگ هایی با خلوص 
متوسط، می توانید از رنگ های خنثی مثل بژ، قهوه ای یا سفید نیز استفاده کنید. محیط ورزشی باید 
بر سالمتی تأکید کند، بنابراین می توانید در بخش هایی از این فضا، سبز مغزپسته ای به کار ببرید. 

تصویر 5-113: نمونه ای از رنگ های عمیق و تیره در سالن اجتماعات

تصویر 5-114: برای سالن غذاخوری بهتر است از رنگ های شاد و اشتهاآور استفاده کنید.
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طرح های گرافیکی نیز کمک خواهند کرد تا کودکان تشویق شده و بیشتر با محیط همسویی پیدا 
کنند. در دبیرستان ها، فضای ورزشی باید حس فعالیت را منتقل کند. از رنگ های قرمز، زرد، نارنجی 
و سبز مغزپسته ای در قسمت هایی از محیط استفاده کنید و رنگ فیروزه ای را در سطح وسیع به کار 

نبرید.

کتابخانه: امروزه کتابخانه ها فقط محل ذخیرۀ کتاب نیستند و به محیطی برای تجمع افراد و استفاده 
در  را  باشند که روح همکاری  پویا  باید محیطی  کتابخانه ها  تبدیل شده اند.  از رسانه های مختلف 
دانش آموزان تقویت کرده، خالقیت آنها را تحریک کنند و به محلی برای یادگیری تبدیل شوند. 
باید  به کارگیری رنگ های گرم و شاد در آن  با  بلکه  باشد،  نباید کسل کننده  ارزشمند  این فضای 
دانش آموزان را به مطالعه تشویق کند. در کتابخانه های مدارس ابتدایی باید با استفاده از رنگ های 
گرم، بانشاط و دوستانه،  خوانندگان جوان را تشویق کرد. در مکان هایی که از کامپیوتر در آن استفاده 
فشار چشم  و  خیرگی  از  تا  کنید  استفاده  کمتر  درخشش  و  بیشتر  عمق  با  رنگ هایی  از  می شود، 

جلوگیری شود. می توانید از انواع سبز کم رنگ یا آبی دودی استفاده کنید.

تصویر 5-115: القای تحرک و نشاط با استفاده از رنگ، در سالن ورزش

تصویر 5-116: پویایی محیط کتابخانه ها باید مشوق مطالعه و یادگیری باشد.
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• مراکز درمانی:
واضح است که رنگ های مورد استفاده در مراکز درمانی باید محیطی سالم، آرام و شفابخش را برای 
مراجعین تداعی کند. معمواًل فضای عمومی و اتاق انتظار بیماران، بخش وسیعی از محیط مراکز 
درمانی را به خود اختصاص می دهد. با استفاده از رنگ، عناصر بصری و آثار هنری، می توان محیطی 
آرام و تسکین دهنده برای حمایت از بیماران و خانوادۀ آنها فراهم کرد. رنگ های خنثی و رنگ های 

گرم مالیم به ایجاد محیطی دوستانه و آرام کمک می کنند.
فضاهایی که مختص بیماران و کارکنان است باید به دقت مورد توجه قرار گیرد، چراکه در بسیاری 
موارد، چنین فضاهایی حس آسیب پذیر بودن را به بیماران منتقل می کنند. بنابراین تمام تالش باید 

بر القای حس آرامش و حمایت، متمرکز باشد.
و  مواد  عین حال،  در  کند.  حمایت  سرعت عمل،  و  آسایش  ایمنی،  به  نیاز  از  باید  اورژانس  بخش 
سطوح مورد استفاده در این بخش نیز باید به کاهش آلودگی های محیط کمک کند. به این ترتیب 

ترکیب رنگی مالیم و طبیعی برای این فضای پرتنش، ضروری به نظر می رسد.
در اتاق های جراحی، بیماران نیاز به آرامش و کارکنان، نیاز به تمرکز دارند. در کنار رنگ های خنثی، 
رنگ هایی مثل سبز، آبی، سبزآبی تیره، به دلیل سردی و کیفیت تسکین دهنده، انتخاب های خوبی 

هستند.

معمواًل الزم است در بخش مراقبت های ویژه، سطح نور کاهش یابد. این محیط بهتر است یک 
اقیانوسی و سبز کم رنگ، رنگ های مناسبی  آبی  القاء کند.  را  از لحاظ روانی، سرد  آرام و  فضای 
هستند. با این حال، باید احتیاط کرد تا محیط، بیش از حد یکنواخت نشود. به این منظور می توان 
در مناطقی کوچک از رنگ های گرم تر استفاده کرد تا خستگی را از بین برده و حس خوش بینی را 

به بیماران منتقل کند.

تصویر 5-117:ایجاد حس آرامش و حمایت، از نیازهای اصلی بیماران در مراکز درمانی است.
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اتاق های معاینه، مشاوره و درمان، فرصت ارتباط بین بیماران و کارکنان را فراهم می کند. در مواردی 
که تشخیص، به مشاهدات عینی و بصری نیاز دارد، الزم است از رنگ های خنثی استفاده شود تا از 

تأثیر رنگ روی پوست بدن و بروز اشتباه در قضاوت ظاهری، جلوگیری شود. 
تحقیقات نشان می دهد برای اتاق نوزادان، بهتر است از رنگ های بی فام استفاده شود، چراکه پوست 
نوزادان، لطیف و شفاف بوده و تشخیص سریع بیماری از روی عالئم ظاهری پوست، اهمیت زیادی 
دارد. سطح روشنایی محیط نیز نباید باال باشد. به طور کلی رنگ ها و نورهای مالیم، فضای مطلوبی 

را برای ورود نوزادان به دنیای ما فراهم می کند.
بخش های ورز ش درمانی و فیزیوتراپی، به رنگ نیاز دارند. از آنجا که در این محیط، حرکات فیزیکی 
انجام می شود، رنگ های درخشان و برجسته می توانند انرژی بخش باشند. طرح ها و رنگ های این 

فضا باید مشوق و الهام بخش بیماران بوده و حس هیجان را به آنها منتقل کند.

تصویر 5-118: رنگ های آرامش بخش در بخش مراقبت های ویژه

تصویر 5-119: بخش فیزوتراپی و ورزش درمانی به انرژی و هیجان نیاز دارد.
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• گالری های هنری:
شاید تعجب کنید ولی بهترین رنگ برای دیوار گالری ها و نگارخانه ها، رنگ های یکنواخت و بی روح 
است، رنگ های خنثی  و بی حالی که عالقه مندان به آثار هنری و دوستداران گالری ها، حتی متوجه 
آنها هم نشوند. پس از خروج از چنین فضاهایی، تنها رنگی که افراد باید به خاطر داشته باشند، 
رنگ های خوِد آثار هنری است. به این ترتیب برای پس زمینۀ آثار هنری در گالری ها و نگارخانه ها، 
از رنگ  از به کاربردن رنگ های قوی و درخشان، اجتناب می شود. هرچند در اغلب موارد  معمواًل 
سفید استفاده می شود، ولی رنگ های روشن خنثی، مانند انواع خاکستری های مالیم یا کرم روشن 

نیز می تواند برای رنگ آمیزی دیوارها استفاده شود.

البته در برخی از گالری های قدیمی یا در محل نمایش آثار کالسیک و قاب های سنگین سلطنتی، 
از رنگ های تندتر مانند قرمز یا سبز تیره نیز استفاده می شود تا بین دیوار و اثر هنری، تضاد ایجاد 

کرده و به القای قدمت آن نیز کمک کند.

تصویر 5-120: در گالری ها رنگ هایی که باید دیده شود، رنگ آثار هنری است.

تصویر 5-121: رنگ های خنثی همیشه در گالری ها استفاده نمی شوند.
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• هتل ها و مهمان پذیرها:
هتل ها و مهمان پذیرها دارای بخش های مختلفی هستند، از جمله ورودی، پذیرش، البی، راهروها، 
هماهنگی  عین  در  می تواند  فضاها  این  از  غیره. هریک  و  استخر  ورزش،  اتاق  رستوران،  اتاق ها، 
توسط رنگ های  معمواًل ورودی هتل  باشد.  داشته  را  با هویت کلی هتل، رنگ بندی خاص خود 
مشخص و درخشان، از محیط بیرون جدا می شود. به طورکلی در فضاهای عمومی و پررفت وآمد مثل 
البی و رستوران نیز از رنگ های گرم و مالیم استفاده می شود، مثل زرد کم رنگ، بژ، کرم و قهوه ای 
روشن؛ البته اگر هتل یا مهمان پذیر مورد نظر در مناطق گرمسیری قرار دارد، می توانید رنگ های 
سرد و مالیم را انتخاب کنید. برای راهروها نیز می توان از رنگ هایی با خلوص نسبتًا باال استفاده 
کرد. برخی از هتل ها برای تفکیک طبقات، از رنگ های مختلف در هر طبقه استفاده می کنند. عالوه 
بر رنگ، یکی از نکات مهم در طراحی راهروها، نورپردازی مناسب است. اغلب راهروها فاقد نور 

طبیعی کافی هستند، لذا در انتخاب رنگ، باید به تأثیر نور مصنوعی در این فضا نیز توجه کرد.
حال  عین  در  و  مختلف  ترکیب رنگ های  از  می توان  امکان،  در صورت  اتاق ها  رنگ آمیزی  برای 
هماهنگ، استفاده کرد، به طوری که با سلیقۀ افراد مختلف، سازگار باشد. در غیراین صورت، معمواًل 

رنگ هایی که مورد قبول عموم مردم است، انتخاب می شود.

در مورد سالن غذاخوری، باید توجه کرد که اگرچه رضایت مشتریان از غذا، به کیفیت آن بستگی 
دارد، ولی اشتهای افراد از رنگ و نور نیز تأثیر می گیرد. اغلب توصیه می شود از رنگ های تیره و 
سرد، کمتر استفاده شود؛ با استفاده از رنگ هایی مثل کرم، آجری و قهوه ای روشن می توان فضایی 
راحت و دوستانه برای مشتریان فراهم کرد. به یاد داشته باشید رنگ های تند و درخشان مثل قرمز 

و نارنجی، بیشتر مناسب اغذیه فروشی ها و فست فودهاست.

تصویر 5-122: ترکیب رنگ های طبیعی و مالیم، بهترین انتخاب برای مسافرانی است که برای آرامش و استراحت
به هتل می آیند.
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* رنگ در طراحی گرافیک محیطی
می توان گفت رنگ، مهم ترین نقش را در الگوي رفتاري انسان شهرنشین دارد و عنصری اجتماعي 
و توانمند است که عالوه بر وظیفۀ پیام رساني و انتقال مفاهیم، جذابیت بصري محیط را نیز به دنبال 
تراکم وسایل  و  ازدحام  آلودگي هوا،  مانند  تأثیر عواملي  امروزی تحت  از شهرهای  بسیاری  دارد. 
نقلیه، افزایش روزافزون جمعیت، اقلیم جغرافیایي متنوع در مناطق مختلف و عواملي از این قبیل، 
به توده اي خاکستري و بي رنگ تبدیل شده  اند. با بررسي و شناسایي تأثیرات رنگ و براساس یک 
سیستم رنگي سازمان یافته و همچنین با برنامه ریزي اصولي و عملي در ساختار شهر، مي توان در 
ایجاد تمرکز ذهني و افزایش حس آرامش در قالب محیط یا به عبارتي آرام سازي بصري، مؤثرتر 
عمل نمود. الزم به ذکر است که طراحان در پرداختن به مبحث رنگ، نباید صرفًا الیه هاي ظاهري و 
به عبارتي پوسته  هاي بیروني تجهیزات شهري، مبلمان شهري، نماي ساختمان ها، کفپوش خیابان ها 
و مواردي از این قبیل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند، بلکه بررسي حجم ها، فرم ها و کارکردهای 

هر طرح در محیط نیز ضروری است.
گرافیک محیطی در ارتباط مستقیم با اقشار مختلف جامعۀ شهری است و هدف آن ایجاد یک فضای 

زندگی مساعد و دلپذیر و هماهنگی با سن و فرهنگ و خلق و خوی افراد آن جامعه است.

رنگ در گرافیک محیطی، اهمیت به سزایی دارد زیرا در سرعت درک و ایجاد احساسات مختلف، 
تأثیرگذار است. مثاًل با دیدن اتوبوس قرمز دو طبقه، یاد لندن می افتیم یا گنبدهای فیروزه ای و آبی، 
یادآور بافت های قدیمی کویری ایران است. در رنگ بندی محیطی باید مالحظات اقلیمی را نیز در 
نظر بگیریم؛ به عنوان مثال طبیعی است برای افرادی که در مناطق گرمسیر زندگی می کنند نباید 

رنگ گرم به کار برد و بالعکس برای مناطق ابری، بهتر است از رنگ های گرم استفاده شود.

تصویر 5-123: نقش رنگ در برآورده کردن نیازهای متفاوت شهروندان با طراحی گرافیک محیطی
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امروزه به سبب عوض شدن چهرۀ شهرها و کیفیت زندگی ساکنان آنها، گرافیک محیطی به صورت 
یک نیاز ضروری درآمده است، نیازی که نقش آن قابل انکار نیست. برای طراحی موفق در این 
زمینه، باید سه عامل را مد نظر قرار دهیم: انتخاب محل مناسب، انتخاب تکنیک مناسب و ارائۀ 

مطلوب محتوای پیام ها و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر.
اگرچه ممکن است به نظر برسد گرافیک محیطی بیشتر بر محور فرم استوار است تا رنگ و رنگ 

در بسیاری موارد، نقش مکمل فرم را بازی می کند ولی این وابستگی، از اهمیت رنگ نمی کاهد.
با توجه به اینکه گرافیک محیطی شامل طراحی موضوعات متنوعی از قبیل: عالئم و نشانه های 
یک  وسایل  نقلیه،  وسایل  و  ساختمان ها  بدنۀ  شهری،  تابلوهای  و  عالئم  )پیکتوگرام(،  تصویری 
بیلبوردها  غرفه ها،  و  با محیط، کیوسک های شهری  تعامل  و  بصری  محیط، سیستم های هدایت 
فروشگاه ها،  تابلوهای سردر  تفریحی،  و  فرهنگی  مراکز  مبلمان شهری،  نور،  تبلیغات،  استندها،  و 
مغازه ها، سینماها و کلیۀ سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی می گردد؛ در این بخش، به اختصار 

به اهمیت و کاربرد رنگ در طراحی برخی از این موارد می پردازیم:

طراحی عالئم تصویری:
طبق تحقیقات روانشناسی، تأثیرگذاری پیکتوگرام ها یا نشانه های تصویری، بسیار سریع تر از نوشتار 
است. یکی از مشخصات یک پیکتوگرام خوب این است که رنگ آن متناسب با محل، انتخاب گردد 
و تا حد امکان، ساده باشد. هر پیکتوگرام براساس کاربردش در یکی از دسته های زیر جای می گیرد:

ممنوعیت یا جلوگیری  
حکم یا دستور  

احتیاط، توجه، آگاه کردن  
خطر  

ایمنی و سالمت، اضطرار و اورژانس  
اطالعات عمومی  

کد رنگ در عالئم تصویری:
• رنگ قرمز برای خطر:

این رنگ به علت طول موج باال، از فاصلۀ دور قابل رؤیت است و بیننده را سریع تر از وجود خطر 
آگاه می کند. این رنگ همچنین به علت حس گرمایی که به بیننده انتقال می دهد، باعث افزایش 
سرعت گردش خون در بدن می شود و این مسأله، سرعت عکس العمل نشان دادن بدن در برابر خطر 

را افزایش می دهد.
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• رنگ زرد برای احتیاط:
رنگ زرد، طبیعتی دوپهلو دارد؛ اما مهم ترین نکته در مورد آن، میزان باالی درخشش این رنگ 
است، که این خاصیت سبب می گردد که چشم خیلی سریع متوجه آن شود و جوانب احتیاط را رعایت 

نماید.
• رنگ سبز برای کمک، ایمنی و سالمت:

رنگ سبز، رنگ طبیعت است و طبیعت، سالم ترین محیطی است که ما را در بر گرفته است؛ با توجه 
با رنگ سبز، احساس امنیت و سالمت  انسان به طور غریزی در برخورد  الگو، ذهن  به این کهن 

می کند.
• رنگ آبی برای اطالع رسانی:

اطالع رسانی از مواردی است که نیازی به بلند فریاد زدن آن نیست، در نتیجه می توان از رنگ آبی 
برای نشان دادن آن استفاده کرد، چرا که این رنگ، حس آرامش و تعقل را در ذهن انسان ایجاد 

می نماید.

کد شکل در عالئم تصویری:
• دایره، نشان ممنوعیت:

دایرۀ قرمز با خط مورب 45 درجه که از باالی سمت چپ دایره به طرف پایین سمت راست دایره 
کشیده شده و دایرۀ مشکی یا آبی، جهت اجبار در دستور، مورد استفاده قرار می گیرند.

• مثلث، نشان خطر و احتیاط:
مثلث، در مورد خطر، با رنگ قرمز و برای احتیاط، با رنگ زرد و حاشیۀ سیاه استفاده می شود.

• مربع و مستطیل، نشان اطالعات و ایمنی:
مربع و گاه مستطیل، با دو رنگ سبز، به عنوان عالمت اورژانس و ایمنی و رنگ آبی جهت ارائۀ 

اطالعات عمومی کاربرد دارند.

تصویر 5-124: رنگ های اصلی مورد استفاده در عالئم تصویری
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تصویر 5-125: کد شکل و رنگ دایره در عالئم تصویری

تصویر 5-126: کد شکل و رنگ مثلث در عالئم تصویری

تصویر 5-127: کد شکل و رنگ مربع )مستطیل( در عالئم تصویری
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طراحی عالئم و تابلوهای شهری:
در طراحی عالئم و تابلوهای شهری از حروف درشت استفاده می شود و با تقویت شکل و رنگ 
نوشته ها، خوانایی نشانه ها افزایش داده می شود؛ رنگ قرمز و شکل دایره، دستورات یا ساختارها را 
نشان می دهد، رنگ زرد و شکل مثلث به عنوان هشدار استفاده می شود، مستطیل ها و مربع ها، نقش 

اطالع رسانی دارند و تابلوی ایست هشت ضلعی، همچون یک سد فیزیکی بصری عمل می کند.

اینگونه  تابلوهایی که در اطرافمان مشاهده می کنیم، پر واضح است که در  با توجه به مثال ها و 
تابلوها بیشترین سعی بر استفاده از تضاد رنگی است، چراکه با توجه به ماهیت حساس این تابلوها، 
وضوح و سرعت دیده شدن آنها از اهمیت به سزایی برخوردار است. نمونه ای از جدول رنگ های رایج 
در این سیستم را که در اغلب آنها از تضاد رنگی کروماتیک و آکروماتیک استفاده شده، در تصویر 

زیر مشاهده می کنید:

همانطور که مشاهده می شود، پیکتوگرام ها و تابلوهای شهری معمواًل از استانداردهای خاصی در 
المان های شهری و محیطی، خالقیت طراح در  اما در مورد سایر  شکل و رنگ پیروی می کنند. 

استفاده از فرم و رنگ، محسوس تر است.

تصویر 5-128: نمونه هایی از کاربرد رنگ و شکل در عالئم و تابلوهای شهری

تصویر 5-129: نمونه هایی از جدول تضاد رنگی
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طراحی روی بدنۀ ساختمان ها:
به  بزرگ  ابعاد  در  آنها  توجه کرده، طراحی  اخیر جالب  در سال های  را  دیواری  نقاشی های  آن چه 
وسعت یک ساختمان و قرارگیری در فضاهای عمومی شهری است. این تصاویر با هنر معماری 

شهری تلفیق شده و جزئی از آن به شمار می روند. 
تصاویر دیواری در گذشته، به خلق نقاشی های اخالقی، وقایع مذهبی یا استفاده از آویزهای دیواری 
محدود می شد و اغلب در داخل ساختمان ها به کار می رفت و در فضاهای بیرونی، نقش و کاربرد 
چندانی نداشت. اما امروزه ایجاد تصاویری در فضای بیرونی ساختمان ها،  زندگی و حیات جدیدی 
به خیابان ها بخشیده و این ویژگی جدید، طراحان و حتی عموم مردم را به سوی خود جلب کرده 
است. غالبًا در این موارد سعی بر این است تا رنگ، در طرح مورد نظر، با هویت بصری و عملکرد 

ساختمان سنخیت داشته و همگن باشد.

تصویر 5-130: استفاده از رنگ سبز در فرم درختانی که روی بدنه این ساختمان قرار گرفته اند، هم با شمشادهای جلوی 
ساختمان سنخیت دارد و هم با ایجاد توهم بصری از فاصله ای دور به بیننده حس واقعی بودن درختان را القاء می کند.

تصویر 5-131: استفاده از مستطیل های رنگی چرخان، نمای این مهدکودک را شاد و درخشان و البته قابل تغییر کرده است 
که قطعًا برای کودکان جذاب است.
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طراحی بدنۀ ساختمان ها تنها به منظور زیباسازی انجام نمی شود، گاهی نیز عالوه بر اضافه کردن 
بر  کوپس1  رنگ  تولید  می گیرد. شرکت  نیز صورت  جالبی  تبلیغاتی  استفاده های  محیط،  به  رنگ 
دیوارهای خارجی یک ساختمان، طرحی از محصوالت خود را قرار داده و در یکی از این طرح ها، 
سطل رنگ زردی واژگون شده و روی دیوار، کف زمین و ماشین ها را رنگی کرده است. این طرح با 
ابعاد بزرگ و رنگ زرد شفاف خود از فاصلۀ دور جلب نظر می کند و چشم را به سمت خود می کشد. 

در این طرح، قدرت پوشش دهی رنگ های این شرکت نیز به رخ بیننده کشیده شده است.

طراحی روی بدنۀ وسایل نقلیه:
امروزه بسیاری از شرکت ها نام، نشان و در پاره ای از موارد، شعار تبلیغاتی خود را روی وسایل نقلیۀ 
شرکت یا وسایل نقلیۀ عمومی حک می کنند. با توجه به حجم ترافیکی شهرهای بزرگ، می توان 
اذعان نمود که این شیوۀ گرافیک محیطی، خیلی خوب به چشم می آید، اما این به چشم آمدن به 

معنای تأثیرگذاری نیست؛ اینکه برای تأثیرگذاری چه راهکاری اتخاذ شود، به طراح بستگی دارد.
عمومًا در طراحی این نوع از گرافیک محیطی از رنگ های تن پالت و اشباع استفاده می شود، علت 
استفاده از این نوع رنگ ها این است که طراح و البته کارفرما می خواهد در همهمۀ بصری و شلوغی 
باِر ترافیک خیابان ها، طرح و محصول، خیلی سریع به چشم بیاید. اکثر طراحان در این روش از 
از رنگ های محدودی که هویت بصری یک شرکت را تداعی می کنند، بهره می گیرند.  تبلیغات، 

رعایت تضاد کافی و بیان موجز در این روش، از اهمیت زیادی برخوردار است.
ارتباط  می کنند،  تردد  آن  در  نقلیه  وسائل  این  که  منطقه ای  اقلیم  با  روش  این  در  رنگ  انتخاب 
تنگاتنگی دارد. به عنوان مثال در طراحی روی بدنۀ اکثر کشتی ها از رنگ های گرم استفاده می شود 
از رنگ قرمز، می توان به وسائل نقلیۀ  بیایند. در مورد استفاده  تا در بیکرانگی آبی دریا به چشم 
1. Coops

)Coops تصویر 5-132: نمونه ای از تبلیغات روی بدنه ساختمان )شرکت
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به چشم  کاماًل  مه آلود،  و  در کشوری سرسبز  قرمز  رنگ  کرد.  اشاره  انگلستان  در کشور  عمومی 
می آید؛ در نتیجه عالوه بر اتوبوس های نمادین قرمز رنگ انگلستان، اکثر تبلیغات در این کشور نیز 

به رنگ های گرم گرایش دارند.

ووم1 نام شرکتی است که به خدمت رسانی کانال های تلویزیونی اچ دی در نیویورک می پردازد. این 
شرکت که در میان رقیبان خود نوپاست، برای پیدا کردن جایی در بازار آمریکا با عنوانی عجیب و 
لوگویی با رنگ های اشباع و درخشان پا به میدان گذاشت. رنگ لوگوی این شرکت در تمام عوامل 
تبلیغاتی این شرکت به چشم می خورد. رنگ های اشباع و درخشاِن استفاده شده، ریشه در کیفیت 
رنگی باالی سیستم اچ دی دارند. این رنگ ها درحدی اشباع هستند که حتی در سرعت باال، چشم 

را کاماًل جذب می کنند.

