
 

 

 رنگ در معماری

را  آنشكل داد و  آنعلم فيزيك چيزي وجود دارد كه داراي جسم و يا ماده باشد و بتوان به  ازنظرواقعيت، رنگ وجود ندارد!  

شيء است كه موجوديت خارجي دارد نه رنگ  آنشكل داد؛ اما اين خود  آنلمس كرد و يا به  توانميلمس كرد. شيء رنگي را 

 .شودميديده  ايلحظه صورتبهارد، چيزي كه . رنگ تنها ظاهر دآن

 باريك ناحيه يك اگر .شودمي شامل را وسيعيو اين بازتاب مجموعه  آيددرميهاي متفاوتي رنگ بازتابي از نور است كه به شكل

 .آيدمي به وجود رنگ شود جذب ماده توسط مرئي نور هايموجطول از

و  يانعكاس ،كنندگيجذب هايويژگي ،آندر  راتييتغ ،شدهتابيدهنور  جهينت نگ،ر ادراک نور است. هايخاصيت ازرنگ يكي 

 .استچشم  هايويژگيو  آناطراف  هايبارنگسطح  رابطه انتقالي سطح،

 يفيط انرژي توزيع فيزيك، علم .آوردميفيزيك، فيزيولوژي و روانشناسي پيش  هايزمينهرنگ مالحظاتي را در  مطالعه درباره

 هايجنبه به مطالعه آنخاصي از  شاخه) كندمي، بررسي شودميمنعكس  آن وسيلهبهسطح صادر و يا  يك از كه را نوري

غز را كه در چشم و م فرايندهايي. فيزيولوژي، (پردازدمياين مواد  سازرنگشيميايي رنگيزه ها و رنگينه ها، در ارتباط با خواص 

به  و ذهنيت نسبت آگاهي. روانشناسي در مسائل دهدمي، مورد مطالعه قرار افتدمي رنگ اتفاق به هنگام تحريك ناشي از تجربه

 .كندمي بحث – بصري تجربه از عنصري همچون –رنگ 

 است: فام، درخشندگي و اشباع* تغييرپذير مستقالً*هر رنگ داراي سه صفت يا سه بُعد بصري 

 . فام1

 – يمرئ طيف در مختلف هايموجطول نور با معادل –از قرمز تا بنفش( )ي رنگ را در سلسله آنصفتي از رنگ است كه جايگاه 

 مرئي طيف در مساوي طوربه هااين همه ولي داد، تشخيص توانمي را متفاوت فام 151 تقريباً كه شودمي گفته .كندمي مشخص

 ر منطقهد هاموجطولين بلندتربيشتري دارد. توانايي  بلندتر هايموجطول در هافام تفكيك براي ما چشم زيرا ،اندنشده توزيع

 تعريف كرد. هارنگاسم عام  كنندهمشخص توانميبنفش هستند. فام را  در منطقه هاموجطول ترينكوتاهقرمز و 

 . درخشندگي )والوور(2

مين را نيز در ه هرنگ ساينقاشان اصطالح  غالباً) كندميرا مشخص  آننسبي تيرگي و روشني  دومين صفت رنگ است و درجه

 رنگ، زرد بيشترين . در چرخهسنجندميبيفام  هايبارنگرا در قياس  دارفامي هارنگدرخشندگي  معموالً (.برندميمعنا به كار 

ه سياه( نزديك ب معادل خاكستري تيره)درخشندگي )معادل خاكستري روشن نزديك به سفيد( و بنفش كمترين درخشندگي 

. معكوس كردن اين ترتيب نماياندميرا  اشذاتيگي، هر فام نسبت به ديگري ميزان تيرگي يا روشني رن را دارد. در سلسله

 .كنديماگر بنفش روشن در كنار سبز زيتوني قرار گيرد(، نوعي تكان بصري ايجاد  مثالً) آوردميطبيعي، ناسازگاري رنگي به بار 

 . اشباع )پرمايگيفام(3

ي هافام. (برندميشدت را در اين مورد به كار  گاه واژه) كندميرا مشخص  آنخلوص فام سومين صفت رنگ است و ميزان 

حد اشباع فام  ايرنگيزهفام خالصي يافت. همچنين، كمتر  توانمي ندرتبهولي در طبيعت  اندخالصرنگ صد در صد  چرخه

