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تضاد همزمانى ىا سىمولتانه ى رنگ ها: 
به فعل و انفعاالتى گفته مى شود که پس از دىدن ىک رنگ 
از طرىق چشم، در ذهن جاى مى گىرد. بدىن معنى که هر رنگ بعد 
از رؤىت به رنگ مکمل نىاز پىدا مى کند که حتى اگر رنگ مکمل 
وجود نداشته باشد چشم و ذهن خود به خود حسى از حضور 

مکمل رنگى را به وجود مى آورد.
تضاد همزمانى به دو صورت امکان پذىر است:

 اگر مدت زمانى به ىک رنگ خىره شوىم پس از بستن 
چشم مکّمل آن رنگ در ذهن تصور مى گردد.

 اگر خاکسترى در مجاورت رنگى قرار بگىرد، اثرى از 
رنگ مکمل رنگ مجاور را به خود مى گىرد. )البته اگر رنگ زمىنه 
غالب باشد( و در صورتى که خاکسترى بر زمىنه ى رنگى قرار بگىرد 
و زمىنه ى رنگى غالب رنگى گرم را دارا باشد، همزمانى واضح تر 

دىده مى شود )تصوىر 34ــ1(.
لباس  ىک  طّراحى  در  مى توان  را  رنگ  مانى  همز   د تضا

به گونه اى به کار برد که حّسى از تنّوع رنگ را القا کند.
گىرد  قرار  قرمز  زمىنه  بر  اگر سطحى خاکسترى  مثال: 
متماىل به رنگ سبز )سبزى که مکمل آن رنگ قرمز است( به نظر 

مى رسد.

تصوىر 34ــ1 ــ همجوارى سطوح خاکسترى بر زمىنه ى رنگى ــ تضاد همزمانى 
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تصوىر 35ــ1 ــ همجوارى سطوح خاکسترى بر زمىنه ى رنگى ــ تضاد همزمانى

٭ همجوارى رنگ ها در تضاّد همزمانى ىا سىمولتانه:
 زمانى که رنگ زمىنه از خانواده ى گرم باشد، خاکسترى 
بر آن سرىع تر رنگ مکمل را به نظر مى رساند )تصوىر 35ــ1(.
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تمرىن

 طرح لباسى را انتخاب کرده، سپس، با ىک رنگ گرم رنگ آمىزى نماىىد و بخش هاى کوچکى از لباس را با خاکسترى، 

رنگ آمىزى کنىد تا همزمانى ىا سىمولتانه صورت پذىرد.
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1ــ درجه ى تىرگى و روشنى رنگ ها را به چند شىوه مى توان تغىىر داد، توضىح دهىد.
2ــ به رنگ هاى غىر اشباع که درجه ى درخشش شان به گونه هاى مختلف کاسته شده است ..... مى گوىند.

3ــ تمامى گروه هاى ترکىبات رنگى که از ىک رنگ غالب ىا مشترک تبعىت مى کنند، ..... ىا ..... مى گوىند.
4ــ خالص ترىن درجه ى درخشش خلوص رنگى را ..... مى گوىند.

5 ــ به چند روش مى توان از ىک رنگ اشباع ىا خالص رنگ هاى ناخالص ىا غىراشباع ساخت.
6ــ به چند صورت امکان پذىر است همجوارى رنگ هاى اشباع و غىراشباع را به وجود آورد.

7ــ تضاد همزمانى ىا سىمولتانه ى رنگ ها را تعرىف کنىد.
8 ــ به چند صورت تضاد همزمانى امکان پذىر است؟ توضىح دهىد.

9ــ درصورتى که رنگ ها بر زمىنه ى مکمل رنگى شان قرار گىرند، خصوصىات ظاهرى رنگ ها چگونه مى شود؟

تمرىن
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هرگاه مابىن اندازه ى سطوح رنگ ها )مساحت رنگ ها( 
مى شود.  پدىدار  رنگى  وسعت  تضاّد  آىد  به وجود  اختالفى 
تضاد وسعت رنگى، ممکن است مابىن رنگ هاى هم خانواده 
مکّمل،  و  غىرهم خانواده  رنگ هاى  نىز،  و  36ــ1(  ر  ى )تصو
وجود داشته باشد. گفتنى ست که درجه ى تضاد وسعت رنگى 

تغىىرپذىر باشد.

تضاد وسعت رنگى )تضاد کمّىت رنگى(:

تصوىر 36ــ1 ــ تضاد وسعت رنگى هم خانواده )  گرم(

٭ تضاد وسعت رنگ هاى هم خانواده: ىک رنگ با 
وسعت هاى مختلف تىره و روشن، مى تواند تضاد وسعت رنگى 

را اىجاد نماىد.
مثال 1: تضاد وسعت ترکىبى رنگ زرد با سىاه و سفىد

مثال 2: تضاد وسعت ترکىبى رنگ زرد با رنگ هاى دىگر 
به شرط غالب بودن رنگ زرد
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وسعت  تضاد  در  جوارى  هم ٭  
رنگى

