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  بنام خدا
  

گستره مفهوم و سرآغاز موجوديت رنگ ژرفايي عميـق دارد آنچنـان كـه مـتن علمـي واحـدي         
كتاب خاصي به تاليف در ايران در مفهوم و بيان كلي رنگ  نمي توان در خصوص آن ايراد كرد.

از ايـن رو بـر آن شـدم تـا بتـوانم       مي توان به تعدادي مقاله فارسي بسنده كرد.نرسيده و تنها 
  م.و تدوين كن جمع آوريو درك شناختي آن را ان رنگ بنيمفهومي ظريف از 

فعاليت  آغاز كردم و پس از در شيراز فعاليت خود را در زمينه طراحي و گرافيك 1379از سال 
به عضويت انجمن گرافيك  1384سال  در اي تجربه اندك در شركت هاي مختلف و كسب

در زمينه منتخب  1389سال در ايران و شبكه طراحان گرافيك ايران در آمدم. پس از آن 
منتخب در زمينه طراحي  1390منطقه اي مالزي و در سال  ن فستيوالميهفتطراحي پوستر 

نوان عضو مستقل به بع 1391. در سال گرديدم پوستر جشنواره دوساالنه گرافيك نخجوان 
در آمدم و سپس در  همان سال  (IAA)برترين انجمن بين المللي گرافيك و تبليغات نيويورك 

كشور چين موفق به كسب  –هاي برند  –در بخش طراحي بسته بندي جشنواره بين المللي 
  مقام سوم گرديدم.

بخصوص  ام خانوادهاعضاي تمامي  و اساتيد، گيري و حمايت دوستان  با بهرهجز اين مسير  
  ميسر نبود .شيما سميعي و برادرم مجيد استوار همسرم 

  رنگ را براي شما آشكار سازد.و مفهوم از بنيان  تازه ظرايفي اميدوارم اين كتاب بتواند
  

 1391پاييز  –مسيب استوار 
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  مقدمه
اري  و همچنين فرضيات تئـوري  اين كتاب شرحي است از مجموعه اي از اطالعات علمي  و آم

  و درك شناختي از رنگ جهان پيرامون ما مي باشد. ان رنگاز بني
  بعد و مفهومي خاص مي بخشد.  به اشيا و موجودات  ،مي باشد آميخته ما  با زندگيرنگ 

تمام هدف اين مجموعه در اين مسير قرار گرفته كه بتوانـد تاريخچـه مختصـري از پيـدايش و     
ـ    در ويژه تاثير رنگ بر زندگي انسان و معرفي كوتاهي از انواع و اقسام رنگهـا و كاربردهـاي آن ب

  صنايع چاپ و بسته بندي اشاره نمود .
كه اين كتاب بتواند با آشنايي هر چه بيشتر شما در اين زمينـه ، رنـگ تـازه اي بـه      اميد است

  درك مفهوم جهان پيرامون شما ببخشد.
  در ابتدا تعريفي از بنيان و ماهيت وجودي رنگ به شما عرضه مي كنيم .

وسيعي  ي آيد و اين بازتاب مجموعه هاي متفاوتي در مي بازتابي از نور است كه به شكل گرن
  شود. را شامل مي

به هر مايع، شبهه مايع يا هر تركيب صمغ مانندي كه موقع اعمال شدن، اليه نازكي را  رنگ
  جهت پوشاندن جسمي جامد ايجاد كند، گويند.

  آيد. هاي نور مرئي توسط ماده جذب شود رنگ بوجود مي اگر يك ناحيه باريك از طول موج
هاي  است. اگر يك ناحيه باريك از طول موج ها تشكيل يافته كاملي از رنگ طيفنور سفيد از 

ها از ماده عبور كرده و چشم انسان طول  نور سفيد توسط ماده جذب شود بقيه طول موج
  بيند. ا ميهاي تركيبي كه از ماده عبور كرده ر موج

رنگ ها در نور به وجود مي آيند. نور خورشيد بي رنگ است و رنگين كمان نشان مي دهد كـه  
تمام رنگ هاي در نور سفيد وجود دارند. نور از خورشيد مي آيد و به اشياء برخورد مي كنـد و  

گ از شيء به چشم و بعد از آن به مغز مي رسد. دقيق ترين تعريف علمي رنگ اين است كه رن
يك انعكاس مرئي است كه در اثر عبور يا انتشار يا بازتاب تركيب رنگ ها توسط اشيا به وجـود  

  مي آيد.
  رنگ مي شويم.گسترده با اين تعريف مختصر وارد دنياي  
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 پيدايش تاريخچه  
كه از نظر  گرديدهارائه از لحاظ علمي و تجربي رنگ مباحث زيادي ي يابتدادر پيدايش و  خلق 

  بودن موارد ذيل قابل تامل هستند. اقوي و مستند
 آسماني آبي بوجود آمد كه رنگي اوليناينگونه بيان شده كه  و فرضيات تصوري از ديد تجربي 

.  بنگرد آن به كه حيوان از چشمي هيچ نه و شوند متاثر رنگ آن از كه نبودند گياهان اما  بود
 كره ، حيوانات و گياهان بعد و نباتات كلروفيلي سبز سپس ، دريايي آبي ، آسماني آبي از بعد

 گيتي عرصه به پا انسان آنگاه و گردانيدند برق و زرق پر ، گوناگون رنگهاي از را خاكي
 نبود خود وجود در آنها و تغيير تاثير متوجه اما ميكرد حس را خود اطراف رنگهاي بشر.نهاد

 آبي ديگر عبارت به يا)  روز و شب(  بود سفيد و سياه شناخت اوليه بشر كه رنگهايي اولين.
 روي نقاشيهاي به مرور به رنگها با آشنا شدنش از پس .بود روز در روشن زرد و شب در تيره
 در ،ميان اين در را خود جاي رنگ تهيه و داد رنگ بود كرده ترسيم خود كه غارها ديوار

 آراست رنگها با را خود آالت زيور و ابزار امروزي انسانهاي مانند بدوي بشر.كرد باز بشر زندگي
 و حيرت تا ميداد زينت الوان جنگي لباسهاي با را خود ميرفت، جنگ ميدان به گاه هر و

 بعدها اما كرد مي تهيه طبيعي مواد از را رنگها اوليه مواد او.كند ايجاد دشمن دل در وحشت
 را خود انسان بشري تاريخ ادوار تمام در . كرد پيدا اهميت انسان براي شغلي عنوان به رنگرزي

 اقوام همه از بيشتر ، يونانيان و مصريان ، ايرانيان ميان اين در البته.  است كرده همراه رنگ با
بر اساس اين ادعه اينگونه مي   .اند داشته خاصي تبحر رنگها از استفاده در و اند درخشيده

توان نتيجه گرفت كه در جهان هستي هيچ شي و موجودي بدون تاثير از رنگ وجود ندارد و 
  يكي از ادوات خلقت تاثير رنگ آن مي باشد.

ــاي   ــه ه ــاس يافت ــر اس ــي ب ــد  علم ــتنباط گردي ــه اس ــي  هاينگون ــكال و نقاش ــه اش ــا  ك  دره
 و هماتيـــت اكســـيدهاي و ،اُخـــرا از آمـــده بدســـت رنگهـــاي توســـط كـــه غارهـــا

ــت ــيده مگنتيـ ــده كشـ ــد شـ ــه انـ ــزار بـ ــل هـ ــال چهـ ــل سـ ــه و قبـ ــانهاي دوران بـ  انسـ
  . گردد مي باز هموساپينس

ــي ــاي نقاش ــن ه ــاداي در كه ــر درن ــه مص ــراي ك ــاليان ب ــادي س ــدون متم ــاظ ب  در و حف
ــوا معــرض ــوده ه ــك اســت، ب ــده ي ــر درخشــان پدي ــي برلينســي اث ــه باشــد م ــوز ك ــم هن  ه

 اي مـــاده بـــا را رنگهايشـــان هـــا مصـــري.اســـت قبـــل ســـال 2000 روشـــني همـــان بـــه
ــمغ ــد، ص ــب مانن ــي تركي ــد م ــر و كردن ــك ه ــه را ي ــورت ب ــه ص ــر جداگان ــطح روي ب  س
ــال ــه بـــدون كردنـــد مـــي اعمـ ــا اي ذره اينكـ ــا.گردنـــد مخلـــوط هـــم بـ  رنـــگ 6 از آنهـ
 .كردند مي استفاده سبز و زرد آبي، قرمز، سياه، سفيد،
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 نــوح  كشــتي  ســاختن در تــوان  مــي  را رنــگ عملــي كــامال   و واقعــي كــاربرد  اولــين

ــه دانســـت مربـــوط ــراي كـ ــوگيري بـ ــوذ از جلـ ــيدگي و آب نفـ ــواد از آن پوسـ  رنگـــي مـ
  . بود شده استفاده
ــدها ــواد از بعـ ــي مـ ــراي رنگـ ــت بـ ــوب حفاظـ ــيدگي از چـ ــاي در پوسـ ــوبي بناهـ  و چـ
 زدن زنـــگ از جلـــوگيري بـــراي. شـــد متـــداول آهنـــي وســـايل از اســـتفاده كـــه زمـــاني

 . شد مي استفاده آنها

 و رنــگ صــوت، شــكل،” نــام بــه كتــابشقســمتي از  درنويســنده مشــهور   تئوگيمبــل
 ايـــن از و بـــود حكمفرمـــا ظلمـــاتپيـــدايش ، آغـــاز در: گويـــد مـــىايـــن چنـــين  “شـــفا

ــات ــور ظلم ــر ن ــرآورد س ــور. ب ــاريكي، و ن ــص ت ــرينش رق ــه را آف ــايكوبى ب ــتند پ  برخاس
   .گرديدند متولد طيف هاى رنگ گونه بدين و

نكتــه بســيار طريــف كتــاب تئوگيمبــل بــه همخــواني جملــه پايــاني او بــا اســتنباط          
 علمي نيوتن در خصوص پيدايش رنگ مي باشد.

ــا ــل تـ ــرن اوايـ ــدهم قـ ــيالدى هيجـ ــردن رنـــگ مـ ــياء كـ ــتر اشـ ــه بيشـ ــرى جنبـ  و هنـ
   . است گرفته مى صورت طبيعت از الهام با نقاشى و داشته تشريفاتى

 در يالديمــ 1961 ســال در كــه “رنــگ هنــر” هبنامــ خــود كتــاب در اتــين يوهــانس
ــان ــه آلم ــاپ ب ــيده، چ ــته رس ــت نوش ــگ: اس ــه رن ــب هم ــود مواه ــه را خ ــه ب ــديم هم  تق
 مكشـــوف واقعـــى شـــيفتگان بـــراى فقـــط را خـــود تـــر نهـــان رمـــوز ولـــى كنـــد مـــى
 كيفيــت و زيبــايى تواننــد مــى هســتند رنــگ عاشــق كــه كســانى تنهــا و ســازد مــى

ــى ــد درك را آن ذاتـ ــاثيري از     . نماينـ ــحبت از تـ ــود  صـ ــاه خـ ــوع نگـ ــن نـ ــين در ايـ اتـ
 رنگ مي گذارد كه كمتر كسي در آن تامل مي كند.

ــه ــى گفت ــود م ــه ش ــم ك ــان چش ــادر انس ــت ق ــدود اس ــون دو ح ــگ ميلي ــديگر از را رن  يك
امـــا نكتـــه حـــائز اهميـــت آن اســـت كـــه جهـــان  . دهـــد تشـــخيص و بنمايـــد متمـــايز

ــف     ــيم از طيـ ــف و عظـ ــيار ظريـ ــي بسـ ــتي تركيبـ ــديگر  هسـ ــاوت از همـ ــاي متفـ رنگهـ
 است كه با وجود آن اشيا از يكديگر تميز داده مي شوند.

ــگ واژه ــرادف رنـ ــه متـ ــى كلمـ ــا Hue انگليسـ ــده ،Colour يـ ــت اى پديـ ــى اسـ  فيزيكـ
 و شــود مــى ظــاهر نــاظر، چشــم برابــر در نــور انعكاســى رفتــار و تــابش اثــر در كــه

ــده ــت اى پديــ ــى اســ ــي و عينــ ــا. روانــ ــگ واژه امــ ــرادف رنــ ــا متــ  و pigment بــ
colorant ــه ــى بـ ــه رنـــگ معنـ ــده رنـــگ و دانـ ــه اســـت دهنـ ــاط كـ ــا ارتبـ ــواص بـ  خـ
ــيمايى و فيزيكـــى ــول شـ ــورد را رنـــگ ماهيـــت و دارد دار رنـــگ هـــاى مولكـ  بررســـى مـ

 . دهد مى قرار
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 حــاالت مــوج، طــول ســرعت، داراى نــور هماننــد رنــگ كــه گرديــده مســلم امــروزه

 بـــا ارتبـــاط در روانـــى و ذهنـــى اثـــر و اســـت مـــوجى خاصـــيت و تـــداخلى و ارتعاشـــى
    . ببخشد جسميت و بعد اشياء به تواند مى و دارد بينايى قوه و مغز
ــ گفتـــه بـــه  شـــناخته جهـــان در رنـــگ ســـازندگان اولـــين قـــديم مصـــريان دانانتاريخـ

 قبــل از مــيالد  ســال 3000 حــدود چــين در بــار اولــين بــراى رنگــرزى و انــد شــده
 . شد آغاز

 اصـــلى هـــاى  رنـــگ. هســـتند اشـــباع و درخشـــندگى فـــام، صـــفات داراى هـــاى  رنـــگ
ــع در ــام واقـ ــاى فـ ــه هـ ــتند اوليـ ــه هسـ ــامل كـ ــز زرد، شـ ــى و قرمـ ــى آبـ ــوند مـ  از و شـ

   . آيد مى بدست ثانويه هاى فام آنها تركيب

ــندگى ــه،  درخشــ ــى درجــ ــنى و تيرگــ ــخص را روشــ ــى مشــ ــازد مــ ــترين. ســ  بيشــ
 ميـــزان اشـــباع. دارد بـــنفش را كمتـــرين و اســـت زرد رنـــگ بـــه متعلـــق درخشـــندگى

 وجــود نــدرت بــه رنگــى خلــوص طبيعــت در. كنــد مــى مشــخص را آن فــام خلــوص
   .  دارد

درســـت از آن  آگـــاهى بـــدون را رنـــگ تـــأثيرات از بســـيارى گذشـــته در نقاشـــان
ــه ــار ب ــى ك ــد م ــى. بردن ــا ول ــرح ب ــدن مط ــه ش ــاى نظري ــگ، ه ــل راه رن ــاى ح ــازه ه  در اى ت
      . گرفت قرار نقاشان اختيار در حركت و فضا نور، حجم، باب

 بــه صــنعتي پودرهــاي و گياهــان از هــا رنــگ تمــامي صــنعتي، رنــگ توليــد از قبــل
 الجـــورد، ســـفيد، گـــل حنـــا، رونـــاس،: مثـــل گياهـــاني از مـــثالً آمدنـــد مـــي دســـت
ــزرك ــتاد....  و ب ــاران اس ــاش، ك ــگ نق ــورد رن ــاز م ــود ني ــاي در را خ ــار پ ــه ك ــورت ب  ص
ــتي ــا و دسـ ــول بـ ــاي فرمـ ــنتي هـ ــود سـ ــه خـ ــد مـــي تهيـ ــاي  كردنـ ــابراين رنگهـ و بنـ

  ساخته شده به اين روش داراي تركيبات يكساني نبودند.
 و شــده  متــداول  هــا رنــگ  ســاخت در معــدني  مــواد از اســتفاده  بــا گذشــت زمــان   

  .يافت رواج آلي، هاي پيگمنت از استفاده نيز بعدها
 حـــال در و ســـوم جهـــان كشـــورهاي در بيشـــتر كـــه هـــايي رنـــگ حاضـــر، حـــال در 

ــعه ــتفاده توسـ ــي اسـ ــوند، مـ ــورهاي در شـ ــرفته كشـ ــه از پيشـ ــتفاده چرخـ ــارج اسـ  خـ
 توســـط دانشـــمندان زايـــيش ســـرطان كـــه ســـرب اكســـيد آنهـــا، در زيـــرا انـــد شـــده
  .است فته كار به شده، ثابت
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 رنگ در ايران 

ــوص  ــهدر خص ــنعت تاريخچ ــگ ص ــازي رن ــه س ــيوه ب ــروزي ش ــه و ام ــارت ب ــر، عب  ديگ
ــازي رنـــگ ــه سـ ــران، در اي كارخانـ ــه ايـ ــال بـ ــاني و 1315 سـ ــاز زمـ ــردد بـ ــه ميگـ  كـ

ــوم ــد مرحـ ــانعي احمـ ــمن صـ ــد ضـ ــگاهي از بازديـ ــور در نمايشـ ــان كشـ ــه آلمـ  آن در كـ
ــواع ــين انـ ــنعتي آالت ماشـ ــه از و صـ ــين جملـ ــگ آالت ماشـ ــازي رنـ ــه سـ ــرض، بـ  معـ

 خـــود ذهـــن در را ايـــران در اي كارخانـــه انـــدازي راه انديشـــه بـــود، گذاشـــته نمـــايش
 مـــذكور آالت ماشـــين ورود مقـــدمات كشـــور، بـــه بازگشـــت از پـــس و ســـاخته متبلـــور

 كشــور  در ســازي رنــگ  شــركت اولــين  1318 ســال بــه  انجــام ســر  و آورد فــراهم را
  .كرد آغاز را خود رسمي فعاليت ،» ايران سازي رنگ شركت«  نام به

  مختصري از تاريخچه رنگسازي در ايران:
ــال ــتادكاران -1300 سـ ــاش، اسـ ــگ نقـ ــورد رنـ ــاز مـ ــود نيـ ــواد از را خـ ــاهي مـ  و گيـ
 مـــي تهيـــه ســـنتي هـــاي فرمـــول بـــا و دســـتي صـــورت بـــه كـــار پـــاي در و معـــدني

 . كردند

ــال ــاز -1318 س ــه آغ ــار ب ــين ك ــه اول ــگ كارخان ــاري رن ــور س ــه كش ــام ب ــگ ن ــازي رن  س
 .روغني رنگ عرضه و توليد و ايران سازي رنگ نام به كشور

 بــراي اســتات وينيــل پلــي رزيــن پايــه بــر پالســتيك رنــگ اولــين -1338 ســال
 .شد عرضه و توليد پالسكار، شركت توسط و ساختماني مصارف

ــال ــا روغنـــي رنـــگ اولـــين -1341 سـ ــتفاده بـ  شـــركت توســـط الكيـــد رزيـــن از اسـ
 .شد عرضه و توليد پالسكار،

ــال ــولي -1344 س ــگرف تح ــنعت در ش ــگ ص ــازي رن ــور س ــا كش ــايش ب ــركت گش  ش
 ارايـــه و پامچـــال پـــارس و رنـــگ ســـوپر رنگـــين، ايـــران، ديـــروپ شـــيمي، تابـــا هـــاي

 اي كـــوره و خشـــك هـــوا هـــاي رنـــگ چـــوب، هـــاي الك شـــامل جديـــد محصـــوالت
 .بود خودرو تعميري هاي رنگ و صنعتي

 ايــران، ســازي رنــگ هــاي شــركت توســط رنــگ ســنديكاي تاســيس -1349 ســال
ــكار، ــمس، پالسـ ــين، شـ ــارس رنگـ ــادولين، پـ ــاويلوكس، سـ ــروپ هـ ــران، ديـ ــارس ايـ  پـ
 مشـــغول عضـــو 24 بـــا ايـــران رزيـــن و رنـــگ انجمـــن نـــام بـــا امـــروزه كـــه پامچـــال

 .فعاليت هستند

 ســـيد و جـــوهري حســـين حـــاج جماليـــان، مهـــدي آقايـــان تـــالش بـــا -1360 ســـال
 رنـــگ اتحاديـــه فعاليـــت ،) رنـــگ صـــنعت معتمـــدين عنـــوان بـــه(  فـــاطمي مصـــطفي
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 ســـر از بـــود شـــده متوقـــف هـــا، اتحاديـــه تعطيلـــي و انقـــالب از پـــس كـــه فروشـــان
 وزارت زيرنظــــر شــــيميايي مــــواد توزيــــع و تهيــــه بــــا 1360 ســــال. شــــد گرفتـــه 

ــاني ــكل و بازرگـ ــرفتن شـ ــه گـ ــا اتحاديـ ــوراي و هـ ــگ شـ ــب و فرهنـ ــن و چسـ  و رزيـ
 محصـــوالت و رنـــگ كننـــدگان توليـــد و تعـــاوني شـــركت تاســـيس بـــا همزمـــان

 ارائـــه و نــوآوري  و افتخــار  بــا  و عضــو  244 امــروز  بـــه تــا  كــه  عضــو  23 بــا  وابســته 
ــدمات ــاط و آموزشـــي و فرهنگـــي و فنـــي خـ ــا ارتبـ ــازمانهاي بـ  پژوهشـــي و علمـــي سـ

