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ادراک  با  و  بالقوه  و  ذاتی  به طور  مانسل  در سیستم  را  رنگ  خلوص 
بصری انسان ها مورد اندازه گیری قرار می دهند. برای مثال رنگ زرد روشن 
به طور قابل توجهی خلوص رنگی بیشتری نسبت به ارغوانی روشن دارد و یا 

تصویر 18ـ1ـ درخت رنگ مانسل تصویر 19ـ1ـ کرة رنگ در سیستم مانسل

رنگ قرمز در خلوص رنگی دو بار قوی تر از آبی ـ سبز است و الگوی خلوص 
رنگی قرمز را بلندتر و گسترده تر از بیرون کره داریم )ده پله( و آبی سبز را 

کوتاه تر داریم )پنج پله( )تصاویر 18ـ1 و 19ـ1(.
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برای تشخیص یک رنگ به  صورت فرمول، به طور مثال بنفش با درجة 
روشنایی متوسط، 15P5/10 نمایانده می شود. 5P یعنی که رنگ در میانه از 
نوار ته رنگ قرار دارد )تصویر 20ـ1(. عدد /5 به معنی روشنایی متوسط در 

ارزش رنگی و عدد10 به معنی خلوص رنگ است.
در این شماره گذاری مانسل، اعداد در جوار اولین حرف هر رنگ مایه ای 
گذاشته می شوند. از این رو 5R نشانة قرمزی است که در وسط درجه بندی 
بنفش  ـ  قرمز  به  تمایل  که  است  قرمزی  نشانة   2R می گیرد،  قرار  قرمز 
10R نشانة قرمزی است که در مرز زرد ـ قرمز )YR( واقع  )RP( دارد و 
است )تصویر 21ـ1(. ارزش رنگ و خلوص رنگ نیز به صورت رقمی تعریف 
می شوند. میزان ارزش رنگ در باالی خط و میزان خلوص رنگ در زیر خط 
قرار داده می شوند. به این ترتیب شمارة 5R4/14 یعنی قرمزی که دارای 

ارزش رنگ 4 و خلوص رنگ 14 است. 

 B ،)زرد( Y ،)قرمز( R عالمت اختصاری بنفش است. بقیة رنگ ها نیز با عالمت اختصاری P 1ـ
)آبی( و G )سبز( نمایش داده می شوند.

تصویر 20ـ1

ارغوانی روشن

تصویر 21ـ1

خلوص رنگ
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کرة رنگ مانسل: مانسل برای تشریح روابط متقابل سه جنبة ذکر 
شده، یعنی ته رنگ و ارزش رنگی و خلوص رنگ، یک نمودار کره ای پیشنهاد 
داده است. ده رنگ مایة دایرة رنگ به صورت قطاعی از یک کره نشان داده 
برگیرندة  می شوند که حول یک محور عمودی گرد آمده اند. هر قطاع در 
احتماالت ارزش رنگ و خلوص رنگ یک رنگ مایة مستقل است. محور دایره 
نشانة خنثا هاست که در آن درجات کاماًل فاقد رنگ مایه )و بدون خلوص 
رنگ( خاکستری، از سیاه در قطب پایین تا سفید در قطب باال قرار دارند. 
پایین  از  امتداد نصف النهارها  فزاینده در  به صورت  نیز  ارزش رنگ  درجات 
تا باال افزایش می یابند. رنگ های روی سطح کره نشانة رنگ های موردنظر 
با باالترین خلوص رنگ یا شدیدترین خلوص رنگ است. اگر کرة رنگ را 
به صورت افقی در مقطع کمربند برش دهیم، همان چرخة رنگی را خواهیم 
یافت که شامل ده رنگ مایه است. شکل کرة رنگ مانسل، به دلیل آن که 
قابلیت خلوص رنگ برای رنگ مایه های مختلف متفاوت است، اندکی از فرم 

خارج شده و دقیقاً به شکل کره کامل نیست )تصویر 22ـ1(.

تصویر 22ـ1ـ کرة رنگ مانسل
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در نتیجه می بینیم قرمز که در باالترین خلوص رنگی خود بسیار قوی تر 
از آبی ـ سبز در باالترین خلوص رنگی خود است، به طور قطع حاکم می شود. 
نبود  با  باشد  خنثا  نقطه  زیر  میله  در صورتی که  می بینیم  تصویر 25ـ1  در 
 9،  8  ،7  ،6 پله های  اگر  اما  شد.  خواهیم  روبه رو  قرمز  رنگ  غلبة  و   تعادل 
و 10 از میلة قرمز جدا شوند، تعادل در خاکستری خنثا به چشم خواهد خورد 

)تصویر 26ـ1(. 

تصویر 23ـ1

رنگ های مکمل یا متضاد: در تصویر 23ـ1، یک دایره مشتمل بر 
ده ته رنگ را، که در جهت عقربه های ساعت و با قرمز شروع می شود، داریم. 
با طراحی یک خط مستقیم و عبور آن از روی ته رنگ قرمز و عبور از میان 
نقطة خنثا )N(1 به ته رنگ دیگر در آن سوی دایره یعنی ته رنگ سبز ـ 
آبی می رسیم. عبور از نقطه خنثا نشان می دهد زمانی که دو رنگ به درستی 
متضادند، ترکیب و مخلوط نمودن آن دو رنگ تولید خاکستری کاماًل خنثا 
نیستند،  ته رنگ، که کاماًل متضاد  بین دو  اگر یک خط صاف  اما  می کند، 
بکشیم و آن دو را با هم ترکیب کنیم و این خط مستقیم از نقطة خنثا عبور 
نکند، خاکستری رنگی به ما می دهد. برای نمونه، ترکیب سبز با آبی ـ بنفش 
یک ته رنگ واسطه با خلوص رنگی ضعیف تر است و ترکیب بنفش ـ آبی با 
قرمز ـ بنفش، یک بنفش خاکستری )بنفش با خلوص رنگی ضعیف( است و 

ترکیب سبز با قرمز، زرد خاکستری است.

رنگی  خلوص  و  قدرت  دارای  متفاوت  رنگ های  ته  رنگ2:  تعادل 
مقدار  آن ها،  در  تعادل  داشتن  برای  منظور  همین  به  هستند.  متفاوتی 
متفاوتی از هر رنگ مورد نیاز است. یعنی رنگی مانند قرمز، نسبت به آبی 
ـ سبز دارای خلوص باالتری است و جهت تعادل بین این دو ترکیب مقدار 
مساوی از هر کدام، صحیح نیست. این موضوع تاحدی مانند یک مسابقة 
طناب کشی است که ده مرد در یک طرف و در سوی دیگر پنج مرد قرار 

دارند. )هر مردی نمادی از یک پله در خلوص رنگی است( )تصویر 24ـ1(.

1ـ N عالمت اختصاری Neutral به معنی خنثاست.
Color Balance ـ2
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تصویر 24ـ1ـ تعادل رنگ در سیستم رنگی مانسل

تصویر 25ـ1 

5
4

3 2
1

2
3 4 5

6
7

8 9
10

1

تصویر26ـ1

5 24 1 13 2

6 7 8 9 10

3 4 5

خنثا
)N(



56

CIE تصویر 27ـ1ـ سیستم

مانسل عالوه بر این موارد قواعدی را برای زیبایی شناسی ترکیب های 
رنگی پیشنهاد کرد که امروزه چندان مورد قبول نیست. یکی از ایرادهایی 
که بر سیستم مانسل وارد شده این است که تعداد رنگ هایی با درجة خلوص 
باال در آن کمتر از رنگ هایی با درجة خلوص پایین است و این باعث می شود 

استفاده کنندگان این سیستم دچار محدودیت هایی شوند.
سال  در  که  است  رنگی  سیستم های  از  دیگر  یکی   CIE سیستم 
اندازه گیری رنگ ها صورت گرفت.  1931 میالدی توسط دانشمندان برای 
اندازه گیری رنگ ها مبتنی براندازه گیری طول امواج نوری است. این سیستم، 
حروف  با  متغیر  سه  با  بعدی  سه  نمودار  یک  روی  بر  را  رنگ ها  موقعیت 
اختصاری a، L و b نشان می دهد. متغیر L یا روشنایی مقدار درخشش یک 
رنگ را تعیین و اندازه گیری می کند. متغیر a یک متغیر رنگی است و دامنة 
آن از رنگ سبز تا قرمز داده شده است و متغیر b متغیری رنگی و دامنة 
 CIElab آن از آبی تا زرد قرار داده شده است. این سیستم به نام اختصاری
یا LAB نیز معرفی شده است. این سیستم بازنمایی کنندة تمام رنگ هایی 
است که انسان می تواند ببیند. در حقیقت این مدل براساس نظریه های مشهور 

رنگ بینی انسان ایجاد شده است )تصویر 27ـ1(.