زمىنه،  اىن  در  شده  ارائه  ىن  ن قوا
وسعت هاى  با  رنگ ها  که  صورتى ست  به 
دىدارى  تعادل  ىک  به  همزمان  وت  ا متف
مى رسند، حال آن که همىشه نىازى به رعاىت 
اىن قوانىن نىست و مى توان بنابر نىاز در ىک 
طرح لباس وسعت هاى رنگى را تغىىر داد و 

ىا وسعت ىک سطح را حاکم نمود.
در همجوارى رنگ ها با وسعت هاى 
که  داشت  توجه  نکته  اىن  به  باىد  گون،  ا گون
تعداد رنگ ها هرچند که باشد به اىن منظور 
است که بتواند با تناسبات وسعت رنگ، چشم 
را به ىک تعادل زىبا و کامل برساند. البته اىن 
عمل از سوى طراح انجام مى پذىرد )تصاوىر 

37ــ1 و 38ــ1(.

رنگ هاى  همجوارى  ــ   1 37ــ ر  ى تصو
وسعت  تضاد  قانون مندى  براساس  مکمل 

رنگ هاى مکمل

تصوىر 38ــ1 ــ همجوارى رنگ هاى مکمل 
بدون توجه به قانون مندى وسعت تضاد وسعت 

رنگ هاى مکمل
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و  هم خانواده  غىر  رنگ هاى  در  وسعت  د  تضا ٭ 
مکّمل: اىتن، تناسباتى را از نظر وسعت براى رنگ هاى مکمل 
ارائه مى دهد که نوعى قانون مندى در جهت مشاهده ى همزمان و 
ىکسان رنگ هاى مکمل مى باشد و ما را در رسىدن به ىک تعادل 

رنگى ىارى مى دهد.

در اىن تناسبات، رنگ هاى روشن و گرم که سرىع تر به چشم 
مى رسند، وسعت کمترى نسبت به رنگ هاى تىره و سرد، به خود 

اختصاص مى دهند )تصوىر 39ــ1(.

توضىح: ارزش گذارى رنگ هاى مذکور به شرح زىر است:
سبز،6   زرد،3   بنفش،9   نارنجى،4    آبى،8   قرمز،6

اگر اعداد دو رنگ مکمل را با هم جمع کنىم به عدد 12 مى رسىم که اىن ارزش گذارى مبتنى بر درخشش هاى 
رنگى ست.

تناسبات مکملى اىتن به شرح زىر است:
بنفش سه برابر زرد، آبى دو برابر نارنجى و سبز برابر قرمز )تصوىر 39ــ1(.

تصوىر 39ــ1
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تصوىر 40ــ1 ــ تناسبات و تضاد وسعت رنگ هاى مکمل
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 تمرىن

 تمرىن اول: طرح لباسى را انتخاب کنىد و ىک بار آن را با قانون مندى تضاّد وسعت رنگ هاى مکّمل و بار دىگر، بدون توجه 
به     قانون مندى تضاّد وسعت رنگى رنگ آمىزى کنىد. 

 تمرىن دوم: طرح لباسى را انتخاب کرده، با تغىىر در وسعت تىره و روشن ىک رنگ، اىجاد تعادل وسعت رنگى نماىىد. )اىجاد 
تضاد وسعت رنگ هاى هم خانواده(
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 تمرىن سوم: طرح لباسى را انتخاب و با دو رنگ غىرهم خانواده )خارج از چرخه ى رنگ( رنگ آمىزى نماىىد، مشروط بر 
آن که از لحاظ تضاد وسعت رنگى، تعادلى متناسب به وجود آىد.

 تمرىن
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مىانه هاى رنگى )پاساژهاى رنگى(
به رنگ هاىى که باعث اىجاد ارتباط بصرى متعادل جهت 
کم کردن هرگونه تضاد رنگى مابىن دو رنگ مى گردند »رنگ هاى 
مىانى« گفته مى شود. اىن ارتباط به گونه هاى مختلفى، به شرح زىر 

صورت مى پذىرد:
٭ مىانه هاى رنگى دو رنگ همجوار چرخه ى رنگ اىتن
٭ مىانه هاى رنگى دو رنگ غىر همجوار چرخه ى رنگ اىتن

٭ مىانه هاى رنگى تىره و روشن
چرخه ى  در  همجوار  رنگ  دو  رنگى  ه هاى  ن ا ى م ٭  
رنگ اىتن: اىن گروه از انواع رنگ هاى مىانى، رنگ هاىى هستند 

که در چرخه ى رنگ، مابىن دو رنگ قرار مى گىرند. بدىن معنى که 
در چرخه ى رنگ داراى همجوارى هستند.

مانند: رنگ نارنجى که رنگ مىانى مابىن قرمز و زرد است 
)تصوىر 41ــ1  ــ الف(.

نه هاى رنگى دو رنگ غىر همجوار در چرخه ى  مىا ٭ 
رنگ اىتن: در اىن صورت، رنگ مىانى ترکىبى از دو رنگ دىگر 

است.
رنگ  دو  اىن  ترکىب  از  قرمز  و  سبز  مىانى  رنگ  ند:  مان

حاصل مى گردد )تصوىر 41ــ1ــ ب(.