  . كنند مي توليد را كشور رنگ صنعت داخل و خارج
ــي ــت گفتنـ ــه اسـ ــا كـ ــيس بـ ــته تاسـ ــگ رشـ ــال در رنـ ــكيل و 1381 سـ ــنايع تشـ  صـ
 در مثبـــت بســـيار تغييـــري صـــنعت اتـــاق و معـــادن و صـــنايع وزارت زيرنظـــر همگـــن
 كــس هــر آن، از قبــل تــا چــون آمــد وجــود بــه كشــور، در رنــگ صــنعت وضــعيت
ــه ــرار گنجين ــه اس ــودش اي حرف ــود خ ــودش و ب ــر خ ــر ب ــل س ــي پاتي ــت م ــواد و رف  م
ــف ــي مخلــوط را مختل ــن و نمــود م ــي باعــث موضــوع اي ــه شــد م  كاركنــان همــه ك
ــه ــطحي در هميش ــه س ــد، ك ــد بودن ــي ، بمانن ــروزه ول ــين ام ــوان مهندس ــا ج ــه ب  مطالع

ــق، و ــان تحقيـ ــاخت امكـ ــوره رنـــگ سـ ــي اي، كـ ــا اپوكسـ ــي يـ ــان پلـ ــاي و يورتـ  رنگهـ
  .اند نموده فراهم را دريائي

 
 رنگ در اسالم  

  پيرامـــون گونـــاگوني مباحـــث بردارنـــده ايـــران،در اســـالمي دوره ي ادب و فرهنـــگ
ــت،كه ــود رنگهاسـ ــأثير خـ ــادي تـ ــر در زيـ ــالمي هنـ ــته اسـ ــت،اين داشـ ــر اسـ  در امـ

ــه ــث الي البـ ــب و احاديـ ــي آيات،كتـ ــري و ادبـ ــرح هنـ ــده مطـ ــت شـ ــود.اسـ ــار وجـ  آثـ
  .است فوق حقيقت گوياي اسالمي دوران از مانده باقي  هنري

ــا ــر در رنگهـ ــگ و هنـ ــالمي فرهنـ ــران اسـ ــه ايـ ــاتي بـ ــد درجـ ــا ماننـ ــترين، بـ  ارزشـ
  .اند رفته كار به و شده انتخاب و تقسيم...و شريفترين،زيباترين،باالترين

ــاب ــگ انتخـ ــي رنـ ــدها،كاربرد طاليـ ــراوان گنبـ ــه فـ ــي ي زمينـ ــتن و آبـ ــفيد مـ  و سـ
 صـــدر تـــاريخي دوران از ايـــن بـــر عـــالوه.اســـت آن ســـبز،گوياي رنـــگ قـــدس  مفهـــوم
ــالم ــا  اسـ ــاملي تاكنون،رنگهـ ــراي عـ ــان بـ ــت بيـ ــوام هويـ ــا،بوده و اقـ ــه مليتهـ ــپاه كـ  سـ

ــان، ــرخ جامگـ ــان سـ ــفيد و جامگـ ــان سـ ــا جامگـ ــها بـ ــان در قزلباشـ ــفويه زمـ  آن از صـ
 .است جمله

 تفســـيرهاي بـــا  اســـالمي هنـــر و فرهنـــگ در و اســـت بصـــري مـــدركات از يكـــي رنـــگ
ــاني ــاد و عرفـ ــايي ابعـ ــانه زيبـ ــه شناسـ ــه بـ ــاي جنبـ ــه از آن مختلـــف  هـ ــأثيرات جملـ  تـ
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 را رنــگ،آدمي تمــايز وجــه حكمــت بــويژه اســت، شــده توجــه آن شــناختي و روانــي

 :است آمده قدسي حديث در.است بوده رهنما موارد بسياري در

ــذلك و« ــي ارادت ك ــدبيري ف ــي ت ــذ بعلم ــيهم الناف ــت ف ــين خالف ــورهم  ب  و ص
 »معصيتهم و طاعتهم و ارزاقهم و اعمارهم و الوانهم و اجسامهم

ــن در ــديث ايـ ــي حـ ــاوت قدسـ ــا تفـ ــي رنگهـ ــدابير از يكـ ــاي و تـ ــدي حكمتهـ  خداونـ
 رنگهـــا اخـــتالف براســـاس آن ابعـــاد شـــناخت و هســـتي زيبـــايي درك رو ايـــن از.اســـت
ــه ــود ك ــي خ ــس نعمت ــيم  ب ــت،براي عظ ــان اس ــر انس ــي ميس ــود م ــده.ش ــگ ي پدي  و رن

 و هنرمندانـــه بعـــد در بشـــر،بويژه زنـــدگي در را جايگـــاهي چنـــان  شناســـي رنـــگ
ــايي ــانه،به زيبـ ــود شناسـ ــاص خـ ــه داده اختصـ ــهايي كـ ــه در تخصصـ ــه ي زمينـ  توليد،بـ

 در مســـائلي چنـــين از فرازهـــايي.اســـت آمـــده وجـــود بـــه آنهـــا شـــناخت و كـــارگيري
ــارات ــا اشـ ــه كتابهـ ــوري آمده،بـ ــه طـ ــي در كـ ــاط اقصـ ــان نقـ ــز جهـ ــج نيـ ــوده رايـ  بـ

 وقــت صــرف ســال پــانزده تــا رنــگ رمــوز درك بــراي ونيــز در ايــن از پــيش.اســت
 و داشـــتند ســـروكار آن بـــا طبقـــات رگـــدي از بـــيش نقاشـــان كـــه  امـــري .كردنـــد مـــي

ــاران ــگ و معم ــازان رن ــر و س ــدان ديگ ــز هنرمن ــم ني ــر دائ ــگ درگي ــائل و رن ــوط مس  مرب
  .است  انسان بصري تشخيص ي قوه از فراتر رنگها كثرت.بودند آن به

 رنـــگ هفتـــاد و يكصـــد از بـــيش مـــا كشـــور در دانشـــمندان تحقيقـــات براســـاس
 . است شده شناخته فارسي زبان در واژه

ــات ــي مطالع ــر علم ــه روي ب ــاي گون ــي ه ــان رنگ ــي نش ــد م ــه ده ــمار ك ــف ش ــا طي  رنگه
 .باشد نيز اين از فراتر كه بسا  چه و است رنگ ميليون 7/5 حدود

ــث ــا مبحـ ــت و رنگهـ ــز و ماهيت،كيفيـ ــر نيـ ــواره آن اثـ ــورد همـ ــاوش مـ ــه و كـ  ي مداقـ
  .است بوده  ايراني هنرمندان نيز و قديم،عرفا،شعرا حكماي
 عرفـــاني بـــويژه ايـــران در نبودنـــد،ليكن تفـــاوت بـــي آن مـــورد در نيـــز ديگـــران البتـــه

 .اند كرده  توجه آن ابعاد به خاص صورت ايراني،به

 ي بقيـــه  كـــه اســـت معتقـــد و دانـــد مـــي ســـفيد و ســـياه را اصـــلي رنـــگ دو ارســـطو
 اصــلي رنگهــاي  افالطــون.انــد آمــده پديــد رنــگ دو ايــن امتــزاج و اخــتالف از رنگهــا

ــار را ــرخ رنـــگ چهـ ــع و سياه،سفيد،سـ ــته المـ ــاي.اســـت  دانسـ ــد اســـالمي حكمـ  هماننـ
 مـــورد در كـــدام هـــر...و اشـــراق شـــيخ و صـــدرا ســـينا،مال علـــي ابـــو الـــرئيس شـــيخ
 .اند كرده ابراز را  مفصلي نظريات رنگها پديده
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ــارزترين ــود ب ــاب نم ــراي آن رنگ،انتخ ــرچم ب ــت پ ــه هاس ــر ك ــوري ه ــب كش ــا متناس  ب
ــول ــادات و اصـ ــأويالت و اعتقـ ــاهيم و تـ ــود، مفـ ــگ خـ ــب رنـ ــا را مناسـ ــا بـ  و عالمتهـ

 پـــرچم كشـــوري هـــر و كـــرده انتخـــاب خـــود كشـــور پـــرچم مربـــوط،براي ســـمبلهاي
  .است ساخته مشخص رنگ تك مواردي در و  رنگ چند با را خود خاص

ــه از ــرچم جملـ ــه پـ ــران رنـــگ  سـ ــه ايـ ــريح در كـ ــاي تشـ ــاب رنگهـ ــبز انتخـ  را شده،سـ
 از نشـــان ســـرخ و صـــلح بـــه منـــدي عالقـــه ي نشـــانه اسالم،ســـفيد بـــه اعتقـــاد  نشـــانه
 كشـــورهاي بيشـــتر پرچمهـــاي در ســـبز رنـــگ .اســـت خـــون نثـــار بـــا كشـــور از دفـــاع

 اســالمي عرفــان در و شــود مــي محســوب  بهشــتي رنــگ و شــود مــي ديــده اســالمي
 .دارد بلندي جايگاه نيز

 پـــايين بســـيار ي مرتبـــه در و بختـــي ســـياه و شـــيطاني  را،رنگـــي ســـياه رنـــگ اغلـــب
ــرار ــي داده قـ ــدادي  ولـ ــز تعـ ــگ را آن نيـ ــل رنـ ــه و تكامـ ــارتي بـ ــاالترين عبـ ــگ بـ   رنـ

 .ندارد وجود رنگي آن ماوراي كه پندارند مي

 اسالم در رنگ هفت-

ــدد ــت عـ ــياري در هفـ ــه از بسـ ــاي عرصـ ــتي،نمودي هـ ــگرف هسـ ــه آن از دارد، شـ  جملـ
 .دارد ديرين ي سابقه  ايراني تمدن و فرهنگ اين كه هاست رنگ در

 كـــه هســـت تـــأثيراتي.آورد مـــي بـــار بـــه را اي برشـــمرده  ذهنـــي تـــأثيرات رنگـــي هـــر
ــاهيم ــا مف ــر رنگه ــا ب ــتوار آنه ــن.اســت اس ــا اي ــام تأثيره ــه گ ــام ب ــزوده گ ــي اف ــوند م ــا ش  ت

ــه ــوم  ب ــان مفه ــند عرفانيش ــرانجام.برس ــان س ــد آس ــود خواه ــه ب ــيش ك ــي پ ــيم  بين  كن
 .بگيرد عرفاني ارزش يك خود خودي به تواند مي رنگ

 هــاي  طبقــه  رنــگ :خــوانيم  مــي   چنــين  معمــاري  در رنــگ  نمــادين  كــاربرد  مــورد  در
ــف ــورات مختلـ ــا زيگـ ــايين از هـ ــه پـ ــاال، بـ ــارت بـ ــوده عبـ ــت بـ ــفيد:از اسـ ــگ(سـ  رنـ

 و زيــرين جهــان نشــانهء بــه(ســياه)رمزآلــود(نــامعلومي و روشــن ،خلــوص)رنگــي بــي
ــامرئي ــز)ن ــا قرم ــنگرفي(ي ــز)ش ــوه-قرم ــاد قه ــان اي،نم ــاكي، جه ــگ(خ ــال رن ــي  امي  زمين

 و)بـــاطن گســـتردگي و آســـمان مظهـــر(آبـــي)فـــرودين خشـــمهاي و هـــا كينـــه و
 و خورشــيد از طاليي،نمــادي زرد  رنــگ بــه زيگــورات فــراز اتاقــك يــا گنبــد بــاالخره
 .نورانيت

ــابراين ــيد،طاليي بخــــش حيــــات رنــــگ بنــ ــاودانگي و اســــت خورشــ ــايي و  جــ  زيبــ
ــده ــدا آن،از ي فروزن ــه ابت ــر توج ــه را بش ــور ب ــژه ط ــب وي ــوده جل ــدس در و  نم ــرين مق  ت

 در و شـــد مـــي گرفتـــه كـــار بـــه آثـــار، رأس در هـــم بناهـــا،آن تـــرين هميـــت بـــا يـــا و
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 شناســانه زيبــاييي  پديــده ايــن از نيــز  اســالمي متبــرك و مقــدس امــاكن معمــاري

  .است نشده غفلت مقدس و
ــواع ــود ان ــر وج ــب ب ــمارش،در حس ــت ش ــود هف ــر وج ــت منحص ــار و اس ــمارش انحص  ش
 . است وجود ي هفتگانه  مراتب به اشاره نيز هفت عدد به آسمان و زمين

ــا فراحســــي رنگي،دريافتهــــاي نورهــــاي ديــــدن هــــاي احســــاس  حالــــت در رنگهــ
 .گيرد مي همسرچش آدمي دروني كارگرد يك پاك،از

 در جهـــاني و معنـــوي و اجتمـــاعي فرهنگـــي امـــورات از بســـياري در هفـــت عـــدد
ــدن ــالمي تم ــران اس ــي اي ــود تجل ــان را خ ــي نش ــد م ــي.ده ــگفت  بس ــز ش ــت انگي ــه اس  ك

 در كـــه بينـــيم مـــي هفـــت عـــدد حصـــار در هـــم را انســـاني هـــاي انديشـــه زيبـــاترين
ــياري ــوارد بسـ ــا مـ ــاي بـ ــه رنگهـ ــالوه  هفتگانـ ــر عـ ــگ بـ ــارف و فرهنـ ــالمي معـ  در اسـ

 .است شده تأويل و عجين  اسالم هنر هاي عرصه

ــدما ــاي ق ــلي رنگه ــت را اص ــه هف ــي گون ــتند م ــز و دانس ــي ني ــوام برخ ــهاي در  اق  گويش
 دارند را اي قهوه و آبي اصلي،سياه،سفيد،قرمز،سبز،زرد، رنگ هفت خود

ــي ــت كاش ــگ هف ــه در رن ــير ي ادام ــاملي س ــن تك ــي ف ــازي كاش ــه س ــود  ب ــد وج و در  آم
 ساخت مساجد و اماكن مقدس كاربرد زيادي دارد .

 بـــــراي  كـــــه اســـــت آن ادبي،نشـــــانگر غنـــــي منـــــابع بســـــياري،بويژه مـــــدارك
ــوص ــاران،عالوه هنرمندان،بخصــ ــر معمــ ــم بــ ــاري علــ ــنايي  معمــ ــا آشــ ــوم بــ  علــ

 مســــائل از بســــياري اســــت؛زيرا  ضــــروري شناســــي،نيز رنــــگ و نجــــوم ديگر،بــــويژه
 .بودند شده تعبير و تأويل گانه هفت  رنگهاي با هفتگانه ايام نيز و نجومي

ــي ــديميترين از يكـ ــرين و قـ ــابع بهتـ ــده منـ ــه باقيمانـ ــه در كـ ــاربرد  زمينـ ــالح كـ  مصـ
ــاري ــگ و معمـ ــا رنـ ــويژه آنهـ ــتعمال بـ ــنگهاي اسـ ــين سـ ــاي در  رنگـ ــالمي بنـ  را اسـ

ــه ــور ب ــل ط ــث مفص ــرده بح ــاب-ك ــالق  كت ــه االع ــن النفيس ــته اب ــوط و رس ــه مرب ــرن ب  ق
ــوم ــري سـ ــي  اســـت هجـ ــورت در رنـــگ تجلـ ــادي صـ ــور در و مـ ــاي از نـ  در آن قابليتهـ
ــه ــاي عرص ــي ه ــي و عرش ــت زمين ــه اس ــواردي در ك ــود  م ــاد در آن نم ــا تض ــديگر ب  يك

ــت،چرا ــه اسـ ــفيدي كـ ــود در سـ ــام نور،وجـ ــگ تمـ ــت؛ليكن رنـ ــاده در هاسـ ــگ مـ  رنـ
 رنـــگ هـــاي گونـــه تركيـــب از ســـياه ماده،رنـــگ اســـت،اما  رنـــگ نبـــود نشـــانگر ســـفيد
  است رنگ نبود نشانگر نور،سياهي در كه صورتي شود؛در مي  حاصل
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  و اماكن مقدس در مساجد رنگ

گـاهي   از آن جاي كه در سرزمينهاي اسالمي مسجد پايگاه اجتماعي مـذهب مسـلمانان وپنـاه   
براي زندگي پر آشوب شهر به شمار مي آمد،به تزيين آن توجه خاصي شـده اسـت ومـي تـوان     

  گفت اولين جايگاه تجلي هنر اسالمي مسجد بوده است.
اجد نگرشي عارفانه به توحيد است.ذات اقدس احديت نـور  رنگ در معماري مس نگرش به نور و

اهللا نور «مطلق است؛نوري است كه ظلمت مقابل ندارد.اوست نور همة جهان،نور آسمان وزمين،
 ها،نقش برجسته ها وشـبكة پنجـره هـا و    كاري در معماري مساجد،كاشي»السموات واالرض

  هاي گاه بي گاه نيز نگرشي بدين موضوع است.  ها ونور وتاريكي كاري ها گچ اسليمي
 معنـوي  و مادي ارزشهاي داراي  اسالمي تمدن و فرهنگ در مختلف ماهيتهاي در رنگ بنابراين

 خـاص  و دار معنـي  بنـدي  درجـه  داراي ها خرقه رنگ همواره نيز  تصوف عالم داشته،در عرفاني و
  است.  بوده

  
 اديان در رنگ 

كننده ابليس و پليدي و ناپاكي و  گذشته بيانگر نيروهاي خير و شر بودند، گاه تداعي درها  رنگ
هـاي مختلـف بـراي     تركيـب بـا فـرم    درها رنگگاه نشانه تقدس و پاكي و خير بودند. همچنين 

  گرفتند. نگهداري بشر از نيروهاي شر مورد استفاده قرار مي
ي و فرهنگـ از مختصـات خـاص اجتمـاعي،    خاصي ندارنـد، امـا بـه تبعيـت      رنگاگر چه اديان 

بـه ديـن و    رنـگ خاصي به آنها نسبت داده شده اسـت. نسـبت دادن يـك     رنگجغرافيايي گاه 
هاي فراوان انديشـه بشـري و    گيرد. پيچيدگي مذهبي خاص از بسترهاي مختلفي سرچشمه مي

  كند. حيات اجتماعي، شناخت اين بسترها را گاه بسيار مشكل مي
ميان مسيحيان  درو نيز سبز زمردين  ميان هندوها درقرمز  ،ها ميان بودايي درزرد  رنگتقدس 
ميـان   درهـا   رنـگ ميان مسلمانان (و ايرانيان) نشان دهنده تفاوت جايگاه  دراي و سبز  و فيروزه

با توجه به بينش و جهان بيني اقليم  رنگهاي بشري است و مويد اين نكته است كه هر  تمدن
  هر منطقه اي داراي تفاوت است. درن و مذهب و جغرافيا و آيي

ها منزلت خاصي دارند و هر يك از آنها به منزله نماد يكي  رنگمنظر نگاه اسالمي و عرفاني،  در
هـاي مختلـف    تاويـل  درشوند. بـه طـور مثـال     از مراحل تعالي و رسيدن به حق تعالي تلقي مي

بندي  لطيف انسان عالالدوله سمناني تقسيمعالم تصوف و عرفان از جمله هفت اندام  درعارفانه 
  زير را شاهديم:

  سياه يا خاكستري رنگجسم لطيف يا آدم هستي به  -1

www.ParsBook.org



       12                                                                 پيدايش رنگ   |  فصل اول   |رنگ  

 
  رنگرده جان حياتي يا نوح (ع)، آبي  -2
  رده دل يا ابراهيم (ع)، سرخ -3
  رده ابرآگاهي يا موسي (ع)، سفيد -4
  رده روح يا داود (ع)، زرد -5
  سياهرده سر يا عيسي (ع)،  -6
  خشاندررده مركز خدايي يا محمد (ع)، واپسين رده نور سبز  -7
  

اديان مختلف داراي مفهوم و معناي خاصي هستند كه به طـور اجمـالي    درها  رنگبه طور كلي 
  به آنها مي پردازيم:

  سفيد -
توان عنوان كـرد. سـفيد    ك نشدني را ميدرسفيد، معصوميت غير قابل لمس و  رنگتحليل  در

ايز و كمال متعالي، سـادگي، نـور خورشـيد، هـوا، تنـوير، پـاكي و معصـوميت و نشـان         عدم تم
قدوسيت است. امروزه لباس سفيد نشاني از شادكامي است و اغلـب لبـاس نوعروسـان، سـفيد     

  است.
كنندكه نشانه مشايعت متوفي به بهشـت و رسـيدن بـه     مراسم عزا سفيد بر تن مي درها  هندي

  كمال است.
سفيد را به معاني ذيل  رنگهاي گوناگون  فرهنگ دره قرمز به معني مرگ است. سفيد به همرا

پـوش قلمـداد    اي از تسلط بـر نفـس، نجـات، تـاراي سـفيد      مذهب بودا نشانه دربرند.  به كار مي
  شود. مي
ز سـوگواري،  يونـان باسـتان نمـادي ا    درمسيحيت نماد روح مطهر، شادي، پاكي، بكـارت و   در

  .استعشق، زندگي و مرگ 
هـيچ لباسـى   «فرمايـد:   سفيد است كه امام باقر(ع) مى رنگبرگزيده و انتخاب اول اسالم،  رنگ

  ». بهتر از لباس سفيد نيست
  قرمز -

هاي بدوي بسيار عموميت دارد. زيرا با خشم، غضب، كشمكش  تمدن دري است متجاوز، كه رنگ
ي رنگـ اي اسـت و   قرمـز داراي جايگـاه ويـژه    رنـگ ميان هنديان  درو خطر رابطه نزديكي دارد. 