1. Voom

تصویر 5-133: نمونه ای از تبلیغات با رنگ گرم روی بدنۀ اتوبوس های لندن

تصویر 5-134: نمونه ای از تبلیغات شرکت Voom با رنگ های درخشان
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پیتزا هات در بخشی از تبلیغات خود از طرح زیر بر روی وسایل توزیع استفاده کرده است. رنگ 
قرمز و ساعتی که پشت صندوق قرار گرفته، حاکی از سرعت و سر وقت بودن سرویس های این 

پیتزافروشی است و با شعار »از تأخیر متنفرید؟«، هماهنگی دارد.

نام تجاری فدرال اکسپرس1 تقریبًا به طور کامل وابسته به کامیون های سفیدش است. فدرال اکسپرس 
تبلیغات مختلف  آنها برای  از  از نمادین بودن کامیون های خود، آگاه است و می داند که می تواند 
استفاده کند. در این تبلیغ، با اضافه کردن رنگ زرد درخشان، در انتهای کامیون، عالوه بر جلب 
توجه بیشتر، به این نکته اشاره دارد که رقیب، یعنی شرکت دی اچ ال2، که اتفاقًا این رنگ زرد، جزء 

رنگ های سازمانی آن است، همیشه عقب تر است.

1. FedEx
2. DHL

تصویر 5-135: نمونه ای از تبلیغات پیتزا هات

تصویر 5-136: استفادۀ هوشمندانه از رنگ شرکت رقیب در تبلیغات
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طراحی روی وسایل یک محیط:
یا  تبلیغ  توجه،  جلب  محیط،  با  همسو  بصری  هویت  ایجاد  برای  مختلف  وسایل  روی  طراحی 
اطالع رسانی به کار می رود و تأثیرگذاری آن محیط را در ذهن افراد، افزایش می دهد. انتخاب رنگ 

در این روش، بستگی به نوع محیط و عملکرد مجموعه دارد.
ایدۀ اصلی طرحی که در تصویر زیر مشاهده می کنید، نشان دادن لطافت و در عین حال، قدرت 
تمیزکنندگی شامپوی پنتن1 است. طرح موهای مشکی با حالت براقی که دارند در میان این فضای 
آکروماتیک، نمودی جذاب دارد. رنگ سفید و طیف زردنارنجی هایی که برای نشان شرکت از آنها 
استفاده شده، با تضاد بسیاری در چشم بیننده جلوه می کنند، البته این تضاد به علت رعایت میزان 

وسعت سطوح رنگ ها، چشم مخاطب را اذیت نمی کند.

بافت ها و رنگ های موجود در محیط، استفاده شده  از  باغ وحش برونکس2،  تبلیغات  از  در بخشی 
است.

1. Pantene
2. BRONX

تصویر 5-137: تبلیغ پنتن در محیط

تصویر 5-138: تبلیغات باغ وحش برونکس با استفاده از بافت و رنگ محیط
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در تبلیغ خطوط هوایی ایبریا1ی اسپانیا، از رنگ خیره کنندۀ قرمز در محلی مناسب استفاده شده است 
که با موضوع نیز کاماًل هم خوانی دارد.

طرحی که در تصویر زیر مشاهده می کنید، بر طول عمر یک ماژیک تأکید دارد. طراح، طرح خود را 
به صورت ادامۀ واقعیت ترسیم نموده است و با استفاده از رنگ زرد کناره های پله و ادامه دادن آن 
روی زمین و اتصال آن به مدل محصول، خط زردی طوالنی ایجاد کرده که هم شعار محصول را 

تحقق می بخشد و هم بر زمینۀ خاکستری پله، به سرعت، چشم را به خود جلب می کند.

1. Iberia

تصویر 5-139: تبلیغ خطوط هوایی اسپانیا

)Stabilo( تصویر 5-140: تبلیغ ماژیک عالمت گذار استابیلو
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طراحی سیستم های هدایت بصری:
به آخرین باری که در یک ایستگاه قطار یا فرودگاه بودید، فکر کنید. آیا پیدا کردن مسیر و دسترسی 
و  عالئم  کرده اید،  سفر  دیگر  کشور  یک  به  اگر  بود؟  ساده  شما  برای  محل  آن  در  اطالعات  به 

نمادهایی وجود داشت که برای شما قابل تشخیص باشد؟
چنین عالئمی معمواًل به دو صورت عالئم هدایت بصری فضای خارجی و عالئم هدایت بصری 
فضای داخلی، به منظور هدایت افراد در یک محیط، به کار برده می شوند. علت جداسازی این عالئم 
از عالئم شهری و ترافیکی این است که عمومًا سیستم های هدایت بصری، به طور خاص برای هر 
مکان، طراحی و جاگذاری می شود و لزومی به رعایت استانداردهای عالئم ترافیکی و شهری در آن 
وجود ندارد. البته در برخی موارد، آنها هویتی همسو و در راستای تابلوهای راهنمایی شهر را به خود 
می گیرند. در طراحی آنها نیز معمواًل از رنگ های مورد استفاده در تابلوهای راهنمایی شهری استفاده 
می شود. استفاده از رنگ های مشابه در این دو مورد، فضایی منسجم تر و هماهنگ تر را ایجاد می کند 
که با توجه به عمر باالی این تابلوها، تأثیر مناسب تری را در ذهن و چشم مخاطب ایجاد می کند. 

نکتۀ دیگری که در مورد این استفادۀ همسان باید مطرح کرد این است که این همگونی رنگ ها 
باعث حذف تقدم و تأخر دیداری تابلوها می شود و خطاهای بصری را به حداقل می رساند. وقتی 
این عالئم را در فضای خارجی به کار می بریم، رنگ آنها عالوه بر جلب توجه، باید از هویت بصری 

فضایی که در آن به کار برده شده اند نیز تبعیت کند.
در این پارکینگ در ملبورن، برای حیات بخشیدن به فضای بی روح محیط، از نوشته های رنگین 
بزرگ بر دیوارها استفاده شده است. تضاد رنگین این نوشته ها در برابر فضای خنثی پارکینگ، آنها 

را در چنین فضایی برجسته می سازد.

تصویر 5-141: نوشته های رنگی پارکینگی در ملبورن
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کاربری مناسِب مراکز و مکان های پرتردد مانند مراکز حمل و نقل، به راحتی مسافران در پیدا کردن 
محل هایی مثل در خروج، محل دریافت بار، تلفن، رستوران، سرویس  بهداشتی و دیگر نیازها بستگی 

دارد. متأسفانه، بسیاری از این نشانه های بصری در فضاهای شلوغ، چندان موفق نیستند.
رنگ زرد درخشانی که در فرودگاه آمستردام مورد استفاده قرار گرفته، توجه خسته ترین مسافر را 
هم به خود جلب می کند و حتی با وجود وسعت پنجره ها و نور بیرون، همچنان واضح و خواناست.

البته باید به یاد داشت که همیشه لزومی به استفاده از رنگ های تند و درخشان وجود ندارد. تصویر 
زیر نمونۀ تابلوهای هدایت بصری در نیویورک است. استفاده از تضاد رنگی مشکی و سفید در شهر 

شلوغی چون نیویورک برای دیده شدن تابلوها انتخاب آگاهانه ای به نظر می رسد.

تصویر 5-142: نوشته های زرد درخشان در محیط فرودگاه در آمستردام

تصویر 5-143: تابلوی اطالع رسانی در شهر شلوغ نیویورک
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نمونۀ دیگری از استفاده از رنگ های شاد، جذاب و متنوع را می توان در تابلوها و عالئم راهنمای 
بیمارستان کودکان مشاهده کرد:

تصویر 5-144: عالئم راهنما در بیمارستان های کودکان
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* رنگ در طراحی شهری
با توجه به یافته های تحقیقات در حوزۀ طراحی و برنامه ریزی چشم انداز رنگی شهر1، رنگ، یکی 
از عوامل دستیابی به موفقیت در این زمینه است. چشم انداز رنگی شهر، برآیند رنگ اشیایی است 
که در فضای عمومی شهر در معرض دید قرار دارند. تأسیسات زیرزمینی شهری و تزئینات داخلی، 

ارتباطی با چشم انداز رنگی شهر ندارند.
یکی از شاخه های مهم رنگ شناسی2، کاربرد رنگ در فضاهای شهری است. از آنجا که ساکنین 
توجه  مرور،  به  رنگ  تحقیقات  فضاهای شهری می کنند،  در  تردد  را صرف  زیادی  زمان  شهرها، 
بیشتری به واکنش های مردم نسبت به رنگ های مختلف و استفادۀ علمی از رنگ برای شهروندان 
مختلف  رنگ های  شود.  خلق  آرامش بخش  و  پرجنب وجوش  دل انگیز،  محیطی  تا  می دهند  نشان 
گیاهان، خیابان ها، ساختمان ها، پیاده روها، تابلوی فروشگاه ها و ...، احساسات متفاوتی را در مردم 

ایجاد کرده و اطالعات گوناگونی را به آنها منتقل می کند.
رنگ که به عنوان یک ضرورت در شهر مطرح است، باید به الگویی جامع و بلندمدت برای شهر 
تبدیل شود و چشم اندازی خالقانه ایجاد کند. از میان عوامل مختلفی که بر هویت شهر تأثیرگذارند، 
بدون شک رنگ، با داشتن این قابلیت که در نگاه اول دیده می شود، عامل اصلی خلق یک شهر 
خاص است. بنابراین، موفقیت در برنامه ریزی و انتخاب رنگ، می تواند تا حد زیادی موجب بهبود 
تصویر کلی یک شهر و جاذبۀ آن شده و در نتیجه، به  یک دارایی نامشهود و بسیار ارزشمند تبدیل 

شود.

خاکستری،  سفید،  سیاه،  می دهند.  تشکیل  را  شهر  از  مهمی  قسمت  آنها،  رنگ  و  ساختمان ها 
قهوه ای و آبی، رنگ هایی هستند که معمواًل در ساختمان ها به کار برده می شوند. عالوه بر این که 
1. Urban Colourscape
2. Chromatology

تصویر 5-145: شهر شفشاون )Chefchaouen( در مراکش که به دلیل ساختمان ها و خیابان های آبی رنگ، مشهور است.
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یا کسل کننده در بخش های گوناگون شهر  ترکیب رنگ های مختلف تند و درخشان، تیره و مات 
وجود دارند، افراد مختلف هم خواسته های متفاوتی دارند؛ به عنوان مثال، جوانان از رنگ های گرم 
لذت می برند، افراد میانسال رنگ های خنثی را دوست دارند و سالمندان، رنگ های سرد را ترجیح 
می دهند. برای برآورده کردن خواسته های گوناگوِن افراد، معمواًل رنگ ها، شکل ها و نقش ونگارهای 
مختلف باید به گونه ای استفاده شود تا محیط شهری برای عموم مردم، زیبا، پاکیزه، دلپذیر و مطلوب 

جلوه کند.

عملکرد روانی و فیزیکی رنگ در محیط:
مردم معمواًل به حس بینایی خود در محیط متکی هستند و رنگ، اولین چیزی است که دیده می شود 
و نه تنها احساس زیبایی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه بر عواطف مردم و میزان بهره وری آنها از 

کار و زندگی نیز تأثیرگذار است.
چنانچه پیش از این نیز اشاره شد، پژوهش های گوناگون، تأثیر رنگ بر سالمت روانی انسان را ثابت 
کرده اند و موارد و نمونه های متعدد نیز اثبات می کنند که رنگ در فضای شهری، از نظر روانی و 

حسی بر شهروندان تأثیر می گذارد. 

یکی از این موارد، اغتشاش رنگی در شهر توکیوی ژاپن بود؛ بسیاری از ساکنان شهر در مواجهه با 
اتوبوس ها و تاکسی ها با رنگ هایی با درجۀ اشباع باال و نیز نور چراغ های چشمک زن نئون و تبلیغات 
رنگارنگ و خیره کننده، دچار سرگیجه شده و تندخو و تحریک پذیر شده بودند. در نتیجه انتقادی 
جدی را نسبت به شهرداری این شهر مطرح کردند و مقامات شهرداری توکیو را وادار کردند که 

انحرافات رنگی شهر را اصالح کرده و به ناراحتی و بی قراری عمومی پایان دهند. 

تصویر 5-146: اغتشاش بصری و آلودگی های مختلف نوری و رنگی می تواند تأثیرات ناخوشایندی بر سالمت روانی 
شهروندان داشته باشد.
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بنابراین، استفادۀ درست از رنگ در طراحی شهر، نه تنها به مردم کمک می کند تا احساس بهتری 
داشته باشند، بلکه عامل مهمی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان به شمار می رود.

به منظور تداوم زیباسازی محیط  برنامه ریزی چشم انداز رنگی شهر،  مطالعات مربوط به طراحی و 
زندگی صورت می گیرد. طراحی تک تک ساختمان ها، عناصر و اجزای فیزیکی موجود در خیابان ها و 
در نهایت، طراحی کل شهر، باید در راستای زیباسازی هرچه بیشتر انجام شود. رنگ های خیره کننده 
و تبلیغات بزرگ، از لحاظ بصری برای اغلب افرادی که در شهرها تردد می کنند، آزاردهنده است. 
چشم انداز شهری که در آن از رنگ های ساده و هماهنگ استفاده شده است، برای محیط شهر، 

ایده آل بوده و به شهروندان حس لذت و آرامش می دهد.

عملکرد فرهنگی رنگ در محیط:
الیل سارینن1، کارشناس برنامه ریزی شهری، می گوید: اجازه دهید شهر شما را ببینم تا بتوانم دربارۀ 
فرهنگ ساکنان آن صحبت کنم. رنگ که یکی از مهم ترین ویژگی های نمادین چهرۀ شهر به شمار 
می رود، به نوعی مجموعه ای از ارتباطات داخلی است و نقش ظریف و حساسی در توسعه و پرورش 
سلیقۀ زیباشناسی ساکنان یک شهر دارد. در شهرهای مختلف، رنگ ها با زیبایی شناسی شهروندان 
از  بخشی  بلکه  هستند،  ملی  زیبایی شناسی  مختلف  سلیقه های  تجسم  نه تنها  و  دارند  هماهنگی 
سنت های فرهنگی مختلف نیز به شمار می روند. بنابراین رنگ ها بیانگر فرهنگ محلی، ویژگی ها و 

سنت های تاریخی هستند.
عوامل مختلف، به روش های گوناگون، برای نشان دادن توسعۀ شهری و زندگی اجتماعی به کار 
می روند؛ اگر رنگ های سنتی شهر به دلیل توسعۀ اقتصادی و با گذشت زمان، آسیب ببیند، فرهنگ 

مربوط به آن نیز محو شده و شهر نیز فرهنگ خود را از دست خواهد داد.
طراحی و برنامه ریزی رنگی شهر، نه تنها در حفظ فرهنگ به مردم کمک می کند، بلکه چنانچه بتواند 
در انتقال هویت و شخصیت شهر، موفق عمل کند، نقش مهمی نیز در توسعۀ گردشگری و اقتصاد 
خواهد داشت. به عنوان نمونه، هر سال در ماه جوالی، به عنوان بخشی از جشنواره هنر، صدها چتر 
رنگین در خیابان ها و تفرجگاه های شهر آگوئدا2 در کشور پرتغال آویزان می شوند. سنتی زیبا که با 
وجودی که از آغاز آن چند سال بیشتر نمی گذرد، برای این شهر شهرتی جهانی به همراه داشته است. 
این کار نه تنها به خیابان های ساده، جنب وجوش و هیجان می بخشد، بلکه برای مقابله با گرما نیز 

سایه های دلپذیری را ایجاد می کند.

1. Eliel Saarinen
2. Águeda
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دسته بندی چشم انداز رنگی شهری:
چشم انداز رنگی شهر شامل رنگ های طبیعی و رنگ های مصنوعی است:

• رنگ های طبیعی: جاده های خاکی، سنگ ها، چمن، درختان، رودخانه، مناطق ساحلی و آسمان و 
غیره، رنگ های طبیعی شهر را تشکیل می دهند. رنگ های طبیعی، دو بُعد دارند: ایستا )استاتیک( 
و پویا )دینامیک(. بُعد پویا، عواملی مانند تابش آفتاب، ویژگی های فصلی و شرایط آب وهوایی را 
شامل می شود که رنگ اشیاء  را تحت تأثیر قرار می دهند و بُعد ایستا، عناصری مانند زمین، جاده های 

خاکی، سنگ ها، پوشش گیاهی و آب را شامل می شود که رنگ هایی نسبتًا پایدار دارند.
زیبایی رنگ، از این واقعیت ناشی می شود که طبیعت، همواره مورد توجه بوده و رنگ های موجود در 
آن، همیشه زیبا و مورد پذیرش انسان بوده است. بنابراین، در برنامه ریزی چشم انداز رنگی شهری، 
رودخانه ها  و  مراتع  درختان،  رنگ های  به ویژه  طبیعت،  در  موجود  رنگ های  از  تا  شود  سعی  باید 
محافظت شود. رنگ شهری که با جنگل یا اقیانوس احاطه شده است باید با رنگ شهرهایی که در 
خشکی محصور هستند، متفاوت و متمایز باشد. رنگ های طبیعی موجود، باید به عنوان پس زمینۀ 
شهر حفظ شود و رنگ های مصنوعی متناسب، که از این رنگ های طبیعی تبعیت می کنند، به آن 

اضافه شود؛ به این ترتیب می توان به یک چشم انداز رنگی هماهنگ در شهر دست یافت.
نیز شناخته می شوند،  به عنوان رنگ های فرهنگی  • رنگ های مصنوعی: رنگ های مصنوعی که 
دارد.  اشاره  حمل و نقل  و  تبلیغات  شهری،  مبلمان  جاده ها،  سازه ها،  ساختمان  ها،  رنگ  به  عمدتًا 
شوند.  تقسیم  موقت،  و  دائم  متحرک،  و  ثابت  رنگ های  به  می توانند  نیز  مصنوعی  رنگ های 
ساختمان های مختلف، سازه ها، خیابان ها، میدان ها و مجسمه های شهر، رنگ های دائمی و ثابت 
را تشکیل می دهند؛ وسایل حمل ونقل و پوشش عابران پیاده، رنگ های متحرک هستند و تبلیغات 
رنگ های  فروشگاه ها،  ویترین  و  نئون  تابلوهای  خیابان،  چراغ های  نوشتاری،  نشانه های  شهری، 

موقت هستند.

تصویر 5-147: چترهای رنگین آگوئدا در پرتغال، حال وهوایی متفاوت و مفرح به چهرۀ شهر می بخشند.
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عوامل تأثیرگذار در چشم انداز رنگی شهری:
• جغرافیا و آب وهوا

جغرافیا و شرایط آب وهوایی، از عوامل مهم تأثیرگذار بر هویت و شخصیت شهر هستند. از دیدگاه 
جغرافیایی و آب وهوایی، شهرها در انواع مختلفی دسته بندی می شوند، از جمله شهرهای سردسیر، 
شخصیت های  مختلف،  شهرهای  ترتیب،  این  به  غیره.  و  کوهستانی  ساحلی،  معتدل،  گرمسیر، 
متفاوتی دارند؛ به عنوان مثال، رنگ ساختمان ها در شهرهای ساحلی مدیترانه، روشن و درخشان و 

رنگ محیط های شهری در مناطق اسکاندیناوی، سنگین تر هستند.

• بستر تاریخی
شهر  فرهنگی  حامل  به  باشد،  شده  تشکیل  تاریخی  مناطق  تجمع  از  شهر،  رنگی  چشم انداز  اگر 
تبدیل شده و به طور مداوم فرهنگ و تاریخ شهر را نمایش می دهد. به دلیل تفاوت در باورهای ملی، 
تاریخ و آداب و رسوم، شهرها و کشورهای مختلف، اولویت های رنگی متفاوتی دارند و سبک های 

منحصربه فردی را در چشم انداز رنگی خود ایجاد می کنند.

تصویر 5-148: تفاوت رنگ ساختمان ها در سواحل مدیترانه )در ایتالیا(
در مقابل منطقۀ اسکاندیناوی )در نروژ(
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عالوه بر این، چشم انداز رنگی شهری در دوره های زمانی مختلف، نشان دهندۀ سطح اقتصادی و 
فرهنگ غالب در هر دوره است. به عنوان مثال در دهۀ 1950، استفاده از آجر در شهرهای چین رواج 
پیدا کرد و کل کشور، قرمز شد. در دهۀ 1960، برخی از مناطق، استفاده از دیوارهای سنگی را آغاز 
کردند و بخش وسیعی از شهرها خاکستری شد. پس از آن در دهۀ 1980، آجر سفید و شیشه های 

آبی محبوبیت پیدا کرد و این نوع معماری، امروزه نیز دیده می شود.
از  حفاظت  بنابراین  می شود.  قطع  نیز  تاریخش  با  آن  ارتباط  برود،  بین  از  شهر  سنتی  رنگ  اگر 
چشم انداز رنگی، به اندازۀ حفاظت از میراث فرهنگی شهر، اهمیت دارد. چنانچه سبک اصلی شهر از 
بین رفته باشد، حداقل رنگ های جدید ساختمان هایی که در اطراف بافت تاریخی و میراث فرهنگی 

شهر هستند باید با رنگ معماری کهن شهر، هماهنگ باشد.

رنگ و تاریخ و فرهنگ شهر، مکمل یکدیگر هستند. بنابراین در برنامه ریزی چشم انداز رنگی شهر، 
باید بر فرهنگ و تاریخ شهر تمرکز شود و اصل »مطالعه - توسعه - جانشینی« به کار برده شود؛ به 
این ترتیب که ویژگی های فرهنگی و تاریخی شهر، عمیقًا مورد مطالعه قرار گیرد، توسعه پیدا کند و 

سپس ویژگی های جدید، شکل بگیرد.

تصویر 5-149: هرم لوور که به عنوان بخشی جدید به موزۀ تاریخی لوور فرانسه اضافه شده است، اگرچه از لحاظ فرمی با 
ساختار معماری موزه تفاوت دارد ولی از لحاظ رنگی با آن هماهنگ بوده و در چشم انداز رنگی محیط، اختاللی ایجاد نکرده 

است.
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• توسعۀ فناوری
با توسعۀ اجتماعی و پیشرفت علمی، فناوری نیز به طور مستمر توسعه پیدا می کند و فرصت های 
بیشتری را در راستای عملکرد رنگ فراهم می کند و بر چشم انداز سنتی رنگی شهر نیز تأثیر می گذارد؛ 
را  نمای ساختمان ها  تغییر رنگ  امکان  نورپردازی، که  با  فناوری های مرتبط  از  استفاده  از جمله، 
فراهم می کند. در سال های اخیر، میان دانشگاهیان و دست اندرکاران شهر، بحثی در مورد چشم انداز 
رنگی شهر در شب، مطرح شده است که حوزه ای جدید بوده و با توسعۀ فناوری در ارتباط است و 

فرصت های جدیدی را برای تغییر و گسترش چشم انداز رنگی شهری به وجود می آورد.

ویژگی های چشم انداز رنگی شهری:
مشکالت چشم انداز رنگی شهری

• گرایش تجاری:
در حال حاضر، تمایل به تجاری سازی در برنامه ریزی و طراحی چشم انداز رنگی شهری وجود دارد 
و کاماًل واضح است که شهر به عنوان محلی برای تبلیغات تلقی می شود. تابلوهای تبلیغاتی بزرگ 
و تمام رنگی بر پشت بام ها، نمای ساختمان ها و میدان ها، خودسرانه نصب می شوند. حتی برخی از 
با تبلیغات رنگارنگ پوشیده شده و چهرۀ بسیاری از شهرها آشفته و بی نظم  نیز  بناهای تاریخی 
شده است. به خصوص تابلوها و تبلیغات رنگی فروشگاه ها که نه تنها رنگ اصلی ساختمان ها را از 
بین می برند، بلکه موجب اغتشاش رنگی شده و شهر را شلوغ، بی نظم و بهم ریخته می کنند و این 
آشفتگی به رهگذران نیز منتقل می شود. بنابراین نهادها و سازمان های مسئول باید قوانینی را در 

جهت محدود کردن تبلیغات رنگین و تابلوی مغازه ها، وضع و اجرا کنند.

تصویر 5-150: نمونه هایی از نورپردازی رنگی بر نمای ساختمان ها
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• گرایش سلطه جویانه:
مردم  به  اطالعات  انتقال  برای  زبان عمل می کند، می تواند  به عنوان یک  رنگ، خود  که  آنجا  از 
استفاده شود. ساختمان های جدید با استفاده از ترکیب رنگ های جدید برای نشان دادن برتری خود، 
تالش می کنند. برخی از شرکت های بزرگ نیز بدون توجه به چشم انداز رنگی شهر و تنها برای 
نمایش برتری و تمایز، ساختمان های خود را با رنگ های مختلف، رنگ آمیزی می کنند. آنها از مواد 
و مصالح مدروز و درخشان ترین رنگ ها برای تزئین ساختمان های خود استفاده می کنند. در نتیجه، 
خاکستری،  بناهای  از  بین مجموعه ای  در  را  درخشان  نماهای  و  دیوارها  با  مردم، ساختمان هایی 
به راحتی می بینند و تشخیص می دهند. این ساختمان های بزرگ با رنگ های درخشان، عواقبی جدی 

برای چشم انداز شهر در پی دارند و اعمال قانون در این موارد، ضروری به نظر می رسد.