الف ــ استفاده از ترکىب 
همجوار  رنگى  ه هاى  ن مىا

در ساخت رنگ مىانى

ترکىب  از  استفاده  ـ  ـ ب 
مىانه هاى رنگى غىر همجوار 

در ساخت رنگ مىانى

تصوىر 41ــ1 

ب 
الف 
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تصوىر 42ــ1 ــ استفاده از درجه ى تىرگى مىانى در ساخت رنگ مىانى

٭ مىانه هاى رنگى تىره و روشن: در اىن گونه مىانه هاى 
رنگى، ىک رنگ از لحاظ درجه ى تىرگى مابىن دو رنگ تىره و 

روشن طرفىن قرار مى گىرد )تصوىر 42ــ1(.
مثال: رنگ سبز مىانه رنگى تىره و روشن مابىن زرد و آبى
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 تمرىن

 ابتدا، طرح لباسى را انتخاب نماىىد. سپس، دو رنگ غىر همجوار را از چرخه ى رنگ برگزىنىد و رنگ مىانى آن را به دست 
آورىد و در رنگ آمىزى لباس به کار ببرىد.
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1ــ هرگاه مابىن اندازه ى سطوح رنگ ها )مساحت رنگ ها( اختالفى به وجود آىد تضاد……… رنگى پدىدار مى شود.
د ــ تضاد همزمانى ج ــ تضاد اشباع  ب ــ تضاد وسعت  الف ــ تضاد تىره و روشن 
2ــ تناسبات تضاد وسعت سطوح به ترتىب عبارتند از: سبز…، زرد…، بنفش…، نارنجى…، آبى…، قرمز…

ب ــ 3 ، 6 ، 8 ، 6 ، 9 ،4    الف ــ 6 ، 3 ، 9 ، 4 ، 8 ، 6 
د ــ 3 ، 6 ، 9 ، 4 ، 6 ، 8   ج ــ 6 ، 9 ، 3 ، 8 ، 4 ، 6 

3ــ تناسبات مکملى اىتن در وسعت سطوح عبارتند از:
د ــ بنفش برابر زرد ج ــ بنفش سه برابر زرد  ب ــ بنفش دو برابر زرد  الف ــ بنفش سه برابر زرد 

آبى دو برابر نارنجى آبى دو برابر نارنجى  آبى سه برابر نارنجى       آبى دو برابر نارنجى 
سبز سه برابر قرمز سبز برابر قرمز  سبز برابر قرمز       سبز دو برابر قرمز 

4ــ مىانه هاى رنگى )پاساژهاى رنگى( را تعرىف کنىد.
5   ــ براى مىانه هاى رنگى همجوار، غىرهمجوار و مىانه هاى رنگى تىره و روشن ىک مثال بزنىد.

 تمرىن



    66   

ـ     تأثىر فضاىى گوناگون بر رنگ تصوىر 43ــ1 ـ

تأثىر فضاىى رنگ

3  124

 1
2
3
4

      زمىنه ى سىاه
      زمىنه ى سفىد

      زمىنه ى مکّمل رنگى
      زمىنه ى خاکسترى مىانى

      زمىنه ى سىاه: هنگامى که رنگ ها بر زمىنه ى سىاه 
قرار مى گىرند روشن تر و درخشان تر به نظر مى رسند.

      زمىنه ى سفىد: هنگامى که رنگ ها بر زمىنه ى سفىد 
قرار مى گىرند تىره تر و خاموش تر به نظر مى رسند.

      زمىنه ى مکمل رنگى: هنگامى که رنگ ها بر   زمىنه ى 
مکّمل رنگى شان قرار مى گىرند، نهاىت جلوه و ارزش هاى رنگى 

خود را نماىان مى کنند.
رنگ ها  که  هنگامى  مىانى:  خاکسترى  زمىنه ى     
قرار  واسط  حّد  ىا  درصد(   50( مىانه  خاکسترى  بر   زمىنه ى 
مى گىرند همان گونه که هستند به نظر مى رسند و تغىىرى در آن ها 

اىجاد نمى شود.

زمىنه هاى مختلف رنگى مى تواند اثرات متفاوتى بر رنگ ها 
بگذارد اىن زمىنه ها عبارتند از: )تصوىر 43ــ1(

2

 1

4

3
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تصوىر 44ــ1 ــ درخشش رنگ بر زمىنه ى سىاه 

به سمت  زمىنه  خاکسترى  تغىىر  در صورت  توضىح: 
زمىنه ها  اىن  بر  رنگى  درخشش  درجه ى  تىرگى،  ىا  و  روشنى 
تغىىر مى ىابد. زمىنه ى خاکسترى هاى روشن، درخشش رنگ 
را به خصوصّىات زمىنه ى سفىد و زمىنه ى خاکسترى هاى تىره 
درخشش رنگ را به خصوصّىات زمىنه ى سىاه نزدىک مى کند.
خاکسترى  بر  قرمز  رنگ  درخشش  درجه ى  مثال: 
زمىنه ى سفىد  بر  اىن رنگ  به خصوصىات درخشش  روشن 

نزدىک مى شود )تصوىر 44ــ1(.
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 تمرىن

 چند طرح لباس را آماده کنىد و آن ها را با زمىنه هاى مختلف )سفىد، سىاه، خاکسترى و مکّمل رنگى( رنگ آمىزى نموده، 

ارزش درخشش رنگ هاى دىگر را بر اىن زمىنه ها تجربه کنىد.
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تأثىر متقابل رنگ ها

تصوىر 45ــ1 ــ الف  ــ تغىىر وسعت مجازى رنگ ها

هم، متناسب با اصول زىباىى شناسى و نىز کاربردى، مورد استفاده 
قرارگىرد.