سبز/زرد
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زرد

سفید
قرمز/نارنجی

قرمز

یک سیستم رنگی خوب باید سه خصوصیت داشته باشد. اول آنکه 
برای نمایش رنگ ها تمام مواد به طور استاندارد تهیه شوند، دوم آنکه 
تمام رنگ ها باید به طور پیوسته و مرتب کد گذاری شوند و سوم آنکه 

فواصل گام رنگ ها باید یکسان باشد.
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تصویر 28ـ1

اصلی در  آبی، که رنگ های  و  قرمز، سبز  پرتو  با سه   RGB سیستم 
اصلی  نورهای  از  این سیستم هر یک  این سیستم اند، معرفی می شود. در 
به صورت یک متغیر داده پذیر به کار گرفته می شوند. در این سیستم اگر هر 
سه متغیر به حداکثر برسند نور سفید به دست خواهد آمد و اگر هر سه متغیر 
در حداقل قرار گیرند رنگ سیاه که نبود نور است ایجاد می شود. سیستم 

RGB را سیستم افزایشی1 نیز می گویند.

او  ارائه نمود.  اُگِدن رود2 آن را  سیستم CMYK سیستمی است که 
دریافت که رنگ ها دارای ویژگی های هم جواری هستند، یعنی با کنار هم 
قرار دادن نقاط کوچِک رنگ های مختلف می توان ترکیب های رنگی دیگری 
دارای خطاهایی  انسان  که چشم  چرا  کرد.  ایجاد  رنگ ها  همان  از  غیر  به 
است که در نتیجة آن در فاصله ای مشخص رنگ ها را به صورت ترکیب شده 

می بیند )تصویر 28ـ1(.
استوار  رود  اگدن  نظر  پایة  بر  رنگی  فرایند چاپ  اساس  نیز  اکنون   
است. در چاپ رنگی، سه مرکب سیان )C(3 ماژنتا )M(4 و زرد )Y( معموالً 
ایجاد  برای  اما  کنند،  بازنمایی  را  رنگ ها  از  بسیاری  قادرند  هم جواری  با 
این  دلیل  همین  به  می شود.  استفاده  نیز   )K( سیاه  مرکب  از  کنتراست 
سیستم رنگی CMYK نامیده می شود. انتخاب حرف k برای مرکب سیاه به 
 RGB دو دلیل انجام گرفته است. اول آن که با حروف رنگ آبی در سیستم
اشتباه گرفته نشود، دوم آن که حرف k عنصر پتاسیم را نشان می دهد که 

Additive ـ1

Rood-Ogden ـ2

3ـ Cyan: ریشة این کلمه یونانی است، که هم به رنگ دریا و هم به رنگ آسمان داللت دارد.
4ـ Magenta: نام دهکده ای در فرانسه است که در آن ماده ای رنگی به نام سرخاب تولید و برای 

رنگ کردن منسوجات استفاده می شده است.

ماده اصلی مرکب سیاه است و در جدول عناصر نیز هست.

زمینه  در  معتبر مشهور جهانی  ماخذ  و  منبع   )pantone(پنتون
رنگ است. پنتون دارای سیستم ابتکاری برای تشخیص، تطبیق و 
ارتباط رنگ ها است. این سیستم را سیستم تطبیق پنتون می نامند.
کاربردهای  برای  را  فصل  رنگ  ماهه   6 دوره  هر  در  پنتون 
گوناگون از قبیل لباس زنانه، مردانه، ورزشی و غیر آن ها ارائه می کند.
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تصویر29ـ1ـ چرخۀ رنگ ایتن

سیستم سیاره ای1 سیستم دیگری است که توسط آلبرت َونِل2 ارائه 
را  کافی  کارایی  یک  هیچ  موجود  رنگی  دارد سیستم های  اعتقاد  وی  شد. 
برای نشان دادن و ثبت دقیق رنگ ها ندارند. او در سال 1983 دالیلی را 
طرح و پیشنهاد کرده است. به گفتة او هیچ یک از رنگ ها در عالم به صورت 
بلکه همیشه  قرار نخواهند گرفت،  ما  منفک و تجزیه شده در میدان دید 
ما مجموعه ای از گروه رنگ ها را با هم می بینیم. بنابراین تأثیراتی همچون 
تضاد رنگی، مقدار روشنایی و بافت مواد، نمایش یک رنگ را می توانند تغییر 

دهند.
در حال حاضر اغلب شرکت های تولید کنندة رنگ، جدول رنگ خود را 
با مواد اصلی به مشتریان ارائه می کنند. زیرا اثرات بافت و انعکاس های نور و 
مواد، می توانند جلوه های گوناگونی را به وجود آورند که حتی گاهی غیرقابل 
تجسم خواهد بود. آن چنان که در بعضی موارد یک محصول در دو منطقه با 
اختالف شدت تابش نور، دو رنگ متفاوت را از خود به نمایش گذاشته است. بر 
همین اساس طراحان سعی می کنند رنگ منتخب خود را بر روی یک نمونة 
واقعی محصول در محیط طبیعی مورد استفاده آزمایش کنند و به مسائلی 

همچون شدت تابش نور و وجود گرد و غبار در فضا توجه نشان می دهند. 
در آخر به بررسی اجمالی نظریه یوهانس ایتن می پردازیم. وی سه رنگ 
اصلی زرد، قرمز و آبی را در مثلث به گونه ای قرار می دهد که زرد در گوشة 
پایین سمت چپ  پایین سمت راست و آبی درگوشة  باال و قرمز در گوشة 
قرار گیرد. از ترکیب این سه رنگ اصلی، رنگ های ثانویه را به صورت دایره 
که چرخة رنگ ایتن نامیده می شود، به دست می آوریم. در این دایره ترتیب 

Planetary System ـ1

Albert Vanel ـ2

رنگ ها همان ترتیب رنگ های رنگین کمان و یا طیف طبیعی خورشید است.
رنگ های مکمل در برابر هم و بر روی یک قطر دایره قرار می گیرند.

چون چشم و مغز انسان خودبه خود تمایل به ایجاد تعادل دارد اگر به 
یک مربع سبز نگاه کنید و چشمان خود را ببندید یک مربع قرمز در ذهن 

خود مشاهده می کنید )تصویر 29ـ1(.
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راهنمای تدریس 
برای شروع، به معرفی ابزارهای مناسب جهت اجرای رنگی تمرینات 
این کتـــاب بپردازید و مفاهیمی چــون رنگ دانه، رنگ مایه، رنگ سایه یا 
درخشندگی و ته رنگ یا فام و خلوص رنگی و ارزش رنگی را توضیح دهید. 

رنگ به صورت امواج نوری نمود می یابد. هرگاه نور سفید 
تجزیه  رنگی  نام طیف  به  رنگی  انوار  به  کند  عبور  منشور  از یک 
می شود. این اختالف و تمایز رنگی که در طیف نور دیده می شود 
رنگ  از  مختلفی  درجات  رنگ مایه  شود.  می  نامیده  »رنگ مایه« 

است که با نور منعکس شده از مادة رنگی ارتباط دارد. 
معنای  در  نقاشان  غالباً  را  »تُن«  یا  »رنگ سایه«  اصطالح 
درخشندگی به کار می برند که درجة نسبی تیرگی و روشنی رنگ 

را مشخص می کند. 
»رنگ دانه« یا »رنگیزه« مواد رنگی ای هستند که رنگ های 
مختلف را در محیط پیرامون ما به وجود می آورند. رنگدانه که به 
آن »پیگمنت« نیز می گویند، به صورت جامد و نامحلول در آب 

ل استفاده می شود.  موجود است و از آن با حالاّ

کروماتیک  های  رنگ  به  لباس  رنگ شناسی تخصصی  کتاب  متن  در 
)فام دار(، )دارای رنگ دانه( و رنگ های آکروماتیک )بی فام( )فاقد رنگ دانه( 
اشاره شده است و ریشة لغت آن ها »کروما« به معنی رنگ است )تصاویر 

30ـ1 و 31ـ1(. 
تصویر 31ـ1ـ رنگ های کروماتیک)فام دار(تصویر 30ـ1ـ رنگ های آکروماتیک)بی فام(

توجه کنید



60

تصویر 32ـ1

فعالیت پیشنهادی 

 

تمرین های پیشنهادی 

محیط  در  دقت  با  بخواهید  هنرجویان  از 
آکروماتیک  و  کروماتیک  های  رنگ  خود  پیرامون 
را پیدا کنند و و با استفاده از گواش آن ها را در دو 

ستون بسازند. 

توجه کنید 

از  یکی  که  شود  خواسته  هنرجویان  از  1ـ 
های  رنگ  و  انتخاب  را  شده  ارائه  لباس  طرح  دو 
کروماتیک را برروی آن اجرا کنند )تصویر 32ـ1(.

»فام« یا »ته رنگ« )Hue( همان کیفیت رنگین بودن 
رنگ هاست و اولین ویژگی و نشانة رنگ است که به نوعی 
رنگ پایه محسوب می شود، مثل آبی، سبز، قرمز، نارنجی، 

زرد و بنفش. 
 )intensity( »خلوص رنگ« یا »شدت« یا »اشباع«
یا »کروما« )Chroma( مربوط به شدت و ضعف رنگ است. 
کم رنگی و پررنگی بستگی به اضافه شدن رنگ خاکستری و 

یا سفید یا سیاه یا مکمل آن رنگ دارد. 
یا  رنگی«  »مقدار  یا   )Value( رنگی«  ارزش   «
تیرگی یک  و  روشنی  نسبت  یا »درخشندگی«  »روشنایی« 

رنگ است.
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توجه کنید 

تصویر 33ـ1

رنگ زندگی است. زیرا دنیای بدون رنگ، ُمرده است. 
همان طور که شعله، نور ایجاد می کند، نور هم رنگ را به وجود 

می آورد. رنگ ها زادة نورند و نور مادر آن هاست. 