• گرایش به ُمد:
به دلیل فقدان تحقیق، حمایت و برنامه ریزی در خصوص چشم انداز رنگی شهری، استفادۀ مردم از 
رنگ های مدروز، مشکالتی را ایجاد می کند. در اغلب موارد، دست اندرکاران ساخت وساز شهری، 
معماران و صاحبان ساختمان ها ممکن است مقاصد تجاری یا انگیزه های قوی نداشته باشند ولی 
تمایل دارند که از مد پیروی کنند و همین امر، منجر به آشفتگی رنگی می شود. مد، همیشه به 
معنای زیبایی نیست و اقتصاد قدرتمند نیز لزومًا معنای توسعۀ فرهنگی ندارد. ساختمان های مختلف، 
تاریخ ساخت متفاوتی دارند. مردم نباید گرایشات مد را کورکورانه دنبال کنند و نسبت به اقدامات 

خود که ممکن است در تضاد با زیبایی شناسی و میراث فرهنگی شهر باشد، بی توجه باشند.

ترکیب بندی چشم انداز رنگی شهری:
متفاوت  بلکه درخشندگی ها و خلوص  نمی شود،  فام رنگ محدود  به یک  تنها  اصلی شهر،  رنگ 
تناسبات  باثبات و هماهنگ، در  برای رسیدن به یک محیط رنگِی  نیز شامل می شود.  را  رنگ ها 
از محیط را اشغال کند، رنگ  باید 75 درصد  ایفای نقش اساسی خود  رنگی، فام اصلی به منظور 

کمکی، 20 درصد و رنگ تزئینی، 5 درصد.

رنگ اصلی: دیوارهای بیرونی، رنگ اصلی را تشکیل می دهند و بزرگ ترین سطح و طوالنی ترین 
زمان مشاهده را به خود اختصاص می دهند.

رنگ کمکی: اشیاء دیگری که در فضای بیرونی و خارج از دیوارها قرار دارند، رنگ کمکی را شکل 
می دهند و تغییراتی در فام، میزان درخشندگی و درجات رنگی ایجاد می کنند و در عین حال باید با 

رنگ اصلی هماهنگ باشند. 
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رنگ تزئینی: الزم است معماری، در بخش های مختلف، با رنگ تزئین شود، مانند ورودی ها، عالئم، 
فام اصلی،  تغییر در  تزئینی می توانند  اگرچه بخش های  بام و جزئیات دیگر.  لبۀ  بام، پیش آمدگی 
درخشندگی یا خلوص رنگ داشته باشند، ولی سطح آنها نباید از سطح مناطقی که رنگ های کمکی 

دارند، بزرگ تر باشد.

اصول طراحی چشم انداز رنگی شهری:
بلکه به  اجرای موفقیت آمیز چشم انداز رنگی شهری، به احساس شخصی و فردی بستگی ندارد؛ 

رعایت اصول زیر در طراحی و برنامه ریزی آن وابسته است:

• اصل زیبایی انسانی و طبیعی:
زیبایی رنگ، از سرشت طبیعی آن ناشی می شود و همیشه رنگ اصلی طبیعت، به راحتی برای انسان 
رنگ های طبیعت،  بازتاب  باید  در محیط شهر  رفته  به کار  رنگ های  بنابراین  است.  پذیرش  قابل 

به ویژه رنگ طبیعی درختان، مراتع و رودخانه ها باشد و نباید با رنگ های طبیعی رقابت کند.

در طراحی چشم انداز رنگی شهر، سطوح وسیع و بزرگ نباید با رنگ های اغراق شده پوشانده شوند 
تا زیبایی های طبیعی و انسانی دیده شوند. به عنوان مثال، در بیشتر مناطق پاریس، زمین و دیوارها، 
و حتی  زیبایی های طبیعی محیط  تا  باعث می شود  این موضوع  و  بژ هستند  و  خاکستری روشن 

لباس های رنگارنگ عابران، بیشتر جلوه کند.

تصویر 5-151: سقف طالیی منطقۀ سلطنتی پکن
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• اصل تدوام تاریخ:
به دلیل شرایط طبیعی و اجتماعی، هر شهر در فرایند توسعه، رنگ های خاص و دلخواه خود را شکل 
می دهد. در طراحی چشم انداز رنگی شهر، رنگ های محلی باید مورد توجه قرار گیرند و با شرایط 
آب وهوایی و زیست محیطی تطابق داشته باشند و همچنین رنگ های سنتی مردم در راستای توجه 
به تاریخ محلی، محترم شمرده شوند. استفاده از رنگ، سبک چشم انداز رنگی شهری و حال وهوای 

فرهنگی آن را نشان می دهد. رنگ در فضای شهری، تجمیع تاریخ شهر است.

پکن،  در  مثال،  به عنوان  فرهنگی هستند.  و  اقتصادی  روندهای سیاسی،  بازتاب  رنگ ها  از  برخی 
سقف های طالیی بخش سلطنتی، در تضاد با سقف های خاکستری منطقۀ مسکونی و نشان دهندۀ 

برتری شاهانۀ جامعۀ فئودالی چین است.
در شهرهای جنوبی چین، سفال های خاکستری و دیوارهای سفید و در شهرهای آلمان، سفال های 
قرمز و دیوارهای زرد رایج است. رنگ های متفاوت دیوارها، سفال ها و کاشی ها نه تنها تفاوت در 
ناشی  مختلف  فرهنگی  و سنت های  گوناگون  ملیت های  از  بلکه  می آورند،  پدید  را  زیبایی شناسی 

می شوند.
مناطق  ولی  می رسند؛  به نظر  شبیه هم  بگیریم،  نظر  در  را  اروپایی  کلیساهای شهرهای  فقط  اگر 
مسکونی در شهرهای مختلف مثاًل ونیز و آمستردام، کاماًل متفاوت هستند. اگرچه قطعًا بخشی از 
رنگ های هر شهری جدید هستند ولی رنگ ها ریشه در تاریخ دارند. هنگامی که چشم انداز رنگی 
شهری شکل گرفت،  حامی فرهنگ و تاریخ شهر می شود. بنابراین شهرها نباید رنگ های تاریخی 

خود را تغییر دهند، چراکه این تغییر، به معنای قطع ارتباط با تاریخ شهر است.

)Stralsund( تصویر 5-152: رنگ های سنتی شهری قدیمی در آلمان
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• اصل پیروی از عملکرد:
چشم انداز رنگی شهر باید از الزامات عملکردی پیروی کند. اولین الزام، عملکرد کلی شهر است. 
دومین الزام، عملکرد حوزه های شهری است. تفاوت رنگ بین یک شهر تجاری و یک شهر فرهنگی 
باید قابل تشخیص باشد؛ همچنین رنگ های یک شهر بزرگ و یک شهر کوچک باید متمایز باشند.

به دلیل کارکردهای مختلف شهرهای مدرن، رنگ های متفاوتی نیز باید در بخش های مختلف شهر 
به کار برده شود.

در  به کاررفته  رنگ  باشند؛  داشته  رنگ هایی جدی  باید  میادین،  یا  اداری شهر  مرکز  کلی،  به طور 
مناطق صنعتی باید ساده و در عین حال، بانشاط باشد؛ رنگ مناطق تجاری باید چشم گیر و درخشان 
باشد تا توجه مردم را در جهت افزایش مصرف، جلب کند؛ بخش های فرهنگی به رنگ های زیبا 
و ظریف احتیاج دارند تا میراث فرهنگی شهر را به خوبی به نمایش بگذارند؛ مناطق تفریحی، به 
رنگ های زنده و خالص نیاز دارند، چراکه این قبیل رنگ ها، حال وهوایی شاد و خوش بینانه ایجاد 
می کنند. در مناطق مسکونی نیز عمومًا از رنگ های روشن، گرم و مالیم استفاده می شود تا شرایط 
مناسبی برای محیط زندگی فراهم شود؛ در مناطق اداری و دفاتر کاری نیز معمواًل تمایل به استفاده 

از رنگ های خنثی و سرد وجود دارد تا محیط کاری، منطقی و آرام تجسم شود.

• اصل هماهنگی:
هماهنگی، نه تنها اصل اساسی در استفاده از رنگ است، بلکه اصلی مهم در چشم انداز رنگی شهر 
نیز هست. این اصل، عوامل ترکیبی مختلفی را در چشم انداز رنگی شهر شامل می شود، از جمله: 
رنگ های طبیعی، مصنوعی، ثابت، سیال، دائم و موقت و غیره. هارمونی، این الزام را ایجاد می کند 
که چشم انداز رنگی شهر، یکپارچه سازی شود و درعین حال، تفاوت هایی هماهنگ در آن وجود داشته 
باشد. اگر تغییری در رنگ وجود نداشته باشد، هماهنگی نیز وجود نخواهد داشت؛ اما اگر تغییرات 

رنگی زیاد باشند نیز هماهنگی ایجاد نخواهد شد. 
هماهنگی در چشم انداز رنگی شهر، دو جنبه دارد: یک جنبه، هماهنگی بین رنگ های مصنوعی 
و رنگ های طبیعی )یا رنگ های زیست محیطی طبیعی شهر( است و جنبۀ دیگر، هماهنگی بین 
رنگ های مصنوعی و رنگ های ساختمان ها و سازه های مصنوعی است. چشم انداز رنگی شهر باید 
با رنگ های طبیعی محیط زیست، هماهنگ باشد. رنگ های شهری که در وسط یک جنگل سبز یا 
در میان اقیانوسی آبی قرار دارد، باید با رنگ های به کار رفته در شهری که محصور در خشکی است 
یا یک ابرشهر، متمایز باشد. اگر در یک شهر کوچک سرسبز، بیش از حد از رنگ های تند و پرمایه 

استفاده شود، هماهنگی چشم انداز رنگی شهری تضعیف خواهد شد.
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به  را  زیادی  )اتریش( که گردشگران  یا سالزبورگ  اینسبروک  مانند  اروپایی  در شهرهای کوچک 
خود جذب می کنند، از رنگ های روشن در ساختمان ها استفاده می شود، به این دلیل که معمواًل این 

شهرها با کوه های بزرگ سرسبز، رودخانه ها یا مناظر برفی سفید در زمستان، احاطه شده اند.

اگر در یک شهر ساحلی، بیش از اندازه از رنگ خاکستری استفاده شود، شهر، شور و نشاط خود را 
از دست می دهد. رنگ اصلی شهر ونیز، قرمز گرم است، ولی احساس بی نظمی را ایجاد نمی کند و 
در عین حال، فضایی پرجنب وجوش و زنده دارد. در زمانی که رنگ طبیعی وجود دارد، باید سعی شود 
این رنگ، پس زمینۀ شهر را تشکیل دهد و رنگ های فرهنگی، از این رنگ های طبیعی پیروی کنند؛ 

به این ترتیب در چشم انداز رنگی شهر، هماهنگی به وجود می آید.

تصویر 5-153: رنگ های روشن ساختمان ها در شهر سالزبورگ )اتریش(

تصویر 5-154: شهر ونیز - ایتالیا
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شهر چینی کینگ دائو، نمونۀ خوبی برای کاربرد و تأثیر رنگ در فضای شهری است. طیف رنگی کل 
شهر، از سفال های قرمز، درختان سبز و آبی آسمان و آب تشکیل شده است. تنها رنگ مصنوعی، 
قرمز است و بقیۀ رنگ ها، رنگ های طبیعی هستند. تأثیر مناسب رنگ این شهر، به دلیل استفادۀ 
هوشمندانه از رنگ های طبیعی برای دستیابی به یک هماهنگی کلی و واحد، بین رنگ های طبیعی 

و مصنوعی در بخش قدیمی این شهر است.

رنگ  هیچ  چنانچه  هستند،  طبیعی  رنگ  فاقد  که  جدید  شهری  فضاهای  یا  بزرگ  شهرهای  در 
سنتی خاصی وجود نداشته باشد، رنگ مایه اصلی باید خنثی باشد و در فضاهای کاربردی و ساختار 
ساختمان ها باید از رنگ هایی استفاده شود که رنگ مایه اصلی را معرفی و تعریف کنند. در شرایط 
عادی، رنگ نمای ساختمان های بزرگ باید به رنگ مایۀ اصلی نزدیک باشد تا فرصت تغییر رنگ 
برای بخش هایی مثل پنجره ها فراهم گردد. ساختمان هایی که ساختاری گسترده و پیچیده دارند، 
باید رنگی یکنواخت داشته باشند تا در چشم انداز کلی شهر حل شوند؛ در ساختمان های کوچک 
با طراحی رنگ در بخش هایی مانند بالکن ها، درها و پنجره ها می توان در ساختار کلی، یک ریتم 

بصری ایجاد کرد.
اطراف  در  اگر  باشند؛  خود  اطراف  محیطی  رنگ های  مراقب  باید  در شهرها  ساختمان های جدید 
از  باید  جدید  ساختمان های  در  دارد،  وجود  ناموزون  و  ناسازگار  رنگ هایی  اصلی،  ساختمان های 
رنگ هایی استفاده شود که این تعارض را کاهش داده یا رنگ هایی انتقالی داشته باشند. رنگ مایۀ 
اصلی شهری هرچه باشد، رنگ های مورد استفاده در سنگ فرش ها باید به رنگ های طبیعی یا رنگ  
سنگ یا آجر نزدیک باشد. به طورکلی در سطوح وسیع نباید از رنگ هایی استفاده شود که تعادل و 

هماهنگی چشم انداز رنگی شهر را برهم می زنند.

تصویر 5-155: شهر کینگ دائو - چین
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• اهمیت برنامه ریزی برای چشم انداز رنگی شهری:
این  می کند.  منعکس  را  آن  کلی  سبک  و  شهر  تاریخ  مستقیم،  به طور  شهری،  رنگی  چشم انداز 
چشم انداز، ویژگی شهر و جزء مهمی از جذابیت آن و همچنین نمادی از شخصیت شهر است. الزم 
است که هر شهر، رنگی را انتخاب کند که منعکس کنندۀ ویژگی های آن باشد. امروزه چشم انداز 
بیرونی شهر  تصویر  به  تنها  این چشم انداز،  است.  جامعه  مختلف  بخش های  دغدغۀ  رنگی شهر، 
مربوط نیست؛ بلکه بر کیفیت محیطی فضاهای عمومی نیز تأثیرگذار است و به طور کامل توسعه 
برنامه ریزی  به  فرهنگی  و  تاریخی  شهرهای  توجه  دالیل  می کند.  منعکس  را  اجتماعی  تمدن  و 

چشم انداز رنگی شهری را می توان در نکات زیر دانست:

1( چشم انداز رنگی شهر، یکی از اجزای مهم کیفیت زندگی است:
رنگ، یکی از محبوب ترین عناصر زیبایی و بنابراین بخش مهمی از زیبایی شهر است و عامل مهمی 
است که بر کیفیت زندگی شهری تأثیر می گذارد. پژوهش های روان شناسی نشان می دهند که رنگ 
می تواند در سالمت روانی انسان مؤثر باشد و یافته های جدید نیز تأیید می کند که چشم انداز رنگی 
شهری بر ذهنیت ساکنان شهر تأثیرگذار است. به عنوان مثال، می توان مجدداً به شورش رنگ در 
توکیو اشاره کرد که در آن بسیاری از مردم در مواجهه با رنگ های شدید در تبلیغات خیره کننده، 
ترافیک و دیوارها و شیشه های رنگین، احساس سرگیجه و بی قراری کرده، به شدت انتقاد می کنند 
و مقامات شهرداری توکیو باید این انحراف رنگی را تصحیح کنند تا بی قراری و اضطراب مردم را 

از بین ببرند.
مثال هایی از این دست نشان می دهند که نقش چشم انداز رنگی شهر بر روان انسان ها بسیار مهم 
است. امروزه این تأثیرات در کشورهایی مانند آلمان، اتریش، فرانسه، هلند و بسیاری از کشورهای 
دیگر به اصولی مطلوب تبدیل می شوند. شهرها و روستاهای این کشورها، شبیه شعر هستند و با 
وجود برخورداری از تاریخی طوالنی، معماری اغلب آنها کیفیتی عادی و کلی دارد؛ اما این شهرها 
همچنان حس زیبایی، گرمی و راحتی را منتقل می کنند. این موضوع به طور مستقیم به طرح ریزی 
چشم انداز محیط ارتباط دارد. زمانی که مردم در خیابان های چنین شهرهایی راه می روند، آمیزه ای 
از رنگ های خیره کننده را احساس نمی کنند و تبلیغات عظیم، دید آنها را مسدود نمی کند. رنگ های 
مختصر و هماهنگ، احساساتی جزئی در مردم ایجاد می کند که بخش ظریف و زیبایی از زندگی 
متمدن آنهاست. بنابراین ما باید به چشم انداز رنگی شهری نیز مانند کنترل سروصدا و آلودگی هوا 

توجه کنیم و همواره به زیباسازی و بهینه سازی کیفیت محیط زندگی شهری بپردازیم.



رنگ در طراحی244

2( چشم انداز رنگی شهر، عامل مهمی در انتقال تاریخ و فرهنگ شهری است:
برخی  توسط  و فرهنگ  اقتصاد  است. سیاست شهری،  تاریخی شهر  میراث  به خودی خود  رنگ 
از انواع رنگ منعکس می شود. بنابراین نابودی رنگ سنتی شهر، با نابودی تاریخ آن یکی است. 
تاریخ،  تا  نیازمند حفاظت هستند  فرهنگی،  میراث  به عنوان  فرهنگی شهر،  و  تاریخی  ویژگی های 

تداوم یابد.

3( چشم انداز رنگی شهر، تجسم تمدن مدرن است:
چشم انداز رنگی شهر، از مدت ها قبل وجود داشته ولی طرح ریزی و برنامه ریزی برای آن، موضوعی 
مدرن است. پیش از این، شهرهای سنتی با رشد بهره وری کم، توسعه یافته بودند و چشم انداز رنگی 
شهر به مواد ساختمانی و تکنیک های ساخت وساز محدود بود. مردم نمی توانستند از مواد گران قیمت، 
تنها برای رنگ استفاده کنند. بنابراین بخش وسیعی از رنگ شهر را رنگ های ذاتی مواد و مصالحی 
مثل آجر قرمز یا مواد ارزان قیمت و در دسترس مثل رنگ زرد و سفید تشکیل می داد. مردم محلی 
نمی دانستند که ساختمان ها در کشورها، ملیت ها یا مناطق دیگر، رنگ های متفاوتی دارند. در این 

انتخاب منفعل، قوانین زیبایی شناسی، بالقوه نقش داشتند اما بازتاب آگاهانۀ تمدن بشری نبودند.

در ساختار مدرن شهری، این موضوع تغییر کرده است. مردم به راحتی می توانند رنگ معماری و 
جدید،  مواد  و  می کند  حمایت  سازها  از ساخت و  قوی  اقتصادی  چراکه  کنند،  کنترل  را  تجهیزات 
فناوری ها و تکنیک های جدیدی ابداع شده اند که مقرون به صرفه هستند و محبوبیت پیدا کرده اند. در 
این میان، رسانه های مدرن و سفرهای راحت، مرزهای فرهنگی را از میان برداشته و مردم می توانند 

یکدیگر را تحت تأثیر قرار دهند. در حقیقت، تمایل به ُمد نیز در معماری وجود دارد.

تصویر 5-156: دیوارهای سفید و سفال های سیاه شهر سوژو - چین
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با این پس زمینه، این سؤال مطرح می شود که مردم چگونه چشم انداز رنگی شهر را کنترل می کنند. 
امروزه چندان دشوار نیست که شهر توسط یک پوشش لوکس و جدید تحت پوشش قرار گیرد، اما 
خلق یک رنگ مایۀ ظریف و هماهنگ نیز کار ساده ای نیست و نیازمند آموزش دقیق فرهنگی برای 

مدیران شهری، معماران و صاحبان ساختمان هاست.

• کارکرد برنامه ریزی چشم انداز شهری:
کارکرد اول، ترویج مدیریت نظام مند شهری است. از آنجا که کارکردهای شهری، اصالح و تصفیه 
شده اند، مدیریت شهری نیز پیچیده تر شده است. در راستای افزایش بهره وری مدیریت، استفاده از 

رنگ، بیشتر به صورت ابزاری است.
کارکرد دوم، برجسته کردن ویژگی ها و حال وهوای بومی است. تأثیر چشم انداز رنگی کلی شهر، 
بیشتر از معماری نشأت می گیرد. رنگ معماری سنتی، اغلب نقشی کلیدی بازی می کند. به عنوان 
مثال، دیوارهای قرمز و کاشی های لعاب دار در پکن یا دیوارهای سفید و سفال های سیاه در سوژو به 

دلیل سابقۀ تاریخی خاص، فرهنگ خاص محلی و محیط جغرافیایی ویژه، شکل گرفته اند.
کارکرد سوم، زیباسازی چشم انداز شهر است. جذابیت رنگ، پایانی ندارد؛ می تواند بیانگر احساساتی 
غنی باشد و جذابیت های هنری قدرتمندی دارد. فعالیت های هنری از دوران باستان تا به امروز را 
نمی توان از کاربرد رنگ توسط هنرمندان تفکیک کرد. چشم انداز رنگی شهری که به درستی طراحی 
بر  و می تواند  تأثیر می گذارد  و حال وهوای محیط  مردم  احساسات  بر  زیادی  تا حدی  باشد،  شده 

جذابیت شهر بیافزاید.