عروس را با  كنند و نو آميزي مي رنگقرمز  رنگآيد. آنان پيشاني گاوها را با  مقدس به شمار مي
ميـان آنهـا    درقرمز بـراي دفـع چشـم زخـم هـم       رنگنمايند.  قرمز از ديگران متمايز مي رنگ

  شود. استفاده مي
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هاي خـود ايـن    نقاشي دردين يهود قرمز بيشتر نشانه گناهان شهواني است. پيتر بروگل نيز  در

 رنگژاپن اين  دردانند.  دانست. مسيحيان قرمز را سمبلي از شهيدان مي را نشانه گناه مي رنگ
  دانستند. را محافظ آتش مي رنگنماد خوشبختي و سعادت است. مصريان اين 

مراسم آييني عاشـورا نيـز قرمـز نمـاد      دراست.  رنگان بلوچي به اين ايران نيز لباس عروس در
نيـز   رنـگ ايران نشانه آتش و لباس پيروان بابك خرم دين است. اللـه سـرخ    درشهادت است. 

  اسالمي ماست. -ايراني  فرهنگ درنمادي از شهادت 
انسان وجود دارد. عقل انسان بر  دركند، يعني عقلي كه  سهروردي وقتي از عقل سرخ بحث مي

حسب ذات، سفيد و نوراني است، اما فقدان آن تاريكخانه و ظلمت اسـت. پـس عقـل سـفيد و     
شود. پس عقل سـرخ يعنـي عقـل     اين ظلمت قرار بگيرد، سرخ مي درشفاف و ذاتا نوراني وقتي 

  آدمي.
  زرد -

ابـديت و   رنـگ اي از خورشيد،  كنايه رنگهاي نوراني است. اين  رنگزرد روي هم رفته از  رنگ
مشـخص   رنـگ ب خانـه جنايتكـاران را بـا ايـن     درفرانسـه،   درقرن دهـم   در«جاودانگي است. 

  »خيانت است. رنگكردند؛ به نوعي   مي
قـرون   دركشـيدند.   زرد زعفراني بـه تصـوير مـي    رنگها و دوشيزگان را با  يونان باستان الهه در

دادند.  زرد نشان مي رنگو نقاشي يهوداي خائن را با  نشان خيانت بود رنگزرد كم رنگوسطي 
سمبل تقدس اسـت و معمـوال هالـه     رنگچين و تمدن مسيحي غرب و تا حدي ايران، اين  در

  شود. زرد نشان داده مي رنگدور سر مقدسين با 
  
  آبي -

خرد است. فراست و كشف و شهود را به همراه دارد. بصيرت و اشراق و انديشه را معنا  رنگآبي 
  كند. انسان حالتي ماورايي ايجاد مي دروني است كه دري رنگكند. آبي  مي

اي از  كليسـا غالبـا آبـي بـه عنـوان نشـانه       دردانستند.  آبي را نمادي از ظلمت مي رنگيونانيان 
آبـي نمـادي از ملكـوت،     رنـگ انديشه مسـيحي   درشود.  ستفاده ميشكوفايي، تواضع و اعتقاد ا

  مريم عذراست. رنگحقيقت ملكوتي، ابديت، ايمان و 
آبـي و   رنـگ معمـاري مسـاجد اسـالمي،     درتفكر ايراني نماد پـاكي و معنويـت اسـت.     درآبي 

  اي بسيار به كار رفته است. فيروزه
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  سياه -

شود. تاريكي آغازين، خال، شر، ظلمـت بـزرگ،    رفته ميبيشتر به عنوان نمادي از بدي به كار گ
عقالنـي     ياس، ويراني، تباهي، اندوه، متانت، وقار و سنگيني؛ سياه به معني سخت سنگدل و غير

  نيز هست.
نوع پوشش شايد بيانگر افسردگي، ياس و ناراحتي و سوگواري هم تلقي شـود. امـا مفـاهيم     در

هنـر يونـان    دراست. به طور مثال  گذر تاريخ دستخوش تغيير و تحول بوده دراجتماعي همواره 
هـا   هايي بر روي سفالينه ريزي شده است، به پيكره گرايي و عقل پايه كه اصل آن بر پايه طبيعت

ــي ــر م ــام پيكــره  ب ــه تم ــا خطــوط ســفيد از هــم   خــوريم ك ــا يكدســت ســياه هســتند و ب   ه
خورد و بيشتر مويـد   دي نوعي تعادل و تقارن به چشم ميها، تا حدو اين پيكره دراند.  جدا شده

  ارجح بودن خرد نسبت به احساس است.
القـول نبودنـد،    هاي سياه متفق ها و خرقه پوشيدن يا نپوشيدن جامه درايران مشايخ صوفيه  در

احرام و  دردانستند و  مورد عمامه و كفش و عبا مكروه مي درسياه را جز  رنگزيرا پيامبر (ص) 
  شمردند. فن آن را جايز نميك
عباس بوده است. بنابر اين، لباس رسمي آنهـا    سياه شعار رسمي خلفاي بني رنگاز سوي ديگر  

پوشـيدند، بـه همـين     نيز سياه بوده است. اينان كالهي نوك تيز و قبايي هر دو سياه بر تن مي
وش بودنـد. زنـان ايـن دوره از    پ عباس نيز سياه ناميدند. رعاياي آل جامگان مي دليل آنها را سياه

  كردند. پوشاند و معموال سياه بود استفاده مي  حجابي كه سرتاسر بدن را مي
داننـد، ولـي    مرتبـه پـاييني مـي    درشيطاني و سياه بختي و  رنگسياه را اغلب  رنگتصوف  در

 رنـگ خـاب  دانند. بدين معنا كه انت مي رنگتكامل يا به عبارتي باالترين  رنگتعدادي نيز آن را 
  گيـرد.  هـا قـرار مـي    رنـگ  درص درسياه  رنگسياه يعني گذشتن از عالم ماديت و از اين منظر، 

  
  قرآن كريم درسبز  رنگ -

هـاي   ميان طيـف درسبز  رنگآيد.  سبز به دست مي رنگزرد و آبي را به هم بياميزيم  رنگاگر 
آور دارد و نـه ماننـد آبـي،     وسط و متعادل است نه مانند زرد اثر محـرك و هيجـان   رنگ،  يرنگ

  كنــد. ســبز از ثبــات عقيــده و خودشناســي حكايــت مــي  رنــگمســكن و غيــر فعــال اســت. 
ختان و چمنزار است و سبز روشن، بهار و باروري را تـداعي  در رنگآرامش و روستا و  رنگسبز 
آرامش صرف اسـت.   رنگآبي كه  رنگتفكر است بر خالف آرامش همراه با  رنگكند. سبز،  مي

  شگرف است. رنگرفتن به پهنه طبيعت قرار گرفتن، تحت تأثير اين 
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آبي را نماد معنويت و ايمان بدانيم،سبز مظهر عقـل و   رنگزرد را نماد خرد و دانش و  رنگاگر 

 دراست و از آنجا كه  ي بهشتيرنگتعالي و كمال است. سبز نماد ايمان و كمال و  رنگايمان و 
 رنـگ مقدس محسوب شده و مردم اين  رنگسبز ايمان و اطمينان مشهود است، نزد مسلمانان 

  كنند. ) و اهل بيت طاهرين و اوالدشان را به هم مرتبط مي (ص و پيامبر اكرم
سبز كه به خاطر آن نزد اديان جايگاه خاصي دارد اين است كه سبز، نمـاد   رنگترين جلوه  مهم
 دراي دارد.  متعادل عنايـت ويـژه   رنگات و فناناپذيري و جاودانگي است. قرآن كريم به اين حي

هاي سطح زمين اشاره شده و اين مسـئله آيتـي بـراي اهـل      آياتي به سبزي گياهان و روئيدني
  ايمان دانسته شده است.

حج) سوره (خبيرتر أن اللّه أنزل من السماء ماء فتصبح األرض مخضرة إنّ اللّه لطيف  ألم
آيا نديدي خداوند از آسمان آبي فرستاد و زمين بر اثر آن سر سبز و خرم گرديد همانا خداوند 

  لطيف و آگاه است.
آنهـا   رنگگياهان منافع و خواص بسياري براي زندگي انسان و حيوانات دارند،اما اغلب از تأثير 

هـا، مراتع،كشـتزارها،    مان غافل هستيم. قسمت مهمي از سطح كره خاكي ما را جنگل بر زندگي
اثر شگفتي  رنگسبز هستند. اين  رنگدهند كه همگي به  ها تشكيل مي ، چمنزارها و باغ مزارع

 سه چيز غم و اندوه را«فرمايد: ) مي (ص پيامبر اكرمآرامش روان انسان و حيوانات دارد.  در
  زدايد، نگريستن به آب، سبزه و روي نيكو. مي
هـاي بهشـتي از    هـا و فـرش   بهشتي است. سبزي لبـاس  رنگقرآن كريم،  فرهنگ درسبز  رنگ

  كند. ديگر مواردي است كه قرآن كريم ذكر مي
سـبز از   رنگ به فاخر هاي ولباس) كهفسوره ( استبرق و سندس من خضرا ثيابا ويلبسون

  كنند. بر مي درحرير نازك و ضخيم 
حالي است كه بهشتيان بر  دررحمن) اين سوره ( متكين علي رفرف خضر و عبقري حسان

  هـاي سـبز پوشـيده شـده اسـت.      انـد كـه بـا بهتـرين و زيبـاترين پارچـه       هايي تكيـه زده  تخت
بهشـت بـه اوج خـود     درسبز نماد حيات و جاودانگي ايمان و كمال اسـت و ايـن مسـئله     رنگ
به معنـاي دو بـرگ   » مدهامتان) «64باركه رحمن كوچكترين آيه قرآن(آيه سوره م دررسد. مي

بـاره ايـن آيـه    در)  هاي بهشت عنـوان شـده اسـت.عالمه طباطبـايي(ره     سبز است كه از ويژگي
زند  سبز است به صورتي كه به سياهي مي رنگفرمايد: االدهيام من الدهمه به معناي شدت  مي

  يشمي را مطابق آن دانست. رنگايد بتوان و آن اوج طراوت و شادماني است. ش
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) و خواب ملك آمده است كه نماد بركت  هاي سبز حضرت يوسف(ع داستان سنبله درسبز  رنگ

ها جايگاه خاصي دارند و هركـدام نمـادي بـراي     رنگهاي تعبير خواب  كتاب درو فراواني است ،
 يك تأويل خارجي هستند
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  رنگ روانشناسي
  تاثير روانشناختي
  معني و مفهوم رنگ ها
  كاربرد رنگ در ارگونومي
  اثرات رنگ ها بر ادراك ما
  رنگ در طبيعت اسالم
  تاثير رنگ در انسان
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 روانشناختي تأثير  

 مـثالً  اسـت؛  بوده دانشمندان توجه مورد مختلف اشخاص در ها رنگ شناختيروان تأثير ديرباز از
 مثبتـى  تـأثير  بيماران روى رنگ آبى هاى شيشه يا ها بيمارستان در آبى  هاى اتاق كه شده ثابت

 از آبـى  و سبز هاى رنگ. دهند مى كاهش را خستگى آبى و سبز هاى رنگ يا و گذارد مى جاى به
   . است آرامش رنگ آبى و سردند هاى رنگ

. اسـت  نفـس  عفـت  و وقـار  رنگ بنفش و فاخرند و مجلل هاى رنگ از ارغوانى و بنفش هاى رنگ
. دهنـد  مـى  نشـان  محـدودتر  را فضا و دارند كمترى ديد قابليت سياه و تيره بنفش و تيره قرمز
 سمبل نارنجى. نيست مناسب عصبى اشخاص براى اما است نشاط و قدرت زندگي، سمبل قرمز
 آبـى  و سـبز  رنگ. باشد مى مناسب عصبى اشخاص براى و است اشتهاآور ليموئى و است انرژى
 رفـع  و اعصـاب  تسـكين  موجـب  سبزه و دريا كه است همين براى شوند، مى شادى باعث توأماً

   . است روان خستگى

 هـاى  محـدوده  و موانـع  كردن مشخص براى و دارد زيادى بصرى تأثير زرد و سياه، رنگ تلفيق
   . شود مى استفاده خطر

 هـر  كـه  چـرا  آيند؛ مى شمار به شخصيت سنجش معيارهاى از يكى ها رنگ نوين، روانشناسى در
 وى جسـمى  و روانى وضعيت نشانگر و گذارند مى باقى فرد هر جسم و روح در خاصى تأثير يك

 و صد طى در و بوده خويش پيرامون هاى رنگ تأثير و نفوذ تحت دور روزگاران از انسان هستند
 و شـده  چندان دو تأثير اين رسيده، خود تحول اوج به سازى رنگ صنعت كه گذشته سال چند
 تحـول  هـا  رنـگ  از روزافـزون  اسـتفاده  ايـن . است كرده رخنه ها انسان زندگى اركان ي همه در

 . است آورده پديد رنگ روانشناسى ي زمينه در زيادى

بس خارق العاده هستند. نيروهايي كه مانند هسـته هـاي انـرژي زا و    رنگها سر شار از نيروهاي 
گرما بخش، تماشاچي خويش را متاثر مي سازد . كه صرف نظر از تاثيرات منفي يا مثبت كه بر 
ضمير نا خود آگاه باقي مي گذارند.هنرمند خالق نه تنها بايد در دنياي بيكران رنگها به سـير و  

را از تجربه هاي علمي آكنده سازد، بلكه همچنين الزم است تا  سياحت بپردازد و توشه خويش
مفاهيم رنگ را در كليه ابعاد بشناسد . اما مهمترين اين ابعاد كه اعتبار مفـاهيم زيبـا شناسـي    
رنگ متكي بدانهاست ابتدا شناخت رنگ به عنوان يكي از برجسته ترين عوامل تركيب بندي و 

سه دسته در آثار هنرمندان نقاش كه .اط است كه بايد بدانيمديگر قدرت رنگ در بر قراري ارتب
  مفاهيم رنگ و ويژگيهاي رنگ را به كار مي برند اينها هستند:

رنگ از نظر عناصري تجسمي براي توصيف موضوع اثر و خصوصـيات آن بـه كـار مـي رود. بـه      
همين دليل است كه پاييزي و زمستاني بودن يك منظره راهمراه با ويژگيهايش مي توان نشان 
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داد. از اين خصوصيت رنگي حتي مي توان در مورد يـك طبيعـت بيجـان و عناصـر ديگـر نيـز       
  . ر نقاشان طبيعت گرا كه توسط رنگ موضوع خود رابيان مي كننداستفاده كرد. مانند آثا

بدون در نظر داشتن ارزشهاي استعاري و توصيفي رنگ از رنگ بـراي بـه تصـوير     يوهانس ايتن
گذاشتن ارزشهاي دروني و زيباييها و تاثيرات خود رنگ استفاده مي كنند. از ايـن خصوصـيات   

  .و هنرهاي سنتي نيز استفاده مي شودرنگ در بسياري از محصوالت صنايع دستي 
او نخستين فردي است كه در زمينه شناخت مفاهيم رنگ ، اصول و قوانيني وضع كرد كه تا به 
امروز به قوت و اعتبار خويش پابر جاست او در رابطـه بـا اينكـه آيـا يـك هنرمنـد بـراي درك        

ك سلسـله اصـول و قواعـد    مفاهيم زيبايي شناختي رنگ در يك اثر هنري بايد به آشنايي با يـ 
  :مشخص آشنا باشد ميگويد

اگر شما بي آنكه در مورد تئوريهاي رنگها و مفاهيم اساسي آن مطالعه عميق داشته باشـيد و  " 
هنري بيافرينيد ، پس شيوه خويش را دنبال كنيد  موفق شديد كه با استفاده از عامل رنگ آثار

  را سر در گم نكنيدودر پي دست يافتن به تئوريهاي جديد رنگ خود 
اما اگر شكست خود را در زمينه خلق آثار برجسته هنري آن را ناشـي از بـي تجربگـي و عـدم     
آشنايي با مفاهيم و تئوريهاي رنگ مي دانيدپس الزم است كه به مطالعه عميـق و گسـترده در   

  "اين راستا دست بزنيد .
  .همان گستردگي مفهوم زندگي است از نظر ايتن رنگ خود زندگي است و مفهوم آن به

  
 معني و مفهوم رنگ ها  

از قديم رنگ ها داراي مفاهيم شناخته شده اي بوده اند. در پيش و پـس از اسـالم رنـگ سـبز     
            نشان بني هاشـم بـود و بعـدها نشـان علويـان شـد چـرا كـه ايـن رنـگ را نشـانة معصـوميت            

  مي انگاشتند. 
وقار مي دانستند و از اين رو لباس سياه مي پوشيدند. بعد ها سـبز   عباسيان رنگ سياه را نشانه

و سياه نشانه سادات و علماي شيعه شد. از زمان هـاي دور سـفيد نشـانه صـلح و سـرخ نشـانه       
خونخواهي و انقالبي گري بوده است و هنوز هم اين رنگ ها مفهوم خود را در بسياري از كشور 

  .هاي جهان حفظ كرده اند
بر عادت هاي خريد مردم نيز تأثير مي گذارند. قرمز متمايل بـه نـارنجي، سـياه و آبـي     رنگ ها 

سير خريداران را به خود جذب مي كنند. صورتي، آبي متمايل به خاكستري، آبي روشـن وآبـي   
تيره خريداران پولدار را به خود جلب مي كنند. صورتي كم رنـگ و آبـي آسـماني افـراد آرام و     

ذب مي كنند. در اينجا با معني و مفهوم رنگ ها و نيز تأثير آن ها در حالت مطيع را به خود ج
  .ها، فعاليت ها و احساس انسان و بسته بندي غذاها آشنا خواهيد شد
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  رنگ قرمز
قرمز نشانه عشق، خطر، نيرو و نشاط است. رنگ قرمز نماد و نشانه اميد به زندگي، اشـتياق بـه   

زوهاي بزرگ،گرمي، قدرت، جنگ، هيجان، تظاهر، آتش، خون، فعاليت، شجاعت، اراده قوي و آر
هواي نفس، خشم و برانگيختگي است. قرمز انرژي دهنده و محرك بسيار نيرومندي اسـت. بـا   
ديدن رنگ قرمز تپش قلب و فشار خون افزايش مـي يابـد. رنـگ قرمـز چنـد حـس را توامـان        

قرمز داراي قابليت رويت بااليي اسـت  تحريك مي كند.كودكان اغلب به رنگ قرمز عالقه دارند. 
و همواره توجه بيننده را به خود جلب مي كند. در چين رنگ قرمز نشانه جشـن و خوشـبختي   
است ودر بسياري از مراسم فرهنگي از آن استفاده مي شود. در اين كشور قرمز رنگ خلـوص و  

غـرب قرمـز نشـانه    پاكي است. در بسياري از پرچم هاي كشورها اين رنگ ديـده مـي شـود.در    
  .خوش اقبالي است

قرمز در كنار ساير رنگ ها معناي متفاوتي دارد. در آمريكا قرمز و سبز نشان كريسـمس اسـت.   
در بسياري از فرهنگ هاي شرقي قرمز در كنار سفيد به معنـاي خوشـحالي اسـت. در آمريكـا     

در سنگاپور رنـگ قرمـز   چنانچه قرمز در كنار صورتي قرار گيرد داللت بر روز عشق ورزي دارد. 
  .به معني موفقيت و خوشحالي است

رنگ قرمز براي نمايشگاه هاي خودرو، مكان هـاي فـروش حيوانـات اهلـي، سـاندويچ و پيتـزا        
فروشي ها و رستوران ها رنگ خوب و مناسبي است، بهتر اسـت در رسـتوران هـاي بـزرگ بـه      

ولـي اسـتفاده از ايـن رنـگ در      همراه رنگ هاي آرامش بخش نظير سبز و سفيد استفاده شود
  مراكز درماني و بيمارستان ها توصيه نمي شود چون تداعي كننده رنگ خون است. 