انواع تأثىر متقابل رنگى شامل موارد زىر است:
٭ تغىىر وسعت مجازى رنگ ها

٭ تغىىر درجه ى ارزش هاى رنگى
٭ تغىىر بُعد رنگى

٭ تغىىر درجه ى تارىکى و روشنى رنگ ها

٭ تغىىر وسعت مجازى رنگ ها
در مجاورت هاى رنگى، گاهى رنگ ها با وسعتى غىر از آنچه 
دارند نماىان مى گردند. به طور مثال، وسعتى مشّخص از رنگ زرد 
بر زمىنه ى رنگ سىاه بزرگ تر از همان وسعت از رنگ سىاه بر 

زمىنه ى زرد نماىان مى شود )تصوىر 45ــ1ــ الف(.

تمامى رنگ ها در همجوارى مختلف رنگى، تحت تأثىر قرار 
مى گىرند که اىن تأثىرات جنبه هاى متفاوتى مانند سردى، گرمى و ىا 
تىره و روشنى، وسعت و عمق و ىا حتى درجه ى درخشش رنگ ها 

در مجاورت هاى گوناگون را شامل مى شود.
ىکى از مهم ترىن عوامل در تأثىر متقابل رنگ ها، تعداد 
بر  رنگ  دو  تأثىر  که  است چرا  ىکدىگر  مجاورت  در  رنگ ها 
متفاوت  ىکدىگر  بر  رنگ  چند  ىا  سه  تأثىر  به  نسبت  ىکدىگر 
است، حال آن که تغىىر عواملى مانند نور، بافت، شکل و حتى 
مواّد رنگى در تأثىر متقابل رنگ ها، عوامل مؤثّرى به حساب 
مى آىند. بدىن ترتىب، در طّراحى ىک لباس مى توان از پدىده ى 
تأثىر متقابل رنگ ها، براى اىجاد محىط رنگى زىبا و ىا کاربردى 

مناسب بهره جست.
تأثىر متقابل رنگ ها مى تواند با تکىه بر بىان و مفاهىم رنگى و 
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٭ تغىىر درجه ى ارزش هاى رنگى 
ارزش هاى  درجات  بر  رنگ ها  رنگى،  مجاورت هاى  در 
رنگى ىکدىگر تأثىر مى گذارند. به طور مثال، رنگ قرمز در مجاورت 
و ىا بر روى زمىنه ى نارنجى، شفافىت کمترى مى ىابد، حال آن که 
همان رنگ، در مجاورت و ىا بر روى زمىنه ى آبى، گرم تر و شفاف تر 

ظاهر مى گردد )تصوىر 45ــ1ــ ب(.

٭ تغىىر ُبعد رنگى
مى دهند.  بُعد  تغىىر  رنگ ها  گاهى  رنگى،  مجاورت هاى  در 
به نظر  دورتر  دىگر  برخى  و  جلوتر  آن ها  از  بعضى  که  بدىن معنى 
مى رسند. براى مثال، رنگ بنفش بر زمىنه ى قرمز دورتر و همان رنگ 

بر زمىنه ى آبى نزدىک تر به نظر مى آىد )تصوىر 46ــ1(.

تصوىر 45ــ1 ــ ب     ــ تغىىر درجه ى ارزش هاى رنگى

تصوىر 46ــ1  ــ تغىىر ُبعد رنگى
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٭ تغىىر تارىکى و روشنى رنگ ها
در مجاورت هاى رنگى درجه ى تارىکى و روشنى رنگ ها 
تغىىر مى ىابد. به طور مثال، رنگ سبز در مجاورت و ىا بر روى رنگ 
زرد، تىره تر و در مجاورت و ىا بر روى زمىنه ى بنفش، روشن تر 

جلوه مى کند )تصوىر 47ــ1(.
تأثىر  رنگ ها،  متقابل  تأثىر  مورد  در  فوق،  نکات  دانستن 
به سزاىى در کنترل رنگ بندى و ىا رنگ آمىزى طرح ىک لباس دارد 
و طراح مى تواند با تکىه بر اىن مهم و آگاهى بر اىن خصوصّىات، 

به زىباىى طرح خود بىفزاىد.

تصوىر 47ــ1  ــ تغىىر درجه ى تارىکى و روشنى و تأثىر متقابل رنگ ها
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شکل و رنگ )فرم و رنگ(

اىتن معتقد است در مقابل سه رنگ اصلى، سه شکل اصلى 
آبى  مربع، رنگ  با  قرمز  بدىن صورت که رنگ  نىز وجود دارد. 
با داىره و رنگ زرد با مثلث مطابقت دارد و رنگ هاى ترکىبى 
با شکل هاى ترکىبى مطابقت مى نماىند )تصوىر  چرخه ى رنگ، 

48 ــ1 (.