• ویژگی های محلی چشم انداز رنگی شهری:
ویژگی های محلی شهر، چهار جنبۀ مختلف دارند:

و  طراحی  ترکیب  می شود.  غیره  و  محصوالت  آب وهوا،  توپوگرافی،   شامل  که  موقعیت؛  و  مکان 
طبیعت، یکی از اصول اساسی طراحی است. شرایط محیط جغرافیایی، بر چشم انداز رنگی شهر تأثیر 

می گذارد و نباید دست کم گرفته شود.
فرهنگ عامه؛ هر منطقه، آداب و رسوم خاص خود و سالیق و اولویت های رنگی مخصوص به خود 

را دارد که شاخصه های فرهنگی و اجزای اصلی فرهنگ ملی آن به شمار می رود.
شهر،  رنگی  چشم انداز  که  است  جایی  و  است  مدرن  شهرهای  اصلی  مشخصۀ  که  نظام مندی؛ 

برنامه ریزی جامع و هماهنگی های کل شهر را منعکس می کند.
پویایی؛ همه چیز در دنیا دائمًا در حال تغییر است، هرچند که تغییرات، نسبی هستند.
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اجتماعی.  علوم  و  طبیعی  علوم  بین  موضوعی  است،  پیچیده  موضوعی  مسئلۀ چشم انداز شهری، 
می تواند  بلکه  دارد،  ارتباط  شهر  تصویر  با  مستقیم  به طور  نه تنها  شهری  رنگی  چشم انداز  کیفیت 

موجب ارتقای اعتماد به نفس ساکنان شده و به یکی از جاذبه های مهم گردشگری تبدیل شود.
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* رنگ در طراحی تارنما و فضای مجازی
رنگ ها چگونه به موفقیت تارنماها کمک می کنند؟

شاید فکر کنید که رنگ در طراحی تارنما، اهمیت چندانی ندارد و چندان مهم نیست که یک تارنما 
سبز باشد یا  آبی. ولی باید بدانیم که رنگ، تفاوتی عظیم ایجاد می کند و رنگ های مختلف، معانی 
برای  ابزار  مهم ترین  رنگ،  بدون شک  می دهند.  انتقال  مجازی  فضای  مخاطبان  به  را  متفاوتی 

تأثیرگذاری بر احساسات بازدیدکنندگان یک تارنماست. 
تا اینجا دیدیم که در پس هر رنگ، تأثیرات روانی متفاوتی وجود دارد. رنگ ها می توانند مردم را 
تحریک کنند، اشتهای آن ها را افزایش دهند، به آنها احساس گرمی یا راحتی و آرامش دهند. براساس 
مطالعات کرومودینامیک، رنگ قرمز به سادگی شما را به هیجان می آورد. تارنمای کوکاکوال، قرمز 
است و احساس یک روز گرم و توأم با تنبلی را برای شما ایجاد می کند، یعنی زمانی را تداعی می کند 

که احتیاج به نوشیدن کوکاکوال دارید.
حواس انسان با عوامل بسیاری تحریک می شود. یکی از مؤثرترین راه های به هیجان آوردن افراد، 
تاباندن نور قرمز به دیوار اتاق است. این کار قباًل توسط دانشمندان انجام شده و نتیجۀ واضحی به 
دست آمده است: فردی که در یک اتاق به رنگ قرمز زندگی می کند، نسبت به کسی که در یک 
اتاق به رنگ آبی زندگی می کند، ضربان قلب بیشتر و فشار خون باالتری دارد. دلیل این امر این 
است که همانطور که می دانیم قرمز، نماد هیجان است. مردم در زیر نور قرمز، تمایل بیشتری به 
قمار و شرط بندی دارند تا زیر نور آبی. به همین دلیل است که شهرهایی مثل الس وگاس از نورهای 

قرمز زیاد برای تحریک افراد استفاده می کنند.
رنگ، روی عملکرد هم تأثیر دارد. نور قرمز باعث می شود که مردم سریع تر عمل کنند و احساس 
قدرت بیشتری داشته باشند، که البته همیشه هم مفید نیست؛ درحالی که نور آبی باعث می شود افراد، 

قبل از اقدام، بیشتر فکر کنند. 
ارتباط غیرکالمی است که واکنش فیزیکی و عاطفی  همان طور که پیش تر گفته شد، رنگ یک 
بازدیدکنندگان و بینندگان را در پی دارد. رنگ ها قادرند لحن مناسب را ایجاد کنند و پیام مهمی 
برای افراد در بر داشته باشند. رنگ ها می توانند آرامش یا هیجان ایجاد کنند، احساسات را تحریک 

کنند و محرکی برای اقدام باشند. به یاد داشته باشید رنگ، فوق العاده قدرتمند است.
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انتخاب رنگ برای تارنما:
انتخاب رنگ برای تارنما به معنی انتخاب رنگ مورد عالقۀ خود و تبدیل آن به طرح نیست. معنی 
آن این است که رنگ مناسب را انتخاب کنید تا واکنش مورد نظر را از مخاطبان خود به دست آورید. 
اگر مخاطبان خود را به خوبی می شناسید و به بهترین رنگ برای آنها پی برده اید، در این روند، 
نصف راه را رفته اید. تقریبًا بعید است که رنگی را انتخاب کنید که برای همۀ بازدیدکنندگان تارنمای 
شما مناسب باشد، بنابراین مهم تر این است که بتوانید تعیین کنید که کدام رنگ و تن برای اغلب 

کاربران موردنظر، مناسب خواهد بود.
براساس منابع مختلف، نیمی از افرادی که از یک تارنما بازدید می کنند، به دلیل رنگ مورد استفاده 
در طراحی آن، هرگز مجدداً به آن تارنما مراجعه نمی کنند. اولین چیزی که الزم است مردم به هنگام 
بازدید از تارنمای شما ببینند، رنگ های نام تجاری شماست. اگر چند رنگ دارید و افراد نمی توانند 

رنگ اصلی را تشخیص دهند، باید به طراحی مجدد فکر کنید.

تصویر 5-157: رنگ ها و تأثیرات آنها
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طراحان عالوه بر خلق یک سبک برای تارنما، حرکت را در آن ایجاد می کنند و احساسات خلق 
ابزاری  رنگ،   می دهند.  انجام  رنگ  انتخاب  براساس  زیادی  حد  تا  را  خود  هدفگذاری  و  می کنند 
قدرتمند و عنصری مهم است که همۀ طراحان به هنگام خلق یک تارنما، باید اهمیت آن را درک 

کنند.
تئوری رنگ، تمرینی است برای استفاده از معنی در پس رنگ، برای ایجاد یک تجربۀ حسی. این 
موضوع را می توان با برخی از اطالعات مربوط به طراحی تارنما به کار برد. آگاهی از دسته بندی های 
مختلف رنگ مانند رنگ های مکمل یا مشابه، رنگ های گرم، سرد و خنثی که پیش تر توضیح داده 
شده اند، می تواند به نفع طراح باشد و به او کمک کند تا معانی را خلق کند و بدون استفاده از کلمات، 
احساسات خاصی را در طراحی تارنما ایجاد کند. )فراموش نکنید طراحی تارنما باید با استفاده از 

سیستم RGB که در فصل 3 توضیح داده شد، انجام شود.(
ممکن است مردم در مورد معنای دقیق رنگ ها و اینکه طراحان باید از چه رنگ هایی برای ایجاد 
که  است  این  است  مسلم  آنچه  ولی  باشند  داشته  نظر  اختالف  کنند،  استفاده  خاص  حس  یک 

مخاطبان، قطعًا نسبت به رنگ، واکنشی احساسی خواهند داشت.
به هنگام انتخاب یک ترکیب رنگی برای یک تارنما الزم است آگاهانه و حساب شده عمل کنید، 
و  توصیه های کارشناسانه  البته،  و  تئوری رنگ  اصلی  از اصول  و  نکنید  استفاده  را بی هدف  رنگ 
تخصصی کمک بگیرید. از رنگ هایی استفاده کنید که برای مخاطبان و گروه هدف شما مناسب 
باشد، پیامی را که کارفرما از شما می خواهد به مشتری منتقل کند و احساس کلی را که می خواهید 

کاربر در تارنمای شما تجربه کند، ایجاد نماید.
در این بخش، قصد داریم مهم ترین جنبه های رنگ و اصول اصلی ترکیب رنگ، معنی رنگ در 
طراحی تارنما و همچنین معانی نمادین رنگ ها را بیان کنیم. افرادی که با اصول اصلی طراحی 
تارنما آشنا نیستند، رنگ ها را بر اساس سلیقۀ شخصی خود انتخاب می کنند و فقط رنگ هایی را در 
ترکیب با یکدیگر به کار می برند که ظاهر خوبی داشته باشد. البته اگر دید خوبی داشته باشید و به 
طور شهودی، ترکیب رنگی را برای یک تارنما حدس بزنید، فوق العاده است ولی همۀ افراد در این کار 
مهارت ندارند. بنابراین به همۀ کسانی که در مورد انتخاب ترکیب رنگی تارنما چندان مطمئن نیستند، 
توصیه می شود که اصول اولیۀ تئوری رنگ را که بسیار ساده و واضح است، یاد بگیرند. اگر بدانید که 
ترکیب رنگ به کار رفته در تارنما، چه چیزی را بیان می کند، از اشتباهات بزرگ دوری خواهید کرد.



رنگ در طراحی250

معانی رنگ برای کاربران فضای مجازی:
اغلب رنگ ها می توانند بسته به چگونگی استفاده از آنها، وسعت رنگ های اطرافشان و معنای ضمنی 
به  توصیفی،  کلمات  از  استفاده  به  نیاز  بدون  می توانند  رنگ ها  باشند.  منفی  یا  مثبت  تارنما،  خوِد 
تارنماها معنی بدهند، می توانند به حرکت چشم کاربر کمک کنند و جنبش و حرکتی ایجاد کنند که 
توجه کاربر را به سرتاسر صفحه هدایت  کند. همانطور که در تارنمای بسیاری از شرکت ها مشاهده 
کرده اید، رنگ ها احساسات و ارزش هایی را ایجاد می کنند که به کاربران نشان می دهد که موضوع 

کار شرکت چیست و چه نوع محصوالتی می فروشد یا چه نوع خدماتی را ارائه می دهد.
با انتخاب دقیق رنگ، از مزیت های آن استفاده کنید و ارزش ها و پیام هایی را که در حال تالش برای 
ارائه و فروش آنها هستید، نشان دهید. نظر و عقیدۀ بازدیدکنندۀ تارنما، نسبت به شما و محصوالت 
و خدماتتان، بالفاصله پس از اینکه او برای اولین بار تارنمای شما را می بیند، شکل می گیرد و این 
یا خدمات شما نیست. وقتی  یا عالی بودن محصوالت  نظر و برداشت، به خاطر پیشنهادات شما 
صفحۀ  تارنمای شما در مقابل بازدیدکننده نمایان می شود، رنگ هایی که به کار برده اید، بر ناخودآگاه 
افراد تأثیر می گذارد. این اتفاق می افتد چون همۀ ما به طور شهودی و روانی به رنگ واکنش نشان 
می دهیم. چنانچه ترکیب رنگی انتخاب شده برای جلب توجه مخاطبان، درست و مناسب باشد، بخش 

عظیمی از کار انجام شده است.
بیایید به برخی از تارنماها نگاهی بیاندازیم تا ببینیم هر رنگ چه احساسی را ایجاد می کند:

نیرو،  قرمز، رنگ عشق، قدرت،  تداعی می کند.  را  اشتیاق  و  اغلب جسارت، هیجان  قرمز،  قرمز: 
انرژی، رهبری و هیجان است؛ رنگی قوی است و باید از برخی از تداعی های منفی آن نیز اطالع 

داشته باشید، به عنوان مثال: خطر، هشدار یا خشونت.

تصویر 5-158: نمونه ای از کاربرد رنگ قرمز در تارنما
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آبی: آبی به معنی صبر، صلح، آرامش، اعتماد و ثبات است. یکی از محبوب ترین رنگ ها به ویژه 
در میان مردان است. تداعی کنندۀ دوام و عمق، تخصص و دانش حرفه ای، اطمینان و افتخار است.

زرد: زرد، رنگی است که اکثراً تداعی کنندۀ سرزندگی و تحرک است. پرانرژی است و احساس شادی 
می دهد. همچنین کنجکاوی، تفریح، لذت، هوش، روشنایی و احتیاط را تداعی می کند.

تصویر 5-159: ترکیب رنگ خیره کننده ای از رنگ آبی برای یک وبالگ

تصویر 5-160: یک تارنمای زرد و درخشان
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اعتمادبه نفس،  دوستی،  تداعی کنندۀ  می تواند  است.  شادی  و  معنی خالقیت  به  نارنجی  نارنجی: 
بازیگوشی، شجاعت و ثبات قدم باشد.

بنفش: بنفش به طور سنتی و معمول، با قدرت، ثروت و اشرافیت، خرد، سلطنت، استقالل، تجمل، 
جاه طلبی، ارزش و مقام، سحر و جادو و راز و رمز در ارتباط است.

تصویر 5-161: یک راه حل دوستانه و جذاب، به کمک نارنجی

تصویر 5-162: یک طراحی مرموز با رنگ بنفش
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سبز: سبز، رنگ سازگاری و هماهنگی، طبیعت، شفا، زندگی، غذا و سالمتی است. همچنین عمدتًا 
با پول در ارتباط است.

قهوه ای: قهوه ای، رنگ آرامش و اعتمادبه نفس است. قهوه ای یعنی سادگی، طبیعت، دوام، راحتی و  
قابلیت اطمینان. به عنوان مفهومی پیچیده، جامد و معمولی هم در نظر گرفته می شود.

تصویر 5-163: یک طراحی متعادل و شیک با رنگ سبز

تصویر 5-164: یک پورتفولیوی عالی به رنگ قهوه ای
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بیانگر حس جدیت، محافظه کاری و سنت گرایی است. می تواند احساس  خاکستری،  خاکستری: 
پاکی و بی گناهی ایجاد کند. می تواند نماد امنیت، قابلیت اطمینان، هوش، فروتنی، شرافت، بلوغ، 
صلب بودن، عملی بودن، سن باال، کیفیت، تخصص، دوام، آرامش، دلتنگی، کسالت و ناامیدی باشد. 

خاکستری در ترکیب با نارنجی، فوق العاده به نظر می رسد و حس کمال را پیدا می کند.

خوب،  ارادۀ  انفعال،  حقیقت،  زنانگی،  عاشقانه،  احساسات  مهربانی،  بیان کنندۀ  صورتی،  صورتی: 
شفای عاطفی، مراقبت، صلح، آرامش، عالقه و دلبستگی، بلوغ عاطفی، پرورش، مزۀ شیرین، بوی 

شیرین و ظرافت است.

تصویر 5-165: یک پورتفولیوی خالق به رنگ خاکستری

تصویر 5-166: یک تارنمای صورتی شگفت انگیز
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سفید: سفید، خلوص، سادگی، تازه بودن، خوبی، بی گناهی، سهولت و پاکیزگی را تداعی می کند. 
رنگی عالی برای استفاده در پس زمینه یا تشدید است، چون به سایر رنگ ها وضوح می دهد.

سیاه: سیاه، یک رنگ شیک و باوقار است که تداعی کنندۀ قدرت، پیچیدگی، رسمیت و تشریفات 
است. یک رنگ فنی عالی است و به طرح شما کمی رمز و راز می دهد. اما اگر نمی خواهید تارنمای 
شما حس افسردگی را القا کند، از به کار بردن این رنگ در سطح وسیع، خودداری کنید. به عبارت 
دیگر، با ایجاد یک پس زمینۀ سیاه، عمق و بعد افزایش می یابد. رنگ سیاه یک رنگ عالی برای 

تارنماهای عکاسی و هنری است که باعث می شود سایر تصاویر و عکس ها به ارتعاش درآیند.

تصویر 5-167: طراحی یک تارنمای سفید و تروتمیز

تصویر 5-168: یک طراحی سه بعدی سیاه
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در جداولی که در ادامه خواهید دید، تداعی های معمول و متداول از رنگ ها و احساسات و نمادهای 
گوناگون رنگی که در میان بسیاری از فرهنگ ها و کشورها مشترک هستند، مشاهده می کنید که 
شرکت ها و طراحانی که سعی دارند طرح های خود را به بازار عرضه کنند، بهتر است از آنها آگاه 

باشند.

احساسات و نمادهاتداعی های معمول و متداولرنگ

خون، آتش، گدازه، گل رز، سیب، خانم، قرمز
توپ، بادکنک، ماشین اسپورت

گرما، شور و هیجان، عشق، خطر، 
شجاعت، انرژِی زیاد، جذابیت، شهوت، 

تحریک کننده، قوی، هیجان انگیز، 
آزاردهنده

آتش، غروب خورشید، پرتقال، ببِر نارنجی
بنگال، کدوتنبل، پاییز، خرمن

حرارت، احتراق، شهرت، خنده،  شادی، 
دوستانه، انرژی بخش، تند

نور خورشید، گل نرگس، پنیر، اردک، زرد
پرنده

درخشندگی، لذت، سرزندگی، 
خوشحالی، خودپسندی، هوش، 

روشنی، گرم و آفتابی، بزدلی، خرابی و 
گندیدگی، بیماری

رشد، جوانی، سرسبزی، تازگی، شادی، برگ های بهاری، دوزیستانزرد-سبز
صلح، ایمان

برگ، چمن، همیشه بهار، قورباغه، گالبیسبز
رشد، استراحت، سکوت، پیروزی، مربوط 

به محیط زیست، آرامش بخش، کارآمد، 
تروتازه، شفابخش، طبیعی

خنکی، تمیزی، درون گرایی، راز، آواز، دریا، اقیانوس، فیروزهسبز-آبی
شعر
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احساسات و نمادهاتداعی های معمول و متداولرنگ

بلوبری، آب، آسمان، دریا، اقیانوسآبی
وفاداری، خنکی، وسعت، امنیت، 

محافظه کاری، معقول، معنوی، آرام،  
حقیقی، قابل اعتماد، ساکت

انگور، پادشاه، جادوگر، مخملبنفش
باوقار، شاهانه، فریبنده، مرموز، معنوی، 

غم انگیز، هنرمندانه، ثروت، اندوه، 
پرهیزگاری

زنانه، ظریف، جوان، عاشقانه، شیرین، عروسک، دختر جوان، خوکصورتی
رؤیایی، شاد

زمین، خاک، چوب، نان، سگ، خرس، قهوه ای
شکالت، چرم

استوار، خاکی، نرم، پشمالو، مادی، ثابت، 
غنی،  بادوام، ساده و بی پیرایه

شب، زیتون، دومینو، سایه، لباس رسمی سیاه
مردانه

سوگواری، عظمت، مرگ،
رسمی، کالسیک، آراسته، قوی، مرموز

ابر، شیر، برف، خرس قطبی، قو، سفید
گوسفند، چینی آالت، کبوتر

خلوص، پاکیزگی، تقدس، زمستانی،
بکر و دست نخورده، بی گناه

کاربردی، همیشگی، کالسیک، مه، دود، سایه، فیل، پیاده روخاکستری
تردیدآمیز، مبهم

کالسیک، خنک، مستحکم، باارزش، نقره، پالتین، فوالد، قاشق، شیر آبنقره ای
های تِک

ارزش، ثروت، گرانبها، تابناک، گرمطال، جواهرآالت، سکهطالیی
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ترکیب رنگ ها:
کیفیتی  که  را  روشن  آبی  کند.  تارنما کمک  معنای  تغییر  به  می تواند  یکدیگر،  با  رنگ ها  ترکیب 
آرامش بخش دارد با یک نارنجی درخشان ترکیب کنید تا تارنمای شما هیجان انگیزتر و بانشاط تر 
شود. شاید کارفرمای شما فکر کند تارنمایی که طراحی کرده اید، با رنگ خاکستری تیره، بیش از 
حد خشن و زمخت است، کمی آبی روشن اضافه کنید تا طرح شما حال و هوایی آرامش بخش و 

مالیم پیدا کند.
رنگ های گرم، احساساتی شاد را به ارمغان می آورند و به طور عاقالنه در تارنماهایی به کار می روند 
که می خواهند احساسی از شادی و خوشحالی را به ذهن انتقال دهند. به عنوان مثال، رنگ محبوب 
در طراحی تارنما در سال 2009، زمانی که اوضاع اقتصادی جهان، چندان مناسب نبود، رنگ زرد 

بود و شرکت ها می خواستند مشتریانشان در تارنماهای آنها احساس شادی و راحتی داشته باشند.
رنگ های سرد به بهترین وجه در سایت های حرفه ای و واضح و منظم به کار می روند تا ظاهری 
برمی انگیزند.  را  اعتماد  و  استقرار  اقتدار،  حس  سرد،  رنگ های  بیاورند.  وجود  به  آرام  و  یکپارچه 
می شوند.  استفاده  ِچیس1  مانند  بانکداری  سایت های  از  بسیاری  در  آبی  سایه های  مثال،  به عنوان 
عاقالنه نیست برای تارنمایی که موضوعی شاد و مثبت دارد، از رنگ های سرد استفاده شود، چون 

کاربران، برداشتی اشتباه خواهند داشت.

ترکیب رنگ ها اگر به درستی انجام شود، مفید خواهد بود. شاید ترکیب کردن رنگ های مکمل، 
از  استفاده  در  زیاده روی  شود؛  انجام  اوقات  برخی  در  باید  تنها  کار  این  اما  باشد،  معمول  کاری 
رنگ های مکمل، تأثیر نامطلوبی بر چشم افراد می گذارد یا مثاًل یک تارنمای سیاه با نوشته های 

صورتی، تصویری است که افراد، تمایلی به دیدن آن ندارند.
1. CHASE Bank

تصویر 5-169: نمونه ای از ترکیب رنگ های سرد در یک تارنمای مالی



259 رنگ در طراحی

برای استفاده از رنگ های مکمل در کنار یکدیگر، ترفند خوبی وجود دارد. یک خط نازک با رنگی 
خنثی مثل سیاه، سفید یا خاکستری در اطراف دو شکلی که رنگ مکمل دارند، باعث می شود چشم، 
این دو شکل را به طور مجزا ببیند. در نشان و تارنمای پپسی هم از رنگ سفید در کنار قرمز و آبی، 
استفاده شده است چرا که سفید، آبی و قرمز را بهتر از زمانی که این دو رنگ، مستقیم کنار هم جا 

بگیرند، با هم ترکیب می کند.

دارند،  خوبی  روحی  حال  که  وقتی  افراد  احتمااًل  باشید،  داشته  آبی  رنگی  ترکیب  یک  شما  اگر 
واکنش بهتری نسبت به آن خواهند داشت. می توانید یک طرح سفید و تروتمیز داشته باشید، اما 
اگر می خواهید آن را هیجان انگیز کنید، در بخش هایی از آن از قرمز روشن یا نارنجی استفاده کنید. 
سفید و سبز هم ترکیب فوق العاده ای است. اگر می خواهید بدون استفاده از رنگ های تند و درخشان، 
شیک و مدرن باشید، از سفید و خاکستری استفاده کنید. این ترکیب رنگی نشان دهندۀ چیزی جذاب، 

شیک، تازه و تمیز است. به تصویر زیر نگاه کنید.

تصویر 5-170: رنگ سفید در کنار دو رنگ اصلی در پپسی

تصویر 5-171: نمونه ای از ترکیب رنگ  سفید و خاکستری
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اگر به پرده رنگ های تیره نیاز دارید، به یاد داشته باشید تقریبًا هر رنگی با سیاه، هماهنگی دارد، به 
شرط آن که سیاه،  رنگ غالب نباشد. یک تارنما با پس زمینۀ سیاه می تواند ظاهر خوب و شیکی داشته 
باشد اما به آسانی قابل خواندن نیست. دوتا از ساده ترین ترکیب رنگ هایی که می توانید استفاده کنید، 
سیاه و سفید یا سیاه و خاکستری روشن است. اگرچه یک تضاد قوی مثل سیاه و نارنجی هم خوب 

است ولی ممکن است برای تعادل، به سفید هم احتیاج داشته باشید.
اگر می خواهید سیاه و سفید را با رنگ دیگری ترکیب کنید، رنگ سوم می تواند آبی باشد، اما مطمئن 
شوید که سفید، رنگ غالب خواهد بود، در غیر این صورت، آبِی خیلی روشن باید رنگ غالب باشد. 
در چنین ترکیبی، تأکید زیادی روی سیاه نداشته باشید. یک مثال خوب را در تصویر زیر مشاهده 

می کنید.

مثال دوم، نمونه ای ضعیف است. نه تنها طراحی نمونۀ دوم، کهنه و ازمدافتاده است، بلکه رنگ های 
مورد استفاده در آن نیز تحمل آن را سخت تر می کند.

تصویر 5-172: نمونه ای از یک ترکیب رنگ خوب با استفاده از  سیاه و سفید و آبی روشن

تصویر 5-173: نمونه ای از یک ترکیب رنگ نامناسب



261 رنگ در طراحی

سیاه و سفید، با قرمز هم ترکیب خوبی هستند، به شرطی که قرمز، رنگ غالب نباشد، چون در این 
حالت، قرمز بیش از حد قدرتمند می شود و تضاد غیرقابل تحملی با سیاه به وجود می آورد. 

ترکیب رنگ سومی که پیشنهاد می کنیم، سیاه و سفید و سبز است و در تصویر زیر می توانید دلیل 
آن را مشاهده کنید. عالوه بر تضاد مطلوب متن سیاه و زمینۀ سفید برای خواندن مطالب، رنگ سبز 

نیز فضایی تروتازه و پرانرژی را تداعی می کند.

تصویر 5-174: نمونه ای از یک ترکیب رنگ شامل سیاه و سفید و قرمز

تصویر 5-175: نمونه ای از یک ترکیب رنگ به کمک سیاه و سفید و سبز
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در اینجا نگاهی می اندازیم به برخی از تارنماهای شرکت های بزرگ تا از چگونگی استفاده از رنگ 
در آنها ایده بگیریم و ببینیم رنگ ها، چه معنایی برای کاربران این تارنماها دارند:

نایک: شرکت نایک، اغلب، تارنمای خود را تغییر می دهد، اما رنگ غالب آن معمواًل تیره و شامل 
تنالیته های خاکستری یا سیاه است. رنگ سیاه، قدرت را در محصوالت نایک نشان می دهد و این 

تصور را ایجاد می کند که این شرکت، محصوالتی باکیفیت را به اهل ورزش می فروشد.

آمازون: تارنمای آمازون، اغلب سفید است که بهترین رنگ برای ایجاد تضاد و خوانابودن متن 
است. این رنگ به کاربران اجازه می دهد که آزادانه در تارنما به جستجو بپردازند. بخش هایی نیز 
به رنگ آبی و نارنجی وجود دارد که به سهولت کاربری تارنما کمک می کند و در عین حال، نوعی 

هیجان و امیدواری را برای کاربران ایجاد می کند تا بتوانند خرید مناسبی داشته باشند.

تصویر 5-176: قدرت و ارزش با رنگ سیاه در تارنمای نایک

تصویر 5-177: سفید و آبی و نارنجی در تارنمای آمازون
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ِوریزون1: رنگ اصلی نام تجاری شرکت وریزون، قرمز است که در سراسر تارنما استفاده می شود. 
این موضوع به تحریک و ایجاد هیجان در کاربران کمک می کند و شرکتی را نشان می دهد که 
محصوالتی هیجان انگیز و پیشگام می فروشد. پس زمینۀ سفید هم مانند تارنمای آمازون، به کاربران 

کمک می کند تا از این تارنمای منظم و تروتمیز به راحتی بازدید کنند.