  رنگ را داراست. مربوطه در چرخه



 

 

، باعث بيفام هايبارنگي خالص با يكديگر يا هافام. اختالط آيندميي شكسته به دست هارنگبه هم آميخته شوند،  هافاماگر 

 آن خود دارد كه به ي متنوعي را در حوزههارنگ، هر فام قابليت ايجاد طوركليبه. شوندمي شاندرخشندگيتغيير در پرمايگي و 

 (، تلوّن در فام قرمز هستند.ايقهوه وانواع صورتي، اُخرايي  مثالً)گويند وارياسيون( مي) تلوّن

 (۱) هارنگ بندیدسته

 )قرمز، زرد، سبز( دارفامو  (هاخاكستريبيفام )سياه، سفيد و 

 ي اصلي و درجه اول:هارنگ. 1

نگ ر اگر به دايره .اندگرفتهي اصلي نيز نام هارنگ هستند، هافامو چون مبناي ساير  نامندميي اوليه هافامرا  آبيقرمز، زرد و 

، رنگ زرد در انتهاي ضلع آن رأسبه دست خواهيم آورد كه رنگ قرمز در  اضالعبنگريم خواهيم ديد كه يك مثلث متساوي 

 دارامفمخلوط شوند نتيجه كار رنگ خاكستري تيره  باهماگر سه رنگ  .گيردميدر انتهاي ضلع چپ مثلث قرار  آبي و رنگراست 

 ست.اي( ابه قولي ديگر سياه يا قهوه)

 ي درجه دوم:هارنگ. 2

 رنگ دايرهدر . شوندمياز اختالط مقادير مساوي از دو فام اوليه حاصل  كهاز: نارنجي، سبز و بنفش  اندعبارتي ثانويه هافام

 و در آبيكه در اولي قرمز و زرد، در دومي زرد و  و بادمجاني وجود دارد زنگاري معكوس، از سه رنگ نارنجي، االضالعمتساوي

 ناميم.درجه دوم مي هايرنگ. اين مثلث دوم معكوس را كندميبه يك ميزان جلوه  تقريباًو قرمز  آبيسومي 

 ي درجه سوم:هارنگ. 3

واني(، ارغ)بنفش  -قرمز، قرمز -نارنجي، نارنجي )پرتقالي( -: زردآيندميي اوليه و ثانويه به دست هافامي ثالثه از اختالط هافام

نگ، ر در چرخه(. دوازده فام نامبرده را با ترتيبي معين ايپستهزرد )مغز  -(، سبزايفيروزهسبز ) -آبيوردي(، الج) آبي -بنفش

، داراي روابط خويشاوندي اندگرفتهكه بين يك زوج فام اوليه جاي  ايثالثهي ثانويه و هافامرنگ،  در چرخه .دهندمينشان 

 .آورندميگي را پديد هماهنگي رن ترينساده كنار همهستند و در 

 (2) هارنگ بندیدسته

 هستند كه در طيف رنگي وجود نداشته  هاييرنگخنثي  هايرنگ ايقهوهخنثي سياه، سفيد، خاكستري، بژ،  هايرنگ

ك رنگ ي واقعاًـنـد اثرات مـثـبت يا منفي داشته باشند. سفيد توانميو  آيندمي به وجودديگر  هايرنگو از تركيب 

و نـشـانگر خلوص و پاكي است. از طرف ديگر مشكي نشانه قاطعيت، الزام  رودميلكه عدم حضور رنگ بشمار نيست ب

 .استو رسميت 

 گرم محرک سيستم عصبي بوده و احساسات را تشديد  هايرنگگرم قرمز، نارنجي، زرد، سبز چمني، ارغواني  هايرنگ

 .گردندمي توجهجلبوده و موجب ب رؤيتقابل وضوحبه هارنگ. اين دسته از كنندمي

 بخشرامآماليم هستند كه اثراتي  هاييرنگسرد  هايرنگ، سبز مايل به آبي، سبز ايفيروزهسرد آبي، بنفش،  هايرنگ 

 و آبـي تيره نشـانگر قـابليت اعتماد و درستي باشد. د نشانه صلح و دوستي و آسـايش خاطرتوانميدارند. آبي روشن 

 



 

 