  يرنگ نارنج
نارنجي نشانه طراوت و شادي ،گرمي، اشتياق و عالقه زياد و جـديت در كـار اسـت. ايـن رنـگ      

محـرك اشـتها   دستگاه عصبي را تحريك مي كند و موجب شفافيت و روشني ذهن مي شود و 
است. رنگ نارنجي حافظه را تحريك مي كند.جريان اكسيژن رساني به مغز را افزايش مي دهد. 
اين رنگ اثر شديدي در جذاب كردن و فروش محصوالت غذايي دارد. رنگ نـارنجي همچنـين   
بيان گر كيفيت عالي محصول است. جوانان بيشتر از ساير گروه هاي جامعه به اين رنگ توجـه  

  .ندمي كن
در مذهب پروتستان به رنگ نارنجي توجه مي شود. اين رنـگ در هنـد و مكزيـك رنـگ مـورد      
عالقه مردم است. در آمريكا كاالهاي ارزان قيمت به رنگ نارنجي هستند. در بعضي از فرهنـگ  
هاي شرقي نارنجي نشانه تجمل و نيز نعمت و بركت است. رنگ لبـاس روحـانيون بـودايي نيـز     

 .نارنجي است
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  گ سبزرن
رنگ سبز چون در طبيعت زياد ديده مي شود نشانه باروري، تـازگي، ايمنـي و كاميـابي اسـت.     
رنگ سبز نماد زندگي، جواني، پول، نوگرايي، پشتكار، غرور، عزم استوار، اميد و قدرت است. در 

 .فرآورده هاي كشاورزي رنگ سبز بسته بندي داللت برطبيعي بودن و ارگانيك بودن آن اسـت 
در آمريكا به معني ثروت است. از اين رو بسياري از شركت هاي بزرگ مواد غذايي آمريكـا   سبز

از رنگ سبز در بسته بندي ها و بر چسب هاي محصوالت خود اسـتفاده مـي كننـد. در چـين     
رنگ سبز داللت بر فريب كاري و تقلب دارد. از اين رو در طراحي بسته بندي هايي كـه راهـي   

د بايد از اين رنگ پرهيز كرد.تحقيقات انجام شده در فرانسه حـاكي از آن  اين كشور خواهند ش
است كه رنگ سبز، رنگ مناسبي براي بسته بندي در اين كشور نيست. در بعضي از كشور هاي 
گرمسيري رنگ سبز نشانه خطر است. در كشور هاي اسالمي رنگ سـبز نشـانه اسـالم اسـت و     

ي شان از رنگ سبز استفاده شده باشد با اقبـال عمـومي   فرآورده هايي كه در طراحي بسته بند
  .مواجه مي شوند

در مسيحيت رنگ سبز به معناي اميد و شادي است. در آمريكا ايـن رنـگ بـه معنـاي ايمنـي،      
سازگاري با محيط زيست و نشان كريسمس (همراه با قرمز) است. در مالزي اين رنگ به معناي 

ن را آرام مي كند، درد را كاهش مـي دهـد و احسـاس    طول عمر است.سبز رنگي است كه انسا
امنيت ايجاد مي كند. رنگ سبز نشانه حركت و به جلو روندگي اسـت، همچنـان كـه در چـراغ     

  .راهنمايي و رانندگي اين معنا ديده مي شود
  رنگ سياه

سياه نشانه قدرت، مرموزبودن، رسمي بودن و وقار است. در بسياري از فرهنگ هـا رنـگ سـياه    
  انة نفي زندگي، بي عالقگي، بد بيني، ناباوري، سوگواري و عزاداري است.نش

سياه رنگ متحبر است و مشتريان را از به روز شدن با فناوري باز مي دارد. ايـن رنـگ انتخـاب    
خوبي براي فروشگاه هاي موسيقي، حقوقدانان، حسابداران، فروشگاه هاي لـوازم الكترونيكـي و   

  .الستيك فروشي هاست
  سفيد رنگ

سفيد نشانه تقوا، بي گناهي، تازگي، صـلح، پـاكي، كمـال، معنويـت و سـادگي اسـت. ايرانيـان        
باستان عقيده داشتندكه فرشتگان لباس سفيد بر تن دارند. از ايـن رو ايـن رنـگ مـورد عالقـه      
ايرانيان است. رنگ سفيد براي هندوها رنگ عزا و سوگواري است. در چين رنگ سفيد به معني 

ت. در برزيل اين رنگ نشانه جالل و شكوه است. در كشورهاي عربي از رنگ سـفيد در  مرگ اس
بسته بندي در مواد غذايي بايد اجتناب شود. در آمريكا رنگ سفيد نشانه پاكي و خلوص اسـت.  
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در ايران رنگ سفيد انتخابي خوب براي فروشگاه هاي وسايل عروسي و ازدواج است، همچنـين  
دندان پزشكي، آشپزخانه ها، نانوايي ها، موزه ها، اماكن تاريخي، فروشگاه  براي امكانات پزشكي،

  .هاي وسايل بهداشتي، خشكشويي ها وخدمات بهداشتي مناسب است
  رنگ آبي

رنگ آبي در طبيعت زياد ديده مي شود. از اين رو نشـانه آرامـش وپـاكي اسـت.آبي در انسـان      
نگ آبي نشانه رضايت خاطر و حسن رابطه با احساس آرامش، راحتي، آسودگي ايجاد مي كند. ر

دوستان و نزديكان است و همچنين نشانه زيبايي، عقـل، صـداقت و اعتمـاد اسـت. رنـگ آبـي       
اشتهاي انسان را كم مي كند. از اين رو در رستوران ها از اين رنگ نبايد اسـتفاده شـود. رنـگ    

ين رنگ چون به طور طبيعـي  آبي ضربان قلب را كم مي كند و دماي بدن را كاهش مي دهد. ا
در مواد غذايي وجود ندارد چنانچه در بسته بندي مواد غذايي آورده شود جـذابيت محصـول را   
كم مي كند. در آمريكا رنگ آبي محبوبيت زيادي دارد و نشانه صداقت و امانت است. از ايـن رو  

آبـي نشـانه ابـديت     در نماد همه بانك هاي آمريكا از رنگ آبي استفاده مي شود. در چين رنگ
است. براي يهودي ها اين رنگ مقدس است. در كشور هاي عربي رنگ آبي به معنـي ايمنـي و   
محافظت است. در كلمبيا رنگ بيشتر صابون ها آبي است. در كشور هاي مسـيحي رنـگ آبـي    
مفهوم صلح و بهشت را همراه دارد. در هنگ كنگ رنگ آبي مورد عالقة مردم نيست و نبايد از 

در طراحي بسته بندي غذاها استفاده كرد. رنگ آبي به مردم كمك مي كند كـه مشـكالت    آن
خود را با اعتماد به نفس حل كنند. استفاده از رنگ آبي در وسايل كاهش دهنده وزن مناسـب  
است. اين رنگ نشانه وقار است و رنگ مورد عالقه خانم ها و آقايان اسـت. ايـن رنـگ مناسـب     

شركت هاي آب، دفتر پزشكان، داروخانه ها و متصـديان و فروشـندگان    شركت هاي مسافرتي،
  .لوازم پزشكي، هتل ها، روان شناسان و بسته بندي لوازم كاهش وزن است

  رنگ زرد
). زرد اعصاب را تقويـت  69قرآن كريم رنگ زرد روشن را رنگي شادي بخش ناميده است (بقره:

  اب حركتي را فعـال و در عضـالت انـرژي توليـد     كرده، ذهن را به تحريك وا مي دارد. زرد اعص
مي كند. زرد در بيشتر كشورها مفهوم خوشحالي و مطلـوب بـودن را دارد. زرد رنگـي مناسـب     
براي نمايش تابناكي و درخشندگي ، خوشحالي، خوشرويي، سرزندگي، راحتي و خوش بيني در 

و روشني، نور، تحرك، پيشرفت آگهي هاست. اين رنگ قابليت رؤيت بااليي دارد. نشانه هدايت 
 .و آغاز فعاليت است. مناسب استفاده در صنايع آموزشي است همچنين زرد، رنگ احتياط است

در آسيا رنگ زرد نشـانه تقـدس و پرهيزكـاري اسـت. در كشـورهاي مسـيحي زرد نشـانة نـور         
چيني هـا  خورشيد و دانايي است. در مالزي كه جمعيت آن مخلوطي از مااليي ها، هندي ها و 

است رنگ زرد داللت بر خاندان پادشاهي دارد و طاليي نشانة عمر زيـاد اسـت. در سـنگاپور از    
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رنگ زرد در طراحي بسته بندي غذاها نبايد بهـره گرفـت. كـاربرد بـيش از حـد زرد در بسـته       
 .بندي، مصرف كننده را از محصول دور مي كند

  رنگ ارغواني
در بعضي از كشور هاي غربي ايـن رنـگ نشـانة دلتنگـي      ارغواني نشانه تشريفات و شكوه است.

براي ميهن است. رنگ ارغواني بيشتر مورد توجه كودكان بخصوص دختر بچه ها است. اگر چه 
اين رنگ در بعضي از كشورها داللت بر سوگواري و مرگ نيز دارد ولي در بسياري از فرهنگ ها 

طبيعت ديده مي شود اسـتفاده از آن در   نشانة نجابت و شرافت است. اين رنگ چون كم تر در
  طراحي بسته بندي غذاهاي دريايي بايد با احتياط انجام شود.

برابر افزايش  10لئوناردوداوينچي معتقد بود كه رنگ ارغواني مي تواند قدرت تفكر انسان را تا  
واني دهد. اين رنگ قدرت تخيل را در كودكان افزايش مي دهد. در كشورهاي مسيحي رنگ ارغ
  .به معناي ثروت و توان گري است.در چين رنگ ارغواني يك رنگ بد يمن و بد اقبال است

  رنگ قهوه اي
قهوه اي نشانه راحتي و اعتماد است. در آمريكا استفاده از اين رنگ در طراحي بسته بندي مواد 

يي در غذايي و دريايي با موفقيت همراه است. وجود رنگ قهـوه اي در بسـته بنـدي مـواد غـذا     
كلمبيا، باعث كاهش فروش محصول مي شود. در كشور هـاي غربـي قهـوه اي نشـانه فروتنـي      

  .است
قهوه اي نماد چوب، قهوه و محصوالت برآمده از زمين اسـت. قهـوه اي رنـگ اعتمـاد، سـختي،      
خانواده دوستي، احتياج به امنيت و آسايش، قدرت، بلوغ و راحتي اسـت. رنـگ مناسـبي بـراي     

ها، قهوه خانه ها، فروشگاه هاي صنعتي، غذا فروشي هـا، فروشـگاه هـاي پوشـاك     آهن فروشي 
  .مردانه،كابينت فروشي ها، ساعت فروشي ها و نجاري هاست

   رنگ خاكستري
رنگ خاكستري نشانه فساد و تباهي است. از اين رنگ در طراحي بسـته بنـدي مـواد غـذايي و     

  يري، بي تفاوتي، بي ميلي و عدم فعاليت استدريايي بايد پرهيز كرد. اين رنگ معناي گوشه گ
  

  رنگ بنفش
اين رنگ در بسياري از فرهنگ ها به معني رنـج و همـدردي اسـت. اسـتفاده از ايـن رنـگ در       
طراحي بسته بندي مواد غذايي و دريايي توصيه نمي شود. بعضـي نيـز رنـگ بـنفش را نشـانه      

  .روحيه لطيف و زيبا پسندي مي دانند
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طاليي، سفيد، ارغواني، نقره اي و صورتي داللـت بـر خوشـبختي و كيفيـت      در ژاپن رنگ هاي
  .خوب محصول دارد

در پاكستان رنگ هاي سبز و نارنجي مورد عالقه مردم است و استفاده از اين رنـگ در طراحـي   
  .بسته بندي مواد غذايي و دريايي توصيه مي شود

م ملي است در طراحي بسته بنـدي  ـ در ايران رنگ هاي سفيد، سبز و قرمز كه رنگ هاي پرچ
  .مواد غذايي ارجحيت دارند

ـ در سنگاپور رنگ هاي قرمز، قرمز و نارنجي، و قرمز و سفيد داللت بر موفقيـت و خوشـبختي   
 .دارد

ــردم اســت    - ــه م ــورد عالق ــواني م ــز و ارغ ــگ هــاي ســفيد، قرم  .در انگلســتان و فرانســه رن
ر دانمارك و كانادا و اطريش رنگ هـاي سـفيد و   ـ در آلمان و بلژيك رنگ هاي زرد و قرمز و د

  .قرمز ارجحيت دارند
ـ در فنالند و يونان رنگ هاي سفيد و بنفش و در نروژ و هلند رنگ هاي سفيد، قرمز و بـنفش  

  .مورد عالقه مردم هستند
ـ در ايرلند رنگ هاي سفيد، سبز و نارنجي و در اسپانيا رنگ هاي زرد و قهـوه اي مـورد توجـه    

  .قرار دارندمردم 
  .ـ مردم روسيه به رنگ هاي سفيد، آبي آسماني و نارنجي توجه مي كنند

  
 كاربرد رنگ در ارگونومي  

رنگ ها بخشي از زندگي ما هستند. تأثير رنگ بر زندگي بيش از حد تصور انسـان اسـت، تنهـا    
مـي   گوشه اي از اثر آن را در روحيات، كار، خسـتگي، حـوادث، هنـر و ادراك انسـان مشـاهده     

كنيم. باتوجه به اثرات بسيار رنگ در سيستم هـاي مختلـف و نقـش آن در طراحـي و توسـعه      
سيستم هاي انساني، ارگونـومي و مطالعـه ي ويژگـي هـاي رنـگ هـا، اثـرات آن بـر انسـان و          
روانشناسي او و فرآيند دريافت و تحليل رنگ ها، براي مهندسان صنايع و طراحان سيستم هاي 

م است. پژوهش دانشمندان نشان مي دهد، رنگ ها همان گونه كه بـر روح  خدماتي الز-صنعتي
  .و روان آدمي تأثيرات گوناگوني مي گذارند، جسم او را نيز تحت تأثير قرار مي دهند

  
برخي از روانشناسان عقيده دارند رنگـي كـه برگزيـده و دلخـواه كسـي اسـت ميتوانـد گويـاي         

نوشتار زير چكيده اي است كه بر اساس اين نظريه و خصوصيات اخالقي و روانشناسي او باشد. 
  است. پس از سالهاي پژوهش نگاشته شده
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اين رنگ مظهر شدت و زياده روي است كـه گـاهي در جهـت     خوش قلب اما خودپرستقرمز: 
مخالف آن است. قرمز رنگ عشق و تنفر و فداكاري و خشونت و خون و آتش. كسي كه به ايـن  

  نمي تواند در زندگي بي تفاوت باشد.رنگ عالقه دارد هرگز 
اين گونه اشخاص تند و سركش و در عين حال فعال و شجاع و كمي عجول هسـتند. احتمـال   

  شكست به خصوص در عشق براي آنها فراوان است.
قضاوتهاي عجوالنه و ناگهاني در مورد ديگران اغلب سبب از بين رفـتن دوسـتي هايشـان مـي     

كامالً فداكارند اما اگر روزي حوادث بر وفق مراد نباشـد بـدون تفكـر و    شود، با آن كه در عشق 
  جويا شدن علت مي جنگند.

دو عيب بزرگ خودپرستي و عدم كنترل، در نفس آنهاست و دو صفت ممتازشان خوش قلبي و 
  حس بزرگ طلبي است. به طور كلي دوستداران رنگ قرمز داراي خصوصيات متضادي هستند.

رنگ صورتي درواقع همان قرمز است كه كمرنگ شده باشـد. اگـر    قه ديگرانمورد عال صورتي:
به اين رنگ عالقه داريد تمام صفات رنگ قرمز را كمـي ماليمتـر دارا مـي باشـيد، بـا گذشـت       

  هستيد و در عشق، تندي نشان نمي دهيد.
به دليـل  ديگران را خوب درك مي كنيد و با اطرافيان خود با ماليمت و لطف رفتار مي كنيد و 

  نشاط و شادابي تان مورد عالقه اطرافيان خود هستيد.
آنهايي كه به اين رنگ عالقه دارند اغلب شكستها، خشونتها و دشواري هاي زنـدگي را تحمـل    

  كرده اند و با مشكالت فراوان مواجه شده اند.
ر به اين رنگ رنگ آبي از رنگهايي است كه طرفداران زيادي دارد. اگ نظم، پشتكار، تنهايي آبي:

  عالقه داريد، كامالً مي توانيد هوس و احساسات و هيجانات خود را كنتر ل كنيد.
ظاهر آرام شما ديگران را وادار مي كند كه به شما احترام بگذارند و دوست داريد پيوسته مورد 

  احترام و ستايش ديگران قرار بگيريد.
و حيا و گاه غـروري كـه داريـد ميـل     در خريد و پوشش لباس قناعت مي كنيد و به علت شرم 

داريد اغلب تنها باشيد. حماقت و عدم فهم ديگران شما را كسل مي كند و كساني كـه از نظـر   
  هوش و فهم بر شما برتري دارند شما را ناراحت مي كنند.

كارهاي خود را از روي نظم و ترتيب و بر پايه قواعد معيني انجـام مـي دهيـد. يكـي از صـفات      
  پشتكار شماست.مشخص شما 

رنگ اسرارآميز و باشكوهي است. دوستداران اين رنگ پيوسته  رنگ عارفها و روانگران ارغواني:
مجذوب زيبايي ها و ظرافتها مي شوند و مغرور و اجتمـاعي هسـتند. معاشـرت بـا ايـن دسـته       

  لذتبخش است كه امور معنوي بيشتر مي پردازند. ارغواني رنگ مورد پسند عرفا نيز هست!
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اگر رنگ قهوه اي را دوست داريد كامالً مي توان روي شـما حسـاب بـاز     قابل اعتماد قهوه اي:
كرد. باثبات و مقدس، شاعرپيشه وكمي فيلسوف مĤب هستيد.به ندرت تغيير عقيده مي دهيد و 
          با آن كه كمتر تصميم مـي گيريـد امـا هـر بـار كـه تصـميمي بگيريـد آن را بـه مـورد عمـل            

يد.شما كامالً در نگهداري پول و اسرار ديگران قابل اعتماد هستيد. ميل داريد پيوسـته  مي گذار
         در عالم خودتان باشـيد و گـاهي اوقـات بـا اطرافيـان خـود رفتـار خشـونت آميـزي در پـيش           

  مي گيريد. در عشق هرگز بدبين و تند نيستيد.
وشي هاي دنياست. كساني كه اين رنگ مظهر چشم پوشي از خ احساس بي نيازي خاكستري:

به اين رنگ عالقه دارند اغلب در زندگي احساس رضايت مي كنند، خاكستري رنگ عقال اسـت  
و جواناني كه به اين رنگ اظهار عالقه مي كنند درواقع خود را هم شأن و هـم طـراز اشـخاص    

  كهنسال ميدانند و در زندگي احساس بي نيازي مي كنند.
ر از خود تمايل دارند و اغلب كساني كـه از نظـر فكـر و ايـده بـه آنهـا       در عشق بر افراد مسن ت

  برتري دارند خيلي آسان طرف توجهشان قرار خواهند گرفت.
رنگي است تركيبـي و آنهـايي كـه ايـن رنـگ را رنـگ        صداقت آري، هوسبازي هرگز پرتقالي:

مردم خـوب رفتـار   دلخواه خود مي دانند متكي به نفس نيستند. اجتماعي و خوش خلقند و با 
نفوذ در اين گونه افراد مشكل است كسي كه آنها را دوست بدارد مي توانـد بـا او بـه     مي كنند.

آساني ازدواج كند. هوسباز نيستند و اگر با كسي دوستي كنند صداقت و فـداكاري دارنـد. اگـر    
سـعادتمند  افراد اين دسته با كسي كه خصوصيات اخالقي خودشان را داشته باشد ازدواج كنند 

  مي شوند.
رنگ سبز طبيعت وتازگي است. اگر به اين رنگ عالقه داريـد زنـدگي بـا شـما      كنجكاوي سبز:

آسان است. نقطه اشتراك فراواني با افراد عالقه مند به رنگ پرتقالي داريد روابط شما با ديگران 
  بر پايه ي اصول و قرارداد است.

ران اين رنـگ اسـرارآميزند و احساسـاتي و كارهـاي     اسرارآميز و پند ناپذيردوستدا فيروزه اي:
شخصي خود را به خوبي اداره مي كنند. پشتكار دارند و باثباتند و به نصـايح ديگـران در مـورد    

  كارهاي خود كمتر توجه دارند. فيروزه اي معموال رنگ مورد عالقه ي خانمها است.
همگـان رنـگ نوميـدي و عـزا     اين رنگ بـرخالف عقيـده ي    خوش ذوقي و ظرافت طبع سياه:

نيست بلكه نشانه خوش ذوقي و ظرافت طبع است. اگر از دوستداران اين رنگ هسـتيد مسـلماً   
به شخصيت اطرافيان خود احترام مي گذاريد و براي آن كه ديگران را با ارزش و برجسته نشان 

ميل نمي نماييد دهيد از هيچگونه كمكي به آنها دريغ نمي كنيد و هرگز خود را به ديگران تح
  همچنين عقايد و نظريات ديگران را به آساني مي پذيريد.
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توجه و عالقه به رنگها در طي زمان تغيير مي كند به دليل آن كه خصوصيات اخالقـي نيـز در   
ساليان دراز تغيير خواهد كرد. اما اگر در مورد رنگي ناگهان عقيده خود را عوض كنيد به علـت  

  ضعف شما و يا به علت نيازتان به تغيير محيط است. 
  