بست بای2: تارنمای بست بای، رنگ های آبی تیره را به نمایش می گذارد و ثبات و قدرت خود را 
در بازار الکترونیک نشان می دهد. خریداران از بست بای، خریدهای بزرگی را انجام می دهند و الزم 
است احساس امنیت و آسایش داشته باشند. رنگ زرد، حس شادی را منتشر می کند و به افراد کمک 

می کند تا به هنگام خرید، احساس لذت و هیجان را تجربه کنند.

1. Verizon
2. Best Buy

تصویر 5-178: قرمز و سفید در تارنمای وریزون

تصویر 5-179: آبی و زرد در تارنمای بست بای
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دج1: رنگ غالب تارنمای دج، سیاه است که باعث می شود تصاویر آن بیشتر به چشم بیایند. در 
برخی از بخش ها هم رنگ قرمز استفاده می شود. سیاه، کیفیتی قدرتمند به این تارنما می دهد و 
محصوالت این شرکت را در نوری پیچیده و مردانه به نمایش می گذارد. رنگ سیاه، رنگ مناسبی 
است که محصوالت را گران قیمت و باارزش نشان می دهد. بخش های قرمز، شور و هیجان و اشتیاق 
را نشان می دهد و در عین حال، این امید را به مشتریان می دهد که وسایل نقلیۀ این شرکت را که 

از لحاظ کیفیت و اطمینان، ارزشمند هستند، بخرند.

چند راهنمایی مفید برای انتخاب رنگ تارنما:
با استفاده از رنگ مناسب و صحیح و متناسب با مخاطب، احتمال بیشتری وجود دارد که مخاطبان، 
آنچه را شما می خواهید، انجام دهند. درست یا غلط، کاری که همۀ طراحان انجام می دهند این است 
که پیامی را به مخاطب می فرستند و امیدوارند که واکنشی از آنها دریافت کنند. اگر روانشناسی رنگ 
را درک کنید و بفهمید که چه رنگی برای مخاطب شما مناسب تر است، یک قدم به راه اندازی یک 

تارنمای موفق، نزدیک تر خواهید بود.
به عنوان نتیجه، در اینجا چند توصیۀ مفید ارائه شده که به انتخاب یک ترکیب رنگی درست به شما 
کمک می کند. این نکات ظریف، توسط طراحان حرفه ای تارنما، به طور گسترده استفاده می شوند:

* پیش از انتخاب رنگ، به این سؤاالت مهم پاسخ دهید:
بازدید کنندگان بالقوۀ این تارنما چه کسانی هستند؟  

محصوالت یا خدمات این شرکت یا سازمان چیست؟  
هدف های اصلی و کلیدی این تارنما چیست؟  

1. Dodge

تصویر 5-180: سیاه و قرمز در تارنمای دج
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* لوگو و رنگ آن را در نظر داشته باشید؛ زمانی که هویت یک نام تجاری مطرح می شود، لوگو 
یکی از مهم ترین اجزاست. از رنگ لوگو باید در تارنما استفاده شود تا بازدیدکنندگان تارنما احساس 
کنند که وارد تارنماِی درست شده اند و برای استفاده از آن، احساس امنیت کنند. اگر رنگ های مورد 
استفاده در تارنما با رنگ لوگو هماهنگی نداشته باشد، نه تنها ممکن است بازدیدکنندگان فکر کنند 
که وارد تارنمای اشتباه شده اند، بلکه ممکن است احساس کنند که شما چندان حرفه ای نیستید و 
این موضوع بر اعتماد آنها به شما تأثیر می گذارد. اگر افراد به تارنمای شما اعتماد نداشته باشند، هیچ 

شانسی وجود ندارد که از آن استفاده کنند.
* استفاده از رنگ لوگو به این معنی نیست که تارنما فقط باید یک فام رنگ داشته باشد. بهتر است 
رنگ لوگو را با خلوص و درخشندگی های متفاوت استفاده کنید تا تارنمای شما پویاتر شود. می توانید 
رنگ لوگو را با رنگ های خنثی )سیاه و سفید( ترکیب کنید تا یک هویت قوی برای تارنما ایجاد 
کنید. به عنوان مثال، تارنمای اچ اندآر بالک1 که یک نام تجاری موفق است، از رنگ سبز لوگوی 
خود در سرتاسر تارنمای خود استفاده کرده و در عین حال از سیاه و سفید به عنوان رنگ های خنثی 
بهره برده است. سیاه و سفید نه تنها مشکلی برای رنگ لوگوی شما ایجاد نمی کنند، بلکه تضاد 
باالی این دو رنگ به هنگام استفاده در متن و پس زمینه، به سهولت خواندن کمک می کند. بهتر 

است تارنما همواره یک تعادل رنگی بین سیاه، سفید و رنگ یا رنگ های لوگو داشته باشد.

* هماهنگی رنگ ها باعث می شود که افراد به هنگام استفاده از تارنمای شما، احساس راحتی داشته 
باشند.

* اگر می خواهید محتوای متن، به راحتی قابل خواندن باشد، از رنگ های متضاد استفاده کنید. الزم 
است بین متن و پس زمینه، تضاد ایجاد کنید. حالت استاندارد متن و زمینه، سیاه و سفید است که 

بهترین تضاد را برای سهولت خواندن مطالب فراهم می کند.
1. H&R Block

H&R Block تصویر 5-181: تعادل سیاه و سفید و سبز در تارنمای
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* از تنوع رنگی کمتری استفاده کنید. تارنمای خود را شبیه سیرک نکنید. برای بهترین تأثیرگذاری، 
می توانید از یک رنگ برای عناوین اصلی و از یک رنگ مکمل برای متن استفاده کنید. تارنماهایی 

که از تعداد رنگ کمتری استفاده می کنند، بیشتر در خاطر افراد باقی می مانند.
به اندازۀ کافی از رنگ استفاده کنید، یعنی تعداد رنگ های کم، ولی کافی به کار ببرید. اگر از رنگ، 
خیلی کم استفاده کنید، ممکن است تارنمای شما کسل کننده به نظر برسد. همچنین می توانید از 
تعداد کمی رنگ استفاده کنید ولی از رنگ های دیگر برای تأکید روی عناصر دیگر، کمک بگیرید.

به تارنمای جت بلو1 نگاه کنید: رنگ غالب آن آبی است، اما از یک نارنجی درخشان برای برجسته کردن 
دکمه ها و لینک ها در آن استفاده شده است. این تعادل رنگی، به پویایی و جنب و جوش بیشتر تارنما 

کمک می کند. 

* اگر رنگ اصلی لوگوی شما تیره است، آن را با یک رنگ روشن ترکیب کنید. البته از رنگ فرعی 
به مقدار کمتری استفاده کنید تا رنگ اصلی، غالب باشد.

* اگر الزم است تا چشم بازدیدکننده را جلب کنید، از رنگ های درخشان استفاده کنید. اما مراقب 
باشید اگر ترکیب رنگی، خیلی تند و درخشان باشد، چشم را در جهات زیادی جذب و هدایت می کند 

و این روش، کارایی خود را از دست می دهد.
* به مکان جاگذاری رنگ توجه کنید. بهتر است رنگ اصلی لوگو را در مکان هایی مثل منوها، 
لینک ها و دکمه ها استفاده کنید که نشانگرهای ارتباطی هستند. به این ترتیب به کاربران کمک 

می کنید تا محل هایی را که برای انجام فعالیتی خاص باید انتخاب کنند، به راحتی پیدا کنند.

1. Jet Blue

Jet Blue تصویر 5-182: تعادل آبی و نارنجی در تارنمای
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* رایج ترین اشتباهاتی که طراحان در مورد رنگ انجام می دهند، این موارد است:
رنگ هایی را انتخاب می کنند که با هم هماهنگی ندارند.  

از تعداد زیادی رنگ استفاده می کنند.  
رنگ ها را در محل های نادرست استفاده می کنند.  

بد نیست نگاهی بیندازیم به برندی معروف که در مقطعی از زمان، تارنمایی نه چندان موفق داشت: 
لوگوی شرکت کلینکس1، آبی است، اما این رنگ آبی خاص را تقریبًا در هیچ کجای این طرح از 
تارنما نمی توان دید. در عوض از رنگ هایی استفاده شده که هیچ ارتباطی با رنگ لوگو ندارند و فقط 

کاربران را گیج می کنند.

* از طبیعت الهام بگیرید: می توانید ترکیب رنگ های مکمل بی نظیری در طبیعت پیدا کنید. )برای 
اطالعات بیشتر، به فصل هشتم: منابع رنگ، مراجعه کنید.(

1. Kleenex

Kleenex تصویر 5-183: استفاده از رنگ های نامناسب در تارنمای

تصویر 5-184: طبیعت می تواند منبعی الهام بخش باشد.
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* رنگ در طراحی نمودارها و اطالعات تصویری
به روش های مختلف می توان از رنگ برای کمک به انتقال معنا و وضوح بیشتر به هنگام ارائه و 
نمایِش1 داده ها و اطالعات استفاده کرد، البته در شرایطی که چگونگی استفادۀ درست از آن را بدانیم 
و مشکالتی را که استفادۀ نادرست از رنگ ها ایجاد می کنند، بشناسیم. این مبحث، به درک افراد 
نسبت به رنگ و کاربرد آن در ارائۀ داده های کّمی کمک می کند و نگران دیدگاه هنری استفاده از 
رنگ نیست، بلکه با چند قانون ساده و کاربردی، اهمیت به کارگیری صحیح رنگ ها را بیان می کند.

بستر رنگ:
با یک واقعیت مهم در مورد ادراک رنگ شروع می کنیم که در کاربرد مؤثر آن اهمیت دارد: ما رنگ 
را مانند سایر جنبه های ادراک بصری، به شیوه ای مطلق درک نمی کنیم. درک ما از یک جسم رنگی 
توسط بستر و زمینه ای که آن را احاطه کرده است، تحت تأثیر قرار می گیرد. به عبارت دیگر، اگرچه 
چشم ما به طول موج های نور که آن را رنگ می نامیم، حساس است ولی درک ما از رنِگ یک جسم، 

در تقابل با یک یا چند رنگی است که آن را احاطه کرده است.
درک بصری، مطلق نیست، بلکه نسبی است. این موضوع را با استفاده از مربع کوچک خاکستری، 
بیشتر و بهتر درک می کنیم: چهار نسخه از این مربع خاکستری را بر مستطیلی قرار می دهیم که 
به تدریج از سفید به سیاه رنگ آمیزی شده است. به این ترتیب متوجه خواهید شد که این مربع 

خاکستری در مکان های مختلف این زمینۀ مستطیلی، متفاوت به نظر می رسد.

حقه ای در کار نیست و رنگ این چهار مربع  تغییر داده نشده است. آنها را متفاوت درک می کنیم 
چون توسط سایه های مختلف خاکستری احاطه شده اند. هنگامی که مربع، توسط خاکستری روشن 
احاطه شده )سمت چپ(، تیره تر از زمانی به نظر می رسد که توسط خاکستری تیره )سمت راست( 

احاطه شده است.

1. Presentation

تصویر 5-185: تأثیر زمینه در درک رنگ
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دو قانون کاربردی را می توان از این تصویر به دست آورد:
• قانون اول: اگر می خواهید بخش های مختلف در یک جدول یا نمودار، رنگ های یکسانی داشته 

باشند، مطمئن شوید که رنگ پس زمینه ای که آنها را احاطه کرده، ثابت و یکدست است.
از رنگی در  یا نمودار به راحتی دیده شوند،  • قانون دوم: اگر می خواهید بخش های یک جدول 

پس زمینه استفاده کنید که به اندازۀ کافی با این بخش ها تضاد داشته باشد.
یا  از سایه روشن های رنگی  این است که  نمودارها  اول در مورد  قانون  از کاربردهای واضح  یکی 

رنگ های مختلف برای تزئین پس زمینه استفاده نکنید و وضوح داده ها را از بین نبرید.
دیدن  که  شویم  مطمئن  و  کنیم  انتخاب  دقت  با  را  رنگ ها  که  می دهد  ما هشدار  به  دوم  قانون 
رنگ های انتخاب شده، آسان است و استفاده از آنها به طور مؤثر در راستای هدف ماست. این نکته 
را با استفاده از یک صفحۀ نمایش نشان می دهیم که تقریبًا آشناست، اما به ندرت به شکل صحیح 

مورد استفاده قرار می گیرد:
به کمک نرم افزار اکسِل1 مایکروسافت و نرم افزارهای مشابه، می توانید داده های کّمی را به صورت 
نقشه های حرارتی2 نمایش دهید. نقشۀ حرارتی یک نمایشگر بصری است که ارزش های کّمی را 
از رنگ برای نشان  آنها  با نقشه های آب وهوا که در  به صورت رنگ، کدگذاری می کند. همۀ ما 
دادن میزان بارش یا درجه حرارت استفاده می شود، آشنا هستیم. نقشه های حرارتی الزم نیست که 
حتمًا از لحاظ جغرافیایی مرتب شده باشند، آنها می توانند به عنوان ماتریسی از سلول ها مثل جدولی 
از ارزش ها در یک صفحه، مرتب شده باشند. در اینجا نمونه ای از آنچه توسط اکسل انجام شده، 

مشاهده می کنید:

1. Microsoft Excel
2. Heat Map

تصویر 5-186: تأثیر رنگ در خوانایی اطالعات
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)سبز(،  باال  سود  کدگذاری  برای  قرمز  و  زرد  سبز،  یعنی  راهنمایی  چراغ  رنگ های  مثال،  این  در 
سود کم یا زیان )زرد( و زیان باال )قرمز( برای چند محصول و ایالت استفاده شده است. احتمااًل 
دیدن ارزش هایی برای افراد مهم است که قرمز یا سبز تیره هستند، اما خواندن ارقام مربوط به 
این ارزش ها از بقیه سخت تر است، چون تضاد کافی بین متن سیاه و این پس زمینه های تیره وجود 
ندارد. اجازه دهید به قوانین دیگر در مورد استفاده از رنگ برای نمایش داده ها بپردازیم و سپس 

دوباره به این مبحث بر گردیم.

استفاده از رنگ به صورت معنی دار و محدود:
متاسفانه این حقیقت وجود دارد که در اغلب اوقات رنگ، بدون توجه به ارزش آن و به طور تصادفی 
برای نشان دادن داده ها استفاده می شود. مردم فکر می کنند که رنگ های زیادتر و درخشان تر، بهتر 
است؛ در حالیکه عکس این مطلب صادق است و کارشناسان معتقدند رنگ نباید خودسرانه و بدون 

توجه به معنی، استفاده شود. قانون بعدی این است:
• قانون سوم: تنها زمانی از رنگ استفاده کنید که هدِف ارتباطی خاصی را در نظر دارید. فقط 
باید زمانی رنگ را به نمایش اطالعات اضافه کنیم که می خواهیم به چیز خاصی برسیم، چیزی که 
به هدف ارتباط کمک می کند. برای تزئین صفحۀ نمایش از رنگ استفاده نکنید. یک گراف رنگی 
ممکن است به هدف تبلیغاتی کمک کند، اما فقط باعث می شود افراد از موضوع مهم، یعنی داده ها 

و اطالعات، منحرف شوند.
• قانون چهارم: تنها زمانی از رنگ های مختلف استفاده کنید که با تفاوت معنای داده ها مطابقت 

داشته باشند.
نمودار زیر آنچه را که باید از آن پرهیز کنیم، نشان می دهد:

تصویر 5-187: استفادۀ غیرهدفمند از رنگ
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در  که  برچسب هایی  هیچ چیز!  معناست؟  چه  به  نمودار،  این  میله های  در  استفاده  مورد  رنگ های 
راستای محور x قرار دارند، به ما می گویند که این میله ها نشان دهندۀ چه چیزی هستند. در اینجا 
رنگ ها هیچ معنی یا ارزشی را اضافه نمی کنند، اما استفاده از آنها این استنباط را ایجاد می کند که 
نشان دهندۀ مفهوم خاصی هستند. زمانی که افراد به یک صفحۀ نمایش نگاه می کنند و تفاوت های 
می کنند.  پیدا  معنی  تفاوت ها،  این  برای  می کنند  سعی  ناخودآگاه  یا  آگاهانه  می بینند،  را  بصری 
جستجوی معنی، که در این مورد وجود ندارد، وقت مردم را تلف می کند و منابع ذهنی آنها را برای 
یک جستجوی بی فایده به هدر می دهد. این نمودار قرار است در مقایسۀ مقدار فروش کشورهای 
مختلف، به افراد کمک کند. با مقایسۀ  نمودار قبلی با نمودار زیر، متوجه می شوید که با استفاده از 

رنگ های یکسان در میله ها، چشم شما بیشتر به مقایسه تشویق می شود.

هر زمان وسوسه شدید که رنگی را به یک صفحۀ نمایش داده ها اضافه کنید، از خودتان بپرسید 
که این رنگ به چه هدفی کمک می کند؟ و آیا برای کمک به این هدف، مؤثر است؟ اگر پاسخ این 
پرسش ها این بود که این رنگ به هیچ هدف مفیدی کمک نمی کند یا چیزی به جز رنگ، به هدف 

شما کمک می کند، از استفاده از رنگ اجتناب کنید.

تعریف پالت های رنگ استاندارد برای اهداف خاص:
برای جدول ها  رنگ  از  افراد  استفادۀ  از  رنگ، هوشمندانه تر  از  استفادۀ طبیعت  موارد،  بسیاری  در 
رنگ ها  این  چیست؟  طبیعت  در  گل ها  در  درخشان  رنگ های  از  استفاده  هدف  نمودارهاست.  و 
موجودات گرده افشان )حشرات و پرندگان( را به سمت گل ها جذب می کنند تا گرده ها را پخش کنند 
و گونه های گیاهی را گسترش دهند. این استراتژی در مورد نمایش داده ها نیز صدق می کند. استفادۀ 

درست از رنگ ها نیز توجه افراد را به داده های خاص جلب می کند.

تصویر 5-188: استفاده از رنگ یکسان برای سهولت مقایسه داده ها
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ما می توانیم از رنگ به روشی مفید و در راستای سه هدف اساسی برای نمایش داده ها استفاده کنیم 
و به ارتقای سطح ارتباطات کمک کنیم:
مشخص کردن داده های خاص  

دسته بندی موضوعات و گروه بندی آنها  
کدگذاری ارزش های کّمی  

حاال برای قانون بعدی آماده هستیم:
و  کنید  استفاده  اطالعات  اغلب  دادن  نشان  برای  و طبیعی  رنگ های مالیم  از  پنجم:  قانون   •
رنگ های درخشان یا تیره را برای مشخص کردن اطالعاتی استفاده کنید که نیاز به توجه بیشتری 

دارند.
به جای اینکه هربار زمان زیادی را برای انتخاب یک رنگ در بین لیست طوالنی رنگ ها صرف 
کنید، چند پالت رنگی خوب را به عنوان استاندارد در نظر بگیرید که هرکدام برای هدف خاصی 
طراحی شده باشند. مثاًل یک پالت از رنگ های درخشان و تیره، یک پالت از فام های متوسط که 
به راحتی به چشم بیاید و یک پالت کم رنگ و مالیم. سطوح مختلف اهمیت بصری این پالت ها به 

اهداف خاص کمک می کنند.
رنگ های تیره و درخشان برای برجسته کردن داده ها در نمایشگرهای گرافیکی مثل نمودارهای 

میله ای خاص و همچنین برای استفاده به عنوان رنگ متن، مفید هستند.
دیدن و تشخیص رنگ ها وقتی که شکل ها و متن ها کوچک و نازک هستند، دشوار است. به دو 
نمودار  برای  متوسط که  فام های  و تشخیص  دیدن  ببینید که  تا  کنید  توجه  مقابل  نمودار تصویر 

میله ای مفید هستند، در مورد داده های نقطه ای کوچک، مشکل است.
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زمانی که متن ها و شکل ها کوچک و نازک هستند، یک راه حل این است که رنگ هایی که برای 
کدگذاری آنها به کار می روند، تیره تر و درخشان تر از حالت معمول باشند. راه حل دیگر در مورد 
خطوط نازک و شکل ها و نقاط کوچک،  این است که خیلی ساده آنها را ضخیم تر کنیم، همانطور 

که در تصویر بعدی می بینید:

تصویر 5-189: با کوچک شدن شکل ها، تشخیص رنگ مشکل خواهد شد.
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که  کنید  استفاده  نمودارها  و  جدول ها  از  بخش هایی  برای  کم رنگ  و  مالیم  رنگی  پالت های  از 
نشان دهندۀ اطالعات نیستند، مثل محورها و داده هایی که نمی خواهید روی آنها تأکید کنید. همۀ 
اطالعات، یکسان نیستند؛ گاهی اوقات اطالعاتی وجود دارد که تنها یک نقش جزئی در انتقال پیام 

مورد نظر دارند.
رنگ های  )مثاًل  می کنیم  استفاده  آنها  گروه بندی  و  داده ها  سازماندهی  برای  رنگ  از  هنگامی که 
مختلفی را برای نشان دادن میزان فروش نواحی مختلف به کار می بریم(، می خواهیم که این رنگ ها 
متفاوت و متمایز از هم به نظر برسند ولی نمی خواهیم که برخی از رنگ ها از بقیه بیشتر به چشم 
بیایند یا برجسته تر باشند. این رنگ ها باید بدون اینکه شدت درک متفاوتی داشته باشند، متمایز به 
نظر برسند. به این منظور به مجموعه ای از فام ها نیاز داریم که در طیف رنگ، متفاوت باشند ولی از 
لحاظ شدت رنگ و درجۀ تیرگی و روشنی، کم رنگ یا پررنگ بودن، مشابه باشند. در اینجا هشت 

مدل از پالتی رنگی را می بینید که از لحاظ شدت رنگی متوسط هستند:

تصویر 5-190: ضخیم تر کردن شکل های کوچک، تشخیص رنگ را ساده تر خواهد کرد.

تصویر 5-191: نمونه پالت رنگ با شدت رنگ متوسط
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توجه کنید که نه تنها تشخیص این رنگ ها ساده است، بلکه تعادل خوبی نیز باهم دارند و هیچ 
رنگی نسبت به بقیه، شدت رنگی بیشتری ندارد. در اینجا یک پالت از رنگ های تیره و درخشان از 

همان فام های قبلی وجود دارد که می توان برای برجسته کردِن بیشتر داده ها از آنها استفاده کرد:

و در نهایت یک پالت کم رنگ و مالیم از همان فام های قبلی را در تصویر زیر مشاهده می کنید:

اگر پالت های رنگی استاندارد را درست انتخاب کنید، معمواًل دیگر نیازی به جستجوی بیشتر وجود 
نخواهد داشت. نکتۀ کلیدی، انتخاب عاقالنۀ رنگ هاست. الزم نیست که یک متخصص رنگ باشید 
یا زمان زیادی را برای انجام آزمایش قابلیت استفاده از رنگ های مختلف صرف کنید. در عوض، 
می توانید به صورت رایگان، از پالت های رنگی که توسط کارشناسان به صورت پیش فرض تعریف 

شده و در اینترنت وجود دارد، استفاده کنید.
پالت ها را می توان به سه نوع تقسیم کرد: مقوله ای، متوالی و انشعابی. پالت های مقوله ای، آن دسته 
از رنگ هایی هستند که برای جداکردن موارد و گروه بندی متمایز آنها به کار می روند. پالت های 
متوالی و انشعابی، بیشتر برای کدگذاری تفاوت های کّمی به کار می روند. ارزش های کّمی به صورت 
متوالی به صورت افزایشی یا کاهشی )از زیاد به کم یا کم به زیاد( چیده می شوند. درک این نکته، 

ما را به قانون ششم می رساند:

• قانون ششم: زمانی که از رنگ برای کدگذاری یک رشتۀ متوالی از ارزش های کّمی استفاده 
می کنید، یک فام یا مجموعه ای کوچک از فام های نزدیک به هم انتخاب کنید و از رنگ های مالیم 
و کم رنگ برای ارزش های پایین و از رنگ های تیره تر و درخشان تر برای ارزش های باالتر استفاده 

کنید.