 نگبررسی چرخه ر

 اند.اصلي ساخته شده هايرنگاز تركيب سفيد، سياه و  هارنگتمام 

 ناي دادن قرار با. بنفش – آبي – سبز -زرد – نارنجي –رنگين كمان تنظيم شده است: قرمز  هايرنگبر اساس  هارنگچرخه 

 چرخه در ولي ندارد، وجود نكما رنگين در كه دهدمي نتيجه را رنگيبنفش -قرمز جديد تركيب دايره يك حول در هاطيف

 شود.مي ترآسانمختلف  هايرنگ بين ارتباط فهميدن رنگ چرخه اين از استفاده با. شودمي يافت هارنگ

روشن، تيره، تند، سير، مات، »هاي اصلي نيز وجود دارند كه با افزودن واژه هايرنگهاي گوناگوني از هر كدام از ها و طيفپرده

 .شوندمي گذارينام...« باز، كدر، متاليك و  بهيل كمرنگ، پررنگ، ما

 هارنگمشاهده 

ور طيف ن هايرنگحاوي همه  . نور سفيد خورشيد يا المپ برقشوندميرنگي ديده  هاآناشيا به دليل نحوه انعكاس نور از روي 

اي است كه فقط پرتوه شيءگ سبز رن شيءيك  مثالً. دهندميرا تشكيل  شيء، افتدمياست. وقتي نور سفيد روي يك شي 

كه هيچ  شيء. شودميطيف نور را منعكس كند سفيد ديده  هايرنگكه همه  شيء. كندميسبز را منعكس و بقيه را جذب 

 .شودميرنگي را منعكس نكند سياه ديده 

 تشخيص داد: توانمي هارنگاست. در تجربه، سه نمود مختلف در  شناسيرنگاز ديگر مباحث  هارنگ*متظاهر شدن 

 . فيلمرنگ1

ديد، يا  توانمياسپكتروسكوپ  نماطيفرنگي كه در  مثالً) شودمينسبت به بيننده ظاهر  نامشخص ايفاصلهرنگي است كه در 

. رسوخ كند آند كمابيش به درون توانميرنگ آسمان خاكستري يكنواخت(. فيلمرنگ، بافت واضحي ندارد و گويي شخص 

  اشياء دانست. همچون كيفيتي در اشياء و يا متعلق به رويه توانمي. فيلمرنگ را نآيدميه چشم همواره در تراز جلو ب

 . حجمرنگ2

ه كه اشغال كرد بعديسهدر يك استكان چاي يا در بخار رنگين(. حجمرنگ در فضاي  مثالً)ديد  توانمي نماپشترا در اشياي 

  م بيننده ندارد.، ولي تراز متغيري نسبت به چشيابدمياست گسترش 

 . سطحرنگ3

 حائل و گيردميشيء را به خود  در يك كاغذ رنگي(. بافت رويه مثالً)كه روي سطح شيء قرار گرفته است  آيدميچنان به نظر 

 .انگاريمميهمچون كيفيتي در خود شيء  معموالً. سطحرنگ را دكنمينفوذ براي چشم ايجاد  غيرقابل

. نقاشان با سطحرنگ شوندمي، فروغ و فلزنما ناشي تأللؤديگري چون  نمودهايشاره كرديم، از اين سه كيفيت ظاهري كه ا

ت كه رنگيزه اس وسيلهبهو فروغ  تأللؤحجمرنگ، فيلمرنگ،  نمودهاي ايجادمعطوف به  آناندارند ولي بخشي از صناعت  سروكار

، از نمود حجمرنگ كنندميبا موادي چون پالستيك كار  دسته از حجم سازان مدرن كه آنرا ندارد.  هاييكيفيتدر واقع چنين 

 .گيرندميبهره 

 



 

 

 هارنگمتقابل  تأثیر

ره شويم خي دارفام. اگر در شرايط روشنايي مناسب، چند ثانيه به يك رنگ كندميجلوه يا اثر هر رنگ در جوار رنگ ديگر تغيير 

 ينيع رنگ فيزيكي واقعيت از ناشي كه –د. اين پديده را رنگ را خواهيم دي آنبر سطحي سفيد بنگريم، مكمل  درنگبيو 

 رنگ دو آن كيفي تفاوت ،درنتيجه و دهدمي قرار تأثير تحت را مجاورش رنگ رنگ، هر انگاره پي. نامندمي انگاره پي – نيست