 بر ادراك ما اثرات رنگ ها  
انــيم رنــگ برخلــق وخوواحساســات انســان هــا اثرمــي گــذارد،ازاين اثررنــگ بــه همانطوركــه مــي د

  منظورراحتي وافزايش بهره وري كارگران درصنايع استفاده شده است.
تالش هايي دراين راستاصورت گرفته تاازرنگ هاي جذّاب، متناسب با فضاي موجود،روشنايي محيط 

  ونوع كاراستفاده كنند.
  ازمحيط راشرح مي دهد: برادراك ما جدول زيرچگونگي اثررنگ ها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 به نظرمي رسد. ازاشيازردوقرمزبزرگترسبزوآبي  ااشياثررنگ براندازه اشيا:

 مي آيند. نزديكبه نظرمي رسند،سطوح زردوقرمزبه نظردورترسطوح سبزوآبي اثررنگ برفاصله اشيا:

  به نظرهمواررنگ هاي باطول موج كوتاه(بنفش،آبي،سبز)يك شي رااثررنگ بر قابليت انعطاف اشيا:
 راايجادمي كنند. احساس نرمي وانعطافبلند(زرد،قرمز)مي رسانند.رنگ هاي باطول 

 هستند. سرد،سبزوآبي جزرنگ هاي گرم قرمز،زردجزورنگ هاي اثررنگ بر دماي اشيا:

 هستند. نرم، آبي،سبز،سياه ازرنگ هاي سختقرمز،زرد،سفيدجزورنگ هاي اثررنگ بر سختي اشيا:

 مي آيند.ترسبك با رنگ روشن به نظر اشيا اثررنگ بر وزن اشيا:
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  اسالم طبيعت دررنگ 
شوند و اين نوع  رنگها آنچنان در روح و روان آدمي اثر مي گذارد كه موجب تغيير رفتار وي مي

مغـز را  گردد، يك رنگ بخـش ميـاني    تغيير به تحول در خصوصيات و شخصيت افراد منجر مي
  كند و در نتيجه بر اعصاب و روان انسان اثر مي گذارد . تحريك مي

دين مبين اسالم به طور ظريفي اثـرات حـداقل و ضـعيف را در نظـر دارد و اينكـه ايـن اثـرات        
تواننـد منجـر بـه تـأثير كلـي و محسـوس        ضعيف چه مثبت و چه منفي در صورت تكـرار مـي  
ــ  ــتورات خاصـ ــه دسـ ــين رابطـ ــذا در همـ ــورد رنـــگ لبـــاس داده اســـت. گردند؛لـ   ي در مـ

باشند،لذا انسان و رنگ و طبيعت دائماً در  اي از نظام كل و جهان مي انسان و رنگ زير مجموعه
تعامل با هم بوده و در نهايت انسـان محصـور در چهـار ديـواري طبيعـت را تحـت تـأثير قـرار         

آيد كـه ارتبـاط بـين     ميدهند. از جهت رنگ شناسي تعادل رواني زماني در انسان به وجود  مي
انسان،رنگ و طبيعت متعادل باشد در آن صورت اثر مثبت بر روح و روان انسان خواهد گذاشت 
و در غير اين صورت با عدم جايگزيني صحيح رنگ در مكان خاص خود و به كارگيري نادرست 

  هاي انساني صدمات روحي شديدي بر انسان وارد خواهد آمد. آن در محيط
  قرمزتأثير رنگ 

نيـرو بخـش، محـرك،    در اسالم تاثير اين رنگ نماد ايثار و از خودگذشتگي و دفاع مي باشـد ،  
تسكين دهنده برخي بيماريهاي پوستي، در كوتاه مدت روان شـخص را تحريـك مـي كند؛لـذا     
استفاده از لباس قرمز براي انجام تالش و كوشش زياد جهت تحريك اشتها و كسب انرژي براي 

سـاز و يـا محـرك آشـفتگي در      تواند زمينه ها مناسب است، رنگ قرمز مي مام زمينهمبارزه در ت
انسان باشد؛ لذا افراد عصبي نبايد در معرض رنگ قرمز قرار گيرند؛زيرا موجب تشديد نـاراحتي  

  گردد، رنگ قرمز براي مدت كوتاهي براي انسان خوشايند است ولي پس از مدتي آزار  شان مي
  شود. اذيت رواني و ايجاد خستگي ميدهنده شده و باعث 

  تأثير رنگ زرد
حالت تحريك كننده ذهني و هوشي دارد و شديداً موجب تقويت فكر انسان مي شـود، موجـب   

صـفراء  «شود به طوري كه در قرآن به آن اشاره شـده  آرامش و خوشحالي در روحيه انسان مي
خون و تنفس كمتر از رنگ قرمز اثر تحريك كنندگي آن بر فشار  »فاقع لونها تسر الناظرين

است، اين رنگ بيشتر اثر تلقيني دارد. اين رنگ،رنگ روحاني و ايده آل و فيلسـوفي و تحريـك   
  باشد. كننده فكر و آرام كننده برخي حاالت عصبي مي

  
آيات قرآن پنج مورد از رنگ زرد استفاده شده كه يك مورد آن اشاره به تأثير شادي بخـش    در

www.ParsBook.org



        29                                                          روانشناسي رنگ   |فصل دوم     |رنگ  

 

) و يـك  69ي ي بقره، آيـه  (سوره»انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين«: رنگ زرد دارد
  .»كانّه جمالت صفر«مورد ديگر رنگ زرد را به موي شتر منسوب داشته: 

  )33ي ي مرسالت، آيه (سوره
  آمدند در حالي كه جبه خز زرد و عمامه زرد و  از زراره منقول است:امام محمد باقر(ع) بيرون

  رد پوشيده بودند.رداء خز ز
  نگ آبيتأثير ر

اتي ــموجب افزايش فعاليتهاي حينشان از بزرگي و سخاوت و مناعت طبع دارد و اين رنگ 
كند، تماس  سان در مواجهه با اين رنگ احساس آرامش مطبوعي ميـسلول ها مي گردد، ان

تواند در محيط  مداوم با اين رنگ حتي در سطح وسيع ايجاد خستگي يا اثر سوء ندارد، لذا مي
كار و زندگي مورد استفاده قرار گيرد، حرارت اضافي بدن را كاهش مي دهد، آرام كننده و 

  كند. طراوت بخش سيستم اعصاب است، اين رنگ درهاي رحم و شفقت و فهم را باز مي
  تأثير رنگ سبز

ا آن اشكالي براي محيط كار و زندگي مناسب است و اثر مفرّح و ماليمي دارد كه تماس مداوم ب
  ايجاد نمي كند.

آيات قرآن زيباترين رنگي كه معرفي شده،رنگ سبز است كه بساط بهشـتيان و جامـه هـاي     در
  باشد. حرير و ابريشم آنان به رنگ سبز مي

؛و جامه هايي سبز از پرنيان نازك و حريـر سـتبر   »و يلبسون ثياباً خضراً من سندس و استبرق«
  )31ي ي كهف، آيه پوشند.(سوره مي

ي  سـوره ».(متكئين علي رفرف خضر و عبقري حسان؛ بر بالش سبز و فرش نيكو تكيه زده اند«
  )76ي الرحمن،آيه

هاي ابريشمي سبز و ديباي ستبر در بر  عاليهم ثياب سندس خضر و استبرق؛بهشتيان را جامه«
  )21ي ي انسان،آيه سوره».(است

توصيف شـده، آيـات ديگـر كـه اشـاره بـه        عالوه بر اينكه بساط بهشتيان در قرآن به رنگ سبز
  نمايد. روئيدن گياهان در سطح زمين دارد،داللت بر تأثير مفرّح و ماليم رنگ سبز مي
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  تأثير رنگ سفيد
شود انسـان آنگونـه    رنگي مليح و برّاق، گريزاننده ميكروبها، عالمت پاكي، لباس سفيد باعث مي

  مفــرّح و دلگشــا و روحــاني دارد.  گــر شــود و از طرفــي نــوعي اثــر      كــه هســت جلــوه  
  در اسالم نيز پوشيدن لباس سفيد فراوان توصيه شده است.

  فرمايند: پيامبر اكرم(ص) مي
البسوا البياض فانه الطيب و اطهر و اكفنوا فيه موتاكم؛ جامه سفيد بپوشيد كه آن نيكوترين و «

  ».ترين رنگهاست ومردگان خود را در آن كفن كنيد پاكيزه
  فرمايند: ق(ع) ميامام صاد

  پوشيدند. حضرت اميرالمؤمنين(ع) در اكثر اوقات جامه سفيد مي
هاي لذيذ بهشتي و  در قرآن كريم آنجا كه سخن از بهشتيان و بندگان جاويد، رحمت الهي، باده

از معجزه موسي است ـ كه نشانه قدرت خدا و درخشندگي واقعيت حق است ـ از رنـگ سـفيد     
  استفاده شده است.

ــو« م تبــيض وجــوه و تســود وجــوه؛ روزي كــه چهــره هــايي ســپيد و چهــره هــايي ســياه    ي
  )106ي عمران، آيه ي آل سوره».(گردد

و اما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة اهللا هم فيها خالدون؛اما سپيد رويان همواره در رحمت «
  )107ي عمران، آيه ي آل سوره».(خداوند جاودانند

ي  سـوره ».(دهـد  اي سخت سپيد كه نوشندگان را لـذتي خـاص مـي    بيضاء لذّة للشاربين؛ باده«
  )46ي صافات، آيه

واضمم يدك الي جناحك تخرج بيضاء من غير سوء؛ دست خود را به پهلويت ببـر سـپيد بـي    «
  )22ي ي طه، آيه سوره».(آيد گزند برمي

  تأثير رنگ سياه
عدم ايجاد هر گونـه  تحرك و ساكت و ساكن و غير محرك، ضمن  برخالف رنگ،سفيد رنگي بي

گـردد و سسـتي و كنـدي را حاصـل      ها مي تحريك رواني و جسماني باعث كاهش ساير فعاليت
شود، تسخيركننده و متأثر كننده است، لذا توصيه شده كـه از پوشـيدن لبـاس سـياه مگـر       مي

  درمواقع لزوم خودداري شود.
  فرمايند: حضرت علي(ع) مي

  ».؛ لبـاس سـياه نپوشـيد كـه آن لبـاس فرعـون اسـت       ال يلبسـوا السـواد فانـه لبـاس فرعـون     «
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  فرمايند: پيامبر اكرم(ص) مي
هاي زشت و  مكروه است سياه مگر در سه چيز در موزه(كفش) و عمامه و عبا در قرآن نيز چهره

  كريه و جهنمي به رنگ سياه توصيف شده است.
از آنـان را بـه دختـر مـژده     و اذا بشر احدهم باالنثي ظلّ وجهه مسوداً و هو كظيم؛هرگاه يكي «

  )58ي ي نحل، آيه سوره».(گردد اش سياه مي آورند چهره
هـايي سـياه    يوم تبيض وجوه و تسود وجوه؛(قيامـت) روزي كـه چهـره هـايي سـپيد و چهـره      «

  )106ي عمران، آيه ي آل سوره».(گردد
كه بـر خـدا دورغ   يوم القيامة تري الذين كذبوا علي اللّه وجوههم مسودة؛روز قيامت كساني را «

  )60ي ي زمر، آيه سوره».(بيني اند دو سياه مي بسته
  تأثير رنگ خاكستري

  رنگي است آزاد از هر گونه محرّك يا گرايش دروني، نه اضطراب آفرين اسـت و نـه آرام بخـش.   
گردد كه چشم و اعصاب دچار خستگي و مالمت نگردند، زيرا اعصاب چشم  اين رنگ موجب مي

كه بمانند مواجهه با سفيدي،با شدت آن مقابله كنند و نه مجبورند كه بماننـد   نه اجباري دارند
مواجهه با سياهي فشاري را متحمل شـوند. اوالـدهرينگ فيزيولوژيسـت مشـهور چنـين گفتـه       

چشم و اعصاب هميشه تمايل بيشتري به رنگ خاكستري دارند و موقعي كه ايـن رنـگ   «است:
كنـد،زيرا آرامشـي كـه در اثـر رنـگ خاكسـتري        ايجاد مي وجود نداشته باشد فقدانش ناراحتي

رود، اثـر آرام بخشـي را كـه رنگهـاي هـارموني روي اعصـاب انسـان         آيد از بـين مـي   بوجود مي
گذارند همان اثر را رنگ خاكستري نيز دارد.اثرات رواني رنگ خاكستري باعث شده است كه  مي

مز، سبز بـه اضـافه دو رنـگ خنثـي يعنـي      هاي اصلي شامل زرد، آبي، قر از ديد روانشناس رنگ
هاي اصلي از نظر نقاش زرد، قرمز، آبي و از نظر فيزيكـدان   سفيد وسياه باشند.در حالي كه رنگ

  قرمز، آبي و سبز است.
ي نيازهاي روحي و رواني انسان بـوده و در نهايـت    رنگهاي آبي، سبز و خاكستري تعديل كننده

م و روح انسـان اسـت، لـذا پروردگـار يكتـا در خلقـت       تأمين كننده سالمت چشم و تعادل جس
طبيعت،حكمتي داشته است كه بيشترين رنگ در طبيعت را سه رنگ سبز و آبي و خاكسـتري  
قرار داده است و دعوت به سير در روي زمين عالوه بر جنبه تنبه و توجه به آيـات الهـي تـأثير    

نتيجه تماس با طبيعـت كـه در آن    آرام بخش و حفظ تعادل روحي و عصبي در انسان است در
تفاوت  انسان يا با رنگ مفرّح و نشاط آور سبز و يا با رنگ آرام بخش آبي و يا رنگ متعادل و بي

   گـردد.  شود و كسل و ملـول و خسـته نمـي    خاكستري سروكار دارد به طور طبيعي تحريك مي
هـاي نزديـك بـه     رنـگ  هاي روشن اثر تحريكي زيادي دارند و به همين جهت به طور كلي رنگ

اي  هاي شـغلي و حرفـه   سفيد عالوه بر افزايش فعاليت عمومي بدن باعث پيشرفت كار و فعاليت
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اي و آبي و سياه به جهت كاهش انعكاس نور،اثر  مي گردند و برعكس رنگ هاي تيره نظير:سرمه
 شوند به همـين جهـت اسـت كـه در هـر      محرّك كاهندگي داشته و باعث كم شدن فعاليت مي

  محيطي متناسب با آن بايد رنگ مناسب استفاده شود.
آيد اينكه جمال و زيبايي امري پسنديده است و به همـين   آنچه از روايات اسالمي به دست مي

قياس استفاده از لباس زيبا به عنوان يك نعمت الهي شايسته محسوب مـي گـردد. از حضـرت    
ل و يحب ان يري نعمته علي عبده؛ خدا ان اللّه جميل و يحب الجما«علي(ع) روايت شده است:

  ».جميل است و جمال را دوسـت دارد، دوسـت دارد كـه نعمـت خـود را بـر بنـده خـود بينـد         
  فرمايد: امام صادق(ع) مي

ان اللّه يحب الجمال و التجمل و يبغض البؤس و التباؤس؛خداي متعال دوست دارد زيبـايي و  «
  ».مودن راتجمل را و دشمن دارد فقر و تظاهر به فقر ن

اظهارالنعمة احب الي اهللا من صيانتها فاياك ان تتزين اال في احسن زي قومك؛ اظهـار نعمـت   «
باري تعالي در نزد خدا محبوب تر است از نگاهداري آن نعمـت،پس برحـذر بـاش كـه لباسـي      

  »بپوشي مگر اينكه در بهترين پوشاك قوم خود باشي
گويد: پوشـنده   باس شهرت است، زيرا اين لباس مياز نظر اسالم تنها لباسي كه مذموم است، ل

من در خودخواهي گرفتار است.در غير اين صورت لباس نيك پوشيدن دستور اسـالم اسـت در   
حسنوا لباسكم و اصـلحوا رحـالكم حتـي تكونـوا كـانّكم      «روايتي از پيامبر اكرم(ص) آمده است:

  »شامة في الناس
اي كه ميان شكل، رنگ و بـوي لبـاس بايـد     سه گانه پيامبر اكرم(ص) در يك بيان كوتاه ارتباط

» اصـلحوا «اشاره بـه زيبـايي شـكل لبـاس دارد،    » حسنوا«اند. عبارت برقرار باشد را بيان فرموده
اشاره به رنگ لباس دارد، رنگ آن به گونه اي باشد كه ضمن ارتباط با شـكل لبـاس، پوشـنده    

ره بــه عطــر و بــو دارد، در واقــع اشــا» شــامه«لبــاس بــا محــيط نيــز تناســب داشــته باشــد و
  باشد. مي» اصلحوا«و » حسنوا«نتيجه

  
 تاثير رنگ در انسان  

تواند برانگيزد يا تسكين بخشـد، حسـي از گرمـي يـا سـردي       رنگ عاملي است نيرومند كه مي
هاي مورد عالقه افراد رازهـاي فراوانـي را دربـاره     ايجاد كند، آزرده سازد يا خوشايند باشد. رنگ

بينـايي بـر مـا     -هاي مختلف آشكارا نـوعي تـاثير حسـي    كند. تجربه انرژي رنگ زگو مي آنها با
تواند محيط پيرامون ما را دگرگون سازد و بر خالقيت ما بيفزايد. بـه   گذارد. رنگ مي برجاي مي
تر  هايي سرزنده مان را فراهم آوريم و به انسان توانيم موجبات ارتقاء خودآگاهي ها مي كمك رنگ

  تر مبدل شويم. لو فعا

www.ParsBook.org



        33                                                          روانشناسي رنگ   |فصل دوم     |رنگ  

 

  ها وجود دارد: چندين روش براي تقسيم بندي قاره
  (اين تقسيم بندي به لحاظ تركيب رنگ نماد قاره ها مي باشد)

  : آمريكاقرمز
  : اروپاسبز
  : آفريقاسياه
  : آسيازرد
 : اقيانوسيهآبي

 ها قاره رنگ بين  تقسيم بندي ها مدل
امريكاي  اي هفت قاره

 شمالي
امريكاي 
 جنوبي

 اقيانوسيه آسيا اروپاافريقاجنوبگان

امريكاي  اي شش قاره
 شمالي

امريكاي 
 جنوبي

 اقيانوسيه اوراسياافريقاجنوبگان

 اقيانوسيه آسيا اروپاافريقاجنوبگانامريكا اي شش قاره

 اقيانوسيه اوراسياافريقاجنوبگانامريكا اي پنج قاره

 اقيانوسيه اوراسيا-افريقاجنوبگانامريكا اي چهار قاره

حلقه تشكيل شده است كه در هم ديگر قفل شده انـد و بـه    5نشان اصلي المپيك از همچنين 
 در كنـار هـم    ترتيب به رنگهاي آبي، زرد، مشكي، سبز و قرمز مي باشند كه در زمينه اي سفيد

  اند. قرار گرفته
بخش از دنياست كـه   5نشانگر  توسط پير دي كوبرتين طراحي شد، 1914اين تصوير در سال 

شركت سالم در اين رقابتها را پذيرفته اند. رنگ اين حلقه ها عبارت است از قرمز، سـبز، سـياه،   
  زرد و آبي كه به ترتيب نماد پنج قاره جهان مي باشند.

ترتيب قرار گيري آنها هم معكوس ترتيب قرار گيري اين قاره ها بر روي كره زمين مي باشد. از 
قرمز نماد قاره آمريكا، سبز نماد قاره اروپا، سياه نماد قاره آفريقا، زرد نمـاد قـاره آسـيا و    راست 

  آبي نماد قاره اقيانوسيه است.
در هم تنيدگي اين حلقه ها نيز نمادي از همبستگي و پيوند ملت هاي اين قاره هـا اسـت كـه    

دي حلقـه هـاي پـرچم    هدف اصلي برگزاري اين مسابقات است. نكته ديگر راجع بـه رنـگ بنـ   
   .المپيك اين است كه پرچم تمامي كشورهاي دنيا حداقل يكي از اين پنج رنگ را درخود دارند
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  اجزاي تشكيل دهنده رنگ ها  
  تشكيل شده است كه عبارتند از:هر رنگ اصوال از دو قسمت اصلي 

  رنگ دانه :
كه ماده رنگي نامحلول در آن است ( خاك رس ناخالص رنگي و پودر برف از سنگهاي رنگي به 

  عنوان اولين رنگ دانه ها مورد استفاده انسان قرار مي گرفتند ).
  محمل رنگها:

مايعي است كه با رنگ دانه مخلوط شده كاربرد آنرا آسان مي كند و در چسبيدن آن كمك مي 
كند ( از سفيده تخم مرغ چسب عسل محلول قند به عنوان محمل هاي رنگ استفاده مي شد. 
امروزه متداول ترين محمل هاي رنگ دانه ها را آب يا روغن تشكيل مي دهد. از اينرو رنگ هـا  

  هاي آلي تقسيم مي كنند.  هاي روغني و رنگ رنگ را به دو دسته
  انواع رنگ دانه ها 

  اكسيد ها : 
رنـگ   ) براي تهيه رنگ قرمز مصرف مي شود و يكي از قديمي ترين Fe2O3.2H2Oليمونيت ( 
  دانه هاست.
  ) براي تهيه رنگ قرمز روشن بكار مي رود. Fe2O3هماتيت ( 

) براي تهيه رنگ سفيد روشن و بسيار مرغوب كه در هوا تيره نمـي   TiO2دي اكسيد تيتان ( 
  شود به كار مي رود. معموال آن را با سولفات باريم مخلوط مي كنند.

ZnO     كه از مهم ترين رنگ دانه هاي سفيد است و از تجزيه كربنات روي و يـا سـوزاندن فلـز
  روي در هوا حاصل مي شود.

قرمز تيره دارد و بيشتر براي پوشانيدن سـطح قطعـات فـو    ) كه رنگ سرخ يا  Pb2O3سرنج ( 
  الدي به منظور حفاظت آن ها از زنگ زدن ، كاربرد دارد.