تصویر 5-192: نمونه پالت رنگ با رنگ های تیره و درخشان

تصویر 5-193: نمونه پالت رنگ با رنگ های مالیم
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ما به طور شهودی می توانیم رنگ ها را بر اساس افزایش شدت آنها مثل اعداد یا ارزش های در حال 
افزایش، درک کنیم، اما در این روش، درک تفاوت فام ها متفاوت است. برای درک بهتر این موضوع، 

سعی کنید فام های زیر را از کم به زیاد مرتب کنید:

اگر تئوری رنگ را مطالعه کرده باشید و ترتیب فام های طیف نور را به خاطر داشته باشید، ممکن 
است بتوانید رنگ های تصویر قبل را بر اساس طول موج مرتب کنید، اما به طور شهودی، این ترتیب 
را درک نکرده اید. حاال اگر سعی کنید که رنگ های زیر را به ترتیب از پایین به باال مرتب کنید، هیچ 

مشکلی نخواهید داشت و نیاز به آموزش هم ندارید:

تصویر 5-194: مرتب کردن فام های مختلف بر اساس ارزش های کّمی، کار مشکلی است.

تصویر 5-195: مرتب کردن یک فام  با درجات مختلف تیرگی و روشنی ساده است. 
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ما می توانیم این رنگ ها را به طور معنی دار در یک نمودار میله ای برای کدگذاری از کم به زیاد یا 
بدترین تا بهترین به کار ببریم. همچنین می توانیم مجموعه ای از این رنگ ها را برای کدگذاری 
مقدار فروش استفاده کنیم، به این ترتیب که کدام محصول یا شهر، بهترین یا بدترین مقدار فروش 

را داشته یا کدام محصول یا شهر، به طور کلی در وضعیت بهتر یا بدتری قرار دارد:

همانطور که می بینید در این نمونه، ارزش های عددی، درون خانه های این نقشۀ حرارتی نشان داده 
نشده اند. دلیل حذف اعداد فقط این نبود که تضاد رنگ برخی خانه ها با رنگ متن کم بوده و خواندن 
الگوهای  و تشخیص  رنگ ها  متن، جستجوی  نمی خواستیم خواندن  بلکه  را دشوار می کرده،  آنها 
موجود در داده ها را مختل کرده و سرعت درک را کم کند. حذف اعداد به هنگام جستجوی داده ها، 
نتیجۀ بهتری دارد. اگر بخواهیم همزمان، مقادیر دقیق را هم نشان دهیم، می توانیم یک کپی از 
این جدول ها را به همراه مقدار عددی و بدون رنگ پس زمینه، در کنار آن قرار دهیم. حتی اگر به 

تصویر 5-196: استفاده از یک فام با درخشندگی متفاوت برای نشان دادن ارزش های کّمی

تصویر 5-197: استفاده از یک فام با درخشندگی متفاوت برای نشان دادن ارزش های کّمی
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مقادیر دقیق هریک از سلول های جدول نیاز داشته باشیم، الزم نیست که اعداد قابل دیدن باشند، 
می توانیم روی سلول موردنظر کلیک کنیم و مقدار آن را در نوار فرمول های اکسل مشاهده کنیم. 

داشتن چند پالت استاندارد از رنگ های متوالی، مفید خواهد بود.
پالت متوالی  ادراکی مساوی پیش می روند، همان  با فواصل  از رنگ های پیوسته که  مجموعه ای 

است.

اما پالت انشعابی چیست؟ پالت انشعابی )دوگانه( یا پالت واگرا، پالتی متشکل از دو مجموعه رنگ 
است که شدت یکی از آنها از میانۀ پالت افزایش یافته و شدت دیگری از میانۀ پالت کاهش می یابد. 

نمونۀ آن را در تصویر زیر مشاهده می کنید:

پالت انشعابی، محدودۀ ارزش های کّمی را کدگذاری می کند که پایین تر یا باالتر از نقاط بحرانی 
میانی هستند. به عنوان مثال، سود یک شرکت را می توان به کمک یک نقشۀ حرارتی و پالت رنگ 
انشعابی نشان داد: یک مجموعه رنگ برای سود و مجموعه رنگی دیگر برای ضرر و نقطۀ میانی نیز 
صفر در نظر گرفته می شود. نمونۀ دیگر استفاده از پالت انشعابی یا واگرا، به کار بردن آن در نقشۀ 
حرارتی است که شامل مقایسه با یک مقدار متوسط است؛ یعنی حالتی که دو مجموعه رنگ برای 
مقادیر مثبت و منفی به کار رفته و صفر، در وسط در نظر گرفته می شود. پالت انشعابی در حقیقت از 
دو پالت متوالی تشکیل شده، به این ترتیب الزم نیست ما برای پالت انشعابی، رنگ های استانداردی 

تعریف کنیم؛ به راحتی می توانیم به کمک دو پالت متوالی، یک پالت انشعابی بسازیم.

تصویر 5-198: نمونه ای از یک پالت با رنگ های متوالی

تصویر 5-199: نمونه ای از یک پالت انشعابی
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انتخاب بهترین رنگ برای هریک از اجزاء:
جدول ها و نمودارها از اجزایی تشکیل شده اند که برخی از آنها بیان کنندۀ داده های واقعی هستند 
و برخی دیگر، نیستند. مثاًل در اکثر نمودارها، از میله ها، خطوط و نقاط، برای نشان دادن داده ها 
استفاده می شود. این اجزای حاوی داده ها باید به هنگام بررسی نمودار، توجه ما را جلب کنند. سایر 
اجزاء، اطالعاتی را کدگذاری می کنند که چندان اصلی نیستند یا نقش حمایتی دارند، از قبیل متن 
و نوشتار )مثل عنوان نمودار، عنوان محورها، برچسب های امتداد محورها( که مقیاس های کّمی و 
نام موضوعات موردسنجش را نشان می دهند و عالمت های امتداد محورها که به ما نشان می دهند 

ارزش های خاص در این مقیاس، دقیقًا در کجا قرار دارند.
در نمودارها، متداول ترین اجزای غیرداده ای عبارتند از: خطوط محورها )به جز عالئم و برچسب ها که 
برای کدگذاری داده ها به کار می روند(، رنگ های پس زمینه و خطوط حاشیه و مرزها. اجزای خاص 
یک نمودار، چه برای کدگذاری داده ها به کار بروند یا نه، معمواًل وقتی با روش های خاصی نمایش 

داده شوند، نتیجۀ بهتری خواهند داشت. قانون بعدی، به این موضوع می پردازد:
• قانون هفتم: اجزای غیرداده ای نمودارها و جدول ها فقط باید تا حدی نشان داده شوند که بتوانند 
نقش و وظیفۀ خود را انجام دهند، نه بیشتر. تأکید بیش از حد روی این اجزاء، باعث منحرف شدن 
توجه و تمرکز بر داده ها می شود. رنگ هایی که برای نشان دادن اجزای غیرداده ای استفاده می کنیم، 

معمواًل باید مالیم بوده و وزن بصری کمی داشته باشند.

در اینجا چند نمونه از بهترین شیوه های نمایش این اجزا شرح داده شده است:

رنگ های پیش فرضاجزا

از خطوط نازک خاکستری، با شدت متوسط استفاده کنید.خطوط محور

مرزها و 
حاشیه ها

در مورد مرزها و حاشیه های دور کل نمودار یا بخشی از آن نیز از خطوط نازک 
خاکستری، با شدت متوسط استفاده کنید.

سفید )بی رنگ( به کار ببرید.پس زمینه
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نیز  ادامه  بر کل صفحه تسلط داشته و کاماًل دیده شوند. در  به داده ها  الزم است اجزای مربوط 
نمونه هایی از مجموعه رنگ های پیش فرض، پیشنهاد شده است:

رنگ های پیش فرضاجزا

برای هر سری از داده ها از یک رنگ مشخص با شدت متوسط استفاده کنید.میله ها

در مورد خطوط نازک، برای هر خط از یک رنگ مشخص با شدت تقریبًا باال استفاده خط ها
کنید، در غیراین صورت، از رنگ های متفاوت با شدت متوسط استفاده کنید.

در مورد نقاط کوچک، برای هر نقطه از یک رنگ مشخص با شدت تقریبًا باال نقاط
استفاده کنید، در غیراین صورت، از رنگ های متفاوت با شدت متوسط استفاده کنید.

دو قانون دربارۀ نقص در ادراک رنگ و تأثیر نور و سایه باقی مانده است:
برخی افراد نمی توانند رنگ های خاصی را تشخیص بدهند، در حالی که اغلب افراد به راحتی قادر 
به تشخیص این رنگ ها هستند. حدود 10 درصد از مردان و 1 درصد از زنان، از درک غیر عادی 
رنگ که به عنوان کوررنگی شناخته می شود، رنج می برند. اکثریت قریب به اتفاق این افراد، قرمز و 
سبز را تشخیص نمی دهند؛ یعنی در حالی که ما از این قاعدۀ رایج پیروی می کنیم که قرمز را به 
عنوان هشدار و سبز را نماد ایمن بودن می شناسیم، بسیاری از افراد، قادر به تشخیص این دو رنگ 
نیستند. هرچند نمی توان این مشکل را برای همۀ افراد حل کرد ولی قانون زیر در بسیاری موارد 

می تواند مفید باشد:

گروه های  می توانند  نیز  هستند  کوررنگ  که  افرادی  اکثر  اینکه  تضمین  برای  هشتم:  قانون   •
مختلف داده ها را در صفحۀ نمایش تشخیص دهند، از ترکیب همزمان قرمز و سبز خودداری کنید. 
جایگزین مناسب ترکیب رنگی سبز و قرمز در نقشه های حرارتی، برای تشخیص مقادیر و مفاهیم 

مثبت و منفی، ترکیب رنگی آبی و قرمز است.

تأثیر نور و سایه:
اغلب نرم افزارهایی که امروزه برای تهیۀ نمودار مورد استفاده قرار می گیرند، مجموعه ای از جلوه های 
بصری را برای پیرایش این نمودارها در اختیار کاربر قرار می دهند. تأثیرات نور و سایه که باعث 
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می شوند تصاویر و شکل های دوبعدی مثل خط ها، میله ها و نقاط، سه بعدی به نظر برسند، رواج 
زیادی پیدا کرده است. متأسفانه این اثرات و جلوه های بصری، مشکالتی را ایجاد کرده و وضوح 
ارتباط و هدف ما از نمایش نمودارها را تضعیف می کنند. آنها فقط یک جاذبۀ سطحی ایجاد می کنند 

و اغلب، فاقد ارزش واقعی هستند. قانون آخر به این شرح است:

• قانون نهم: از استفاده از جلوه های بصری در نمودارها خودداری کنید.
در یک نمودار، الزم نیست شکل ها شبیه اشیای دنیای واقعی به نظر برسند. هدف، این است که 

داده ها و اطالعات، به سادگی و با وضوح کامل نشان داده شوند.

با دنبال کردن این 9 قانون ساده، بدون اینکه حجم کار شما افزایش پیدا کند، می توانید کیفیت 
جدول ها و نمودارها را ارتقاء بدهید. اگر اطالعات، ارزش نشان دادن دارند، پس بهتر است به بهترین 

وجه، به نمایش گذاشته شوند!

تصویر 5-200: خواندن و درک کدام یک از این دو نمودار آسان تر است؟
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بخش ششم: رنگ های ایرانی

به  را  ایرانی  در هنرهای  رنگ  کاربرد  و  ایرانی  رنگ های  رنگسازی کهن،  این بخش، صنعت  در 
اختصار مرور می کنیم1:

* تاریخچۀ رنگ در ایران
رنگ آمیزی در میان مردم فالت ایران، سابقه ای طوالنی دارد. با مروری در تاریخ درمی یابیم که 
بعد  و  قبل  دوران  در  و  بوده اند  توانمند  گوناگون،  و صنایع  هنرها  در  رنگ  بکارگیری  در  ایرانیان 
قالیبافی،  نساجی،  نقش برجسته،  سفالگری،  مانند  مختلف  زمینه های  در  گرانبهایی  آثار  اسالم،  از 
سوزن دوزی و غیره از خود برجا  گذاشته اند و با اکتشافات خود، صنایع رنگرزی و رنگسازی را رونق 
بخشیده اند. در ایراِن پیش از اسالم، ایرانیان  از صنایع رنگ و رنگرزی آگاهی داشته اند و بسیاری از 
نمونه های آثار باستانی ایران، شامل اشیاء رنگ شده است. قطعات پارچه های رنگی مربوط به ایران 

باستان، نمونه ای از حضور این عنصر در دوران  اولیۀ تاریخی است.

1. بخش زیادی از مطالب این بخش، برگرفته از کتاب تاریخ مصور تکنولوژی اسالمی، نوشتۀ پروفسور احمد یوسف حسن و 
دکتر دانالد ر. هیل است که در کنار تصاویر و اطالعات سایر منابع، ارائه شده است.

تصویر 6-1: پارچه ابریشم ساسانی با نقش سیمرغ
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گل اُخرایی که در دوران باستان، برای تهیۀ ظروف سفالین به کار می رفت یا ِگل تیره ای که از آن 
ظرف سفالی یکپارچۀ سیاه می ساختند، چشم جماعات اولیه را با ظروف یکپارچۀ رنگین طبیعی آشنا 
کرده بود؛ به ویژه آنکه با استفاده از آتش، ظروف گلی پخته به صورت سفال درمی آمد و در مجاورت 
درجات مختلف حرارت آفتاب و آتش، کم رنگ و پررنگ می شد و رنگ آمیزی جدیدی را خلق کرده 

و الهام بخش هنرمندان و صنعت گران می شد.
لعاب های رنگینی که در نقش برجسته های کهن، زینت بخش معماری باشکوه ایران باستان بوده نیز 

گواهی دیگر بر اهمیت رنگ در ایراِن آن زمان و توانمندی مردمان آن دوران است.

شاید عالقۀ خاص جماعات بدوی به رنگ آمیزی لوازم زندگی و نیز خودآرایی به وسیلۀ رنگ، که 
جنبه هایی خوشایند و تشریفاتی داشته یا ابزار تشخص بوده، منجر به کوشش آنها در راه به دست 
آوردن مواد رنگین شده باشد یا شاید برخورد به گیاهانی که دارای مواد و مایعات رنگین بوده اند، 
این گیاهان را به وسایل رنگ آمیزی پاره ای از لوازم زندگانی )چون رنگین کردن بافته های اولیه( 

تبدیل کرده است.
را  آنها دیوار کومه ها  با  با خاک های معدنی و همچنین گل اخرای قرمز که  در هر حال، برخورد 
می آلودند و آنها را سفید یا قرمز می نمودند، احتمااًل شروع رنگ آمیزی بوده است. آثار رنگین زیادی 
از دورۀ ماقبل تاریخ در ایران در دست نیست، ولی با توجه به تاریخ تمدن و آشنایی با ویژگی های 
جوامع بدوی می توان عالقۀ نخستین جماعات را به خودآرایی )به کمک رنگ( دریافت. عالقۀ انسان 
به رنگ آمیزی، نه فقط در دوران زندگی او وجود داشته است، بلکه تن و روی مردگان نیز با گل اخرا 

تزئین می شد تا آنها هرچه باشکوه تر به جهان دیگر فرستاده شوند.

تصویر 6-2: نقش برجسته های رنگین هخامنشی
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البته اینکه چه مدت طول کشید تا توفیقی در این راه حاصل شد، معلوم نیست. زیرا برخورد تصادفی 
به مادۀ رنگین گیاهی یا معدنی و دانستن این که عصارۀ برگ ویج و پوست انار، رنگی در زمینۀ زرد 
می دهند و عصارۀ گیاه اسکوتی، زرد لیمویی خوشرنگ به دست می دهد یا از برگ درختان کول، 
رنگ مشکی روشن و از پوست تنۀ درخت گردو، رنگ مشکی مطلوبی به دست می آید، یا گیاهانی 
که بر سر خود، قرمز دانه دارند و رنگ قرمز آنها در مجاورت هوا و آفتاب تیره می شود یا برخورد به 
سنگ منگنز و دریافت خاصیت رنگ آن که مخلوطش با آب و رسیدن گرما به آن، رنگ تیره ای به 
دست می دهد، قاعدتًا با امکانات دنیای آن روز، به وقت زیادی برای تجربه اندوختن نیاز داشته است.

برخورد افراد به براده های فلزات )که احتمااًل در دسترس آنها بوده( از قبیل مس، قلع، سرب، کبالت 
و سنگ الجورد و سنگ چخماق و غیره و اندیشیدن در اینکه می توان براده ها را زینت بخشیده 
و آنها را هرچه شکوهمندتر به صورت نرم با سنگ ساییده و آنها را خمیرمایه کرده و به کار برد، 
برداشت های اولیه برای تهیۀ رنگ های لعابی بوده که در هزارۀ سوم پیش از میالد در ایران به ثمر 

رسیده است.
بهره گیری از رنگ به صورت عملی در هنر ایران، از سفال های آن دوران تا به امروز، در مسیرهای 
گوناگونی دنبال شده است. هنرمند ایرانی، در دوره های رواج هنرهای مختلف، در انتخاب رنگ، 
را  ما، رنگ  بیشتر هنرمندان سرزمین  به کار می برد و می توان گفت که  دقت و سلیقه ای خاص 
آگاهانه برمی گزیدند. البته در بعضی دوره ها، پاره ای از هنرمندان در آثار خود از رنگ های غیرعادی 
یا نامتعارف استفاده کرده اند که این گزینش های غیرعادی نیز زیبایی خاصی به آثار هنری داده و 

گذشته از آن، باعث شناسایی راحت این آثار شده است.

به کار  بیهوده و بی جا  را  به کاربردن رنگ دقت داشت و رنگ  باستان، هنرمند در  ایران  در دورۀ 
نمی برد و کوشش داشت که به وسیلۀ رنگ در هنر خود، هماهنگی به وجود آورد. اگرچه هنرمند 
در گزینش رنگ کاماًل آزاد بود ولی هیچ گاه در به کار بردن رنگ، پذیرش های اصولی را زیر پا 

تصویر 6-3: قالی ایرانی، نمونه ای از مهارت رنگ آمیزی
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نمی گذاشت و اگر هم در به کار بردن رنگ، تغییری ایجاد می کرد، این تغییر از گروه آن رنگ ها 
بیرون نمی رفت. به این ترتیب، رنگ در هنر ایرانی جلوه ای خاص و مقامی ارزشمند داشت.

اهمیت رنگ و نقش آن در هنرها و صنایع مختلف، بعد از اسالم نیز همچنان مورد توجه بود و 
کاربرد آن مانند دوران قبل از اسالم رونق داشت و به تدریج کامل تر شد. اگرچه نفوذ و تمدن آسیا 
و اروپا، نقشی اساسی در یادگیری بیشتِر ایرانیان دربارۀ رنگ از طریق هنرهای مرتبط داشت، اما 
این دانش، با ذوق و استعداد ایرانی به صورت دانش و فرهنگ سنتی سینه به سینه، حفظ و منتقل 

و البته دستخوش تحول شد.
پس از حملۀ مغول به ایران و حکومت تیموریان، فعالیت رنگرزی متوقف گردید؛ اما در اواخر این 
از  اولیه به دست آمد و بعد در آغاز دوران صفویه به اوج درخشش و عظمت رسید.  دوران، رونق 
قرن های دهم و یازدهم هجری و در گوشه و کنار جهان، فرش هایی باقی مانده که شاهکار مسلم 
فن طراحی و رنگ آمیزی و رنگرزی ایرانیان است. قرن دوازدهم تا پایان قرن سیزدهم هجری، یکی 
از درخشان ترین ادوار در هنر رنگ و قلمکار ایران بوده است. نقش زدن بر پارچه به و سیلۀ قالب، از 
همان زمان آغاز گردید و بزرگان و توانگران، جامه های قلمکار فاخر می پوشیدند؛ یراق و زیور اسب ها 

رنگین بود و در خیمه و خرگاه، از پارچه های پرنقش و جالب استفاده می شد. 
به کار بردن پرده، پوشاندن دیوار با پارچه های قلمکار، ساختن طاق نصرت ها و گذرگاه ها با پارچه های 
رنگین و زیبا، زیراندازهای قلمکار و سجاده، رومیزی، بقچۀ نوعروسان و زنان، همه و همه نمونه هایی 
از مهارت هنرمندان ایرانی در صنعت رنگ و نقاشی و چاپ پارچه است. الزم به یادآوری است که در 

کارگاه قلمکارسازی، رنگ های طبیعی به کار می رفت. 
به طور کلی  رنگ های طبیعی که با استفاده از رنگدانه های طبیعی پدید می آیند، به سه دسته قابل 

تقسیم هستند: رنگ های گیاهی، رنگ های حیوانی و رنگ های معدنی.

تصویر 6-4: پارچۀ قلمکار و مهرهای چوبی
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* رنگ های کهن
مرکب ها و رنگدانه ها

در تمدنی که یادگیری و هنر در آن نقش عمده ای ایفا می کرد، توجه زیادی به ساخت لوازم تحریر 
و نگارگری وجود داشت و دست نوشته های فنی بسیاری به زبان عربی در دست است که انباشته از 
جزئیاتی دربارۀ تولید مرکب ها، رنگدانه ها، چسب ها و همچنین کاغذسازی، صحافی و دیگر فنون 

مربوط به  نوشتار و کتاب سازی است.

مرکب سیاه:
در گذشته، دو نوع عمدۀ مرکب سیاه به کار گرفته می شد. سیاهی یکی از آنها به سبب ذرات کربن 
ثابت و دائمی بود و دیگری، رنگ سیاه خود را از تانات آهن1 )ترکیب آهن و جوهر مازو یا اسید 
تانیک( می گرفت. کربن الزم برای مرکب ثابت را از دودۀ روغن ها و چربی هایی مانند روغن بَزَرک 

و نفت یا زغال دانه های روغنی دیگر به دست می آوردند.
به طور معمول برای تهیۀ دودۀ چربی ها از چراغ چهارفتیله ای که با روغن بَزَرک می سوخت، استفاده 
می کردند. باالی چراغ، نوعی سرپوش گنبدی شکل بود که سوراخی در کف آن وجود داشت و باالی 
این سرپوش، شش سرپوش دیگر به همان شکل وجود داشت که در واقع، نوعی دودکش تشکیل 
می دادند. فتیله ها را روشن می کردند و روغن چراغ آنقدر می سوخت تا تمام شود. بعد، دوده هایی را 
که زیر سرپوش های شش گانه جمع شده بود، به وسیلۀ یک پر جمع آوری و الک می کردند تا َگرد نرم 
و سیاهی به دست آید. برای ساختن مرکب ثابت، از صمغ عربی )که از نوعی درخت اقاقیا به دست 
می آید( به عنوان مالط چسبناک استفاده می کردند؛ هرچند با چسب سفیدۀ تخم مرغ هم )که با زدن 

سفیده به دست می آید( این کار انجام می شد.

1. Tannate of Iron

تصویر 6-5: صمغ نوعی درخت اقاقیا معروف به صمغ عربی
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جمله  آن  از  که  شده  داده  شرح  مرکب سازی  برای  هم  دیگری  روش های  عربی،  نوشته های  در 
می توان به جوهر آبی - سیاه اشاره کرد که از کوبیدۀ پینۀ مازو و سولفات آهن به دست می آمد و 

هنوز هم معمول است. 

رنگدانه ها:
رنگدانه ها بدون آنکه به عمق زیادی زیر سطح اجسام نفوذ کنند، به آنها رنگ می بخشند و معمواًل به 
صورت مرکب، آبرنگ یا رنگ روغنی به کار برده می شوند. در گذشته، این نوع رنگدانه ها به صورت 
انواع مرکب و جوهرهای رنگین و الک ها به وسیلۀ قلم یا قلم مو به کار می رفت و معمواًل برای 

نگارش یا نقاشی روی کاغذ، چرم، چوب و دیگر سطوح از آنها استفاده می شد.
همان طور که پیشتر شرح داده شد، برای رنگدانۀ سیاه، مادۀ رنگی معمولی، کربن بود که از دودۀ 
)اسفیداج(  از سرب سفید  به طور کلی  را  رنگدانۀ سفید  زغال های مخصوص می گرفتند.  یا  چراغ 

می گرفتند و گاه سفیدۀ استخوان را نیز به آن اضافه می کردند.
رنگدانه های سرخ با ته رنگ های گوناگون وجود داشت. مادۀ اصلی آن َشنَگرف )سولفور جیوۀ قرمز( 
و سرب قرمز )ِسرِنج( بود، ولی گاهی نیز از نوعی سنگ آهن رستی که دارای رگه هایی قرمزرنگ 

بود استفاده می کردند.

ترشح  درخت ها  از  بعضی  پوستۀ  روی  به الک  موسوم  وسیلۀ حشره ای  به  که  نیز  یا ضمغ  الک 
می شود، به دلیل داشتِن رنگدانه های قرمز1 برای تهیۀ رنگ سرخ به کار می رفت و دستورالعمل های 

مشروحی برای تهیۀ آن وجود داشت.

1. قرمزدانه بهترین مادۀ رنگزای حیوانی است که به تنهایی، یا با ترکیب با رنگ های گیاهی، انواع سایه روشن های رنگی را 
به خصوص برای قالی بافی، از آن به دست می آورند )رنگ الکی معروف در فرش ایران از این جمله است(.