، آيدميد پدي هارنگ در جلوه سانبدين كه تغييري. (برعكس و رسدمي نظر به ترپرمايه سبز، كنار در قرمز مثالً) شودمي بارزتر

ند، تالقي ك باهم هارنگ رنگي مقايسه شده چنان باشد كه تغيير جلوه است. اگر موقعيت دو حوزه هاآنتباين  كنندهمشخص

 .شودمي كاربردهبه زمانهماصطالح تباين 

 آبيكه حاوي مقدار زيادي  هاييرنگ است. موردنظر شانذهنيي عيني با اثرات هارنگ به سخن ديگر، در اين مقوله، رابطه

. نماينديمتا ارغواني(، سردتر  ايپسته)از مغز  خود دارندكه زرد يا قرمز بيشتري در  هاييرنگاز بنفش تا سبز(، نسبت به )هستند 

 .شوندميي گرم باعث مختصر افزايش دماي بدن هارنگو  كنندميي سرد، مختصر كاهش در دماي بدن نگرنده ايجاد هارنگ

 اسازيفضبراي  هارنگ. بسياري از نقاشان از اين كيفيت نشيندميو رنگ سرد پس  آيدميبه لحاظ بصري، رنگ گرم پيش 

 الحاتياصط كه – هارنگ ، وزن و اندازهروندگيپسچون گرمي، سردي، پيش آيندگي،  هايياحساس. منشأ اندگرفتهتصويري بهره 

  همانا سه صفت اساسي رنگ، يعني فام، درخشندگي و اشباع است. اندتجسميادبيات هنرهاي  در رايج

، نقاشان رنگ هاينظريه، ولي انتشار بستندمينقاشان قديم بسياري از نمودها و اثرات بصري رنگ را بدون شناخت علمي به كار 

 ايتازه ايهحلراهگسترش دهند و به  داشت كه امكانات بياني و تزييني رنگ را آنو آپ آرت را بر  سمياُرف پُست امپرسيونيسم،

 در مسائل حجم، فضا، نور و حركت دست يابند

شود كه پيامي جديد داشته باشد. شايد رنگي متولد مي آناي وجود دارد و از : مطمئن باشيد هنوز هم تركيب تازهگيرينتيجه

 كه شما حامل اين پيام باشيد.

 نقش رنگ در معماری

 و همچنين كلمات سخن ميگويند... اندكلمه هارنگ ،اندوزندهروح دارند  هارنگ

دمي از روح آ هارنگ بلي ؛ شفافيت و زاللي قطرات باران و از پاكي سفيد برف از ،راز آبي آسمان و درياها از ،هاجنگلاز نهان سبز 

از  نيز حكايت زنندميو نقش  نگارندميو  پوشندميبدان  هاانسانكه  هاييرنگو دنياي پر رمز و راز انسان سخن ميگويند و 

  ديگر از درون ايشان دارد. ايگوشه

از زندان  هاآنهنري بيرون كشيدن و استخالص ماهيت و سرشت معنوي فرم و رنگ و آزادي  هايمجاهدتغايت و هدف همه 

ه ب ،كنيمميزندگي  آنز در كه امرو دنيايي .گيردمينشات  غيرماديچنين آرزو و سودايي است كه هنر  از دنياي مادي است.

ه محتواي ك سازيممي بناهايي ما ما با ابداع و خالقيت شكل گرفته است. دنياي شباهتي ندارد. ،گذشته هايسالدنياي انسان در 

 هستند. دارهدفبلكه تجسم افكاري  ؛بناها سمبول افكار و عقايد نيستند حالدرعين ؛ نهفته است هاآندر عملكرد  هاآن

 

 

 



 

 

 ،اينباوجود ،پي برده است آنجاذبه و امثال  ،رعدوبرق ،طبيعت چون رنگين كمان هايپديدهزمان فكر انسان به اسرار  باگذشت

رنگين كمان و نور ستاره شمالي روح را تعالي  هايرنگ ولي .ترساندميما  رعدوبرق ؛ اندماندهباقيهنوز هم در اسرار  هاپديده

و كيفيت  زيباييند توانميكساني كه عاشق رنگ هستند  فقط كمان سمبل صلح است. نيرنگ .كندميرا تهذيب  آنو  بخشدمي