لباس،  مختلف  قالب هاى  در  مى تواند  رنگ  مجموع  در 
نقش هاى متفاوتى را اىفا کند که اىن امر بستگى به مناسبت لباس 
ىا  و تناسب رنگ و شکل در لباس به تشخىص طّراح دارد، که 
به صورت مطابقت شکل و رنگ و ىا تأثىر شکل و رنگ بر ىکدىگر 

است.

تصوىر 48ــ1 ــ کاربرد رنگ هاى اصلى در سه شکل اصلى
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توضىح: تأثىر متقابل رنگ و شکل: اضافه شدن هر  رنگ به هر شکل )به جز مطابقت رنگ و شکل(، باعث 
مى شود که خصوصّىات رنگ ها و شکل ها با ىکدىگر ترکىب شود. درنتىجه، رنگ و شکل با هم مى توانند مجموعه اى 
جدىد از لحاظ خصوصّىات اىجاد کنند. به طور مثال، اگر رنگ قرمز را به داىره اضافه کنىم که شکلى معلق، سبک و 

سرد است، به آن خصوصّىات سنگىنى، استحکام و گرمى مى بخشىم )تصوىر 49 ــ1(.

تصوىر 49 ــ1 ــ عدم تطابق شکل و رنگ
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تمرىن

 با توجه به شکل لباس با رنگ مناسب رنگ آمىزى نماىىد.
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ترکىب بندى رنگى ) کمپوزسىون رنگى(
ترکىب بندى رنگى اصوالً به دو منظور زىر سازمان مى پذىرد:

٭ کاربرد بصرى رنگ
٭ کاربرد مفهومى رنگ 

امر  اىن  در  کاربرد بصرى رنگ در ترکىب بندى:  ٭ 
هدف، صرفاً رسىدن به زىباىى ست که همان استفاده از خصوصّىات 

تزىىنى و ظاهرى رنگ است.
٭ کاربرد مفهومى رنگ در ترکىب بندى: هدف از اىن 
مقوله، استفاده از مفاهىم رنگ در ىک اثر و ىا ىک طرح لباس 
است. براى دست ىافتن به اىن مهم، شناختِ ارزش هاى احساسى، 

نمادىن و بىان رنگى الزامى مى باشد.
به کارگىرى قوانىن رنگى به اىن دلىل صورت مى گىرد، که 

ما بتوانىم مجموعه اى زىبا و جذاب فراهم آورىم.
براى دست ىافتن به ترکىب بندى زىبا و مناسب رنگى، مى باىد 

دو نکته ى مهم را درنظر داشت:
 تعادل
 وحدت

مناسب خود،  هر عنصر در جاى  قرارگىرى  تعادل:   
و ارتباط منطقى آن با محىط اطراف را »تعادل« مى گوىند. براى 
دست ىافتن به درک کاملى از تعادل، باىد تناسب و وزن رنگ ها 

را در ترکىب بندى مورد توجه قرار دهىم.
معادل  شناخت  رنگ،  بصرى  وزن  بهتر  درک  براى 
خاکسترى )درجه ى تىرگى( هر رنگ الزامى ست، که در مبحث 
تىره روشن رنگ ها به آن اشاره شد. در اىن راستا، تىرگى به معنى 

سنگىنى و روشنى به معنى سبکى مى باشد.
به وجود  باعث  اىجاد نظم و انضباطى را که   وحدت: 
آمدن هماهنگى و ىکپارچگى بىن اجزاى ىک اثر شود »وحدت« 

مى گوىند.
آن ها  بىشتِر  که  ــ  رنگ  عمومى  قوانىن  رعاىت  واقع،  در 
در  بخش هاى پىشىن مطرح گردىد ــ به صورت مجّزا و تلفىقى، در 
اىجاد ىک ترکىب بندى رنگِى زىبا، نقش مهمى اىفا مى کند )تصوىر 

تصوىر 50 ــ1 ــ رعاىت و تلفىق چند قانون مختلف رنگى50  ــ1(.
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از  مى توان  ترکىب بندى،  بحث  در  رنگ  کاربرد  براى 
دسته بندى ساختارى زىر استفاده نمود. گفتنى ست که پىشنهادهاى 
ارائه شده را مى توان به صورت جداگانه تک رنگ و ىا به صورت 

ترکىبى )چند رنگ( به کار برد.
٭ ترکىب بندى براساس رنگ هاى بى فام

٭ ترکىب بندى براساس رنگ هاى بى فام و فام دار
٭ ترکىب بندى براساس رنگ هاى اشباع و غىراشباع

٭ ترکىب بندى براساس رنگ هاى تىره و روشن
٭ ترکىب بندى براساس رنگ هاى سرد و گرم

٭ ترکىب بندى هاى ترکىبى

 ترکىب بندى براساس رنگ هاى بى فام 
رنگ هاى سىاه، سفىد و خاکسترى هاى مىانى که خود 
شامل تنّوع ترکىب بندى هاى زىر مى گردد: )تصاوىر 51 ــ1 و 

52 ــ1(
٭ ترکىب بندى سىاه و سفىد

٭ ترکىب بندى خاکسترى هاى روشن ىا تىره با سىاه ىا سفىد
٭ ترکىب بندى خاکسترى هاى روشن ىا سفىد با خاکسترى مىانه
٭ ترکىب بندى خاکسترى هاى تىره ىا سىاه با خاکسترى مىانه
خاکسترى  سىاه،  سفىد،  شامل  چندگانه  ترکىب بندى  ٭ 

روشن و خاکسترى تىره.