2ـ هنرجویان یکی از دو طرح لباس ارائه شده را انتخاب و رنگ های 
آکروماتیک را برروی آن اجرا کنند )تصویر 33ـ1(. 

باشیم  داشته  توجه  است.  خاتمه ی خوب مکمل شروع خوب 
را  درس  اصلی  نکات  شود،  خارج  ما  از دست  زمان  که  این  از  قبل 

خالصه کنیم.
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تصویر 34ـ1

های  رنگ  و  کنید  انتخاب  را  شده  ارائه  لباس  طرح  دو  از  یکی  3ـ 
آکروماتیک و کروماتیک را در تکه های مختلف لباس در کنار هم اجرا نمایند 

)تصویر 34ـ1(. 

این نکته را درنظر داشته باشید که هر وقت در مورد رنگ، 
آزمایش هایی انجام می دهید یا آن ها را با یکدیگر مقایسه می کنید، 

درنور روز باشد. 

نور خورشید در برخورد با اشیای مختلف، برحسب ساختار 
انواع آن  از  فیزیکی و شیمیایی آن ها تجزیه می گردد و دسته ای 
جذب اشیا می شوند و دستة دیگر که منعکس می شوند رنگ اشیا 
را تشکیل می دهند. برای مثال، پارچه ای که آبی دیده می شود تمام 
طول موج های دیگر به جز آبی را جذب و فقط طول موج آبی را 
از خود منعکس می کند، در نتیجه به آن رنگ دیده می شود. اگر 
جسمی تمام طول موج ها را به خود جذب کند سیاه دیده می شود 
و اگر همه را از خود عبور دهد بی رنگ و اگر همة آن ها را منعکس 

کند سفید دیده می شود. 

توجه کنید 

توجه کنید 
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هدف 
1ـ آشنایی با چرخة رنگ ایتن در لباس 

و  )ثانویه(  فرعی  )اولیه(،  اصلی  های  رنگ  شناخت  2ـ 
میانی )ثالثه( 

با هم و روش به کار  ارتباط رنگ های چرخة رنگ  3ـ 
گرفتن آن ها در لباس 

یادآوری

راهنمای تدریس 
در کتاب رنگ شناسی تخصصی لباس، چرخة رنگ و رنگ های اصلی، 
فرعی و میانی توضیح داده شده ولی روش شناخت و تشخیص رنگ های 

اصلی و علل ترتیب و جای گیری آن ها در چرخة رنگ مطرح نشده است. 

در این بخش، هنرآموزان محترم راجع به انواع چرخه های رنگی، 
برای  شد،  اشاره  آن ها  به  مقدمه  در  و  کتاب  همین  ابتدای  در  که 
اوتورنگ،  باشند. هریس،  دانش آموزان توضیح کلی و اجمالی داشته 
شورول، استوالد، هرینگ، ُرز، مانسل و ونل نظرات ارزشمندی را مطرح        
نموده اند. محور اصلی کتاب رنگ شناسی براساس تئوری ایتن تدوین 

گردیده است. 

فعالیت پیشنهادی1 
مواد  و  ابزار  از  هرکدام  با  بخواهید  هنرجویان  از 
پیرامون خود رنگ های چرخة رنگ را مانند نمونه  ذیل، 
 CD بسازند: )تصویر 35ـ1( )به پوشة رنگ شناسی در

ضمیمة کتاب مراجعه کنید.(

تصویر 35ـ1ـ چرخه ها رنگ

به کمک فعالیت های زیر شناخت رنگ های چرخة رنگ را تجربه کنید. 
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فعالیت پیشنهادی2

فعالیت پیشنهادی3

توجه کنید 

و  شناسان  رنگ  هنرمندان،  را   Color wheel رنگ  چرخة 
پژوهشگران به شیوه های گوناگونی دسته بندی کرده اند. این دسته 

متقابل  تأثیرات  و  روابط  خصوصیات،  به  بردن  پی  ها  رنگ  بندی 
آن ها را ساده تر می کند. برخی رنگ ها را براساس نمودار کروی 
یا میان دو قطب سیاه و سفید و گاه مانند ایتن در شکل دایره 

دسته بندی نموده اند. 

هنرآموز محترم لطفاً رنگ های اصلی زرد، قرمز 
گواش،  مانند  مختلف  مواد  و  ابزارها  در  را  آبی  و 
نشان  هنرجویان  به  پاستل  و  مدادرنگی  آبرنگ، 

دهید. 

از هنرجویان خواسته شود از میان تصاویر زیر 
تصویری که رنگ آبی اصلی را دارد انتخاب کنند 

)تصویر 36ـ1(. 

تصویر 36ـ1ـ چرخه های رنگ
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فعالیت پیشنهادی4
اشیا و وسایل و شیشه های حاوی رنگ های 
مختلف در منزل را برای هفتة آینده بیاورند و رنگ 
مورد نظر اصلی را در میان آن ها شناسایی کنند. 

توجه کنید 

نکتۀ قابل توجه 

رنگ زرد اصلی را می توانید زرد کادمیوم متوسط بشناسید. 
ندارد. رنگ قرمز  های دیگر  به رنگ  زرد اصلی هیچ گرایشی 
اصلی با ترکیب دو رنگ قرمز کادمیوم و قرمز آلیزارین به دست 
می آید و آبی اصلی با کمی روشنتر کردن آبی کبالت و آبی 

اولترامارین به دست می آید. 
به  گیرد،  تمام صورت  دقت  با  باید  فرعی  های  رنگ  تهیة 

از  که  اصلی،  رنگ  دو  از  کدام  هیچ  به  گرایشی  که  طوری 
نارنجی  مناسب،  نارنجی  باشند.  نداشته  شده،  ساخته  ها  آن 
کادمیوم است و برای ساختن رنگ فرعی بنفش از ترکیب آبی 
اولترامارین با قرمز آلیزارین و کمی سفید استفاده می شود. 

رنگ سبز اصلی مناسب سبز کروم است )تصویر 37ـ1(. 

ضروری  نکته  این  به  مهم  توجه  مواد  از  برخی  مورد  در 
است که معموالً رنگ هایی که به بازار عرضه می شوند فاقد 
کیفیت واقعی رنگ های اصلی است. زیرا ساختن رنگ اصلی 
از  و  است  ممکن  دقیق  بسیار  آزمایشگاهی  شرایط  در  تنها 
ساخت                نتیجه  در  نیست.  صرفه  به   مقرون   اقتصادی  جهت 
رنگ های فرعی نیز از ترکیب این رنگ های اصلی به خوبی 

صورت نمی گیرد، مانند ساخت رنگ فرعی بنفش. 

تصویر 37ـ1

راهنمای تدریس
 تمرین های ارائه شده در این کتاب را می توانید متناسب با سطح کالس 
و در کنار تمرین های کتاب رنگ شناسی تخصصی لباس و به عنوان تکمیل 

کننده آن ها به کار ببرید. 
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تمرین های پیشنهادی

تصویر 39ـ1تصویر 38ـ1ـ طرح پارچه

انتخاب  را  زیر یکی  پارچه های  بین طرح  از  1ـ 
کنید و سه رنگ فرعی را در آن ها به کار ببرند )تصویر 

38ـ1(. 
2ـ از طرح لباس های زیر یکی را انتخاب و آن 
را با سه رنگ میانی رنگ آمیزی نمایند )تصویر 39ـ1(. 
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راهنمای تدریس 
مطمئن شوید هنرجویان به شناخت صحیح از رنگ های اصلی، فرعی و 
میانی همراه با فعالیت و تمرین رسیده اند. جهت دانش افزایی هنرجو می توانید 
اشاره ای به سبک های اجرایی لباس که ملهم گرفته از ترکیب همین رنگ ها 

می باشد، داشته باشید.
یکی از این سبک ها را پیت موندریان نقاش مشهور فرانسوی در آثارش 
به طور آشکار و در ساده ترین ترکیب به کار گرفت. تجربة موندریان توسط 
طراحان لباس و همین طور طراحان دکور، مبلمان و غیر آن ها به کار گرفته 
شد و به ایجاد مکتب »دی استایل«1 در هلند منجر شد )تصویر 40ـ1(. )به 

پوشة رنگ شناسی 1 در  CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید.(

1ـ De Style جنبش هنر و معماری که در آمستردام به سال 1917 م. ایجاد شد. 

تصویر 40ـ1ـ دی استایل
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واژه نامۀ دانستنی های »سبک های دیگر اجرایی لباس« 

Art Deco........................................................... 1ـ آرت ِدکو
 Art Nouveau ....................................................... 2ـ آرت نوو
 Bauhaus style ............................ 3ـ سبک هنری باهاوس
هنرهای  و  معماری  مدرسة  در  که  هنری ای  شیوة 

کاربردی آلمان شکل گرفت. 
 Futuristic ................................................. 4ـ فیوچراِستیک
سبکی با نگاه به آینده. برش های هندسی، نصب چراغ، 
شارژ موبایل و یا تصفیه هوا در لباس. ترکیبی از مد و فن آوری.