واقعي  مندانعالقهولي رموز و اسرار پنهان خود را فقط براي  ،كندميمواهب خود را به همه تقديم  رنگ را درک كنند. آنذاتي 

ايده آغازين و ثمره نور اصلي بدون  هارنگ ،كندميزندگي است زيرا جهان بدون رنگ برايمان مرده جلوه  رنگ .سازدميآشكار 

 تاريكي بدون رنگ است. هاآنرنگ هستند و مقابل 

 كنديمبالفاصله فعاليتش را شروع  ،بيندمي: وقتي چشم رنگي را نويسدميگوته در  فاربن لهر در مورد هماهنگي و كليت رنگ 

ترتيب  ،هانگركه با پيوستن به حلقه  كندميرنگ ديگري ايجاد  ،ناپذيراجتنابو  ناخودآگاهعملكردش چنان است كه به شكلي و 

سعت هنر و ،از هماهنگي رنگ مقصود .بخشدمياحساسي از غناي رنگ به انسان  ،متقابل تأثيرو اين  كندميحلقه رنگ را كامل 

( نريآفرينش ه)براي كمپوزيسيون  ايپايه عنوانبهد توانمياز تناسبات اصولي رنگ است كه  و مضاميني هامايهدروندادن به 

 خدمت گرفته شود. به

واهند بيشتري خ تأثيربصري  ازنظر قرار گيرندجذاب هستند اما اگر در يك الگو يا رديفي منظم  تنهاييبهدرخشان  هايرنگ

يك مفهوم و يا نوعي نظم را، وراي حضور  درنتيجهو  كندميحاكم  هارنگ داشت. اين نوع آرايش يك ساختار ساده را بر اين

 معنوي و رواني در حيطه رنگ و هنرهاي رنگ روابط مشترک زيادي دارند. ،بصري هايپديده ، منتقل خواهد كرد.هارنگمحض 

 پيروي نمايد. ،طرح بايد از اين موضوع اوليه و حاكم بر كار ،موضوعي در نظر مشترک گرفته شد كهوقتي

خص خطوط را مش ،وع شود و اين سطوحرتركيب رنگ بايد از سطوح رنگ ش ،وسيله بيان حالت و مفهوم باشد ترينمهماگر رنگ 

هرگز نخواهد توانست يك اثر رنگي خوب و  ،افزايدميو بعد رنگ را بدان  كندميكه اول خطوط را رسم  يكس خواهند كرد.

 .كنندميترسيم  ،بعاد و جهات مخصوص به خود را دارند و سطوح را به شيوه خودا ،هارنگ واضح به تصوير بكشد.

تجربه نشان داده است كه  هرحالبه تشخيص داد. توانميشايد به نظر عجيب برسد كه در حوزه حس بصري رنگ حرارت را 

ودت از طريق ردرجه اختالف حرارت يا ب ۷تا  5 ،شده باشد رنگنارنجي-و ديگري با قرمز آبي-بين دو آتليه كه يكي با رنگ سبز

اما در  ،كردندمياحساس سرما  گرادسانتيدرجه  15در  ،كساني كه در آتليه سبز هستند ،ديگرعبارتبه ؛شودميذهني احساس 

نگ اين است كه ر قتيحق .كردندمينيز احساس سرما ن گرادسانتيدرجه  11-13شده بود تا  رنگنارنجياتاقي كه با رنگ قرمز 

سبز جريان خون را كند و رنگ قرمز نارنجي همانند داروي محركي است كه باعث حالت هيجاني و تسريع جريان خون در -آبي

 .گرددميبدن 

 براي ايجاد اثرات توانمي آنو از  دهدميمختلف قدرت وسيع مفهومي و بيان حالت كنتراست سرد و گرم را نشان  تأثيراتاين 

 ،رسندمي به نظر سردترهميشه از لحاظ رنگ  ،زياد است آنكه فاصله اشياء در  يمناظر با استفاده كرد.زي العادهفوقتصويري 

 .دهدميكنتراست سرد و گرم وسيله مهمي است كه اثرات پرسپكتيو و حجمي را نشان  پس زيرا كه در عمق هوا قرار دارند.