تصوىر 51ــ1 ــ ترکىب بندى براساس رنگ هاى بى فام
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تصوىر 52ــ1 ــ ترکىب بندى براساس رنگ هاى بى فام
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ترکىب بندى براساس رنگ هاى بى فام و فام دار
اىن رنگ ها شامل تنوع، ترکىب بندى هاى زىر مى گردند:
٭ ترکىب بندى براساس رنگ هاى صرفاً فام دار )تصوىر 

تصوىر 53ــ1 ــ ترکىب بندى بر اساس رنگ هاى فام دار

53ــ1(.
٭ ترکىب بندى براساس رنگ هاى بى فام و فام دار )تصوىر 

54 ــ1(.
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تصوىر 54ــ1 ــ ترکىب بندى براساس رنگ هاى بى فام و فام دار
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ترکىب بندى براساس رنگ هاى اشباع و غىراشباع
اىن رنگ ها شامل تنّوع ترکىب بندى هاى زىر مى گردند:

)تصوىر  )زنده(  اشباع  صرفاً  رنگ هاى  ترکىب بندى  ٭ 
ـ  الف(. 55ــ1  ـ

)غىرزنده(  غىراشباع  صرفاً  رنگ هاى  ترکىب بندى  ٭ 
)تصوىر 55ــ1ــ ب(.

)تصوىر  غىراشباع  و  اشباع  رنگ هاى  ترکىب بندى  ٭ 
56ــ1(.

تصوىر 55 ــ1 ــ الف ــ تـرکىب بندى بـراساس رنگ هاى اشباع 
تصوىر 56ــ1 ــ ترکىب بندى براساس رنگ هاى اشباع و غىراشباع                            ب ــ ترکىب بندى براساس رنگ هاى غىراشباع

ب  الف 
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ترکىب بندى براساس رنگ هاى روشن و تىره
اىن رنگ ها شامل تنّوع ترکىب بندى هاى زىر مى گردند:

ىر  تصو (   ه تىر   فاً صر ى  ها نگ  ر بندى  کىب  تر ٭ 
ـ  الف(. 57  ــ1 ـ

)تصوىر  روشن    فاً صر هاى  رنگ  بندى  ترکىب  ٭ 
ـ ب(. 57  ــ1ـ

٭ ترکىب بندى رنگ هاى روشن و تىره )تصوىر 58  ــ1(.

تصوىر 57 ــ1    ــ الف ــ ترکىب بندى براساس رنگ هاى تىره
                                ب ــ تـرکىب بندى بـراساس رنگ هاى روشن

ب  الف 

تصوىر 58  ــ1     ــ ترکىب بندى براساس رنگ هاى تىره و روشن
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تصوىر 59ــ1 ــ الف ــ ترکىب بندى براساس رنگ هاى گرم
                                                              ب ــ ترکىب بندى براساس رنگ هاى سرد

تصوىر 60ــ1 ــ ترکىب بندى براساس رنگ هاى سرد و گرم

ترکىب بندى براساس رنگ هاى سرد و گرم
اىن رنگ ها شامل تنّوع ترکىب بندى هاى زىر مى گردند:

)تـصوىـر  گـرم  صـرفـاً  رنـگ هـاى  تـرکىـب بـنـدى  ٭ 
ـ الف(. 59 ــ1ـ

٭ ترکىب بندى رنگ هاى صرفاً سرد )تصوىر 59 ــ1ــ ب(.
٭ ترکىب بندى رنگ هاى سرد و گرم )تصوىر60 ــ1(.

ب  الف 
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ترکىب بندى هاى ترکىبى
در اىن ترکىب بندى تلفىقى از ترکىب بندى هاى مختلف در 

ىک اثر مشاهده مى شود )تصاوىر 61ــ1ــ الف و ب(.
مثال: مى توان در رنگ آمىزى ىک لباس ترکىب بندى هاى: 
رنگ هاى اشباع و غىراشباع، سرد و گرم و هم چنىن فام دار و بى فام 

را به کار گرفت.

تصوىر 61ــ1 ــ ترکىب بندى هاى ترکىبى

ب  الف 
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تمرىن

 طرح ىک لباس را انتخاب کرده، با انواع ترکىب بندى هاى رنگى مطرح شده اجرا نماىىد. )با رنگ هاى اشباع و غىراشباع، 

تىره    و روشن، سرد و گرم و انواع رنگ هاى بى فام(
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فصل دوم

هدف هاى رفتارى: در پاىان اىن فصل، فراگىر باىد بتواند:
1ــ با درنظر گرفتن گروه سّنى و جنسّىت، قوانىن رنگى را در طّراحى لباس به کار گىرد.