 Hip - Hop ................................................... 5ـ هیپ ـ هاپ
سبک لباس زاییده شده از موسیقی دهة 80 

 Modest ............................................................... 6ـ مادست
در این سبک وقار و پوشیدگی، َمِد نظر است.

Preppy (Preppie) .................................................. 7ـ پریپی
 1960 تا   1950 سال های  بین  که  لباس  در  سبکی 
دانشجویی،  اجتماعی،  راحت،  شاد،  لباس های  رسید.  اوج  به 

آرایش و کفش پاشنه بلند.

 Racy ................................................................... 8ـ ِری سی
به معنی با روح و بانشاط و مهیج همچنین سبکی در 

لباس است. 
 Realism ............................................................. 9ـ رئالیسم

واقع گرایی، سبک و شیوه تجسم حقایق و واقعیت ها 
 Surrealism ................................................. 10ـ سورئالیسم
فراواقع گرایی، سبک و شیوة بیان ادراکات و احساسات 

ضمیرناخودآگاه 
 Symbolism ............................................... 11ـ سمبولیسم
نمادگرایی، سبک و شیوة بیان منظور از طریق کنایه یا 

استعاره 
 Vally girl ..................................................... 12ـ والی گیرل
صورتی،  و  سفید  و  زرد  های  رنگ  با  لباس  در  سبکی 

سبک سال های 1980 تا 1990 میالدی
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سبک های دیگر اجرایی لباس

آمد. صور گیاهی پر پیچ و تاب نقش مایه ی اصلی لباس های این سبک بود.

5ـ آرت دکو
سبک سال های 1910 با رنگ های متنوع و شاد. این سبک در سال 
برق.         و  زرق  ظرافت،  با  همراه  تزیینی  سبک  رسید.  خود  اوج  به   1930

لباس هایی از جنس کرپ یا ژرژت با دستکش های بلند سیاه یا سفید. 

6ـ سبک هنری باهاوس 
سبکی شامل رنگ های سفید و سیاه و اولیه. 

ذیاًل به دیگر سبک های اجرایی در لباس، فهرست وار اشاره می کنیم: 
1ـ سبک ماِدست؛ 

2ـ سبک والی ِگیرل؛ 
3ـ سبک فیوِچراستیک؛ 

4ـ سبک هیپ هاپ؛ 
5ـ سبک ِری سی؛ 

6ـ سبک پریپی. 

توجه کنید 

امپرسیون یا احساس عینی و بصری، منظور احساس رنگ 
است. اکسپرسیون یا هیجان و تأثیر بیانی، منظور حالت رنگ 
است. کنستراکسیون یا ساختمان، منظور ساختار رنگ است. 
برای مطالعة بیشتر به کتاب رنگ ایتن قسمت های نظریة 

امپرسیون و نظریة اکسپرسیون رنگ مراجعه کنید. 

دانستنی ها

1ـ رئالیسم 
با همان  واقع گرایی شیوه ای است که به تجسم حقایق و واقعیت ها 

رنگ های طبیعی خود می پردازد. 

2ـ سمبولیسم 
که  می شود  گفته  به سبکی  و  است  نوزده  قرن  اواخر  های  پدیده  از 
یا  کنایه  طریق  از  کند  بیان  آشکارا  که  این  بدون  را  خود  منظور  هنرمند 
استعاره و یا استفاده از اشیا و یا ایجاد حاالت غیرواقعی در انسان ها شرح 
دهد. لباس و رنگ های پیرو این سبک با نماد و سمبلی از محیط پیرامــــون 

طراحی می شوند. 

3ـ سورئالیسم
سال  در  برتون  آندره  فرانسوی  هنرمند  وسیلة  به  که  هنری  نهضت 
1924 ایجاد شد و با حمله به تمام ارزش های فلسفی و علمی و اجتماعی 
زمان خود به بیان ادراکات و احساسات ضمیر ناخودآگاه پرداخت. رؤیا را 
خواب  کشیدن  تصویر  به  شبیه  ساخت؛  قطعی  و  منطقی  حقایق  جانشین 
و رؤیا. لباس های این سبک لباس های فراواقعی است، با رنگ های سیاه و 
سفید و شیری و تونالیته های آبی کدر تا بنفش و صورتی در هاله ای از مه. 

4ـ آرت نوو 
هنر جدید- سبکی که در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به وجود 
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توجه کنید 

هدف 
1ـ آشنایی با مفاهیم والر و تونالیته و تفاوت بین این دو. 
2ـ به کار گرفتن صحیح تونالیته و والر در لباس و نقش 

و طرح پارچه.
3ـ تأثیر تونالیته و والر جهت برطرف نمودن عیوب اندامی 

در لباس.
4- شناخت درجات مختلف یک رنگ و معادل خاکستری آن.

تونالیته 
که  شود  خواسته  هنرجویان  از  مبحث  این  در  تدریس:  راهنمای 
بسازند.                  را  خاکستری  پلة  چندین  حدامکان  تا  سفید،  و  سیاه  رنگ  دو  با 
سیاه ترین رنگ ها مخمل سیاه و سفید ترین رنگ ها، سولفات باریت است. 
تعداد  تشخیص  و  است  موجود  خاکستری  شمار  بی  رنگ،  دو  این  بین 

خاکستری ها، به ورزیدگی چشم و حساسیت بیننده بستگی دارد. 

اندازه های مساوی  پله های خاکستری در  نشان دادن 
بسیار مهم است و خاکستری ای که دارای درخشش متوسط 
باشد در وسط قرار می گیرد. هریک از درجات این رنگ باید 
یک نواخت و کاماًل تمیز باشد و خط تیره یا روشن هم بین آن ها 

نباشد )تصویر 41ـ1(. 

تصویر 41ـ1ـ تونالیته
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توجه کنید 

توجه کنید 

تمرین های پیشنهادیفعالیت پیشنهادی  از هنرجویان بخواهید در یک تصویر سیاه و سفید، 
خاکستری ها را تقسیم بندی کنند و به طبقه بندی آن ها 
از نظر تاریک و روشنی و درجات گوناگون خاکستری ها 

برسند. تعداد خاکستری ها را ذکر کنند. 

تصاویر عکاسی شده بهترین گزینه برای این فعالیت اند. 
به  العاده  فوق  حساسیت  داشتن  نیازمند  فعالیت  این 
اختالف های رنگ مایه هاست. خاکستـــرِی خنثـــا یک رنگ 
آکروماتیک بی تفاوت و خنثاست که به سرعت تحت تأثیر رنگ 

مخالف قرار می گیرد. 

خاکسترِی خنثا شخصیت و زندگی خود را از رنگ های 
پیرامون خود می گیرد.

رنگ  چرخة  از  رنگ  یک  انتخاب  با  1ـ 
تونالیته آن را در دوازده درجه بسازند )تصویر 

42ـ1(. 
تمرین  خاکستری  تونالیتة  معادل  2ـ 

قبل را بسازند )تصویر 43ـ1(.

سیستم  موسیقی  گانة  دوازده  مراحل  مانند  مرحله  دوازده  این  نکته:   
متعادلی از وزن های مساوی را نشان می دهد. 

 یک پیشنهاد: اگر با برنامة فتوشاپ آشنایی دارید می توانید یک سری 
رنگ های مختلف را در مود1 رنگی RGB تهیه و سپس به مقیاس خاکستری2 

تبدیل کنید. 

  حالت  Mood ـ1
    Gray Scale ـ2

تصویر 42ـ1

تصویر 43ـ1
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توجه کنید 

والر
برای هنرجویان توضیح دهید که والر نسبت روشنی و تیرگی و قدرت 
و حرارت یک رنگ را نشان می دهد. برای مثال، رنگ خرمایی، قرمزی است 
با ارزش رنگی پایین زیرا تیره تر است و رنگ صورتی، قرمزی است دارای 

ارزش رنگی باال زیرا روشن است. 
با تغییر تونالیته، تغییر والر نیز ایجاد می شود )تصویر 44ـ1(. 

تصویر 44ـ1ـ والر

تأکید  بر جنبة همکاری  بیشتر  باید  فعالیت های گروهی  در 
شود نه بر جنبه ی رقابت.
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واژه نامۀ دانستنی های »هارمونی« 

Aphrodite...............................................................آفرودیت
نام یکی از الهه های یونان باستان، الهة زیبایی 

 Harmonia ...............................................................هارمونی
هماهنگی خوشایند بر اساس قوانین زیبایی شناسی بین 

عناصر یک اثر. 

روشنی: ویژگی است در مورد رنگ هایی با درخشندگی زیاد همچون زرد، 
سفید و غیر آن ها که بخش زیادی از نور را منعکس می کنند. 

تیرگی: ویژگی است در مورد رنگ هایی با اشباع پایین که بخش کمی از نور 
را منعکس می کنند )تصویر 47ـ1(. 