نگ شكل و ر دارمعني هايكيفيت نيا ،طراحي در خود هستند.نظام زيباشناختي  دارمعنيو نيز داراي خصوصيت گويا  هاشكل

 مايند.و اثبات ن تائيدبودن و مفهوم خود يكديگر را  دارمعنيشكل و رنگ در  يعني ،با يكديگر مطابقت داده شوند بايستمي

 



 

 

 تند.و بياني مشخص هس داراي خصوصيات مفهومي آبيو  زرد ،و دايره نيز مانند سه رنگ اصلي قرمز مثلث ،سه شكل اصلي مربع

با رنگ قرمز  مربع .كندمياز كشش و امتداد و تجربه حركت را القاء  و حسيو حدود مشخص است  وزن ،ماده انگرينما مربع،

 پرخاش ،يجويستيزه تأثير ،با زواياي حاد و تند مثلث منطبق است و وزن حجم قرمز با شكل سنگين و ساكن مربع مطابقت دارد.

 برعكس رهيدا با زرد روشن هماهنگي دارد. آن وزنبي و خصوصيتسمبل تفكر است و حالت  مثلث .كندمياد و تهاجم را ايج

سمبل روح است كه در  رهيدا .نمايدميو حركت آرام و آهسته را القاء  آرامشو حس  كندميرا ماليم و معتدل  احساسات ،مربع

 درون خود همواره در حال حركت است.

در بيان مفاهيم و حاالت  هاشكلو  هارنگ اگر گ با شكل مربوط به خود مستلزم همانندي و توازن است.تطابق و تناسب هر رن

 شودميبا اثرات رنگ در طبيعت آغاز  دقيقاًخواهد بود. مطالعه پيرامون احساس رنگ  دوچندان آن تأثيرات ،توافق داشته باشند

 .كنيمميحس بينائي خود را بررسي حسي حاصله از اشياء رنگين روي  تأثيربدين معني كه 

القه اين ع يول ميزان عالقه عمومي به رنگ را افزايش داده است. ،سبك و عكاسي رنگي ،امروزه پيشرفت در صنعت شيمي رنگ

 .شودميمعنوي و احساس بررسي ن باديدمادي است و  هايويژگيسراپا بصري و داراي  تقريباًموقتي به رنگ 

در مورد  ريزيبرنامهو  گيريجهترفتن سطحي و صوري نيروهاي ماوراء طبيعت است و همچنين فقدان اين نوعي به بازي گ

اري ك بايستميطبيعت در هنر ن ياتودها طبيعت نقصي است كه در مدارس هنر قابل بررسي است. اتودهايبا  آشناييلزوم 

 ،ين هستندرا كه مختصات راست هارنگو  هافرميقي بوده و بايد تحليلي و تحق بلكه تصادفي باشد. تأثيراتتقليدي برگرفته از 

 ،آنبايد پيش از  ،بخواهيم اين تفسير بجا و شايسته باشد اگر تقليدي نيستند بلكه تفسيرگرند. اتودهايي نيچن ابداع نمايند.

 مشاهده دقيق و تفكر صحيح انجام شود.

ه ب آندر نگاه اول رنگ  نگريمميبه يك جسم  كههنگامياست. در هر نوع طراحي  مؤثرعناصر  ترينمهممبحث رنگ يكي از 

. همچنين رنگ مانايي بيشتري بر حافظه دارد چنانكه دهيمميو سپس بافت جسم را تشخيص  آنو بعد و فرم  آيدميچشم 

  .ماندميدر خاطر  معموالً آنبه خاطر فرد نماند اما رنگ  آنممكن است فرم و بافت  كندمياز كنار ما عبور  سرعتبهجسمي كه 

راحي به ط آنانخالصه به اين مبحث بپردازيم و با تسلط كامل به مبحث رنگ و شناخت نحوه استفاده از  طوربهپس الزم است 

  بك محوطه اقدام كنيم.