2ــ دسته بندى رنگ ها را براساس موقعّىت شغلى و نوع فعالىت توضىح دهد.
3ــ رنگ مناسب لباس هاى تزىىنى و سّنتى را انتخاب کند.

ساختار بىانى رنگ
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و  موقعىت  با  متناسب  مى تواند  لباس،  رنگ آمىزى  بى شک 
مناسبت هاى مختلف تغىىر نماىد. طّراح لباس با شناخت مواردى از 
جمله گروه سنّى، جنسّىت فرد، موقعّىت هاى اجتماعى و فرهنگى و 
مشاغل، به انتخاب رنگ و ىا به رنگ بندى طرح لباس اقدام مى کند.
دسته بندى کلّى در جهت بىاِن رنگ به شرح زىر است:
ــ دسته بندى رنگى براساس گروه سّنى و جنسّىت فرد

ــ دسته بندى رنگى براساس موقعّىت هاى شغلى و نوع فّعالىت

دسته بندى رنگى براساس گروه سّنى و جنسّىت فرد
٭ الف ــ رنگ هاى مناسب لباس نوزاد

رنگ هاىى که با رنگ سفىد ترکىب مى شوند مناسب اىن گروه 
سنى است مانند انواع آبى سفىد، سبز سفىد، زرد سفىد، صورتى، 

گل بهى و سفىد )تصوىر 1ــ2(.
به طور مثال، مجاورت سفىد و صورتى؛ اىن گونه رنگ ها 

مى توانند فضاىى لطىف، پاک، آرام و معصومانه اىجاد کنند.

تصوىر 1ــ2 ــ رنگ بندى مناسب لباس نوزاد 

ساختار بىانى رنگ
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٭ ب ــ رنگ هاى مناسب لباس کودک
کنار  در  اشباع  و  زنده  درخشان،  رنگ هاى  به کارگىرى 
ىکدىگر، با اىن گروه سنى متناسب است. مانند انواع زرد درخشان، 

نارنجى، سبز روشن، قرمز روشن و آبى روشن )تصوىر 2ــ2(.

براى مثال، به کارگىرى مجاورت رنگ هاى نارنجى، سبز 
و آبى در لباس کودک، فضاىى متنّوع، شاداب، سرزنده و کودکانه 

اىجاد مى نماىد.

تصوىر 2ــ2 ــ رنگ بندى مناسب لباس کودک 
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٭ ج ــ رنگ هاى مناسب لباس نوجوان و جوان
اىن گروه سّنى، از لحاظ رنگ بندى به دو دسته ى دخترانه 

و پسرانه تقسىم مى شوند.
و  )نوجوان  دخترانه  لباس  مناسب  رنگ هاى   
جوان(: رنگ بندى اىن گونه لباس ها فضاىى گرم، پرشور و متنّوع 
را طلب مى کند مانند انواع زرد، قرمز، نارنجى و بنفش که بىشتر 
در مجاورت مکّمل رنگى شان به کار برده مى شوند )تصوىر 3ــ2(.
براى مثال: همجوارى قرمز بنفش در مجاورت سبز زرد

 رنگ هاى مناسب لباس پسرانه )نوجوان و جوان(: 
هم  گاهى  و  مى آفرىند  فعال  فضاىى  لباس ها  اىن گونه  رنگ بندى 
به سردى مى گراىد مانند انواع آبى، سبز، قهوه اى هاى روشن، قرمز 

بنفش، آبى بنفش و غىره )تصوىر 4ــ2(.
و  فعال، جوان  و سبز، فضاىى  بنفش  آبى  مثالً، مجاورت 

پوىا اىجاد مى کند.

تصوىر 3ــ2    ــ رنگ بندى مناسب لباس دخترانه 

تصوىر 4ــ2 ــ رنگ بندى مناسب لباس پسرانه
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٭ د ــ رنگ هاى مناسب براى گروه سّنىِ مىان سال 
و کهن سال

اىن گروه سنى نىز از لحاظ رنگ بندى به دو دسته ى زنانه 
و مردانه تقسىم مى شود.

 رنگ هاى مناسب لباس زنانه: رنگ بندى اىن گونه 
تىره  تنّوع  با  با خاکسترى هاى رنگى گرم، همراه  لباس ها، اغلب 
نارنجى خاکسترى، بنفش  و روشن آن ها مانند قرمز خاکسترى، 

خاکسترى و غىره اىجاد مى شود )تصوىر 5ــ2 (.
به طور مثال: همجوارى نارنجى خاکسترى روشن با سبز 

خاکسترى تىره

تصوىر 5 ــ2 ــ رنگ بندى مناسب لباس زنانه 

تصوىر6 ــ2  ــ رنگ بندى مناسب لباس مردانه 

 رنگ هاى مناسب لباس مردانه: رنگ بندى اىن گونه 
لباس ها اغلب با خاکسترى هاى رنگى سرد، همراه با تنّوع تىره و 
روشن آن ها مانند آبى خاکسترى، سبز خاکسترى، قهوه اى و غىره 