والرهای مختلف را مابین دو رنگ قرمز و آبی در 
تصویر 45ـ1 و دو رنگ زرد و آبی در تصویر 46ـ1 اجرا 

کنند: 

تمرین پیشنهادی 

تصویر 45ـ1

تصویر 46ـ1

تصویر 47ـ1ـ والر های رنگی
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انواع هارمونی

1ـ هارمونی رنگ های اولیه، ثانویه و ثالثه )تضاد ته رنگ( 
2ـ هارمونی رنگ های مکمل )تضاد رنگ های مکمل( 

3ـ هارمونی رنگ های مشابه 
4ـ هارمونی تک رنگ )تضاد تیره و روشن( 

5ـ هارمونی طبیعت
6ـ هارمونی فرهنگ و تمدن یک منطقه 

7ـ هارمونی تجربة فردی
1ـ هارمونی رنگ های اولیه، ثانویه و ثالثه )تضاد ته رنگ(: سه 
رنگ اصلی چرخة رنگ و تمامی رنگ سایه ها و ته رنگ های آن ها، باهم هارمونی 
دارند. سه رنگ فرعی چرخة رنگ نیز با رنگ سایه ها و ته رنگ های خود، هارمونی 

دانستنی ها

هارمونی واژه ای یونانی و نام یکی از دختران آفرودیت، الهة زیبایی است که 
دارای زیبایی غیرقابل وصف بوده است. در هارمونی رنگ، عناصر رنگی مانند 
نت های موسیقی هستند و در صورت نبودن هماهنگی صحیح، آوایی گوش 

خراش و ناهماهنگ به وجود می آورند. 
هارمونی رنگ براساس قوانین مطلق یا براساس قوانین زیبایی شناسی 
فرهنگ و جغرافیا و موقعیت های مکانی مطرح می شود. اولین درس هارمونی 
رنگ در مدرسة باهاوس ترکیب رنگ های اولیه بوده است و یوهانس ایتن 

مدرس رنگ این مدرسه بر استفاده از آن تأکید داشته است.

هارمونی1

تصویر 48ـ1ـ هارمونی رنگ های اولیه، ثانویه و ثالثه Harmonia .1
Aqhrodite .2
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 تصویر49ـ1ـ هارمونی رنگ های مکمل

 

دارند. شش رنگ ثالثه نیز به همین ترتیب باهم هارمونی دارند )تصویر 48ـ١(. 
یکی از مکاتب، به نام »دی استایل« که در مطالب قبلی نیز به آن اشاره 
شد، با تجربة پیت موندریان که به طور آشکار از این هارمونی استفاده نموده 
بود ایجاد شد. این هارمونی شاد و نشاط آور فضایی امیدبخش و شادی آور ایجاد 
کند و برای لباِس خصوصاً کودکان و همین طور لباس های سنتی مناسب است.

٢ـ هارمونی رنگ های مکمل )تضاد رنگ های مکمل(: رنگ های 
دارند.  مساوی  فیزیکی  اثر  انسان  چشم  بر  که  هستند  هایی  رنگ  مکمل، 
را  بیننده  بینایی  ادراک  نیاز  و  کنند  تأیید می  را  یکدیگر  مکمل  رنگ های 

پاسخ می دهند، بنابراین هارمونی دارند )تصویر 49ـ١(.
٣ـ هارمونی رنگ های مشابه: رنگ های هم خانواده یکی از بهترین 
هارمونی ها محسوب می شوند. این نوع هارمونی بسیار مورد استفاده و عالقة 
طراحان مد و لباس است. وجود چند رنگ هم خانواده و شبیه مانند »سبز، 
های  رنگ  هارمونی  زمردی«  »سبز  و  انگوری«  »سبز  آبی«،  »سبز،  زرد«، 

مشابه را به وجود می آورند )تصویر 50ـ١(. 
4ـ هارمونی تک رنگی: رنگ سایه و ته رنگ های یک رنگ مایه در 

کنار هم دارای هارمونی هستند )تصویر 5١ـ١(.  

تصویر 50ـ1ـ هارمونی 
رنگ های مشابه

تصویر 51ـ1ـ هارمونی 
تک رنگی
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لباس         برای  رنگ  انتخاب  های  روش  از  یکی  طبیعت:  هارمونی  5ـ 
می تواند، ایده گرفتن از طبیعت باشد. بهترین و زیباترین و کامل ترین هارمونی 
را طبیعت دارد. هارمونی رنگ ها در غروب آفتاب و یا هارمونی زیبای رنگ های 
اقیانوس و ساحل می توانند مرجع صحیحی برای ایجاد هارمونی های رنگی 

شوند. )به پوشة رنگ شناسی 2 در  CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید.(

6ـ هارمونی فرهنگ و تمدن یک منطقه: هر یک از اشیای هنری 
یک ترکیب رنگ مناسب ارائه می کند. این اشیا می تواند به فرهنگ و تمدن 
خاصی تعلق داشته باشد، در نتیجه هارمونی رنگی آن هم متعلق به همان 
فرهنگ خواهد بود. در دوره ای از تاریخ ایران، هارمونی فیروزه ای و طالیی را 
داریم و یا در مصر باستان با هارمونی رنگی، که به نام هارمونی رنگ مصریان 
شهرت یافت و شامل طالیی، سیاه و سفیـد می باشد، روبه رو می شویم؛ سبک 
هنری مصری، سبک دیگری است که هنرمندان با الهام گیری از رنگ های 

مصری ایجاد نمودند.
 

7ـ هارمونی تجربی: در نهایت آخرین روش در ایجاد هارمونی استفاده 
از تجربیات فردی است. یک طراح لباس با خالقیت، نوآوری و کسب تجارب 
فردی قادر خواهد بود به هارمونی رنگ مناسب دست یابد. هارمونی تجربی 
یک مسئله، کاماًل حسی است که نشان می دهد هارمونی همیشه در چارچوب 

فعالیت پیشنهادی 
چندین  تصاویر  شود  خواسته  هنرجویان  از 
هارمونی دیگر موجود در طبیعت را سر کالس بیاورند 

و بر اساس آن ها یک طرح لباس را رنگ آمیزی کنند.

و در قوانین خاصی مطرح نمی شود. 
خواهد  می  جویانش  دانش  از  خود  تمرینات کالسی  از  یکی  در  ایتن 
با تعجب  ابتکار خود در کنار هم قرار دهند و  که رنگ را براساس ذوق و 
متوجه شد که دریافت هریک از دانشجویان با دیگری فرق دارد و هر یک 
مفهوم خاصی از هارمونی را که با ذهن آنان مطابقت دارد، نشان می دهند 
و چنین نتیجه گیری نمود: » رنگ هایی را که هرکس دسته بندی می کند و به 

نظـــرش هماهنگ می آیند، برداشتی انفرادی و تأثر ذهنی آن شخص است«             
)تصویر 52ـ1(.

تصویر 52ـ1ـ مطابقت ذهنی رنگ ها
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راهنمای تدریس 
هنرآموز محترم، در مورد هارمونی با هنرجویان به بحث و گفت وگو 
بپردازید. کالسی که در آن هنرجو فعالیت داشته باشد و به بیان نظرات خود 

بپردازد، پویایی و پیشرفت خواهد داشت. 

هارمونی یعنی تعادل و توازن بین قدرت های رنگی 

فعالیت پیشنهادی 
از هنرجویان خواسته شود رنگ های ذهنی خود را 
در کنار هم و با آزادی تمام از نظر اجرایی، یعنی به 
اجرا  دیگری،  شکل  هر  یا  و  افقی  یا  عمودی  صورت 
کنند. از آنان خواسته شود آن چه را احساس می کنند 

ارائه دهند. 

باید در ابتدای فعالیت از گفتن این که مطابقت رنگ ها، 
خصوصیت روحی و حساسیت و تمایالت ذهنی هنرجویان را 
هویدا می سازد، خودداری شود. بسیاری از اشخاص با اطالع 
از این موضوع، انتخاب رنگ های خود را با الگوهای از پیش 

تعریف شده، تعیین می کنند. 

یک آزمایش: برای مدت بیست ثانیه به یک مربع قرمز خیره شوید و 
سپس چشمان خود را ببندید )می توان به جای بستن چشم ها، پس از بیست 

ثانیه خیره شدن به یک مربع قرمز، به یک صفحه سفید نگاه کرد(. 
سؤال کنید: هنرجویان را به اظهار نظر و دادن پاسخ به سؤاالت در 
کالس ترغیب و تشویق کنید. از آن ها بپرسید بر روی صفحة سفید و یا به 

هنگام بستن چشمان خود چه رنگی را می بینند؟ 
پاسخ: این عکس العمل فیزیکی چشم در برابر رنگ ها تالشی طبیعی 
برای ایجاد تعادل و توازن بوده و احساسی است که تضاد های پی در پی را 

به وجود می آورد. 