  ر حسي گوناگوني را د تأثيرات شود وميرنگ حاصل بازتاب فيزيكي نور از سطح اشياست كه توسط چشم دريافت

تيره و  هايرنگ اما هستند، بخشروحو  سرزنده ،آورنشاط روشن و پررنگ، هايرنگ. چنانچه آوردميود افراد به وج

 شوندميي قلمداد بخشروحو  يسرزندگ از نشاط، يعار ،رنگكم

 كنندگيجذب هايويژگي، آندر  راتييتغ ،شدهتابيده نور جهينت رنگ، ادراک. است نور هايخاصيت از يكي رنگ، 

  .استچشم  هايويژگيو  آناطراف  هايبارنگسطح  رابطه و انتقالي سطح، يانعكاس

 ج،در تهيي فرديمنحصربهاست. رنگ توانايي زياد و  مؤثرذهني او  هايواكنش يعني رنگ در برانگيختن احساسات بيننده،

ازد. را به بيننده منتقل س خياليبييا  ينگران د احساس دلهره،توانميبخشيدن به بيننده دارد. رنگ  آرامشساختن و  مضطرب

اهميت  فضاي خارجي بسياري مؤثرتوانايي كنترل رنگ براي برانگيختن احساسات و رفتارهاي مناسب از سوي بيننده براي ايجاد 

  دارد.



 

 

يننده ب آگاهيداراي مفاهيم ذاتي هستند. ميزان انتقال اين مفاهيم به بيننده بستگي به ميزان  هاآن فضاها و عناصر موجود در

 د.باش مؤثرد بسيار توانمي هاآنو پنهان كردن اين عناصر و مفاهيم  تعادل ،درآوردندارد. رنگ در به نمايش  آناز فضا و عناصر 

 گرم هایرنگ

ده خوانگرم  هايرنگو... به نام  زرد ،ينارنج مانند قرمز، كنندميكه احساس گرما را به انسان منتقل  هاييرنگ، هارنگ در چرخه

ه ب شانحقيقياز فاصله  ترنزديكو  خورندميديگر به چشم  هايرنگو قبل از  آيندميگرم در طراحي جلو  هايرنگ. شودمي

  .دهدمينشان  تركوچكگرم، محيط را  هايرنگاستفاده از  .رسندمينظر 

  سرد هایرنگ

ر سرد در منظ هايرنگ .شوندميسرد ناميده  هايرنگ، كنندميو ... نيز كه احساس سرما را منتقل  بنفش ،سبز ،آبي هايرنگ

ا ر فضا سر د در هر نوع محوطه، هايرنگستفاده از ا .آيندمياز چشم به نظر  شانحقيقيو دورتر از فاصله  نشينندميعقب 

  .دهدمينشان  تربزرگ

 ؛كندميجلوه  تربزرگ محيط در چشم بيننده يك زمينهپيشي گرم در هارنگو  زمينهپس در سرد هايرنگ دادن قرار با نكته:

 برعكس اين عمل براي كوچك نشان دادن يك محيط و

ي گرم باعث مختصر هارنگو  كنندميي سرد، مختصر كاهش در دماي بدن نگرنده ايجاد هارنگروشن  هايزمينهپيشديوارها و 

 .نشيندميو رنگ سرد پس  يدآمي. به لحاظ بصري، رنگ گرم پيش شوندميافزايش دماي بدن 

ا ب هاآنخواهيم شد كه رنگ  آنبا سايز بزرگ شاهد  هاييپنجرهو مبلمان با زمينه رنگ و سايز متوسط در مبلمان و  هاپنجره

 تكان تلويحاً نوعيبر محيط غالب خواهند شد ثبات از بين خواهد رفت و  تأثيرگذارييكديگر مخلوط خواهد شد و از لحاظ 

داشته  اتباثب بنديتركيبمتوسط و با رنگي متعادل و متوسط خواهيم توانست  هايو پنجرهمبلمان  با اد خواهد نمود.بصري ايج

تباط برقرار ، ارآن موردنظربا بينندگان  مؤثر طوربهعناصر صحنه  كهاين شرطبهكارآمد دانست  توانميرا  بنديتركيبباشيم. هر 

ز دل را ا هاآندر شناسايي عناصر كليدي صحنه نهفته است تا با نظم مبلمان و ميزان نور،  كند. در اغلب موارد، نكته اساسي

 جايبهاست  بهتر و همچنين، كنندميرا مخدوش  هاصحنهساير عناصر تصويري متفرقه، بيرون بكشيد. همين اشياء مزاحم، 

 نديبتركيبدر مقابل  هاآن تأثيريد. چرا كه تمركز زياد روي جزييات خيلي خاص، تنها روي ساختار كلي صحنه تمركز كن

 عمومي، بسيار سطحي است.