تصویر 6-6: شنگرف
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رنگدانه های زرد به طور کلی از زرنیخ اَصَفر )تری سولفید ارسنیک( به دست می آمد، هرچند اُخرای 
زرد )نوعی سنگ آهن رستی( نیز در این مورد به کار می رفت. در نوشته های اسالمی از سرب زرد 
)مونواکسید سرب( و همچنین زعفران نیز نام برده شده است که البته زعفران را معمواًل همراه با 

رنگدانه های دیگر به کار می بردند.

رنگدانه های آبی را از سنگ الجورد آزوریت )نوعی از کربنات مس( و همچنین درخت نیل1 به دست 
می آوردند.

بود، چرا که رنگ  بسیار مهم  اقتصادی  نظر  از  فرایند  این  و  گیاهان گرفته می شد  از  به صورت طبیعی  نیل  1. در گذشته، 
آبی، بسیار کمیاب بود. اما امروزه، هزاران تن نیلی که ساالنه تولید می شود، به صورت مصنوعی به دست می آید. )رنگ آبی 

شلوارهای جین از نیل است.(

تصویر 6-7: قرمزدانه

تصویر 6-8: زرنیخ اَصَفر )تری سولفید ارسنیک(

تصویر 6-10: نمونه رنگ استخراج شده نیلتصویر 6-9: سنگ الجورد آزوریت
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رنگدانه های سبز را معمواًل از کربنات قلیایی مس )زنگار( و همچنین از کانی های ماالکیت )سنگ 
مرمر سبز( استخراج می کردند. عالوه بر این، رنگ سبز را با مایه های گوناگون، از طریق مخلوط 

کردن رنگدانه های مختلف نیز تهیه می کردند.

درصورتی که رنگدانه ها آبگون بودند، باید آنها را با نوعی مالط یا چسب، مخلوط می کردند تا قابلیت 
استفاده پیدا کنند. معمواًل صمغ عربی، بهترین و رایج ترین مادۀ چسبنده بود، ولی از مواد چسبناک 

دیگر مانند سفیدۀ تخم مرغ و چسب ماهی هم استفاده می کردند.
به طور کلی رنگرزی، صنعتی مهم بود که ارتباط نزدیکی با صنعت نساجی داشت. تا پیش از تولید 
رنگ های شیمیایی، در صنعت رنگرزی فقط از رنگ های حیوانی و گیاهی استفاده می شد. با این 
حال باید به خاطر داشته باشیم که متون و نوشته های کالسیک و متأخر، هیچگاه جزئیات فنون 
رنگرزی را آشکار نکرده است، زیرا آداب و مقررات صنفی ایجاب می کرد که فوت وفن کار و اسرار 
حرفه ای، نه به صورت نوشته و مکتوب، بلکه به طور شفاهی و گوش به گوش، از پدر به پسر و استاد 
به شاگرد، منتقل شود. متأسفانه حتی در مورد اشاره های مختصری هم که در رساله های اسالمی 

نسبت به فنون و روش های رنگرزی دیده می شود، پژوهش های کافی به عمل نیامده است.
در صنایع کهِن رنگ سازی و رنگرزی، رنگ  قرمز از اهمیت خاصی برخوردار بود، چون فضایی زنده 
از  از مهم ترین منابع رنگ قرمز، حشرۀ الک و حشرات دیگری  و مجلل به وجود می آورد. یکی 
خانوادۀ کفشدوزک بودند. در جسم مادۀ این حشرات، رنگدانه هایی از قرمز روشن تا ارغوانی وجود 
دارد. در ادبیات اسالمی، همۀ این رنگ ها را قرمز می نامیدند و واژه های اروپایی معادل قرمز جگری 
crimson و قرمز سیر carmin، از واژۀ عربی قرمِز1 گرفته شده است. البته الزم به ذکر است که 
طرز استفاده از حشرۀ الک برای تهیۀ رنگدانه، در سرزمین های اسالمی اختراع نشده بود و پیش از 

ظهور اسالم، در چین و هند، به این روش رنگ سازی آگاهی داشته اند.

1. واژۀ قرمز را اروپاییان Qirmiz تلفظ می کنند که ضبط آوایی آن ِکرمز می شود.

تصویر 6-11: ماالکیت
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درخت روناس نیز یکی دیگر از منابع مهم رنگ قرمز بود که در بیشتِر سرزمین های اسالمی از جمله 
ایران به عمل می آمد. رنگ قرمز از ریشه های این درخت گرفته می شد.

سومین منبع مهم رنگ قرمز، گیاه حنا بود که در سوریه و مصر به عمل می آمد. این اعتقاد وجود 
داشت که دوام رنگ حاصل از روناس از حنا بیشتر است.

درخت نیل، مهم ترین منبع رنگ  آبی بود. مادۀ شیمیایِی مولد رنگ آبی )ایندیگوتین( را از برگ های 
این درخت، استخراج می کردند.

مواد اولیۀ گوناگونی برای تهیۀ رنگ های زرد وجود داشت، از جمله گیاهی به نام َعصَفر یا َقرطم که 
رنگ زرد از گلبرگ های آن استخراج می شد. زعفران، زردچوبه و زعفران هندی یا َورس، سه منبع 

مهم دیگر برای به دست آوردن رنگ زرد بود. 
پوست انار و برگ سماق را هم به عنوان منبع رنگ و هم به عنوان موادی برای دباغی به کار می بردند.

رنگ های سبز را معمواًل از ترکیب رنگ های زرد و آبی به دست می آوردند، ولی بعضی از رنگ های 
سبز گیاهی نیز به طور مستقیم از گیاهان خانوادۀ ماَذریون )مانند َمثنان( به دست می آمد.

از زمان های باستان، شهرهای صور و صیدا1 به خاطر رنگ های ارغوانی خود شهرت داشتند. این 
رنگ ها از ترشحات نوعی ماهی صدف استخراج می شد و روش کار هم این بود که این جانوران 
دریایی را در آب می جوشاندند و پارچه را در مایعی رنگین که به این روش به دست می آمد، فرو 
می بردند. با آنکه این نوع رنگ ارغوانی تقریبًا تا یک قرن پیش هم در سوریه تهیه می شد، اطالع 

دقیقی از طرز تهیه و کاربرد آن در دست نیست.
به دست  یا سولفات سبز(  )زاج  آهن  اضافه کردن سولفات  با  مازو  پینه های  از  نیز  رنگ های سیاه 

می آمد. در بعضی موارد نیز این ترکیب با نیل غلیظ مخلوط می شد.

1. شهرهایی در لبنان کنونی و از شهرهای باستان ِفنیقیان

تصویر 6-12: روناس
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برای تثبیت بسیاری از رنگ ها روی الیاف پارچه به دندانه یا تثبیت کننده احتیاج بود و به این منظور، 
از سولفات آلومینیوم یا زاج استفاده می شد که آن را زاج یمنی می نامیدند. در نتیجه، زاج خالص 

همواره یکی از عناصر مهم در فرایند رنگرزی بود.
دربارۀ رنگ کردن کاغذ، از به کار بردن دوده و صمغ عربی، مازو، حنا، برگ مورد، نشادر و زعفران 
نام برده شده و در ساختن شنجرف از زاج و گل ختمی، موی سر، سبوس، برنج، گوگرد، سیماب، 
کبریت، آب انار، سریشم، سرکه انگور، آب ماست، دوغ و صمغ که همه مواد طبیعی هستند، نام برده 

شده است.
یا  ِگل  از جمله  می کردند،  استفاده  رنگ آمیزی  و  رنگرزی  در  ایرانیان  که  عناصری  کلی،  به طور 
خاک رس، زاج، روناس، نیل و صمغ حاصل از درختان و پوست و میوۀ درختانی مانند گردو و انار، 
کاه، حنا، برگ مو و عصاره لیمو، در حال حاضر نیز در موارد معدودی به کار می رود که به رنگ های 

طبیعی شهرت دارد. 
برای ساختن رنگ تا 1590 میالدی )998هـ.ق( از سفیدۀ تخم مرغ و پس از آن از صمغ، به عنوان 
بست )چسب( استفاده می شد. به احتمال زیاد، ترکیب این گونه مواد با یکدیگر بوده که باعث ایجاد 
الیه های سخت و شکننده در نگاره های نخستین شده است. بعدها به علت مراودۀ نگارگران ایرانی 

با اروپاییان، از صمغ عربی به عنوان چسب استفاده شد.

زندگِی رنگین ایرانی:
زندگی ایرانی همواره با رنگ همنشین بوده است، از جمله پوشاک رنگارنگ، سفرۀ رنگین، ظروف 
رنگی و فرش پرنقش و رنگ. هرچند شاید امروزه با تغییر سبک زندگی، شادِی رنگ در زندگی ما 
کمتر شده باشد، اما نگاهی به گذشته و مرور هنرها و صنایع دستی متنوع ایرانی، حضور رنگ را در 

همۀ ابعاد زندگی ما یادآوری می کند.

تصویر 6-13: رنگ در زندگی ایرانیان نقش مهمی داشته است.
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رنگ های ایرانی:
در بین میلیون ها رنگ موجود، رنگ هایی وجود دارد که به دلیل کاربرد فراوان در هنرهای ایرانی 
به نام ایرانیان نام گذاری شده اند. شناختن رنگ هایی که ریشه در هنر ایرانی دارند می تواند برای 

هنرمندانی که به اصالت اثر هنری خود حساس هستند، سودمند باشد. 

آبی ایرانی:
آبی ایرانی )Persian Blue( رنگ آبی سفال های ایرانی و کاشی کاری های مساجد ایران است که 
در بخش هایی از منطقۀ مدیترانه نیز دیده می شود. این رنگ، یکی از رنگ های موجود در سنگ 
معدنی الجورد است که در فالت ایران یافت می شود. مسجد امام اصفهان، بهترین مرجعی است که 
می توانید این رنگ آبی را بر روی کاشی های آن بیابید. نام Persian Blue در سال 1669 میالدی 

به ثبت رسیده است.

تصویر 6-14: آبی ایرانی

تصویر 6-15: نمونه ای از کاربرد رنگ آبی ایرانی در مسجد امام اصفهان
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آبی ایرانی دارای چند تن رنگی متفاوت است، از جمله:
آبی ایرانی میانه )Medium Persian Blue( که به سوی سبز می رود و کم و بیش هم رنگ آبی 

دریا است. این رنگ از جمله رنگ هایی است که در فرش های ایرانی دیده می شود.

آبی ایرانی تیره )Persian Indigo یا Dark Persian Blue( رنگی کم و بیش ارغوانی است و به 
درجاتی از آبی تیره می رسد و به نیلی یا بنفش تیره نزدیک است. این رنگ در زمان باستان، آنگونه 

که یونانیان نوشته اند، رنگ پوشاک رسمی قوم ماد )شمال غربی ایران کنونی( بوده است.
در سال 1912 میالدی واژه Persian Indigo در زبان انگلیسی به ثبت رسید. 

قرمز ایرانی:
قرمز ایرانی )Persian Red( رنگی نارنجی متمایل به قرمز و همرنگ خاک و دانه های رنگی موجود 

در خلیج فارس است که از ترکیبات سیلیکات آهن و آلومینیوم همراه با منگنز ساخته شده است.

Medium Persian Blue :16-6 تصویر

Persian Indigo :17-6 تصویر

تصویر 6-18: قرمز ایرانی
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واژۀ قرمز ایرانی نخستین بار به عنوان نام یک رنگ در زبان انگلیسی در سال 1897 میالدی ثبت 
شده است.

سبز ایرانی:
سبز ایرانی )Persian Green( رنگی است که از سنگ ماالکیت یا همان مرمر سبز الهام گرفته 
شده است و در سفال ها و فرش های ایرانی کاربرد بسیاری دارد و نام آن در سال 1892 میالدی 

ثبت شده است.

تصویر 6-19: سبز ایرانی



منابع بخش ششم:
• یوسف حسن، احمد و دانالد ر. هیل )1375(. تاریخ مصور تکنولوژی اسالمی. ترجمه: دکتر ناصر موفقیان. تهران: 

انتشارات علمی و فرهنگی.
• فداکار، احمد. رنگ و نقش آن در هنر. مجله هنر و مردم، دوره 7، شماره 79، 1348.

نقاشی ساختمانی(. روزنامه گسترش  به سنت و صنعت رنگ و  • فرازمند، حسن. رنگی نشوید! )گذری و نظری 
صنعت، شماره 145، 1393.

• Maerz, A and Paul, M Rea. (1930). A Dictionary of Color. New York, McGraw-Hill Book Co.



بخش هفتم: داستان رنگ ها

در این بخش، حکایت ها و نکاتی در مورد رنگ های مختلف و کاربردهای آنها در سراسر دنیا مطرح 
می شود که دانستن آنها خالی از لطف نیست:

اولین نقاشی در فضای داخلی، در حدود 40000 سال پیش توسط ساکنان ماقبل تاریخ در فرانسۀ 
کنونی ترسیم شد. انسان های ماقبل تاریخ برای خلق این آثار، از شابلون و حتی با دمیدن رنگ در 

استخوان توخالی پرندگان، از نوعی اسپری رنگ، استفاده می کردند.

تصویر 7-1: انسان های ماقبل تاریخ از شیوه های خاصی برای رنگ آمیزی استفاده می کردند.
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برای آزتک ها، رنگدانه های قرمز، به دلیل ارتباط با خون، باارزش تر از طال بوده است.

بسیاری از قبایل بومی آمریکا، از رنگ سیاه برای نشان دادن زندگی و از رنگ زرد به معنی مرگ 
استفاده می کردند.

از گذشته های دور تا به امروز، در بسیاری از قبایل بومی تمدن های کهن، از رنگ کردن صورت و 
بدن برای انجام مراسم مختلف و نیز برای جلب توجه جنِس مخالف، استفاده  شده است.

تصویر 7-2: خدای جنگ و فداکاری آزتک ها که در مقبره اش از رنگ قرمز استفاده شده بود.

تصویر 7-3: رنگ زرد و سیاه برای قبایل بومی آمریکا اهمیت زیادی داشت.

تصویر 7-4: استفاده از رنگ برای جلب توجه
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بسیاری از مجسمه های کالسیک یونان و رم که امروزه به صورت مرمر سفید می بینیم، در اصل 
با رنگ های مختلف رنگ آمیزی شده بودند تا واقعی تر به نظر برسند. این رنگ ها در طی قرن ها، 

ساییده شده و از بین رفته اند.

گفته می شود که افالطون، فیلسوف یونانی، کشف کرد که می توان با ترکیب دو رنگ، رنگ سومی 
را تولید کرد.

رنگدانه های  خرید  توانایی  اشراف  تنها  زمانی  مرتبط شد، چون  خانوادۀ سلطنتی  با  ارغوانی  رنگ 
گرانقیمت این رنگ را داشتند. در زمان ُرمی ها برای تهیۀ یک پاوند رنگدانۀ ارغوانی، چهارمیلیون 

پوستۀ صدف خرد شده الزم بود.

تصویر 7-5: بسیاری از مجسمه های کالسیک، رنگین بوده اند.

تصویر 7-6: افالطون نیز در مورد رنگ تحقیق کرده بود.

تصویر 7-7: رابطۀ بنفش و اشرافیت به روش تهیۀ این رنگ بازمی گردد.
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در قرون وسطی، دست نوشته ها و نسخه های خطی با استفاده از رنگ های ساخته شده از سنگ های 
نیمه قیمتی و زردۀ تخم مرغ، تصویرسازی می شدند.

نقاشی و رنگ آمیزی سقف نمازخانۀ معروف سیستین در دهۀ 1500 میالدی توسط میکل آنژ، فقط 4 
سال طول کشید، ولی مرمت و ترمیم آن در دهۀ 1900، در طی 20 سال انجام شد.

رنگ ماژنتا1 که در سال 1859 میالدی توسط یک شیمیدان فرانسوی معرفی شد، ابتدا به نام فیوشا2 
)گل آویز( نامیده می شد. ولی بعدها به مناسبت پیروزی فرانسه و ارتش ساردینیایی در جنگی که در 

4 ژوئن 1859 میالدی در شهری به نام ماژنتا در ایتالیا رخ داد، تغییر نام پیدا کرد.

1. Magenta
2. Fuchsia

تصویر 7-8: استفاده از مواد گران قیمت در نوشتن کتاب های خطی کهن رایج بوده است.

تصویر 7-9: مرمت سقف نمازخانۀ سیستین از نقاشی اولیۀ آن طوالنی تر شد.

تصویر 7-10: رنگ ماژنتا نام خود را از منطقه ای در ایتالیا گرفته است.
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در دهۀ 1860 میالدی، خانۀ رنگ شده، نشان دهندۀ ثروت زیاد بود. آمریکایی های طبقۀ متوسط که 
توان مالی رنگ کردن خانه های خود را نداشتند، قطعات چوب سدار را با میخ بر روی نمای ساختمان 

نصب می کردند.

در آغاز دهۀ 1890 میالدی، بدنۀ مدادهای سیاه به دلیلی نمادین زرد بود. بهترین و باکیفیت ترین 
گرافیت از چین وارد می شد و زرد در آن کشور، رنگی سلطنتی بود. بنابراین مدادهای زرد، شاهانه 
بودند و تولیدکنندگان مداد در آمریکا به دنبال راهی بودند تا به مردم نشان دهند که در مدادهای 
تولیدِی آنها، گرافیت چینی به کار رفته است. امروزه این مدادهای زرد کالسیک همچنان تولید شده 

و در تبلیغات مختلف نیز دیده می شوند.

ونسان ون گوگ که به عنوان یکی از نقاشان بزرگ سبک پست امپرسیونیسم و از اساتید مسلم رنگ 
شناخته می شود، در تمام طول عمر خود، تنها یک تابلوی نقاشی به نام تاکستان  سرخ فروخت.

تصویر 7-11: پوشاندن نمای خانه ها با چوب سدار به جای رنگ

تصویر 7-12: مدادهای زرد، نماد کیفیت

تصویر 7-13: تابلوی تاکستان سرخ اثر ون گوگ
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علت سفید بودن کاخ سفید این است که نخستین بار برای حفاظت از سنگ متخلخل دیوارۀ آن از 
دوغاب آهک استفاده کردند و هر سال هم آن را رنگ می کنند.

پل ُگلدن گیت1 از زمان تکمیل آن در سال 1937 میالدی همیشه با یک رنگ،  رنگ آمیزی شده 
است. نام رنگ آن نارنجِی بین المللی است.

پس از اینکه پل بلک فرایر2 در لندن را با سبز رنگ کردند، خودکشی هایی که از روی این پل انجام 
می شد، 34 درصد کاهش پیدا کرد.

1. Golden Gate
2. Black Friar

تصویر 7-14: دوغاب آهک و تأثیر آن بر نام کاخ سفید

تصویر 17-15: رنگ نارنجی پل گلدن گیت

تصویر 7-16: تغییر رنگ پل و کاهش خودکشی
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تا پیش از دهۀ 1950 میالدی، تصاویر بابانوئل، او را در لباسی سبزرنگ نشان می داد. این رنگ 
زمانی تغییر پیدا کرد که شرکت کوکاکوال از بابانوئل در تبلیغات خود استفاده کرد؛ به این ترتیب 

لباس بابانوئل از سبز به قرمز تبدیل شد.

قرون  در  چون  داشتند؛  قرمز  و  سفید  رنگ  به  میله ای  مردانه(  )آرایشگاه های  سلمانی  مغازه های 
وسطی، آرایشگرها، جراح هم بودند! راه راه سفید و قرمز به عنوان نماد پانسمان تمیز و خونی استفاده 

می شد. این نماد هنوز هم در ورودِی برخی از آرایشگاه ها دیده می شود.

دلیل اینکه در میان کارت های نمونه رنگ، تعداد و انواع زیادی از رنگ سبز وجود دارد این است که 
چشم انسان، تنوع بیشتری بین انواع سبز را نسبت به سایر رنگ ها تشخیص می دهد.

تصویر 7-17: بابانوئل با لباس سبز

تصویر 7-18: نشان سفید و قرمز آرایشگاه های قدیمی

تصویر 7-19: تنوع رنگ سبز در کارت های نمونه رنگ
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برای سرویس  آمریکای شمالی  در  میالدی  در سال 1939  که  است  رنگی  مدرسه،  اتوبوس  زرِد 
مدارس انتخاب شد. این رنگ به عنوان یکی از استانداردهای اتوبوس مدارس، توسط دکتر فرانک 
سییِر1 در کنفرانسی در دانشگاه منهتن پیشنهاد شد و در حال حاضر به طور رسمی، رنگ اتوبوس 

مدارس آمریکا و کاناداست.
رنگ زرد به این دلیل انتخاب شده است که جلب توجه کرده و سریع تر از هر رنگ دیگری در محیط، 
دیده می شود. مردم، اشیای زردرنگ را زودتر از بقیۀ چیزها می بینند. حتی زمانی که شما مستقیم 
به جلو نگاه می کنید، می توانید یک شی ء زرد را که در گوشۀ زاویۀ دیدتان قرار دارد، خیلی زودتر از 
هر رنگ دیگری، حتی قرمز، تشخیص دهید. اجسام زرد در فضاي تاریک و کم نور، راحت تر قابل 
تشخیص هستند. در شرایط آب وهوایی بد هم رانندگان قادرند وسایل نقلیۀ زردرنگ را تشخیص 
دهند و این امر به کاهش حوادث کمک می کند. امروزه دکتر سییر را به عنوان پدر اتوبوس زرد 

مدرسه می شناسند.

در سال 1962 میالدی شرکت کرایوال2 در راستای احترام به نژادهای مختلف بشر و به رسمیت 
شناختن این حقیقت که رنگ پوست همۀ انسان ها یکسان نیست، نام یکی از مدادشمعی های خود 

را از رنگ بدن3 به رنگ هلویی4 تغییر داد.

1. Frank W. Cyr
2. Crayola
3. Flesh
4. Peach

تصویر 7-20: اتوبوس زرد مدرسه

تصویر 7-21: تغییر نام یک رنگ به دلیل جلوگیری از ترویج تبعیض نژادی
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در برخی از زندان ها برای کنترل و آرام کردن زندانیان سرکش و خشن، آنها را در سلول هایی به 
رنگ صورتی نگه می دارند، چون صورتی به عنوان یک رنگ آرامش بخش شناخته می شود. این کار 
نتایج بررسی ها  انجام شد و  بار در اواخر دهۀ 1970 میالدی بر روی زندانیان شهر سیاتل  اولین 
نشان داد که قرار دادن زندانیان در سلول های صورتی رنگ باعث می شود که آنها رفتارهای تهاجمی 
کمتری از خود نشان دهند. استفاده از این رنگ به سرعت در زندان های کانادا و ایاالت متحده رواج 
پیدا کرد ولی چند سال بعد، تکرار آزمایشات و مطالعات، تأثیرات آرامش بخش این رنگ را تأیید نکرد 

و نتیجۀ جدید این بود که این رنگ فقط کمی از حالت تهاجمی و پرخاشگری زندانیان می کاهد.

لقب زشت ترین رنگ دنیا به رنگ شماره 448C پنتون تعلق گرفته است که یک رنگ قهوه ای 
مایل به سبز است. انتخاب این رنگ، نتیجۀ یک پروژه تحقیقاتی و بازاریابی در استرالیا، با هدف 
جلوگیری از مصرف سیگار بود. در این پژوهش، از هزاران نفر از افراد سیگاری درخواست شد که 
بدترین رنگ برای بسته های سیگار را انتخاب کنند. اغلب افراد این رنگ را با کلماتی مثل کثیف، 

تیره وتار و مرگ، انتخاب و توصیف کردند.

تصویر 7-22: سلول هایی با رنگ صورتی برای آرام کردن زندانیان شرور

448C تصویر 7-23: لقب زشت ترین رنگ برای پنتون شماره
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بخش هشتم: منابع رنگ

اگرچه آگاهی از نظام ها و قوانین رنگ برای طراحان، ضروری است؛ اما انتخاب رنگ، محدود به 
چارچوب های تعریف شده  نیست. به یاد داشته باشید که منابع متنوعی در اختیار داریم و می توانیم 
با مراجعه به این منابع و استفاده از خالقیت خود، ترکیب رنگ های متنوع، جدید و خالقانه ای را 

به وجود بیاوریم.
در این بخش، به معرفی چند منبع می پردازیم که گرایشات رنگ در طراحی را بررسی می کنند یا 
در گزینش رنگ به طراحان کمک می کنند. الزم به یادآوری است این منابع، از جمله نرم افزارهای 
گزینش رنگ یا شرکت های مشاورۀ رنگ، به سرعت در حال گسترش هستند. پیشرفت های فناوری  
نیز گزینه های متنوعی را برای انتخاب مواد جدید با قابلیت های رنگی مختلف و حتی امکان تغییر 

رنگ ظاهری محصوالت، در اختیار ما قرار می دهد.