  سولفيد روي و ليتوپن :
سولفيد روي براي تهيه رنگ سفيد مات مصرف مي شود و از مزاياي آن اين است كه بر خالف 

در تجـارت بصـورت مخلـوطي از     ب سرب در هوا سياه نمي شود. اين رنگ دانه معمـوال آسفيد 
  .مصرف دارد كه رنگ سفيد بسيار مرغوب است ليتوپن سولفيد روي و سولفات باريم به نام

  ب سرب :آسفيد 
كه از قـرن هـا پـيش شـناخته شـده بـود .        Pb(OH)2 , pbCO3اين رنگ دانه عمدتا شامل 

به مرور سياه مي شـود . بـراي    H2Oقدرت پوشش آن ها زياد است ولي در هوا به علت وجود 
  تبديل مجدد آن به رنگ سفيد مي توان از تـاثير پـر اكسـيد هيـدروژن بـر آن اسـتفاده كـرد.       
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  دوده چراغ و زغال استخوان :

براي تغيير رنگ سفيد به ميزان دلخواه نيـز مصـرف    يكي از اجزايي رنگ سياه و مركب است و
  مي شود.

  رنگ دانه هاي فلزي :
مانند پودر آلومينيم در روغن جال كه كه از آن براي حفاظت وسايل آهنـي و فـوالدي اسـتفاده    

  مي شود. 
) در روغن جال كه از آن براي ايجاد رنگ بسـيار زيبـاي طاليـي    AL,CUبرنز آلومينيم ( آلياژ 

  ر قاب ها و ... استفاده مي شود.براي دو
 انواع رنگ  

  رنگ دانه ي الوان 
  رنگ دانه هاي آبي :

مهم ترين اين اين رنگ دانه ها آبي پروس و آبي نيلي يا الجورد است. آبي پتروس كه يكـي از  
مهم ترين رنگ هاي آبي است . الجورد نيز يكي از رنگ هاي آبي مرغوب است كـه از حـرارت   

  كائولين ، كربنات سديم ، گوگرد و زغال سنگ در غياب هـوا حاصـل مـي شـود.    دادن مخلوط 
  رنگ دانه هاي زرد :

مهم ترين اين رنگ دانه ها كرومات روي و كرومات سرب است . از قطران زغال سنگ نيز رنگ 
دانه هاي الواني بصورت نمك هاي نـامحلول فلـزات بـه دسـت مـي آيـد كـه در هيدروكسـيد         

له مي بندد. اين ژله را پس از خشك كردن به صورت پودر با رنگ دانه هاي آلومينين بصورت ژ
      نظير كربنات كلسيم و سيلسس مخلوط مي كننـد و در انـواع رنـگ هـاي مـورد نيـاز بـه كـار         

  مي برند. 
  روغني    رنگ

ها ، رنگ دانه را در يك روغن خشك شونده كه استر گليسيرين بـا اسـيدهاي    در اين نوع رنگ
ها در هوا اكسيده   نظير اسيدهاي اوليك و يا لينولنيك مي باشد حل مي كنند. اين روغنچرب 

         اي سـخت مقـاوم و محـافظ تشـكيل     شده و به تركيبات سير شـده تبـديل مـي شـوند و اليـه     
   .مي دهند كه از نفوذ آب در رنگ دانه جلوگيري مي كنند

  رقيق كننده :
براي رقيق كردن و سهولت كاربرد رنگ به كار مي رود و معموال يك حالل هيدرو كربني نظيـر  

  ترپنتين است كه به روغن تربانتين شهرت دارد.
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  خشك كننده :
هاي روغني است كه در حقيقت نقش كاتاليزور در تسـريع اكسيداسـيون و    يكي از اجزاي رنگ

       معموال مخلـوطي از اكسـيد هـاي سـرب ، منگنـز و كبالـت در       خشك شدن رنگ ها را دارد و 
  ( روغن بزرك )بصورت استر مصرف مي شود. 

  پالستيكي  رنگ
با اضافه كردن رزين هاي سنتزي نظير رزين حاصل از فنل و فرمالدئيد كه خاصيت پالسـتيكي  
دارد در روغن جال رنگ هاي پالستيكي حاصل مي شود. اين نوع رنگ ها به خاطر دوام و قابـل  

  شستشو بودن اهميت و كاربردهاي زيادي دارد.  
  لعابي يا مات   رنگ

به روغن جال آن را به صورت مات درآورده و بعـد بـراي    TiO2با اضافه كردن رنگ هايي نظير 
  مات كردن هر نوع رنگي به كار مي رود . 

  رنگ اتومبيل 
اين نوع رنگ ها بايد اين ويژگي را داشته باشند كه به سرعت در هوا خشك شـوند. بـراي ايـن    

يـا اسـتات    منظور رنگ دانه را در حالل هاي آلي بسيار فرار نظير استات آميـل ، اسـتات اتيـل   
  بوتيل حل مي كنند .

  . هاي متاليك ( فلزي ) از رنگ دانه هاي فلزي استفاده مي شود براي رنگ
  محلول در آب   رنگ

اين نوع رنگ ها از معلق كردن رنگ دانه ها در آب مخلوط با يك چسب محلول در آب تهيه 
  روغني ارزانترند و قابل شستشو نمي باشند .هاي  مي شوند. از رنگ

  غير شفاف  رنگ
رنگيني كه روي سطح چـوب را مـي پوشـاندكه ايـن      عبارت است از مايع چوب در رنگ آميزي

سخت و غير شفاف روي چوب باقي مي ماند  مايع رنگين پس از خشك شدن به شكل يك قشر
  ممكن مي كند .غير  و به كلي نقش چوب را مي پوشاند و تشخيص چوب را

: رنگ روغني تركيبي است از پودر رنگ، حالل، روغن جال، اسكاتيف، غيرشفاف روغني رنگ
دهنده و غيره است كه به نوع پودر رنگ داراي رنگهاي متفاوتي است.رنگ روغني  مواد انعطاف

دسته مات و براق تقسيم ميشود.براي زدن رنگ روغني الزم است سطح چوب را به روغن  به دو
 آغشته و سپس با بتونه روغني پر نموده و آن را رنگ نمود.حالل اين نوع از رنگها تينر اليف

 روغني مي باشد.از اين رنگ براي مصارفي كه در معرض رطوبت قرار مي گيرند مانند: در و

  .شود پنجره هاي ساختمان ، كابينت آشپز خانه و كالً اشياي قابل شستشو استفاده مي
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رنـگ مطلـوبي    ي غير شفاف است كه بافت چوبي را مخفي مي كند و در عوضنوعي جال انامل
جال در مقابـل   به آن مي دهد. انامل خيلي سخت و داراي قابليت ارتجاعي خوبي مي باشد. اين

  .كرد تغييرات آب و هوايي مقاوم است.انامل را مي توان به وسيله تينر رقيق
 

 ها رنگ قساما:  
  دسته اصلي تقسيم مي شوند:به طور كلي رنگ ها به سه 

  هاي گرم رنگ-1
رنگ هاي گرم محرك سيستم عصبي بوده و احساسات را تشديد مي كنند. اين دسته از رنـگ  
ها به وضوح قابل رويت بوده و موجب جلب توجه مي گردند. رنگ هاي قرمـز، نـارنجي، زرد، و   

  ارغواني رنگ هاي گرم هستند.
 -شـوند كـه شـامل زرد    به عنوان رنگهاي گرم شناخته مي چرخه رنگهارنگهاي گرم نيمه قرمز 

  باشد. بنفش مي-سبز و قرمز
 :اين رنگها القاء كننده گرمي و راحتي هستند. نقاط قوت  
 رنگهاي گرم زيادي در تصوير باعث تضعيف برجستگي كه بايد در تصوير  ط ضعف:نقا

  شود. وجود داشته باشد مي
هاي گرم خاصيت گرمـي ودر كنـار رنگهـاي سـرد      نكته: بنفش نقشي دوگانه دارد در كنار رنگ

دانست ودر كنـار  » زرد = قرمز = آبي «هاي اصلي را  توان رنگ خصلت سرد دارد. بطور كلي مي
  را در گروه رنگهاي مكمل طبقه بندي كرد.» بنفش -سبز  -نارنجي «ن سه رنگ ديگر آ

  هاي سرد رنگ-2
رنگ هاي سرد رنگ هاي آرامش بخش هستند و هارموني آن ها در محيط هاي مختلف بـيش  

  تر است و زياد درچشم نيستند. رنگ هاي آبي، نيلي، سبز از جمله رنگ هاي سرد هستند.
بـنفش   -سبز و آبي  -رنگ به عنوان رنگهاي سرد شناخته شده كه شامل آبي نيمه آبي چرخه 

  باشد. مي
         نقاط قوت: اين رنگها آرام و راحت هسـتند. ايـن رنگهـا ممكـن اسـت بصـورت غيـر

صميمي و بي تكلف و ساده ديده شوند و براي انتخاب به عنوان پس زمينـه مناسـب   
  هستند.

  داشته و ممكن است براي تصـاوير گرافيكـي   نقاط ضعف: اين رنگها احساس منفعالنه
 قوي مناسب نباشند.
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  رنگ هاي خنثي-3
رنگ هاي خنثي رنگ هايي هستند كه در طيف رنگي وجود نداشـته و از تركيـب رنـگ هـاي     
ديگر به وجود مي آيند و مي توانند اثرات مثبت يا منفي داشته باشند. سياه، سفيد، خاكستري، 

  هستند. بژ و قهوه اي رنگ هاي خنثي
  

  رنگ هاي سرد رنگ هاي گرم و
ــا در  ــگ ه ــه يرن ــيم      چرخ ــرد تقس ــرم وس ــاي گ ــگ ه ــته رن ــه دو دس ــاني ب ــه آس ــگ ب                   رن

به دو آن ها وحاضـر در دايـره رنـگ القاءكننـده گرمـا       مي شوند.قرمز،نارنجي،زرد وتركيبات دو
             ،وسبز ،آبي ، بنفش وتركيبات دوبه دو آن ها حاضر در دايـره رنـگ ،بعنـوان رنـگ هـاي سـرد       
مي باشند،رنگ هاي گرم وسرد داراي ويژگي هايي هستند كه بـا آشـنايي و شـناخت آن هـا ،     

  دد. پاره اي از اين ويژگي ها عبارتند از:دامنه كاربرد اين نوع رنگها مشخص تر ميگر
درجه حرارت رنگ ها تا حدودي به وجود رنگ ها در دنياي واقعي بستگي دارد. قرمز و نارنجي 
رنگ هايي هستند كه در آتش هستند . زرد رنگي است كه در نور خورشـيد وجـود دارد ، آبـي    

  رنگي است كه در آُسمان ، در آب و يخ موجود است. 
نظره تابستاني رنگهاي گرم قرمز ، زرد و نارنجي وجود دارند، در يك منظره زمسـتاني  در يك م

و برفي رنگهاي سرد آبي و بنفش حضور دارند. دو دسته رنگهاي گرم و سـرد از جهـت تـاثيري    
كه بر بيننده دارد ، كامال متفاوت اند ولي بي ترديد استفاده از آنها به روحيه شما يا فضايي كه 

فراهم آوريد، بستگي دارد. در كل اين نكته را بايد به ياد داشت كه رنگ هاي گـرم ،   ميخواهيد
مثل رنگ قرمز ، به گونه اي خود را به بيننده نزديك ميكنند، گويي به سمت ما در حركت اند. 
درست بر خالف آن رنگ هاي سرد مثل رنگ آبي ، فاصله و دوري را نمودار ميشوند. به همـين  

گرم ، رنگ هاي پيشرو نيز ميگويند زيرا چشم را به طرف خـود جلـب كـرده و     دليل رنگ هاي
 "دور شـونده "نقشي برجسته در يك تصوير القاء ميكنند در حاليكه رنگ هاي سرد رنگ هـاي  

هستند كه تضاد مسافت را القاء ميكنند و نشان ميدهنـد. در نتيجـه ، رنـگ هـاي گـرم بـراي       
و اين نوع رنگ ها فضاها را كوچكتر نشان ميدهند ، اما  فضاهاي بسته و كوچك مناسب نيستند

  رنگ هاي سرد محيط را بزرگتر نشان ميدهد.
رنگ هاي گرم و سرد در كنار هم جازبـه زيـادي ايجـاد ميكنـد، بـه طـور مثـال ،         به كار بردن

گذاشتن يك گلدان نارنجي در زمينه يك ديوار آبي روشن سبب تشديد و نمايان شدن هـر دو  
شود. گذاشتن يك عنصر تزئيني آبي در مقابل ديوار قرمز نيز باعث آرام شـدن شـدت    رنگ مي

  شود. رنگ مايه قرمز مي
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رنگ هاي گرم تاثيري چون جريان مواد مذاب از دهانه آتـش دارد ، مهـاجم و توجـه برانگيـز ،     
 رنگ گرم خودنما است و احساسات را برمي انگيزد. وجود رنگ گرم در محل كار آهنگ حركت

  كند.  كند. تركيب رنگ هاي گرم در كنار هم جسور، غني و زنده جلوه مي را سريعتر مي
طيف سبز تا بنفش كه شامل آبي و سايه هاي خاكسـتري اسـت ، رنـگ هـاي سـرد را شـامل       
ميشوند. اين رنگ ها همان تأثير سرما زايي را دارند كه نگاه كردن به تصوير آالسكا ، در بيننده 

  د . اثر اين رنگ ها نقطه مقابل اثر رنگ هاي گرم است . رنگ هاي گرم است. به وجود مي آور
  فعاليت متابوليسم بدن را كند مي كند ودر بيمارستان ها براي آرامش بيمـاران روانـي بـه كـار     

  مي رود.
رنگ هاي سرد ،بيزاري ،بيهودگي و دل گيري را بيان مي كند.در عين حال بازتاب رنـگ هـاي   

في نيست ،مجموعه اي از رنگ هاي سبز وآبي گاه احساس پاكيزه و جذاب فرو سرد هميشه من
  رفتن در يك آبگير خنك كوهستاني را تداعي مي كند .

هنگامي كه چشم ،رنگ زرد درخشنده اي را مي بيند ،پيام به مغز رسـيده ومغـز آن را ترجمـه    
ل مي شـود . ايـن   مي كند ،سپس گرماي حاصل از نور خورشيد تداعي شده وحس گرمي منتق

  مسئله با ديدن رنگ آبي ،به صورت برعكس اتفاق مي افتد . 
پيرامون اين موضوع آزمايشات علمي بر روي دو گروه از افراد در يك رديف سـني ودر دو اتـاق   
مجزا ولي با شرايطي يكسان ويا طرح رنگ هاي متفاوت انجام پذيرفته است به اين ترتيـب كـه   

در ديگري از رنـگ هـاي گـرم اسـتفاده      اق ها تنها از رنگ هاي سرد ودانشمندان در يكي از ات
  كرده اند. دماي هر اتاق در ابتدا يكسان بوده وبه مرور كاهش يافته است .

 11نتايج ،اين گونه نشان داد ،افرادي كه در اتاقي با رنگ هاي گرم حضـور داشـتند ،در دمـاي    
افرادي كه در اتاقي با رنگ هاي سرد بودنـد  درجه سانتيگراد احساس سرما كردند در حالي كه 

  درجه سانتيگراد از سرماي موجود شاكي شدند.  15،در دماي 
  اين مسئله دليل خوبي براي وجود انرژي در هر رنگ وتأثيرات آن در حس دماي محيط است.

براين اساس وبا توجه به خاصيت سردي وگرمي رنگ ،در هر آب وهوايي ميتوان كمبـود حـس   
موجود را با رنگ جبران نمود. به عنوان مثال براي انتخاب طرح رنـگ اداري ، صـنعتي و   دماي 

مسكوني در منطقه اي با آب و هوايي سرد و زمستان هاي طوالني، استفاده از رنگ هـاي گـرم   
ورد، آ هم آرامش و آسايش فضا را افزايش ميدهد و هم حس گرما را در محـيط بـه وجـود مـي    

با آب و هواي گرم ، استفاده از رنگ هـاي خنثـي ،ماليـم و سـرد بسـيار      حال آنكه در مناطقي 
  مناسب است. 

موضوع جدي در مورد رنگ ، روانشناسي رنگ و تأثير آن بر روي محيط پيرامون است. انتخاب 
رنگ مناسب از نظر روحيه اي كه آن رنگ ايجاد ميكند، بسيار حائز اهميـت اسـت و طراحـان    
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كنند. به عنوان مثال، در فروشگاه كه قرار است  يلي زياد استفاده ميحرفه اي از اين موضوع خ
مشتري هر چه بيشتر پول خرج كند، بايد رنگ و فضايي چشمگير به كار برد تا اجنـاس جلـوه   
مضاعف پيدا كنند و يا در يك سالن توليد كه كاركنان بايـد از پويـايي الزم برخـوردار باشـند،     

داشته باشد. يا فضاي اتاق نشيمن كه قـرار اسـت محيطـي     رنگ مناسب در فضاي سالن حضور
صميمي براي صحبت هاي خانوادگي باشد و اشتياق اعضاي خانواده را برانگيزد ، بايـد از رنـگ   

  در خور برخوردار باشد. 
منظور از رنگ هاي گرم، رنگ هايي هستند كه احساس گرما، خورشيد را در ذهن بيننده زنده 

دهنـد كـه    ها را بيشتر در داخل ساختمان هايي مورد استفاده قرار مـي  ميكنند. اين نوع رنگ
  فقدان نور خورشيد را القاء و فقدان آن را جبران كنند.

سازد.  رنگ هايي كه مايه آبي در آنها باشد در ذهن انسان زمستان، يخ، برف و آب را متبادر مي
تـأثير نـور زيـاد و يـا مسـتقيم       در رنگ آميزي داخلي از اين رنگ ها به منظور بي اثر سـاختن 

شود. اگر از اين رنگ ها به طور صحيح استفاده نشود موجب انـدوه و   خورشيد نيز استفاده مي
  كسالت و دلسردي در روحيه كاركنان خواهد شد. 

) بر روي افراد زيادي به عمل آورده، مشخص شده yaneschبر اساس آزمايشهايي كه يانش (
بر آنها غالب است داراي نگرشي انزواطلبانه نسبت به دنياي بيـرون  است، افرادي كه رنگ سرد 

هستند. سازگاري با شرايط و حاالت جديد و ابراز احساسات آزادانه براي آنها دشوار اسـت. ايـن   
افراد از نظر هيجاني سرد و خوددار هستند. در رابطه ذهنيت و عينيت تأكيد آنـان بـر ذهنيـت    

فت كه شخصي كه رنگ گرم در او غالب اسـت در نظـام يـانش    است. به طور خالصه ميتوان گ
  شود.  برونگرا و شخصي كه رنگ سرد بر او قالب است در نظام او درونگرا محسوب مي

  رنگ هاي خنثي
رنگ هاي خنثي در گستره اي از روشن تا تيره موجود هستند و رنگهـايي برگرفتـه از طبيعـت    

زمين ،شن ،گرانيـت ،مرمر،چـوب ،بلوط،حصـير    محسوب مي شوند . برف ،ابر ،گچ ،سنگ،خاك،
،ذرت ،قارچ،آج ويا موا د مصنوعي مانند فلز ،شيشه ،سيمان و غيره از جمله موادي هستند كـه  

  رنگ هاي خنثي را تشكيل مي دهند . 
رنگ هاي خنثي ،رنگ هايي هستند كه از ميزان زيادي رنگ سفيد برخوردار بوده ولي به هـيچ  

(قرمز،آبي وزرد ) وثانويه (سبز ،نارنجي وبنفش) متمايل نيستند. بـا ايـن   يك از رنگ هاي اوليه 
تعريف رنگ هاي كم مايه مانند صورتي كمرنگ يا آبي آسماني جزء رنگ هاي خنثي محسـوب  

  ولي رنگ كرم يكي از رنگ هاي خنثي به حساب مي آيد . نمي شود
اي بسـيار محـدود ماننـد    تركيب بندي رنگي با رنگ هاي خنثي ممكن است از تركيب رنگ ه

  سياه ،سفيد و خاكستري تشكيل شده باشد و شامل رنگ كرم نيز مي باشد .
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رنگ هاي خنثي در دنياي آراستگي محـيط از اهميـت بسـياري بـر خـوردار بـوده و كـاربردي        
هستند . خنثي بودن آنها به اين معناست كه مي توان به راحتي در كنار هر رنگ ديگري بدون 

از دست رفتن زيبايي هر يك از ديگر رنگ ها ،تركيبي مناسب در فضا ايجاد كرد  احتمال وجود
    با توجه به آنكه اين رنگ ها نيز آرامبخش و ماليم هستند ، بـا پوشـش ديـوار بـا يكـي از آنهـا      

مي توان پس زمينه خوبي براي نصب تابلو ،نوار هاي چاپي و كاغذي ،پرده ها و بـه طـور كلـي    
هم آورد. اگر فضايي به قدري از لـوازم آراسـتگي پـر شـده باشـند كـه احسـاس        ديوار كوبها فرا

آرامش را برهم ريزد ،يكي از راههاي ايجاد تعادل در محيط با حفظ همان وسائل ،رنگ آميـزي  
سطوح اصلي ويا تعويض پوشش هاي ثانويه مانند پرده ها و.... به يكي از رنگ هاي خنثي است 

.  
متي از فضا مانند يك ديوار ،درب ،پنجره ويا هـر خـورده ريـزي بـه     هنگامي كه قصد داريد قس