اىجاد مى شود.
به طور مثال: مجاورت سبز خاکسترى تىره و سبز خاکسترى 

روشن
توضىح: مجاورت خاکسترى هاى متنوع رنگى، فضاىى 
سنگىن و موقر اىجاد مى نماىند که مناسب رنگ آمىزى لباس هاى 

مىانْ ساالن و کهنْ  ساالن مى باشد )تصوىر 6ــ2(.
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دسته بندى رنگى براساس موقعّىت هاى شغلى و نوع فعالىت

آگاه کننده ى آن به کار برده مى شوند.
٭ ج ــ رنگ هاى مناسب لباس فرم نظامى

با  متناسب  رنگ ها،  لباس ها،  اىن گونه  رنگ بندى  در 
موقعىت ها و دسته بندى هاى مربوط تعىىن مى شوند و به طور کلّى، 
قهوه اى،  ُاکر،  خاکسترى،  آبى،  سفىد،  سبز،  مانند  رنگ هاىى 
سرمه اى و غىره، به لحاظ وجود خاک، کوهستان و جنگل )نىروى 
زمىنى( و درىا، آسمان )نىروى درىاىى و هواىى( و هم به علت لزوِم 

استتار، از لباس هاى همرنگ با فضا استفاده مى شود.
٭ د ــ رنگ هاى مناسب لباس هاى ورزشى

رنگ بندى اىن گونه لباس ها شامل کلىه ى رنگ هاىى است 
که در نهاىت درجه ى اشباع و درخشش خود قرار دارند و ىا بازتاب 
نورى بسىارى را دارا هستند. از قبىل رنگ هاى فسفرى و شبرنگ 

مانند زرد، سبز، قرمز، نارنجى، آبى، بنفش و غىره.
فضاىى  بنفش،  و  سبز  زرد،  همجوارى  مثال،  به طور 
لباس هاى  مناسب  که  مى کند  اىجاد  سرزنده  و  پُرتحرک 
ورزشى ست. اىن گونه رنگ هاى زنده، هشداردهنده نىز هستند 
که اگر کوهنورد و ىا اسکى بازى در مىان کوه و برف دچار حادثه 

گردد به راحتى قابل تشخىص از رنگ محىط مى باشد.
٭ هـ ــ رنگ هاى مناسب لباس هاى تزىىنى

مانند  رنگ هاىى  از  لباس ها،  اىن گونه  رنگ بندى  در 
ىشمى،  سبز  ارغوانى،  نقره اى،  الجوردى،  طالىى،  فىروزه اى، 
قرمز، زرد، آجرى و… استفاده مى شود. نوع مجاورت اىن گونه 
رنگ ها، مى تواند سلىقه اى و ىا برگرفته از سّنت هاى قومى باشد 

)تصوىر 7ــ2(.

ـ رنگ هاى مناسب لباس هاى رسمى و ادارى ٭الفـ 
رنگ بندى اىن گونه لباس ها، بىشتر شامل همجوارى هاى 
انواع خاکسترى هاى رنگى تىره و روشن و خاکسترى هاى بى فام 
است. مانند انواع خاکسترى هاى رنگى سبز، آبى، بنفش، قهوه اى 

و خاکسترى هاى مابىن سىاه و سفىد.
روشن  قهوه اى  با  تىره  قهوه اى  مجاورت  مثال:  به طور 

مى تواند فضاىى جدى و رسمى را اىجاد نماىد. 
٭ ب ــ رنگ هاى مناسب لباس هاى خدماتى

اىن گونه رنگ ها مى باىد از لحاظ بىان، متناسب با کاربرد 
لباس در مشاغل خدماتى به کار برده شود که بخشى از آن عبارت 

است از:
 رنگ سفىد: در لباس هاى مراکز بهداشتى، بىمارستانى، 

القاى  و  پاکىزگى  حفظ  لحاظ  به  شىرخوارگاه ها  و  آزماىشگاهى 
آرامش و سبکى و رعاىتِ نظافت، به کار برده مى شود.

لباس هاى مراکز سازمان هاى   انواع رنگ سبز: در 

محىط زىست، فضاى سبز شهرى متناسب با عنصر گىاهى و در  اتاق 
عمل به لحاظ اىجاد آرامش و اطمىنان بخشى، به کار برده مى شوند.
مراکز  مأموران  لباس هاى  در  قرمز:  رنگ  انواع   

و خطر  القاى حالتِ هشدار  لحاظ  به  آتش نشانى  و  امدادرسانى 
به کار برده مى شوند.

 انواع رنگ آبى: در لباس هاى مأموران سازمان آب 

و شرکت هاى هواپىماىى، به لحاظ وجود عنصر آب و آسمان به کار 
برده مى شوند.

فّنى  عوامل  لباس هاى  در  زرد:  رنگ  انواع   

و  هشداردهنده  نىروى  لحاظ  به  تلفن،  و  گاز  برق،  سازمان هاى 
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تصوىر 7ــ2 ــ رنگ بندى هاى تزىىنى و سنتى