را  هاهاثاثيو و شما در روشي قادر خواهيد بود ملحقات  شوندميكشيده  ترتيرهچشمان شما به سمت رنگ  روازاينملحقات تيره 

 بصري روان باشند. و كيفيتنظم دهيد تا هادي ديد 

نور اصلي بدون رنگ هستند و  و ثمرهايده آغازين  هارنگ ،كندمينگ برايمان مرده جلوه رنگ زندگي است زيرا جهان بدون ر

روح و طبيعت زنده جهان را برايمان آشكار  هارنگاولين پديده در جهان است از طريق  نور تاريكي بدون رنگ است. هاآنمقابل 

 .سازدمي

 



 

 

 طورهمان داريم. آنات فوق طبيعي است كه ما تصويري اندک از اصلي از ذ هايرگه ،آنو رنگ  شكل ،آنهمچنين كلمه و آواي 

 اصلي رنگ طنيني تيماه .دهدميطبيعي به فرم شكل خاصي  طوربه رنگهم طورهمين ،بخشدميجال به لفظ  رنگ، ،كه صدا

 كستهش ،آنسم رنگ و طل لمس ،منديقاعده ،كه انديشه مفهوم يزمان از تصورات خيالي است و در اين حالت رنگ موسيقي است.

 چيز ديگري نداريم. روحبيدر دستان خود جز جسم  آنگاهاست 

ناظر در اين مكان  يوقت .آوردمي به وجودخاكستري  رنگ ،هارنگي مكمل هستند و مخلوط اين هارنگ ،آبيي نارنجي و هارنگ

 را با زواياي هارنگاست و ديوارها اين  آبيو نارنجي  متناوباً بامتفاوتي دريافت خواهد كرد كه اين نورها  ينورها ،گيردميقرار 

 .بخشدميمتقابل احساسي از غناي رنگ به انسان  تأثير نيا .دهدميانعكاس  متغير دائماً

 يهنرمندان روي ما اثر مثبت و منفي خواهند داشت. ناخودآگاههستند كه چه آگاه و چه  ايدرخشنده هايانرژينيروها و  هارنگ

 هايانديشهكه  كردندمياستفاده  اسرارآميزاز رنگ براي خلق چنان محيطي معنوي و  كنندميخلق  رنگين هايشيشهكه 

 شناسيروان هايجنبهاز لحاظ بصري بلكه از  تنهانهرنگ  اثرات .آورندميرا بر دوش شاهين معنويت به پرواز در كنندگانپرستش

 نيز بايد بررسي شوند. شناختيروانو 

كند نه اينكه با خطوط از پيش  كسب( )رنگ آنو حدود خود را از خود رنگ و نوسان شدت  وسعت ،كلسطوح رنگ بايد ش

 معين شده باشد.

 اردمعني هايكيفيت نيا ،طراحي در نظام زيباشناختي خود هستند. دارمعنيو نيز داراي خصوصيت گويا  هاشكل ،همچنين

 با يكديگر مطابقت داده شوند. بايستميشكل و رنگ 

ه نيز مانند و داير مثلث ،شكل اصلي مربع سه و اثبات نمايند. تائيدبودن و مفهوم خود يكديگر را  دارنيمعيعني شكل و رنگ در 

 داراي خصوصيات مفهومي و بياني مشخص هستند. آبيو  زرد ،سه رنگ اصلي قرمز

با رنگ قرمز  مربع .كندميحركت را القاء از كشش و امتداد و تجربه  و حسيو حدود مشخص است  وزن ،ماده انگرينما ،مربع

 منطبق است و وزن حجم قرمز با شكل سنگين و ساكن مربع مطابقت دارد.

 يتو خصوصسمبل تفكر است و حالت  مثلث .كندميو تهاجم را ايجاد  پرخاش ،جوييستيزه تأثير ،مثلث با زواياي حاد و تند

 با زرد روشن هماهنگي دارد. آن وزنبي

سمبل  رهيدا .نمايدميو حركت آرام و آهسته را القاء  آرامشو حس  كندميرا ماليم و معتدل  احساسات ،مربع برعكسدايره 

 روح است كه در درون خود همواره در حال حركت است.

 تدر بيان مفاهيم و حاال هاشكلو  هارنگ اگر تطابق و تناسب هر رنگ با شكل مربوط به خود مستلزم همانندي و توازن است.

 .خواهد بود دوچندان آن تأثيرات ،توافق داشته باشند

 سايت اتود منبع:
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