را  طور كلي هر وسيله اي كه در محيط وجود دارد ،به محض ورود بيننـده بـه داخـل ، نظـر او    
جلب نكند ، آنها را به يكي از رنگ هاي خنثي رنگ آميزي كرده ويا رنگ خنثي را در انتخـاب  

  آنها در نظر بگيريد . 
     ت رنگ هاي خنثي براي رفع عيوب معمـاري و شكسـتگي هـا و فـرو رفتگـي هـا      از اين خاصي

مي توان بهره زيادي كسب كرد ،به عنوان مثال ،با رنگ آميزي بخشي از فضا كه داراي مشـكل  
      ساختاري است و شما نمي خواهيـد فـوري مـورد توجـه بيننـده قـرار بگيـرد ،توسـط يكـي از          

وانيد آن را در نظر اول بپوشانيد، بكارگيري رنگ هـاي خنثـي   رنگ هاي خنثي به راحتي مي ت
        در محيط نيز با اهداف گونـاگون آراسـتگي آن آن از رنـگ هـاي خنثـي انتخـاب شـده اسـت        

  مي توانيد داراي دو هدف باشد :
جلب نظر بيننده به طرف اثر هنري تابلو ويا لوح كه در اينجا بـا نـور پـردازي ،ايـن تأكيـد       -1

  مي شود. بيشتر
  ي دارتر.ژتغيير فضاي يكنواخت با عنصري با رنگ آميزي گرم وانر -2

اگر نياز ولزوم به جلوه دادن فرورفتگي در كنار پنجره وپله مورد تأكيد باشد ،به طور قطع يـك  
ويا تركيبي از چند رنگ گرم را در كنار رنگ هاي ماليم وخنثي مي توان به كار گرفـت تـا بـه    

  ربيننده در حال عبور از آن محيط را به خود جلب كند.اين ترتيب نظر ه
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 ها گام رنگ  
اند. صـوت هـم ماننـد نـور و حـرارت       هاي طبيعت از امواج يا ارتعاشات ساخته شده تمام پديده

امـواج  درجه. همين طـور اسـت    73000درجه تا  32ديده ايست برخاسته از ارتعاشاتي ميان پ
تريليـون   134انـد) ايـن ارتعاشـات     گفتـه  ارتعاشـات حرارتـي  (كه عالمان فيزيك به آن حرارتي

شـود و بـه    تريليون آغـاز مـي   483كه از  ارتعاشات نورياست. همچنين است  تخمين زده شده
   گردد. تريليون ختم مي 708

ها موسـوم اسـت نشـان     اعداد ذيل درجات ارتعاشات هفت رنگ رنگين كمان را كه به گام رنگ
  دهد.  مي
  تريليون موج يا ارتعاش در ثانيه 483قرمز: -1
  تريليون موج يا ارتعاش در ثانيه 513نارنجي: -2
  تريليون موج يا ارتعاش در ثانيه 543زرد: -3
  ثانيه تريليون موج يا ارتعاش در 579سبز :  -4
  تريليون موج يا ارتعاش در ثانيه 630آبي:  -5
  تريليون موج يا ارتعاش در ثانيه 669نيلي : -6
  تريليون موج يا ارتعاش در ثانيه 708بنفش: -7
  

 سـبز  -زرد – نـارنجي  – قرمزتنظيم شده است:  رنگين كمان رنگهايبر اساس  ها چرخه رنگ
بنفش رنگـي را   -تركيب جديد قرمز دايره. با قرار دادن اين طيفها در حول يك بنفش – آبي –

شود. با استفاده از  دهد كه در رنگين كمان وجود ندارد، ولي در چرخه رنگها يافت مي نتيجه مي
  شود. تر مياين چرخه رنگ فهميدن ارتباط بين رنگهاي مختلف آسان

  
  

  اجزاء چرخه رنگ
اند. چرخه رنگ ارتباط بين رنگها  تمام رنگها از تركيب سفيد، سياه و رنگهاي اصلي ساخته شده

  كند. را تشريح مي
   رنگهاي اصلي
) رنگهاي خالص بوده و از تركيب هيچ رنگ ديگـري بـه دسـت    آبيو  زرد، قرمزرنگهاي اصلي (

(يا به قـولي   خاكستري تيره فام دارآيند. اگر سه رنگ با هم مخلوط شوند نتيجه كار رنگ  نمي
  ) است.اي قهوهيا  سياهديگر 
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   رنگهاي ثانويه
رنگهـاي   بنفشو  سبز، نارنجيآيد .  از تركيب مساوي دو رنگ اصلي رنگهاي ثانويه به دست مي

  ثانويه هستند.
   هاي مرتبه سوم رنگ

سـبز از   -بـنفش و آبـي    -نـارنجي، آبـي   -سـبز، زرد  -بنفش، زرد -نارنجي، قرمز-رنگهاي قرمز
  .دهند رنگهاي اصلي و ثانويه با هم تركيب شده و رنگهاي مرتبه سوم را تشكيل مي

  
  
  
  

 :خواص رنگ  
  رنگ ها داراي خواص زير مي باشند:

شدت رنگ: كه مربوط به پر رنگي و كم رنگي آن است. رنـگ هـاي اصـلي داراي بـاالترين      -1
  باشند.شدت رنگ يا درخشندگي مي 

ارزش رنگ: روشني يا تاريكي رنگ هاي مختلف را ارزش رنگ مي گويند. رنگ هاي تاريك  -2
تر و شفاف تر از نظر بصري سنگيني و وزن بيشتري از رنگ هاي روشن تـر و خفـه تـر دارنـد.     

  رنگ هاي تيره به نظر كوچك تر از رنگ هاي روشن مي آيند. 
  اي مختلف مثل قرمز، آبي و يا سبز است.) هيو: هيو اسامي رنگ هHueته رنگ ( -3

  
  ي مبناها رنگنام  فهرست

 آبي آسماني جوگندمي سماقي كتاني

 آبي دريايي چرمي سوسني كرپ

 آبي كبود چمني سياه (مشكي) كرم

 آبي متاليك حنايي سيكلمه غازي كله

 آبي نفتي خاكستري شامپايني كهربايي

 آبي خاكي شتري گچي

 آجري خاكي باز شرابي گردويي

 اُخرايي (زرد تيره) خردلي شفقي گلناري (گل اناري)
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 اي ارده خرمايي شنگرفي بهي گل

 ارغواني خزه اي شويدي گل چناري

 اركيده دارچيني شكالتي گل خاري

 استخواني دانه اناري شير در غرابه گلي

 اطلسي دودي شير شكري گندمي

 آل دوغي شيري اي گوجه

 آلبالويي دوغي روشن صدفي گيالسي

 الماسي ذغالي صورتي الجوردي

 اناري روناسي طاليي الكي

 انگوري زرد قناري عاجي ليمويي

 بادامي زرد عسلي ماشي

 بادمجاني زرد طاليي علفي ماهاگوني

 برگ سنجدي زرشكي عنابي مخملي

 برنزه زعفراني فندقي مرجاني

 بژ زمردي فوالدي مسي

 بلوطي زنگاري اي فيروزه مشكي (سياه)

 بلوند پالتينه زيتوني قارچي مغزپسته اي

 بلوند ساقه چناري قرمز آتشي نارنجي

 بنفش سبز آووكادو قرمز فالوني نباتي

 بنفش بالنشي سبز ارتشي جگري نخودي

 بنفش ياسي اي مغزپستهسبز  قرمز ماتيكي نسكافه اي

 پرتقالي سبز ميشي قرمز (سرخ) (در فارسي افغانستان)نصواري 

 پركالغي سبز سيدي اي سوخته قهوه نفتي

 اي پسته سبز فسفري فلفل نمكي اي نقره

 پوست پرتقالي سبز لجني قهوه اي ميخكي نوك مدادي

 پوست پيازي سبز اي قهوه نيلي

 اي ترمه سدري كاربني نيلي سير

 تنباكويي سربي كافوري هلويي
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 ترياكي سرخ كاكائويي هلي

 تمشكي سرخابي كالباسي هلي روشن

 تنباكويي اي سرمه كاهگلي هلي تيره

 طوسي سفيد مهتابي كاهويي هلي سير

 اي) (نوعي قهوه جفتي سفيد نعنائي كاهي ياسي

 جگري سفيد يخچالي كبريتي ياقوتي

 جوزي سفيد كبود يشمي

هاي اصـلي نيـز وجـود دارنـد كـه بـا افـزودن         هاي گوناگوني از هر كدام از رنگ ها و طيف پرده
...» و  متاليـك ، كمرنـگ، پررنـگ، مايـل بـه، بـاز، كـدر      روشن، تيره، تند، سير، مات، «هاي  واژه

  شوند. نامگذاري مي
  

www.ParsBook.org



47 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رنگ تركيب و خلق
  رنگ هاي اصلي
  رنگ هاي مكمل
  رنگ و كنتراست
  رنگ هاي روشن
  رنگ هاي تيره
  رنگ هاي گروه كار
  جدول تركيب رنگ ها
  طيف رنگ ها
  ماهيت رنگ ها

  
   

  
  
  
  
  

www.ParsBook.org



       48                                                 تركيب و خلق  رنگ   |فصل چهارم     |رنگ  

 

 هاى اصلى (اوليه): رنگ  
 ي تـوان همـه   هاى اصلى شامل سه رنگ زرد، آبى و قرمز است كه با ايـن سـه رنـگ مـى     رنگ
آورد. البتـه حضـور رنـگ سـفيد      دسـت   به –حتى رنگ سياه  –هاى موجود در طبيعت را  رنگ

  الزامى است.
  آيد: هاى ثانويه به دست مى هاى اصلى رنگ از تركيب رنگ

  زرد + قرمز -> نارنجى 
 هاى اصلى رنگ قرمز + آبى -> بنفش هاى ثانويه رنگ

  آبى + زرد -> سبز 
 هاى مكمل: رنگ  

كننـد و   هنگام مشاهده همديگر را طلب مـى   هاى مكمل در واقع نوعى تضاد هستند كه به رنگ
كننـد. هرگـاه دو رنـگ مكمـل بـاهم       كنند و يكديگر را كامل مـى  در كنار هم ايجاد تحرك مى

خواهد بود و تحـرك آن از بـين خواهـد رفـت و رنگـى خنثـي       تركيب شوند نتيجه خاكسترى 
  بدست خواهد آمد.

هـاى   اما دو رنگ مكمل در كنار هم موجب درخشانى و جلوه يكديگر هستند. در طبيعت رنـگ 
هـاى   كه گل سرخ در ميان انبوهى از برگ شوند چنان مكمل در كنار هم به زيبايى مشاهده مى

  ترين تضادهاست. ل از سادههاى مكم سبز قرار دارد. تضاد رنگ
تـوان   شود تا مكمل آن رنگ بر روى رنگ همجوار آشـكار گـردد. مـى    رؤيت يك رنگ باعث مى

هاى نامساوى و مساوى با هم تركيب نمود و طيف  هاى مكمل را دو به دو با نسبت رنگ  ي همه
  دست آورد. هاى رنگى به وسيعى از خاكسترى

  زرد)رنگ سبز (آبى +  -<مكمل رنگ قرمز 
  رنگ بنفش (آبى + قرمز) -<مكمل رنگ زرد 
  رنگ نارنجى (زرد + قرمز) -<مكمل رنگ آبى 

اين تضاد مبين كنتراست صد در صد حاصـله از رنـگ مـى باشـد     -كنتراست صد در صد رنگ 
روشني) و در عين حال همان كنتراست همجوارى دو رنگ مكمـل انـد   -(جدا از كنتراست تيره
  ضى رنگها در تضاد با تاثيرات هماهنگى قرار مى گيرند.كه از طرفى در مورد بع

تصوير گامى هماهنگ از خاكسترى هايى است كه از تركيب رنگهاى مكمل بوجود آمده اند.گام 
 در همين گام مزبور تركيب شده از دو جفت رنگ مكمل نزديك به هم مى باشد كه خاكستري

  بر دو جفت ديگر غالب است.
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 :رنگ و كنتراست  
  .هاي گوناگون هنر است اي رشته هاي پايه ست به معناي تضاد است و يكي از اصلكنترا

تضاد و كشمكش متقابل عناصر اثر هنري موجب برقرار شدن ارتباطي منطقي ولي متضاد بـين  
شود و در تاثيرگذاري اثر بسيار موثر است، چرا كه درك انسـان از بسـياري چيزهـا بـا      اجزا مي

  .آيد كيفيت، و معناهاي آنها به دست مي شكل، ي تجربه و مقايسه
روشـني،  -هـاي رنـگ، تيرگـي    در هنرهاي تجسمي نظير نقاشي، عكاسي و گرافيـك كنتراسـت  

رود و اثـر هنـري را    بـه كـار مـي    …غيرهندسي و -باريكي، هندسي-اندازه، جهت، بافت، پهني
  .كند تاثيرگذار مي

روشني بهره گرفته و با تابانيدن نـور در  -تيرگيبراي نمونه، رامبراند معموال از كنتراست شديد 
ها  اند، بر اين بخش هاي تيره وسيع در تابلو قرار گرفته هاي مورد نظرش كه در ميان سايه بخش

  .كند تاكيد مي
  

 :رنگ هاي اصلي
 زرد -قرمز -آبي      

  :رنگ هاي روشن
 رنگ اصلي + سفيد      

  :رنگ هاي تيره
  رنگ اصلي+ سياه      

  
  رنگ هاي روشن  

وقتي كه ميزان مناسب رنگ سفيد به يك رنگ اصلي بيفزائيد به طريقي كه هنـوز مايـه اي از   
رنگ اصلي باقي بماند ،شما به روشن ترين ويا نامفهوم ترين بيان از رنگ اصـلي رسـيده ايـد و    

بسياري يه اگر تمامي رنگ هاي اصلي را به اين حد رقيق كنيد ودر كنار هم به كار بريد ، ميل 
همنشيني پيدا مي كنند ويه تركيبي مي رسيد كه براي القا ء حالتي از سبكي بسـيار مناسـب   

  است.
  رنگ هاي تيره  

اگر يك رنگ اصلي را به ميزاني با سياه در آميزيد كه هنوز اندكي از هويت رنـگ اصـلي بـاقي    
ي تيره با درجات مختلـف  بماند ، آن رنگ را به حداكثر تيرگي رسانيده ايدو تركيبي از رنگ ها

فضايي بسته ، محدود وقالب گرفته به وجود مي آورد . اگـر در چنـين فضـايي شـيئي را قـرار      
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نور تابانده ايم  دهيم كه رنگ روشن تري نسبت به فضاي اطراف خود داشته باشد ، گويي برآن
به قابي بـراي   را مي پوشاند ودر عين حال يو كامالًبرجسته كرده ايم . مشكي زوايد غير ضرور

  نمايش ارزش اشياء ومحصول مورد مورد نظر بدل مي شود.
رنگ هاي تيره چون رنگ ها يقرمز ،ارغواني تيره ،سبز تيره ويا آبي تيره ، احساسي از بزرگـي و  

     اي ت ويـژه اسـ قد كند وبـه وسـايل ومحصـول مـا نيـز ارزش و      قدرت و فرادستي را منتقل مي
ه نهايت مي رسد كه در بين گروهي از رنگ هاي روشن تر به كـار  مي بخشد . تأثير آن وقتي ب

  گرفته شود.
  رنگ هاي گروه كار  

از ميان رنگ ها ، سه رنگ سبز ، قرمز و زرد را رنگ هاي گروه كار مي نامند و رنگ آبـي غيـر   
    فعال و آرامش دهنده و با كار و فعاليت ارتباطي ندارد ، بلكـه بـه آرامـش و خشـنودي مربـوط     

  ي شود .م
از لحاظ توانايي شان براي ايجاد و حفظ عمل مؤثر ايفا » گروه كار«نقش هايي كه اين سه رنگ 

  مي نمايند ، عبارتند از :
موجب نرمش پذيري اراده مي شود . اين نرمش پذيري به شخص امكان مي دهـد تـا   » : سبز«

ص مي تواند كاري را به در برابر مشكالت ايستادگي كند . از طريق اين ايستادگي است كه شخ
  انجام رساند و بدين سان موجب كسب احترام بيشتري براي خود شود .

نيروي اراده را به وجود مي آورد ، اين نيرو خواهان عمل و كارآيي است و اين امر نيـز  » : قرمز«
  به نوبه خود موجب خشنودي خاطر مي گردد ، زيرا فعاليت مناسبي را انجام داده است .

: موجب لذت ارادي از عمل گرديده و به شخص توانايي پيش بيني وضع خـود و نتـايج   » زرد«
  فعاليتش را درآينده مي دهد . حتي از آن هم فراتر رفته و شخص را وادار به تفكر مي كند

  تركيب رنگهاجدول 
 قرمز + زرد = نارنجي قرمز زياد + زرد + آبي = خرمايي

 آبي + قرمز = بنفش قرمز كم + زرد + آبي = قهوه اي

 آبي+ زرد = سبز  آبي + زرد = سبز

 سبز لجني= سبز + مشكي  آبي + قرمز =بنفش

 آبي آسماني= سفيد + آبي  آبي+ سياه =سرمه اي

 زرشكي= قرمز + مشكي  آبي + سفيد آسماني 

 ) (قرمز+ صورتي سير= زرشكي آبي + سياه +سفيد =طوسي
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 +سفيد = فيروزه اي زرد(كم) + آبي زرد+قرمز= نارنجي

 نارنجي +قهوه اي = حنائي زرد+آبي=سبز

 فيروزه اي پر رنگ= سبز + آبي  زرد+ سفيد = نخودي

 سورمه اي= آبي + كمي مشكي  زردكم + آبي + سفيد = فيروزه اي

 سفيد + سياه = خاكستري زرد + آبي كم + سفيد = ليمويي

 قرمز + سفيد = صورتي  زرد زياد + + آبي + سفيد كم = مغز پسته اي

 مشكي + قرمز +زرذ = قهوه اي روشن صورتي + زرد = كرمي

 صورتي + زرد = كرم  آسماني + سياه + طوسي

 اي مايل به سبز سياه + زرد = قهوه قهوه اي + زرد + سفيد = اكر

 قهوهاي + قرمز = گلبه اي زرد + سفيد + قهوه اي + اكر = طاليي

 نارنجي + زرد = خردلي ارغوانيآبي + زرد + سفيد = 

 سياه+ نارنجي = قهوه اي سبز + قرمز = بلوطي ( شكالتي )

 سفيد+ آبي تيره= آبي روشن زرد + سياه كم + سفيد = سير

 قرمز+ بنفش= بنفش مايل به صورتي سياه كم + زرد + آبي = يشمي 

 زرد+ سفيد= ليمويي  زرد + آبي كم + قرمز كم = رنگ گونه

 قرمز كم + آبي = نيلي  + سفيد = انواع خاكستريسياه 

 قرمز زياد + آبي = سرخابي زرد + سفيد + آبي = ارغواني

 قرمز + سفيد = صورتي آبي + زرد + سفيد = سبز روشن

 قرمز + سياه = جگري آبي + زرد = سبز روشن خنثي

 سفيد + قرمز + زرد + قهوه اي = رنگ معمولي صورت
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 هـاي  رنـگ 
 در توانـد  ي 
 مـورد  در ي

 ماننـد  نـگ 
) نـانومتر  65
 طيـف  را ي 

 ادراك. سـت 

  
 نشـان داده     
كيـب هـاي     

  
نس كـم تـا   

ان مي تر) بي
نفش) است. 
نگ استفاده 

حفظـي   ـك 

ري رنـگ در   
هـا عبارتنـد      

                      

ر از مـداوم  طيـف 
مـي و اسـت  شـده 

اي بيانيـه  دقيـق  
رن تـك  نور كه ن

56( قرمـز  دروژن 
رنگـي اشياء اغلب

اس مـوج  طـول  ز
  .  نماييد

ور را بـه عنـوان
ه بسـياري از ترك

موج كوتاه و فركان
مت 9- 10نومتر = 

نانومتر (پايان بن 
 عنوان نام يك ر
ن تر به عنوان يـ

   در بحث رنگ.
 هاي اندازه گيـر
شـخص اسـت. آنه

CIE .  

                      

ط بينيم مي شور
ش تشكيل منفرد

و كلي راهنماي 
گفتن براي است 
هيـد طيـف  از 2
ا اما. گيرند مي ر
از اي بيانيـه  از تر

مشاهده برداري

ر طول موج از نـو
ما آن را يافت كـه

  گ توليد.

ج بلند به طول مو
نانو 1حد نانومتر (
400گ قرمز) تا

 طور معمول به
يل از دنباله آسان

G. Biv - سنت
است. سيستم ي

شنايي رنـگ مش
ستم رنگ كمي 

ب و خلق  رنگ

منش يك توسط ها
موج طول يك ز

يك( زير نمودار
امن كافي اندازه

-3 انتقال يا و) ر
قرار مناسب موج
بيشت خيلي است

chroma نقشه

 خالص در از نظر
ام گ هاي طيفي،

همان ادراك رنگ

ت كه از طول موج
ور معمول در واح

نانومتر (رنگ 700
ديگر به - است

ال صرفا به اين دلي
vي شخص: روي.