* طبیعت
از  با نگاه کردن به طبیعت،  اما می توان  نظریه های مختلفی در مورد هماهنگی رنگ وجود دارد، 
ترکیب رنگ های موجود در آن، که شاید در قالب قوانین و فرمول های تعریف شده، نگنجد، الهام 
گرفت و استفاده کرد. طبیعت، سرشار از ترکیب رنگ های گوناگون است و دنیای رنگین گیاهان و 
حیوانات و مناظر طبیعی، می تواند زمینۀ تجربه و مطالعۀ رنگ را برای ما فراهم کند. برای مشاهدۀ 

تعالِی هماهنگی، کافی است به هارمونی رنگ ها در طبیعت دقت کنیم.
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بدیع و زیباست.  ایجاد ترکیب رنگ های  برای درک جذابیت رنگ و  بهترین نقطۀ شروع  طبیعت، 
تصویر زیر چند نمونه از ترکیب رنگ های موجود در طبیعت را نشان می دهد:

به اکتشاف رنگ های موجود در جانوران، حشرات، گل ها، گیاهان، میوه ها و مناظر طبیعی بپردازید 
و آنها را در طرح های خود به کار ببرید. مطمئن باشید از پالت متنوعی که به رایگان در اختیار دارید، 

شگفت زده خواهید شد.

تصویر 8-1: پالت رنگی طبیعت
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* شرکت ها و انجمن ها
پنتون1:

از  یکی  امروزه  و  کرد  آغاز  چاپ  زمینۀ  در  میالدی  دهۀ 1950  در  را  خود  فعالیت  پنتون  شرکت 
تأثیرگذارترین شرکت ها در حوزۀ رنگ است. سیستم تطبیق رنگ پنتون2 در صنایع مختلف، از جمله 
چاپ، تولید رنگ، پارچه و پالستیک به کار می رود. ایدۀ اصلی سیستم تطبیق پنتون این بود که به 
طراحان این امکان را بدهد که در مرحلۀ ورود از حیطۀ طراحی به تولید، بتوانند صرف نظر از نوع 
ببرند. در حقیقت، سیستم  تجهیزات مورد استفاده، رنگ های خاص و مشخص را در عمل به کار 
تطبیق پنتون یک سیستم بازتولید رنگ به صورت استاندارد است که به طراحان و تولیدکنندگان 

مختلف در مکان های گوناگون، در مطابقت رنگ با یکدیگر کمک می کند.
محصول اصلی این شرکت، راهنمای رنگ است که به صورت کارت های رنگی کوچک با کدهای 

مشخص و با هدف هماهنگی در انتخاب رنگ، با موضوعات مختلف، تهیه می شود.

یکی دیگر از فعالیت های مهم و تأثیرگذار شرکت پنتون این است که هر سال یک رنگ خاص را 
به عنوان رنگ سال معرفی می کند. این شرکت، دو بار در سال، در یک پایتخت اروپایی، جلسه ای 
محرمانه را با حضور نمایندگان گروه های رنگ از ملل مختلف، برگزار می کند و بعد از دو روز بحث 

و بررسی، یک رنگ را برای سال بعد انتخاب می کند. 
1. Pantone
2. Pantone Matching System (PMS)

تصویر 8-2: کارت های نمونه رنگ پنتون
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نمونه رنگ های منتخب این شرکت را در چند سال اخیر در تصویر زیر مشاهده می کنید:

کنسرسیوم بین المللی رنگ1:
کنسرسیوم بین المللی رنگ در سال 1993 میالدی، به منظور ایجاد یک سیستم مدیریت رنگ که 
 ICC در تمام سیستم های اجرایی و بسته های نرم افزاری، کارایی داشته باشد، ایجاد شد. مشخصات
امکان انطباق رنگ را در زمان انتقال بین برنامه ها و سیستم های اجرایی فراهم کرده و منجر به 

خروجی های صحیح در صفحۀ نمایش یا نسخۀ چاپی می گردد.

گروه بازاریابی رنگ2:
گروه بازاریابی رنگ یک انجمن بین المللی برای متخصصان طراحی رنگ است که مسیر طراحی 
و گرایشات رنگ را مشخص کرده و این اطالعات را به رنگ هایی قابِل فروش برای محصوالت 

تولیدی تبدیل می کند.

1. International Color Consortium (ICC)
2. Color Marketing Group (CMG)

تصویر 8-3: رنگ های  منتخب در سال های مختلف
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این کانون غیرانتفاعِی بین المللی، حدود 1000 عضو در 20 کشور و از صنایع گوناگون دارد. گروه 
بازاریابی رنگ، دو کنفرانس ساالنه برای پیش بینی گرایشات مشتریان و مصرف کنندگان نسبت به 
رنگ و محصوالت برگزار می کند. هدف این کنفرانس ها این است که به اعضای خود کمک کنند 

تا میزان فروش و سود را از طریق انتخاب رنگ های مطلوب افزایش دهند.

به گفتۀ رئیس پیشین گروه بازاریابی رنگ، اگر رنگ محصول درست انتخاب شده باشد، به فروش 
می رسد و اگر اشتباه انتخاب شده باشد، محصول، به موجودِی انبار تبدیل می شود.

گروه بازاریابی رنگ در مورد عضویت اعضای خود، بسیار دقیق و نکته سنج است. اعضا باید سابقۀ 
کار عملی داشته و مسئول تصمیم گیری در زمینۀ رنگ در محل کار خود باشند. شرکت کنندگان 

کنفرانس های این شرکت، طراحان و تولیدکنندگان فعال در رشته های گوناگون هستند.

انجمن رنگ ایاالت متحده1:
خدمات  و  رنگ  گرایشات  پیش بینی   زمینۀ  در  مستقل  انجمن  یک  متحده،  ایاالت  رنگ  انجمن 
مشاوره ای در خصوص رنگ است که تا سال 1955 میالدی، بیشتر در زمینۀ نساجی فعالیت داشت. 

هدف اصلی این انجمن، پیش بینی سبک ها و گرایشاِت در حال ظهور در زمینۀ رنگ است.

1. Color Association of the United States (CAUS)

تصویر 8-4: نشان گروه بازاریابی رنگ

تصویر 8-5: یکی از شعارهای معروف گروه بازاریابی رنگ:
»رنگ، باعث فروش می شود و رنگ هاِی صحیح، باعث فروِش بیشتر می شوند!«
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* تارنماها و نرم افزارها
به  که  تولید می شوند  نیز  مختلفی  نرم افزارهای  و  برنامه ها  مجازی،  فضای  روزافزون  با گسترش 
کاربران این امکان را می دهند که رنگ های خاص و ترکیب رنگ های مختلف را ایجاد کرده و در 
سیستم های گوناگون مورد استفاده قرار دهند. واضح است که معرفی همۀ این برنامه ها، تارنماها و 
نرم افزارها امکان پذیر نیست؛ از این رو در این بخش تنها به معرفی چند تارنما و نرم افزار کاربردی 

در حوزۀ رنگ می پردازیم:

Adobe Colour CC
(www.color.adobe.com)

کالرسی سی، به شما این امکان را می دهد که ترکیب رنگ های مختلفی را خلق و ذخیره کنید. هریک 
از این ترکیب بندی ها می تواند مجموعه ای شامل 5 رنگ باشد. این برنامه در انواع مرورگرها قابل 
استفاده است و با استفاده از نسخۀ دسکتاپ آن می توانید رنگبندی خود را مستقیمًا به نرم افزارهایی 

مثل فتوشاپ، ایالستریتور و ایندیزاین وارد کنید.

Check my Colours
(www.checkmycolours.com)

چک مای کالرز یک ابزار طراحی تارنماست که برای کنترل ترکیب رنگ های پیش زمینه و پس زمینه 
در عناصر مختلف تارنما طراحی شده است و تعیین می کند که آیا این عناصر، تضاد رنگ کافی را 
برای دیده شدن، به خصوص برای افرادی که دارای نقص بینایی هستند، دارد یا نه. مبنای تست های 

این ابزار، الگوریتم های کنسرسیوم شبکه جهانی وب )W3C) است.

Color
(www.color.hailpixel.com)

با حرکت در نقاط مختلف صفحۀ کالر، رنگ های مختلف با کد رنگ مربوط به آنها )کد هگز1( نشان 
داده می شود و یکی از ساده ترین ابزارهای انتخاب رنگ است.

1. کد Hex از کدهای رنگی مورد استفاده در Html، شامل 6 کاراکتر است که هر کدام از آنها مي تواند یکي از مقادیر زیر 
باشد:

.# FF0000 :این شش کاراکتر به همراه عالمت # مي آیند، مانند ..A,B,C,D,E,F ,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
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Color hunter
(www.colorhunter.com)

تصاویر  از  استفاده  با  ابزار  این  است.  خاص  رنگ های  کردن  پیدا  برای  مفید  ابزار  یک  کالرهانتِر 
منتخب شما، پالت رنگی آن تصویر را در اختیارتان قرار می دهد.

COLOURlovers
(www.colourlovers.com)

کالرالورز یک تارنمای خالق است که مردم سراسر دنیا، ترکیب رنگ ها و الگوهای رنگی مختلفی 
را در آن ایجاد کرده و به اشتراک می گذارند و در مورد آخرین گرایشات رنگ و موضوعات مختلف 

مرتبط با رنگ، بحث می کنند.

Colour Scheme Designer
(www.paletton.com)

کالراسکیم دیزاینر یک تارنمای ساده و مفید است که در خلق ترکیب رنگ ها به شما کمک می کند. 
با حرکات ساده می توانید در آن  به راحتی قابل کنترل است و  تارنما  این  چرخۀ رنگ موجود در 

حرکت کنید.

Colrd
(www.colrd.com)

این ابزار، رنگ های موجود در تصویر را تجزیه و تحلیل می کند و به شما اجازه می دهد تا رنگ های 
مورنظر خود را در میان ترکیب رنگ های موجود در هر تصویر، انتخاب کنید.
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بخش نهم: واژه نامۀ رنگ

ترجمه  با کلماتی مشابه  فارسی  زبان  در  و اصطالحات رنگ  واژه ها  از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با 
و  معنا  بخش،  این  در  می شود.  دشوار  واژه ها  این  از  برخی  تفاوت  درک  اوقات  گاهی  می شوند، 

توضیحی مختصر در مورد تعدادی از واژه های رایج در حوزۀ رنگ، جمع آوری شده است:

Achromatic .................................................................. بی رنگ، بیفام، آکروماتیک
بدون رنگ؛ رنگ هایی مثل سیاه، سفید یا خاکستری که فاقد فام رنگی هستند؛

از لحاظ فنی گاهی سیاه، سفید و خاکستری به دلیل عدم وجود فام، به عنوان رنگ شناخته نمی شوند.

Brightness .......................................................................... روشنی، درخشندگی
روشن بودن، ارزش یا درخشندگی رنگ؛

زرد، باالترین ارزش را در طیف نور مرئی دارد و بنفش، تیره ترین طیف است؛
دو حد نهایی روشنی، سیاه و سفید هستند؛

اضافه کردن سیاه یا سفید به یک فام، باعث تغییر روشنی آن می شود؛
در برخی از نمادهای رنگی به عنوان ارزش نامیده می شود.

Chroma .......................................... رنگ، تواِن رنگ، جانمایۀ رنگ، نابی رنگ، کروما
گسترۀ روشنی یا اشباع رنگ؛

درجۀ خلوص یک رنگ؛ درجۀ پاکی رنگ از اختالط با سفید یا خاکستری.
برخی آن را اشباع )Saturation( و برخی دیگر آن را معادل فام )Hue( در نظر می گیرند.
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Chromatic ................................................ رنگی، رنگ دار، فام دار، ملّون، کروماتیک
وابسته به رنگ.

)در مقابل، سیاه، سفید و تمام خاکستری هایی که از اختالط سیاه و سفید به دست می آیند، غیررنگی 
یا غیرملّون یا آکروماتیک هستند.(

Cold  colours ................................................................................. رنگ های سرد
رنگ هایی مانند آبی و سبز که در مقایسه با رنگ هایی مثل زرد، نارنجی و قرمز، سردی را نشان 

می دهند؛
رنگ های سرد به نظر می رسد که به سمت پس زمینه، عقب نشینی می کنند.

)Cool colours(

Color ......................................................................................................... رنگ
امالی آمریکایی کلمۀ Colour؛

در امالی انگلیسی این کلمه، حرف u استفاده می شود.

Colour ....................................................................................................... رنگ
ظاهر خاص یا ویژگی هر چیز که با توجه به طول موج نوِر منعکس شده از سطح، توسط چشم، 

قابل مشاهده است.

Colour-blindness ............................................................................... کوررنگی
عدم توانایی در تشخیص یا تمایز رنگ ها؛

نسبت کوررنگی در میان مردان در مقایسه با زنان، بیشتر است؛
کوررنگی عبارت است از دیدن توسط سلول های میله ای که فقط توان تشخیص سایه های تیره و 

روشن را دارند، بدون درک رنگ های طیف؛
کوررنگی ممکن است کلی یا جزئی باشد؛ متداول ترین نوع کوررنگی جزئی، کوررنگی سبز-قرمز 

است.

Colour circle ...................................................................... دایرۀ رنگ، چرخۀ رنگ
)Colour wheel(
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Colour combination ................................................... ترکیب رنگی، تلفیق رنگی
مفهوم رنگ بندی برای ترکیب مؤثر رنگ های مختلف در طراحی، تزئین، لباس و غیره.

Colour contrast .............................................................................. تضاد رنگی
پدیدۀ تغییر ظاهری رنگ با توجه به تفاوت رنگ های اطراف آن.

Colour harmony ........................................................................ هماهنگی رنگی
)Harmony(

Colour scheme ................................................. رنگ آمیزی، ترکیب رنگ، رنگبندی
ترکیب کردن رنگ هایی که با دقت انتخاب شده اند، به ویژه برای مبلمان، تزئینات داخلی، لباس و 

غیره، با هدف هماهنگِی بیشتر؛
کنار هم قراردادن رنگ هایی که به خوبی به هم می آیند.

Colour systems ................................................. سیستم های رنگ، نظام های رنگ
سیستم های ابدع شده برای طبقه بندی و اندازه گیری رنگ )مانند دایرۀ رنگ یا سیستم رنگ مانسل(.

Colour temperature .............................................. دمای رنگ، درجه حرارت رنگ
کیفیت رنگ که توسط عکاسان برای تعیین نوع صحیح فیلم و فیلتر مناسب در ارتباط با یک منبع 

نور خاص، استفاده می شود؛
درجه حرارت رنگ با واحد کلوین )Kelvin( اندازه گیری می شود؛

دمای رنگ، نشان دهندۀ منبع نور است، مثاًل دمای رنگ حاصل از نور آسمان آبی در حدود 16000 
کلوین و طلوع خورشید، 2000 تا 3000 کلوین است.

Colour theory ................................................................. نظریۀ رنگ، تئوری رنگ
ایده ها و عقاید مختلف راجع به ماهیت رنگ و چگونگی درک آن که توسط کارشناسان رشته های 
گوناگون از جمله فالسفه، دانشمندان، نظریه پردازان، هنرمندان، روانشناسان، طراحان و متخصصین 

رنگ شرح داده شده است.
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Colour trends ................................................... روندهای رنگ، گرایش های رنگ
تأثیر طراحی و تولید جدیدترین مد لباس در تعیین رنگ هایی که در فصل های آینده برای پوشاک و 
لوازم جانبی، مدروز خواهند بود. )گروه بین المللی بازاریابی رنگ از انجمن رنگ ایاالت متحده، نظر 

خود را به عنوان روند رنگ در صنایع مختلف، از 24 ماه زودتر، اعالم می کند.(

Colour wheel ................................................................... چرخۀ رنگ، دایرۀ رنگ
دایره ای از رنگ ها در یک فرم هندسی؛

یک دایرۀ خاص که برای کمک به نمایش رنگ های ترکیبی استفاده می شود و شامل 12 رنگ 
است: 3 رنگ اصلی، 3 رنگ درجه دو و 6 رنگ درجه سه، با این ترتیب: زرد، زرد-سبز، سبز، سبز-

آبی، آبی، آبی-بنفش، بنفش، قرمز-بنفش، قرمز، قرمز-نارنجی، نارنجی، زرد-نارنجی؛
تاکنون چرخه رنگ های گوناگونی توسط افراد مختلف ابداع شده است.

Contrasting colours ................................................................ رنگ های متضاد
)Colour complementary( .رنگ هایی که در چرخۀ رنگ در مقابل یکدیگر قرار دارند

Cool colours ........................................................ رنگ های سرد، رنگ های مالیم
به Cold colours مراجعه کنید )در مقابل Warm colours(؛

رنگ هایی مانند آبی، سبز و بنفش که به نظر می رسد از بیننده دور شده و به سمت پس زمینه حرکت 
می کنند؛

.)Soft colours( همچنین اشاره دارد به رنگ های مالیم و لطیف

Dark colours ................................................................................ رنگ های تیره
به رنگ هایی تیره گفته می شود که خاکسترِی بیشتری در آنها وجود دارد؛

رنگ هایی که بازتاب نور محدودی دارند یا فاقد بازتاب نور هستند.

Elementary colours ............................................ رنگ های ابتدایی، رنگ های پایه
لئوناردو داوینچی )1452 - 1519(، استاد عصر رنسانس، 6 رنگ مهم را در یک سلسله مراتب قرار 
داد و هریک از این رنگ ها را با یک عنصر نشان داد: سفید - نور، زرد - زمین، سبز - آب، آبی - 

هوا، قرمز - آتش، سیاه - تاریکی.
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Harmony ............................................................................... هماهنگی، هارمونی
زمانی گفته می شود که رنگ ها دارای هماهنگی هستند که هم جواری آنها، یک وحدت یا تعادل 

رضایت بخش را در بیننده ایجاد کند؛
هماهنگی رنگ  می تواند با استفاده از دو یا چند سایه رنگ از یک فام ایجاد شود )هماهنگی تک رنگ( 

یا به کمک رنگ های مختلف به وجود آید )هماهنگی چندرنگ(؛
رنگ هایی که در چرخۀ رنگ در کنار هم یا نزدیک هم قرار دارند، هماهنگ هستند.

Hue ............................................................... فام، رنگ مایه، رنگ، پرده رنگ، ِصبغه
فام یا رنگ مایه، احساس یک رنگ خاص را که به طول موج آن بستگی دارد،  نشان می دهد؛

رنگ ذاتی یک چیز؛ خالص ترین یا درخشان ترین فرم یک رنگ، بدون ترکیب با سفید یا سیاه؛
یک رنگ خاص یا نام رنگ.

Light colours .............................................................................  رنگ های روشن
رنگ های کم رنگ.

Lightness .................................................................................. روشنی، روشنایی
این ویژگی رنگ نشان می دهد که رنگ، تا چه حد نور را منعکس می کند؛

گاهی اوقات به عنوان مترادفی برای Brightness )روشنی یا درخشندگی( در نماد رنگ استفاده 
می شود.

 Pale ....................................................................................... کم رنگ، پریده رنگ

Hue :1-9 تصویر
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Palette ........................... پالت رنگ، رنگ آمیزی، رنگ گزینی، گزینۀ رنگی، تخته رنگ
رنگ های ویژۀ یک هنرمند

Pigment ......................................................................... رنگدانه،  رنگیزه، گرد رنگ
هر نوع مادۀ طبیعی یا غیرطبیعی به شکل ذره یا گرد که برای رنگ آمیزی، نقاشی یا رنگرزی به کار 

می رود.

Primary colours ........................ رنگ های اصلی، رنگ های اولیه، رنگ های درجه اول
رنگ های مرتبۀ اول

این اصطالح امروزه برای رنگ های آبی، قرمز و زرد به کار می رود که نمی توان آنها را از ترکیب 
رنگ های دیگر ایجاد کرد.

Saturation ............ اشباع، خلوص، درجۀ اشباع رنگ، جانمایۀ رنگی، سیری، پرمایگی 
شدت یا درجۀ خلوص رنگ؛ میزان رنگین بودن فام؛

قدرت یا غنای رنگ که نشان می دهد رنگ تا چه حد زنده و درخشان یا تیره و مات است؛
رنگ های طیف نور، بیشترین خلوص را دارند؛

رنگی که خلوص پایینی دارد، در آستانۀ تبدیل شدن به خاکستری است؛
یاد   )Intensity( یا شدت   )Chroma( کروما  عنوان  با  واژه  این  از  رنگ،  نظام های  از  برخی  در 

می شود.

Saturation :2-9 تصویر
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Secondary colours ................ رنگ های ثانویه، رنگ های فرعی، رنگ های درجه دوم
رنگ های مرتبۀ دوم، رنگ های ردۀ دوم

رنگ های نارنجی، بنفش و سبز که از ترکیب رنگ های اصلی به دست می آیند.

Shade ....................... سایه رنگ، سایه، پرده، رنگ سیاه آمیز، رنگ سیاه آمیخته، تیره فام
اضافه کردن سیاه یا سایر فام های تیره به رنگ، باعث تیرگی رنگ و تولید سایه رنگ می شود.

)Shade = Colour + Black(

Soft colours ........................................................... رنگ های مالیم، رنگ های لطیف

Synesthesia ..................................................... سینستزیا، اتحاد حسی، حس آمیزی
فرایند تلفیق برخی از حواس در برابر محرک خارجی؛

شرایط عصبی خاص، غیرقابل درمان و بی خطری که از هر 2000 نفر، یک نفر و عمدتًا زنان به 
آن مبتال هستند. در این وضعیت، که نوعی پیوند غیرارادی حواس است، تحریک یک حس، باعث 
واکنش سایر حواس می شود و رایج ترین حالِت آن، احساس رنگ توسط صداست. صداها به طور 
غیرارادی، با رنگ های خاص در ارتباط هستند. گاهی اوقات حروف یا کلمات نیز با رنگ های خاصی 
)Synaesthesia( .درک می شوند. هریک از این افراد، مجموعه رنگ های مخصوص به خود را دارد

Tertiary colours ............................................ رنگ های ثالثیه، رنگ های درجه سوم
رنگ های مرتبۀ سوم، رنگ های ردۀ سوم

ترکیب یک رنگ اصلی )درجه اول( با یک رنگ ثانویه )درجه دوم( که در چرخۀ رنگ در مجاورت 
یکدیگر قرار دارند، منجر به تولید 6 رنگ درجه سوم می شود که عبارتند از: زرد-سبز، سبز-آبی، 

آبی-بنفش، قرمز-بنفش، قرمز-نارنجی، زرد-نارنجی.
گاهی اوقات واژۀ رنگ های میانی )Intermediate colours( نیز برای این رنگ ها به کار برده 

می شود.

Shade :3-9 تصویر
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Tint .............. ته رنگ، رنگ سفیدآمیخت، رنگ سفیدآمیخته، رنگ سفیدآمیز، روشن فام
ته رنگ جزئی؛

اضافه کردن سفید به رنگ ها باعث روشنی رنگ و تولید ته رنگ می شود.
)Tint = Colour + White(

Tonality .............. رنگسایۀ سراسری، رنگ بندی، رنگ آرایی، جلوۀ کلی رنگ ها، تنالیته
تنظیم درجات مختلف یک رنگ مایه؛

درجات مختلف رنگ های به کار رفته در طرح.

Tone .................................. رنگسایه،  مایه، رنگمایه، تون رنگ، تن، میزان رنگ، دانگ
درجۀ تاریکی یا روشنی رنگ؛

اضافه کردن خاکستری )سیاه و سفید( به هر رنگ، رنگ مایه ای از آن ایجاد می کند؛
گاهی اوقات برای اشاره به تنوع و تفاوت فام یا ارزش رنگ )Value( نیز استفاده می شود.

)Tone = Shade + Tint(

Value ................................... ارزش، ارزش رنگی، شدت روشنایی، درجۀ روشنی، والر
درجۀ نسبی تیرگی و روشنی یک فام؛

واژۀ دیگری است که معمواًلً برای تون رنگ )Tone( یا روشنی رنگ )Brightness( به کار می رود 
و نشان دهندۀ میزان تیرگی یا روشنی رنگ است.

Tint :4-9 تصویر

Tone :5-9 تصویر
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Warm colours .............................................................................. رنگ های گرم
رنگ هایی مثل قرمز، نارنجی و زرد که به دلیل شباهت به شعله های آتش، مفهوم گرما را منتقل 
می کنند؛ البته واقعیت های فیزیکی نیز در مورد این رنگ ها وجود دارد، مثاًل نور قرمز باعث ترشح 

آدرنالین در بدن شده و می تواند درجه حرارت بدن را باال ببرد.
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