هارمونی = نظم 
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هدف 
1ـ شناخت انواع تضادهای رنگی 

2ـ کاربرد تضادهای رنگی در لباس

تضاد ته رنگ
نام های دیگر این تضاد را به هنرجو بگویید. به تضاد فام، تضاد سه 
رنگ اصلی و به تضاد رنِگ خودبخوِد هارمونی اشاره شود. سه رنگ اصلی 
با سه ذات و ماهیت و سه نقطة مثلث گونه از چرخة رنگ با هم در تضادند 

)تصاویر53ـ1و 1-54(. 

کاماًل  سنتی  و  بومی  هنرهای  در  رنگ  ته  تضاد  1ـ 
از موارد کاربرد  به چشم می خورد. هنر اصیل مردمی 
هنرجو  از  توانید  می  است.  شاد  و  اصلی  رنگ های 
بخواهید از لباس های سنتی و محلی یا از صنایع دستی 
سفال،  سوزن دوزی،  گلدوزی،  از  و  خود  منطقة  بومی 
خاتم و غیر آن ها یک نمونه و یا تصویر و عکس بیاورد. 
2ـ سه رنگ یا چند رنگ از کارت های رنگی را در 
کنار یکدیگر قرار دهید و از هنرجویان بخواهید احساس 

خود را بیان کنند. 

فعالیت پیشنهادی 

تصویر 53ـ1ـ تضاد ته رنگ
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)هنرآموز محترم، لطفاً برای درک معانی و مفاهیم این تضاد به منابعی 
هم نشینی  رنگ،  ته  تضاد  بخش  در  ایتن  رنگ  کتاب  های:  کتاب  جمله  از 
حمیدرضا  آقای  ارتباطات  و  رنگ  و  وا  جی  شی  پروفسورهیداکی  رنگ های 

بختیاری فرد مراجعه کنید.(

  تصویر 54ـ1ـ تضاد ته رنگ

دو مشخصة آثار پیت موندریان، تضاد ابعاد و تضاد ته رنگ است. 

  فکر کنید 
پرسش های زیر را مطرح کنید و پس از بحث و تبادل نظر هنرجویان 

با یکدیگر، پاسخ های درست را ارائه دهید. 
1ـ سه رنگ اصلی در کنار هم چه تأثیری دارند و فردی که لباسی به 
این رنگ می پوشد چگونه فردی به نظر می آید؟ )بشاش، غمگین، برون گرا، 

درون گرا، دارای خلق و خوی کودکانه، صریح و ُرک و غیر آن ها( 
2ـ اگر در این تضادهای ته رنگ یکی از رنگ ها غالب باشد چه مفهومی 

القا می شود؟ این پرسش را هر بار با غالب کردن یک رنگ تکرار کنید.
3ـ در به کار گرفتن این رنگ ها در لباس بهتر است کدام رنگ یا رنگ ها 
به دلیل سنگینی در پایین و کدام رنگ یا رنگ ها به دلیل سبکی در باالی لباس 

قرار گیرند؟ 

مشارکت هنرجو در امر یادگیری به وی در درک بهتر و عمیق تر 
مطالب کمک خواهد کرد. 
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تمرین های پیشنهادی
طرح  میان  از  را  لباسی  طرح  هنرجویان  1ـ 
انتخاب   1-55 تصویر  در  شده  ارائه  های  لباس 
)برای  از چهار ترکیب پیشنهادی  کنند و یکی 

تضاد ته رنگ( را در آن به کار ببرند. 
الف( زرد ـ قرمز ـ آبی 
ب( قرمز ـ سبز ـ آبی 
ج( زرد ـ بنفش ـ آبی 

د( نارنجی ـ سبز ـ آبی ـ بنفش ـ سیاه

تصویر 55ـ1
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2ـ هنرجویان تضاد ته رنگ را از طرح های پارچة تصویر 56ـ1 با یکی از چهار 
ترکیب پیشنهادی به کار ببرند. 
الف( نارنجی ـ سبز ـ بنفش 

ب( سبز آبی ـ نارنجی زرد ـ بنفش قرمز 
ج( سبز زرد ـ نارنجی قرمز ـ بنفش آبی 

د( سبز زردـ  نارنجی قرمزـ  سبز آبیـ  سفید 

توجه کنید 

توجه کنید 

تضاد ته رنگ، شدیدترین تضاد بین رنگ هاست و اگر به 
جای رنگ های اولیه از رنگ های فرعی یا ثانویه استفاده شود 
یابد و در رنگ های درجة سوم  این تضاد کاهش می  میزان 

شدت تضاد به مراتب کمتر می شود. 

اگر دو رنگ مکمل به صورت نور باشد بعد از ترکیب، 
نور سفید به دست می آید. 

تضاد مکمل 
در تضاد رنگ های اصلی و فرعی، یعنی تضاد یک رنگ اصلی با رنگ 
ترکیب  باهم  را  مکمل  رنگ  دو  اگر  و  رنگ  در چرخة  آن  روی  روبه  فرعی 
کنیم، رنگ خاکستری به وجود می آید. با کنار هم قراردادن رنگ های مکمل 

ارزش های رنگی بیشتر پدیدار می شود. 

تصویر 56ـ1
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تصویر 57ـ1

توجه کنید

خاکستــری حاصل از ترکیب دو رنگ مکمـــل نوعی 
از  که  خاکستری  با  نمودش  که  است  کروماتیک  خاکستری 

ترکیب سیاه و سفید حاصل می شود متفاوت است. 

فعالیت پیشنهادی 
از دو زوج رنگ  از هنرجویان بخواهید به یکی  1ـ 
مکمل مثاًل رنگ نارنجی سی ثانیه خیره شوند، سپس 
به یک صفحة سفید نگاه کنند. رنگی را که به ذهن شان 

متبادر می شود نام ببرند. 
2ـ برای توضیح بهتر شیوة به دست آوردن مکمل 
دیدن چرخة  با  بخواهید  هنرجو  از  ترکیبی  های  رنگ 
رنگ، دو رنگ نارنجی و بنفش را انتخاب و مکمل های 
آن را پیدا کنند. این فعالیت را در مورد نارنجی و سبز 

و همین طور سبز و بنفش نیز انجام دهند. 

  پرسش 
1ـ مکمل رنگ ترکیبی نارنجی و بنفش چیست؟ 

  پاسخ
آبی و زرد

تمرین های پیشنهادی
سه  ترکیب  با  شود  خواسته  هنرجو  از  1ـ 
سه  رنگ،  چرخة  در  مکمل  رنگ های  جفت 
خاکستری خنثا را به دست آورند. در این تمرین 
گونه ای  به  رنگ های مکمل  مقدار  دقت کنند 
باشد که در ترکیب نمودن آن ها،  خاکسترِی 

خنثا به دست آید )تصویر57 ـ1(. 

+

+

+
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2ـ از میان تصاویر زیر کدام یک دارای باالترین تضاد است؟ )تصویر 
58 ـ1( 

توجه کنید

بیشتری  دارای ویژگی های  از رنگ های مکمل  برخی 
مکمل  بر  افزون  بنفش،  و  زرد  رنگ  دو  مثال،  برای  هستند 
و  رنگ سبز  دو  ولی  دارند  نیز  روشن  و  تاریک  تضاد  بودن، 
قرمز از لحاظ تاریک و روشنی باهم برابرند. رنگ های قرمز و 
سبز و نارنجی و آبی در عین مکمل بودن دارای تضاد سردی 

و گرمی نیز هستند. 

رنگ  و سه  انتخاب کنید  را  یکی  این صفحه  های  لباس  از طرح  3ـ 
تصویر 59ـ1اصلی و مکمل رنگِی آن ها را در آن به کار ببرید )تصویر 59ـ1(. 

تصویر 58ـ1
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4ـ طرح لباسی را انتخاب کنید و آن را با یک رنگ ترکیبی و مکمل 
خاِص آن، رنگ آمیزی نمایید )تصویر 60ـ1(. 

بعضی از هنرجویان کم رو وقتی ایده ای به نظرشان می رسد 
غالباً به علت شک و تردید آن را بروز نمی دهند. این چنین تردید ها 

باعث می شوند که آن ها نتایج خوب را از دست بدهند.

تصویر 60ـ1
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تضاد رنگ های سرد و گرم 
رنگ ها را، از نظر احساس سردی و گرمی ای که در بیننده به وجود         
می آورند به دو دسته تقسیم نمایید و در مورد هر دسته، تأثیرات آن ها را 
بر احساس افراد توضیح دهید. اجازه دهید هنرجو احساس خود را با دیدن 

رنگ های گرم و سرد بیان نماید )تصویر 61ـ1(. 

توجه کنید 

رنگ های گرم زودتر از رنگ های سرد و جلوتر از آن ها 
دیده می شوند. رنگ های قرمز و نارنجی بیشترین مقدار توجه 

و دریافت را دارند. 

فعالیت پیشنهادی 
با  که  شود  خواسته  فراگیرنده  از  محترم  هنرآموز 
کاغذ رنگی، کاغذ کادو، تکه های پارچه، عکس و تصاویر 
مختلف مجالت و غیر آن ها دو گروه از رنگ های سرد و 

گرم را جمع آوری کند. 

تصویر 61ـ1ـ رنگ های گرم و سرد
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توجه کنید 

به هنرجویان نشان دهید چگونه یک عده از رنگ ها در 
این دو گروِه جمع آوری شده، تغییر جهت می دهند. از جمله 
بنفش میانه در مجاورت قرمز، سرد و در مجاورت آبی، گرم 

می شود )رنگ های نسبی(. 

خصوصیات و تأثیرات رنگ های سرد و گرم را در لباس برای هنرجویان 
توضیح دهید. رنگ های گرم، مات، محرک، زمینی، نزدیک و خشک اند و فرد 
را چاق تر نشان می دهند و رنگ های سرد، شفاف، هوایی، دور و نمناک اند و 

فرد را الغرتر نشان می دهند. 

تمرین های پیشنهادی
1ـ از هنرجویان بخواهید با توجه به ویژگی 
تضاد سردی و گرمی، یعنی دوری و نزدیکی، 
برای رفع عیوب اندامی که در طرح لباس های 
روبه رو آمده است، جای رنگ سرد و رنگ گرم 

را در لباس مشخص کنند )تصویر 62ـ1(.

تصویر 62ـ1
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به این نکته توجه کنید که هرگاه بخواهیم دو مجموعة رنگی سرد و 
گرم را، مانند تمرین قبلی، در کنار هم قرار دهیم بهتر است از رنگ هایی که 
آرام آرام تغییر می دهند و از یک خانواده اند استفاده کنیم، به طور مثال از 
آبی سبز، آبی، آبی بنفش، بنفش و بنفش قرمز در کنار هم. یا می توان یک 
در میان این رنگ ها را به کار برد تا تغییر سایه های رنگی حالتی یکدست و 

هماهنگ داشته باشند. 
در این گونه تمرین ها اگر از رنگ های هم ارتفاع، از نظر طول موج نوری 
استفاده شود نتیجه بهتر است. زیرا اگر عالوه بر تضاد سردی و گرمی، تضاد 
تاریک و روشن نیز وجود داشته باشد، توجه به سردی و گرمی رنگ ها کمتر 

می شود. 
2ـ از هنرجو خواسته شود در یک طرح لباس، رنگ سرد را غالب و در 

طرح لباس دیگر، رنگ گرم را غالب کند )تصویر 63ـ1(. 

 فکر کنید 
1ـ هرکدام از طرح لباس های تکمیل و رنگ شده در تمرین 2، چه 

تأثیری بر بیننده دارد؟ 
2ـ رنگ های زیر جزو کدام دسته از رنگ های سرد و گرم و یا نسبی 

هستند؟ 
خاکستری                         سبز زیتونی  قهوه ای  
قرمز نارنجی                        بنفش آبی صورتی  

تصویر 63ـ1
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3ـ یک رنگ را از میان کارت های ضمیمة کتاب انتخاب کنید. آن را 
یک بار کنار رنگ گرم تر آن و بار دیگر در کنار رنگ سردتر آن قرار دهید. هربار 

چه خصوصیتی از نظر سرما و گرما از خود نشان می دهد؟ )تصویر 64ـ1(. 

توجه کنید 

غالب شدن سردی و گرمی در یک مجمــوعه می تواند 
بنا بر نیاز و کاربرد در ترکیب بندی رنگ های لباس به کار رود. 

تضاد تیره و روشن 
توضیح دهید رنگ های تیره خود را سنگین تر و با وزن بیشتری نشان 
می دهند و همین رنگ برای لباس، فرد را الغرتر نشان می دهد و رنگ های 
روشن که سبک تر و کم وزن تر دیده می شوند اگر در لباس به کار رود، فرد را 

چاق تر نشان می دهد. دلیل آن را توضیح دهید. 

 تصویر 64ـ1ـ رنگ های نسبی از نظر سرما و گرما 
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تصویر 65ـ1ـ تیره و روشنی رنگ ها  

با یک استدالل منطقی، که اجسام سنگین با استواری غیرقابل انکار 
در پایین ترین سطح قرار دارند، می توان پذیرفت که جایگاه رنگ های تیره 
در پایین ترین سطح بصری است و این دو خصیصه در کنار هم تضادی را 
به وجود می آورند که جهت برطرف نمودن عیوب اندامی دارای کاربرد است 

)تصویر 65ـ1(. 

توجه کنید 

یک رنگ نسبت به رنگ دیگر می تواند سنگین و نسبت 
به رنگ دیگری سبک باشد. 
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توجه کنید 

 فکر کنید 
رنگ های نسبی نیز از نظر تیرگی و روشنی می توانند مطرح شوند. 

مبحث تضاد تیره و روشن را با یادآوری درس تونالیته، که قباًل به آن 
اشاره شد، مطرح نمایید. به طرح لباس های رو به رو نگاه کنید، کدام طرح ها 

دارای ترکیب بندی تیره و روشن مناسب تری است؟ )تصویر 66ـ1(. 

 فکر کنید 
آیا تضاد تیره و روشن برای برطرف نمودن عیوب اندامی به کار می رود؟ 
آیا باید همیشه رنگ روشن را در باالتنه و رنگ تیره را در پایین تنه 

به کار برد؟ 
چه استثناهایی در این زمینه می تواند وجود داشته باشد؟ 

آیا می توان به طور حسی عمل نمود و برای مثال یک بلوز سورمه ای 
را با شلوار سفید پوشید؟ 

آموزشی از کیفیت خوب برخوردار است که مشوق تفکرهای 
متفاوت، پاسخ های چندگانه و بینش خالق باشد.

تصویر 66ـ1ـ تضاد تیره و روشن
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تمرین های پیشنهادی
1ـ یکی از سه رنگ اصلی را انتخاب کنید و 
آن را به طور جداگانه یک بار با سفید و بار دیگر 
با سیاه ترکیب کنید و این سه رنگ را در یکی 
)تصویر  ببرید  کار  به  روبه رو  لباس  دو طرح  از 

67ـ1(. 
2ـ در طرح لباس دیگر، رنگ سبز را یک بار 
با زرد و بار دیگر با آبی ترکیب و آن را با این 

سه رنگ رنگ آمیزی نمایید. 
3- رنگ سبز را با مکمل آن یعنی نارنجی 
از  که  رنگی  با  را  حاصل  رنگ  کنید.  ترکیب 
دست  به  قبلی  تمرین  در  آبی  با  سبز  ترکیب 

آمد، مقایسه کنید.
 نکته: اگر می خواهید لباس را با مواد و ابزار رنگ آمیزی تیره تر نمایید 
بهتر است برای شفافیت آن و دوری از کدر شدن اثر، رنگ موردنظر را که 
می خواهید تیره کنید به جای ترکیب با رنگ سیاه، با رنگ مکمل آن ترکیب 

نمایید. 

تصویر 67ـ1
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برای  توضیح دهید.  برای هنرجویان  را  رنگی  یا تک  منوکروم  مفهوم 
درک بهتر این مفهوم تمرین زیر را اجرا کنید. 

یکی از طرح های پارچة ارائه شده را با رنگ های منوکروم )تک رنگ( 
و طرح پارچة دیگر را با رنگ هایی که خودبه خود تیره و روشن هستند رنگ 

نمایید )تصویر 68ـ1(. 

توجه کنید 

اگر به یک رنگ مانند نارنجی، که به خودی خود روشن 
است، رنگی را که به خودی خود تیره و هم خانوادة آن است ، 
مانند قرمز، اضافه کنیم، آن رنگ، پررنگ تر می شود نه تیره تر 
)نارنجی قرمز(. ولی اگر به یک رنگ، چه به خودی خود تیره 
و چه روشن باشد، رنگ مکمل آن یا سیاه را اضافه کنیم، آن 

رنگ تیره می شود. 
رنگ تیره1: رنگی با اشباع پایین است که بخش کمی 

از نور را منعکس می کند. 
پررنگ2: رنگی دارای روشنایی پایین و اشباع باالست.

    Dark ـ1
    Deep ـ2

تصویر 68ـ1
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تضاد اشباع )تضاد کیفیت( 

 اشاره ای به مطالب فصل اول بخش ساختار بصری رنگ و تعریف 
فام، خلوص رنگ و ارزش رنگی داشته باشید. خلوص رنگ یا اشباِع 
رنگ  نشان می دهد.  را  رنگ  ناخالصی یک  یا  میزان خالصی  رنگ 
خالص و ناب رنگی است که در نهایت درخشش و شدیدترین حالت 
خود باشد و با سفید یا سیاه یا خاکستری یا مکمل خود یا حتی با 
مجموعة تمام رنگ های نام برده ترکیب نشده باشد )تصویر 69ـ1(. 

یادآوری

تصویر 69ـ1ـ رنگ های اشباع و غیراشباع

حضور ما در گفتگو های گروهی و طرح پرسش های مناسب، 
فعالیت ذهنی فراگیران را به جریان می اندازد.
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1ـ هنرجویان یکی از طرح های پارچة رو به رو 
را انتخاب و آن را با رنگ های اشباع و طرح پارچه 
غیراشباع  رنگ های  با  را  آن  و  انتخاب  را  دیگری 

رنگ آمیزی کنند )تصویر 70ـ1(. 

 فکر کنید 
چهار روش برای کم کردن میزان درجة اشباع یک رنگ را نام ببرند. 

توجه کنید

با کنار هم قرار دادن رنگ های اشباع و غیراشباع تضاد به وجود 
می آید. 

تمرین های پیشنهادی

تصویر 70ـ1

دانستنی ها
همان طور که در سیستم مانسل توضیح داده شد، هر رنگی 
دارای دوازده درجة رنگی ـ از تاریک تا روشن ـ است و در این 
و  خانة شمارة چهار  در  )خالص(  اصلی  زرد  رنگ  درجة،  دوازده 
نارنجی در خانة شمارة شش و قرمز در خانة هشتم و آبی در نهمین 
خانه و بنفش در خانة دهم جای می گیرد. بنابراین زرد در خانة 

پنجم خاموش تر می شود، زیرا با کمی سیاه ترکیب شده است. 
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با رنگ های  انتخاب و آن را  2ـ هنرجویان یکی از شطرنج های زیر را 
اشباع رنگ آمیزی کنند. 

3ـ شطرنج دیگر را با رنگ های غیراشباع، رنگ آمیزی نمایند )تصویر 71ـ1(. 

تضاد همزمانی )سیمولتانه( 
صورت  به  توان  نمی  را  تضاد  این  که  دهید  توضیح  هنرجویان  برای 
تصویر ارائه داد یا آن را عکاسی کرد. چرا که در حقیقت این تضاد در چشم 
احساس می شود و چیزی جز فعل و انفعاالت ذهنی و عصبی نیست. این 
اصل نشان می دهد که احساس یک رنگ همیشه مطابق با اثرش نیست و 

جنبة عینی آن نیز مؤثر است )تصویر 72ـ1(.

فعالیت های پیشنهادی 
رنگ  به  بزرگی،  نسبتاً  بر روی سطح  1ـ هرگاه 
خالص سبز، مربع کوچک خاکستری رنگ قرار دهید، 
مربع خاکستری در چشم به رنگ قرمز یعنی مکمل 
سبز احساس می شود. از قبل پاسخ را به هنرجویان 
ندهید، اجازه دهید احساس واقعی خود را بیان کنند 
نیز  صفحه ی 82  پیشنهادی  فعالیت  به  )می توانید 

مراجعه کنید(. 
تصویر 72ـ1ـ سیمولتانه 

تصویر 71ـ1



96

توجه کنید 

یکی از نکاتی که در کالس های رنگ باید به آن توجه 
داشت امکان وجود کوررنگی در برخی از فراگیران است. قبل 
از شروع کالس از این مسئله مطلع شوید و در صورت وجود 
موردی در این زمینه، رنگ ها را در حد امکان با زدن برچسب 

برروی آن ها نام گذاری کنید. 

فعالیت )1( را با رنگ های دیگر نیز انجام دهید. 
2ـ برروی یک سطح بزرگ، با یکی از رنگ های خالص مربع کوچک را 
سه بار با سه خاکستری رنگی مختلف قرار دهید و نتیجه را هنرجو مالحظه 

کند. 

3ـ از هنرجو خواسته شود تأثیر و کاربرد تضاد همزمانی را در رنگ 
لباس و پارچه تجربه کند. 

یوهانس ایتن در کتاب رنگ خود می نویسد: چندی پیش 
مدیر یک کارخانة نساجی نکتة مهمی را برایم مطرح کرد و 

ابریشمی، که برای دوخت کراوات درنظر  گفت صدمترپارچة 
نوار سیاه بر زمینة قرمز  گرفته شده بود به دلیل وجود یک 
پارچه بی مصرف مانده است. زیرا نوار سیاه برروی زمینة قرمز 
پارچة ابریشمی به رنگ سبز متمایل شده بود و خریداران ابراز 
می داشتند که به جای نوار سیاه، نوار سبز به کار برده اید. بهتر 
بود به جای نخ سیاه، نخ قهوه ای به کار می رفت تا در نتیجة اثر 
همزمانی، رنگ خنثا پدید می آمد و از ضرر فراوان برای سازندة 

کراوات جلوگیری می شد. 
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آن گاه  و  کنید  انتخاب  را  لباسی  طرح  1ـ 
آمیزی  رنگ  رنگ گرم  با  را  آن  هنرجویان یک بار 
و سپس بخش های کوچکی از آن را با خاکستری 

رنگ نمایند. 
2ـ همان طرح لباس را با رنگ سرد رنگ آمیزی 
و بخش های کوچک آن را خاکستری کنند )تصویر 

73ـ1 (

تمرین های پیشنهادی

تضاد سطح )کمیت( )وسعت رنگی( 
همان گونه که قباًل اشاره شد، یکی از تضادهایی که پیت موندریان در 
آثارش به کار می بُرد به جز تضاد رنگ، تضاد وسعت رنگی نیز هست )تصویر 

74ـ1(. 

تصویر 73ـ1تصویر 74ـ1
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یعنی با اختالف سطح رنگ ها، تضاد وسعت رنگی پدید می آید. هنرجو 
رنگ های هم خانواده را با کارت های رنگی و با رنگ آمیزی ای که خود انجام 
می دهد در کنار هم بگذارد و این آزمایش را چندین بار و با چند رنگ و  با 
جابه جایی آن ها، انجام دهد. کارت های رنگی را با وسعت های مختلف در کنار 
هم قرار دهد تا هیچ رنگی از سایر رنگ ها برجستگی و خودنمایی بیش تری 

نداشته باشد و میان آن ها تعادل و توازن برقرار شود )تصویر 75ـ1(.
را دو عامل  برای هنرجویان توضیح دهید که قدرت رنگی هر رنگ 
قباًل  که  رنگ،  هر  روشنایی  یا  درخشندگی  میزان  یکی  کند:  می  مشخص 

توضیح داده شد، و دیگری کمیت یا وسعت سطح رنگ. 

تصویر 75ـ1ـ هم جواری تضاد وسعت رنگی هم خانواده

چند اصطالح رنگی:

 colour appearance = نموِد رنگ
 colour circle (wheel) = چرخة رنگ

 colour combination  = ترکیب )سازی( رنگی
colour composition =ترکیب )بندی( رنگی

    colourful = رنگارنگ - رنگین - درخشان
colour harmony = هماهنگی رنگی

colourist  = رنگ پرداز، )هنرمند( رنگ شناس
colourless = بی رنگ

colour mixture = آمیزش رنگی، اختالط رنگ
colour scheme = رنگ بندی طرح رنگ

colour spectrum = طیف رنگ
colour temperature  = دمای رنگ
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 colour scheme = رنگ بندی طرح رنگ
colour temperature  = دمای رنگ

شدت نور زرد سه برابر رنگ مکملش یعنی بنفش است. بنابراین باید 
یک سوم سطح رنگ بنفش جای خودنمایی داشته باشد. نسبت های ایتن 
به این قرار است: سبز برابر قرمز، آبی دو برابر نارنجی و بنفش سه برابر زرد. 
توجه کنید که در لباس چون سطح رنگی معموالً در قسمت های مختلف 
لباس مانند سرآستین، آستین، یقه، جیب، نقش و طرح پارچه به صورت 
پراکنده است، اگر بخواهیم این سطوح رنگی را با نسبت های دقیق عددی 
بسنجیم با اشکال روبه رو می شویم. بنابراین به هنرجو بیاموزید که چشم با 
حساسیتش به رنگ ها باید آن ها را تقریبی اندازه گیری کند )تصویر 76 ـ1(. 

فعالیت پیشنهادی 
1ـ هنرجو عدد زوج های مکمل را با هم جمع کند 

)جواب: 12( 
دلیل این تقسیم بندی برای رنگ ها را توضیح دهید که چگونه رنگ های 
روشن و گرم سریع تر به چشم می رسند و در نتیجه وسعت کمتری نسبت به 

رنگ های تیره و سرد به خود اختصاص می دهند. 

تصویر 76ـ1 ـ هم جواری رنگ های مکمــل 
براساس قانونمندی تضاد وسعت رنگ های مکمل 
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تمرین های پیشنهادی
از  یکی  برروی  شود  خواسته  هنرجو  از  1ـ 
طرح های پارچه های رو به رو دو رنگ مکمل را 
با رعایت سطوح آن رنگ آمیزی نماید )تصویر 

77ـ1(. 

توجه کنید 

سطوح رنگ، اندازة خود را از خود رنگ کسب می کنند. 
اشباع  درجة  میزان  و  درخشندگی  گرو  در  رنگ  سطوح  این 
آن هاست. برای مثال، زرد در زمینه ای روشن و کم مایه با همان 
تیره،  تیره به طور کلی متفاوت است. زمینة  ای  زرد در زمینه 
سطح کوچکی از زرد را می طلبد در حالی که زمینة کم رنگ و 
روشن، سطح بزرگی از زرد را الزم دارد زیرا زرد در زمینة تاریک 

هرچند کوچک هم باشد به اندازة کافی خواهد درخشید. 

تصویر   77 ـ1

color و colour هر دو معنی رنگ می دهند. تفاوت در امالی 

آمریکا  و  انگلیس  ادبیات  در  دو  این  نگارش  به  کلمه  دو  این 
بر می گردد. color آمریکایی و colour انگلیسی است.