روشنايي، و  شباع
نگ، اشباع، و روش
سيستم ها و سيس

تركيب   |هارم 

  گها
ه رنگ تفكيك يا

از طيفي رنگ). 
در كه همانطور 

به اين. است شده
نانومتر 632( رمز
طول محدوده ر
ا رنگ وخواص ج
aticity نمودار ر

ف از رنگ هاي
رنگ خوبي براي

ج نور مي تواند ه

پ به راست است
 طول موج به طو
ست كه تقريبا از
 دنباله براي نيل
جانده شده در باال
م و نام خانوادگي

اش،  رنگص رنگ،
 كه مربوط به رن

س Ostwaldي و

فصل چه   |گ  

  رنگطيف
ي و كمان رنگين 

مرئي طيف( في
موج طول با باط
شد داده نشان) گ
قر نئون هليوم ر
د آنها كه چرا ت

موج طول از سيعي
در توان مي را گ

ن معمول به تعريف
ده است. اين كار

ختلف از طول موج

ن پيشرفت از چپ
ر با فركانس باال.

ود.طيف مرئي است
 اين نامه من در
ي شود. است گنج
ي گويند، مانند نام
ژگي ذاتا تشخيص
امترهاي مختلف

Munsel ذهني

رنگ
 

در
طيف
ارتب
رنگ
ليز

است
وسي
رنگ

اين
شد
مخ

اين
نور
شو
در
مي
مي
ويژ
پارا
lاز:
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ج است. نـور  
يفي) از نـور  
وثر مي توان 

أل اسـت كـه   

 480 nm 

بي شكل  س
هم متفـاوت  

 
شه براي نـور  
االيي بـيش   
 بـه مـوازات   

ـكل بـر اثـر    
 يـك قطعـه    

 منشأ واقعي 

                      

سته از طول موج
ج (رنگ هاي طي
شتر از جدايي مو

دارد؛ فقط در خأل

 بـا طـول مـوج     
 .را دارد1/4

سيليسه قطعه ي 
 آن ها اندكي با ه

 .ديك مي شود
يب شكست شيش
 آبي در سطح بـا
 جدا از هم ولي

اند، به همين شـ
ور به وسـيله ي

ها مي شناختند؛
  .خته بود

                      

ي يك توزيع پيو
578 K، طول موج

است. حتي بيش ور

بستگي د تابش
 .ستقل است

) براي نـور آبـي
 4561مقدار 67

ي به طور مايل به
كه زاويه شكست

مود بر سطح نزد
ي تابد. چون ضري
ج بلند است، نور
دو بخش باريكه،

  .ند
هاي طيف مرئي ا

تجزيه نو" شوند.

 از زمان يوناني ه
ار انداخت، ناشنا

ب و خلق  رنگ

داراي ك به سفيد ،
80ياتور سياه در

منشو يك مثلط

 ف رنگ

حدي به فركانس
ي از فركانس مس

شيشه ي كوارتز)
 nm 0ول موج

ورهاي قرمز و آبي
 وجود مي آيد ك

و قرمز به خط عم
شيشه مي  باال به

 قرمز با طول موج
سطح زيرين، هر د
شه خارج مي شون
مام طول موج ه
خود تفكيك مي

را دست كم "ها
ا در اين راه به كا

تركيب   |هارم 

نزديك خورشيد
راديه اساسا يك

متوسط واگراجدا
 به دست آورد .

ي در مواد و طيف
در تمام مواد تا ح
ج الكترومغناطيسي

بي شكل (ش ليس
ي نور قرمز با طو

رتوي شامل نور پ
 پرتو شكست به
ي بيش تر از پرتو
ور قرمز و آبي از
وتاه بيش از نور
 از شكست در س
پرتو اوليه از شيش
د نيز كه شامل تم
ه اجزاي طيفي خ

 مشهور رنگ ها
تون نبوغ خود را

فصل چه   |گ  

ر سفيد، يا نور از
خورشيد است كه
فيد را مي توان ج

توري پراشيك 
وتون، پاشندگي
رعت انتشار نور د
رعت انتشار امواج

 : عنوان مثال
سيلريب شكست

و براي 1/4636دار
 همين دليل، اگر
بد، در شيشه دو

ت؛ پرتو آبي كمي
تو نوري شامل نو
ي با طول موج كو
 مي شكند، پس
مديگر و موازات پ
تو هاي نور سفيد
كست با شيشه به

 "يشه
پديده ي م"رچه 

نيوت  تا زماني كه

رنگ
 

نور
از خ
سف
با ي
نيو
سر
سر
به ع
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توجيه پذيرفته شده ي آن زمان اين بود كه نور در حين عبور از منشور، تغيير شكل پيـدا مـي   
در مي آيد و بعد از گذشتن از اليه هاي ضخيم تر شيشه، طـوري   قرمزكند؛ يعني ابتدا به رنگ 

  .تبديل مي شود بنفشدر نهايت،  و سبزتغيير مي كند كه به رنگ 
اين توجيه، هيچ يك از خواص مشخص اين پديده را توضيح نمي داد و به پرسش هاي مربـوط  

 .به اين زمينه نيز پاسخي نمي داد
مثالً اگر واقعاً ضخامت شيشه است كه رنگ نور خروجي را تعيين مي كند، پس چرا وقتي نـور  

رنگي توليد نمي شود و چرا الگوي رنگ ها زماني كه  سفيد از يك شيشه ي معمولي مي گذرد،
 باريكه از نزديكي يال منشور يا نزديك قاعده مي تابد، فرقي نمي كند؟

نيوتون نيز مانند انيشتين كه بيش تر ايده هاي انقالبي، طي دوراني به ذهنش خطور كـرد كـه   
ارمنـد اداره ي ثبـت اختراعـات    تقريباً ارتباط علمي با بيرون نداشت (در اين دوران او در برن ك
آغاز و تكميل كـرد،  1665,1666بود)، بيش تر كارهاي مهم خود را در سال هاي شيوع طاعون 

  .زندگي مي كرد وولستورپسال هايي كه دانشگاه كمبريج بسته بود و وي همراه مادرش در 
مايشـاتي كـه   و مجموعه ي آز (1726-1642)درك امروزي ما از نور و رنگ، از اسحاق نيوتون 

  .منتشر كرد، شروع مي شود 1672در 
او نخستين كسي بود كه مفهوم رنگين كمان را درك كـرد؛ وي نـور سـفيد را بـا يـك منشـور       

 .منكسر كرد و آن را به اجزاي سازنده ي خود تجزيه كرد
 :نظر نيوتون چنين بود

يده ي مشـهور رنـگ   در آن جا من براي خودم يك منشور مثلث القاعده از شيشه ساختم تا پد
 .ها را آزمايش كنم

در ابتدا مشاهده ي رنگ هاي زنده و جذابي كه به اين وسيله توليد مي شـد، سـرگرمي بسـيار    
  .لذت بخشي بود؛ اما پس از مدتي تصميم گرفتم آن ها را دقيق تر بررسي كنم

اي كـه از  با كمال تعجب ديدم كه اين نورها به شكل دوك خارج مي شوند نه به شـكل دايـره   
 !قوانين پذيرفته شده ي شكست نور انتظار داشتم

و ديدم كه نوري كه به يك سر تصوير نزديك بود، خيلي بيش تر از نور سر ديگر شكسته شـده  
علت واقعي تجزيه شدن نور و بسط يافتن تصوير آن اسـت   است. و به اين ترتيب معلوم شد كه

 .تشكيل مي شودكه نور از پرتوهايي با قابليت شكست متفاوت 
به بيان ديگر، به نظر نيوتون، نور سفيد تغيير شكل پيدا نمي كند بلكـه از لحـاظ فيزيكـي بـه     
اجزاي تشكيل دهنده اش (كه رنگ هايي متفاوت دارند) تجزيه مي شود و علت اين امر، تفاوت 

 .در قابليت شكست شيشه براي رنگ هاي متفاوت است
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تنتاج متوقف نكرد. او منشور ديگري را بر سر راه نور تجزيـه  نيوتون آزمايش هايش را با اين اس
 :شده گذاشت و چنين مشاهده كرد

زماني كه هر كدام از اين پرتوها به خوبي از انواع ديگر جدا مي شد، از آن به بعد، رنگ خـود را  
به طور كامل حفظ مي كرد و در اثر هيچ يك از تالش هاي من، كوچـك تـرين تغييـري نمـي     

 .كرد
ين مشاهده كامالً با ديدگاه قبلي كه طبق آن، عبور از درون شيشه، رنگ را عـوض مـي كنـد،    ا

 :ناسازگار بود؛ نيوتون اين آزمايش را تعيين كننده تشخيص داد
اگر منشور، نور سفيد را به اجزاي طيفي آن تجزيه مي كند، بايد امكـان معكـوس كـردن ايـن     

بتوان تمام رنگ هاي رنگين كمان را با هم تركيب كرد فرايند هم وجود داشته باشد، يعني بايد 
 .و دوباره نور سفيد به دست آورد

عالي ترين و عجيب ترين تركيب به سفيد مربوط است. هيچ يك از انواع پرتوها نمي توانـد بـه   
تنهايي اين تركيب را ايجاد كند. نور سفيد همواره مركب است و براي سـاختن آن تمـام رنـگ    

 .ضروري اند و بايد به نسبت مناسب با هم درآميزند هاي ياد شده،
 :اشتباه است اگر تصور كنيم همگان توضيح نيوتون را پذيرفتند؛ برعكس

از بحث هايي كه انتشار نظريه ي نـورم برانگيخـت، چنـدان آزرده شـدم كـه وقتـي آرامـش و        
وهبتي چنـان  خونسردي ام همچون سايه اي گريزان از دست رفت، نابخردي خود را در ترك م

 .بزرگ سرزنش كردم
    يكي از جنبه هاي بارز كار نيوتون، كاربرد زيباي چيـزي اسـت كـه امـروزه آن را روش علمـي     

مي ناميم. نيوتون پس از رسيدن به اين فرض كه رنگ هاي ناشي از تجزيـه ي نـور، نتيجـه ي    
  :وابستگي ضريب شكست به رنگ هستند، نتيجه گرفت كه

 دوباره از منشور بگذرد ، نبايد تجزيه شود.اگر رنگ معيني  -1
 تركيب مناسب رنگ هاي طيفي بايد دوباره نور سفيد توليد كند. -2

پاشندگي در تمام مواد وجود دارد. هر كسي از منظره ي رنگين كمان لذت برده باشـد، شـاهد   
در پـايين   آبـي -بـنفش  تجزيه ي نور سفيد به وسيله ي آب بوده است. توجه كنيـد كـه رنـگ    

در پايين آن ديده مي شود. البته ناظر به طرف خورشـيد نگـاه نمـي     قرمزرنگين كمان و رنگ 
 .كند؛ بلكه در خالف جهت نگاه مي كند

و ... در شكل نشان داده  سبزبه اين نكته هم توجه كنيد كه بقيه ي نورهاي رنگين كمان مثل 
ر قطره هاي آب باران، شكست پيدا نشده اند اما تمام آن ها نيز در نور خورشيد وجود دارند و د

 .نشان داده شده در شكل، به چشم مي رسند بنفشو  قرمزكرده و مانند رنگ 
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  ارنجي + آبي = (زرد + قرمز) + آبي = سياه (خاكستري)ن -1
  بنفش + زرد = (آبي + قرمز) + زرد = سياه (خاكستري) -2
  سبز + قرمز = (آبي + زرد) + قرمز = سياه (خاكستري) -3

  بنابراين متوجه مـي شـويم كـه محصـول ايـن سـه تركيـب چيـزي جـز خاكسـتري نيسـت .           
در تناسب علمي خاص خود تركيب شوند نتيجه اينچنين اما تنها در صورتي كه اين تركيب ها 

خواهد بود و در غير اينصورت خاكستري بدست آمده به يكي از رنگهاي نـاب متمايـل خواهـد    
  بود . 

درنتيجه محدوده رنگهاي خنثي خود شامل طيف وسيع و متنوعي خواهد بـود. كليـه رنگهـاي    
هد كه اگر براي هركدام درجات تيرگي و خنثي بعالوه رنگهاي ناب مجموعه اي را تشكيل مي د

  روشــني را هــم در نظــر بگيــريم كليــه رنگهــاي موجــود در طبيعــت را شــامل خواهــد شــد.  
حال كه ارتباط را دانستيد. مي توانيد براحتي رنگ مورد نظر خود را هنگام كار بيابيد يا تركيب 

ما به راحتي آنرا در طيف كرده وبسازيد . در حيطه رنگهاي ناب مشكل چنداني وجود ندارد. وش
  رنگهاي ناب پيدا خواهيد كرد.

اما اكثر رنگهاي طبيعي شامل مجموعه رنگهاي خنثي مي شوند . و هرچه از خلوصشان كاسته 
شود يافتن مكان آنها در طيف رنگ مشكلتر خواهد بود. براي شروع حدس بزنيد رنگـي را كـه   

دارد .سپس آنرا با رنگ مكملـش يـا يـك     مي بينيد به كدام قسمت از طيف رنگهاي ناب تعلق
خاكستري  تركيب كنيد .وسپس براي رسيدن به درجه روشنايي مطلوب آنرا با سـفيد تركيـب   

  كنيد و اين كار را تا رسيدن به رنگ مورد نظر ادامه دهيد.
  به مثالهاي زير توجه كنيد: 

را در خود دارد.  رنگ خاكستري طبق آنچه در متن درس عنوان كرديم خاصيت سه رنگ اصلي
ودر نتيجه با هر رنگي كه تركيب شود نقش رنگ مكمل را ايفا مي كنـد و رنـگ مـورد نظـر را     

  خنثي مي كند.
مثال: خاكستري + آبي = (آبي + قرمز + زرد ) + آبي = ( قرمـز + زرد) + آبـي= نـارنجي+ آبـي =     

  آبي خاكستري
فيد را بـازي مـي كنـد مـثال در     در ابزار مختلف نقاشي گاهي شفافيت ودرخشش نقش رنگ س

آبرنگ بجاي افزودن رنگ سفيد تنها آنرا با آب بيشتر تركيب مي كنيم . تا اليه شـفاف تـري را   
  ايجاد كند.

  

www.ParsBook.org



58 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صنعت خدمت رنگ در
  كاربرد رنگ در صنعت
  رنگ در خدمت زيبايي صنايع
  جدول مفهوم رنگ در صنعت
  رنگ در طراحي و چاپ
  رنگ در بسته بندي
  رنگ در ديگر صنايع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.ParsBook.org



       59                                            رنگ در خدمت صنعت   |فصل پنجم     |رنگ  

 

 كاربرد رنگ در صنعت 
رنگ جزيي مهم درطراحـي صـنايع اسـت.رنگ هـاي اسـتانداردبراي مقاصـدايمني وشناسـايي        
بكارمي روند.تباين رنگ هاباعث شناسايي اجزاماشين ازيكديگروافزايش ايمني مي شود.از اثرات 

  روانشناسي رنگ براي افزايش راحتي وبهره وري كارگران استفاده مي شود. 
وراسيون يا جهت اضافه كردن هرگونه قابليت بر روي يـك  از رنگ براي محافظت، نگهداري، دك
هايي از محافظـت عبارتنـد از:    شود.مثال گردد، استفاده مي سطح كه توسط رنگدانه پوشانده مي

از آن در  1پوشاندن سطح فلزات براي كند كردن خوردگي، يا رنگ كردن خانه جهت محافظت 
  برابر عناصر خارجي(آب، خاك و...).

هـاي   باشد.استفاده مثالي از دكوراسيون، رنگ كردن اتاقي براي آماده سازي آن جهت جشن مي
شود، شامل برگرداندن رنگي خاص از روي سطح و يـا اسـتفاده بـر روي     ديگري كه از رنگ مي

حرارتي از آن سطح در كاربردهاي مختلف است.  ي سطوح بر عليه حرارت يا موازات با استفاده
مثال كاربردي ديگري در اين زمينه، بـراي تشـخيص دادن عالمـات صـنعتي يـا هشـدارها، يـا        

باشـد. رنـگ را بـراي هـر      كاربردهاي نظامي مي ي ها در صنعت يا در زمينه عالمت گذاري لوله
اي يـا در   تي، عالمـات جـاده  توان استفاده كرد، براي مثال در هنر، پوششهاي صـنع  جسمي مي

اسـت،   ها جهت جلوگيري از خوردگي توسط آبها. رنگ يك محصـول نيمـه تمـام شـده     لنگرگاه
رسـد. از رنـگ    بدين معني كه بعد از استفاده توسط كاربر است كه به مرحله پايـاني خـود مـي   
ز زي سـطوح نيـ  همچنين همراه با مخلوط كردن لعاب، براي پوششهاي پيشرفته و صـيقلي سـا  

  توان استفاده كرد مي
بينيم حاصـل طـول مـوج     اي بنام سردي يا گرمي هستند. رنگي كه ما مي رنگها داراي مشخصه

(در انتهـاي طـرف گـرم) و     فروسـرخ قابل ديدن بـين   iطيفهاينور منعكس شده از رنگ است. 
  (در انتهاي طرف سرد) قرار دارند. فرابنفش
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  صنعتجدول مفهوم رنگ در 

  
  
  
  
  
  

 توضيحات مفهوم رنگ

 قرمز
 

 نشـاني  آتـش  تجهيـزات  نگهـداري  محلبهدادناختصاصبراي حريق
 عالئـم  آتشنشـاني،  شـلنگ  جعبـه  حريـق،  آژير هاي جعبه مانند،
 نشاني آتش هاي پمپ و حريق هنگام در اضطراري خروج

 شيميايي مواد حاوي ظروف ديگر يا ايمنيظروفشناساييبرايخطر
 خطر عالئم و موقت موانع يا و ها حفاظ در ها چراغ اشتعال، قابل

 روي اضـطراري  توقـف هـاي  اهـرم  و هايدكمهدادننشانبرايتوقف
 خطرناك هاي ماشين

خطرات/خطرناك نارنجي
 بيولوژيكي

 كـه  ماشـين  يـك  خطرنـاك  هـاي  قسـمت گـذاريعالمتبراي
 ايـن . گـردد  شوك يا و شدگي له شدگي، قطع به منجر تواند مي
 المپهـاي . شـود  مـي  داده نشـان  متوسط خطر نمايش براي رنگ

 .دارد داللت بيولوژيكي خطرات بر قرمز نارنجي يا نارنجي  مهتابي
زرد و سياه/ زرد  بريـدگي،  به منجر است ممكن كه فيزيكيخطراتنمايشبراي هشدار 

 اجسـام  بـين  كـردن  گيـر  يا تصادف لغزيدن، سقوط، شدن، قطع
 .شود متحرك

 ايمنـي  تجهيزات و اوليه هاي كمك جعبهمحلدادننشانبراي ايمني سبز
 .شود مي استفاده

 و كـردن  اسـتفاده  كردن، روشن مورددركردنخطراعالمبراي اخطار آبي
 دادن نشان براي همچنين تعمير، تحت تجهيزات دادن حركت يا

 .شود مي استفاده رنگ اين از اطالعاتي تابلوهاي و عالئم
به مايل ارغواني

 قرمز
 ايكـس،  اشـعه ( يـونيزان  تشعشعات تابشخطردادننشانبراي
 )غيره و گاما بتا، آلفا،

براي نشان دادن راه رو هاي ترافيكي (مسير تـردد ماشـين آالت   محدوده و مرز سفيد
ها (فاصـله عمـودي پلكـان، جهـت و خطـوط       حمل بار)، راه پله

 شود. رنگ استفاده ميمرزي) و عالئم جهت نما از اين 
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 صنايع رنگ در خدمت زيبايي  
هاي رنگي در بسته بندي پالسـتيكي،  1وسعت و ميزان به كارگيري افزودني ها به ويژه مستربچ

توسط نام هاي تجاري معروف، آن قدر شدت گرفته كه مصرف كنندگان را به طور جدي تحت 
تأثير قرار مي دهد. در حال حاضر مستربچ رنگي، عاملي براي جدا كـردن نـام هـاي تجـاري و     

شديدي در بـه  شناسايي محصوالت اصل و كپي از يكديگر است و نام هاي تجاري بزرگ رقابت 
كارگيري نمونه هاي برتر آن دارند. در ايران اما اين موضوع تنها در خصوص كپي سازي ظروف 
خارجي مورد توجه جدي قرار گرفته است. صنعت بسته بندي پالستيكي ايران، مسـتربچ هـاي   
رنگي را چندان مورد توجه قرار نداده و به نظر مي آيد همواره شوك هاي ناشي از شكست هاي 
تجــاري بايــد صــنعت مــا را بــه جلــو بكشــاند. ايــن كــم كــاري و كــم تــوجهي حتــي گريبــان 
توليدكنندگان و واردكنندگان مستربچ هاي رنگي را نيز گرفته و ايشان وضع موجود را پذيرفته 

  و منتظر محركي از بيرون هستند. 
مختلف رنـگ  جلوه هاي ويژه رنگي در قطعات پال ستيكي، پديده اي است كه به مستربچ هاي 

كه داراي رنگدانه هاي ويژه هستند و يا با استفاده از تكنيك ويژه اي تهيه شده اند، مربوط مي 
شود. وارد شدن در اين محدوده با تمام رنگي شدن صفحات مجله، امكان پذير شده است؛ چـرا  

چيـزي كـه    كه بسياري از جلوه هاي رنگي، يا معادل فارسي ندارند و يا اگر هم دارند، دقيقا آن
به چشم بيننده مي رسد، نيستند. در هر حال سعي شده است در حد امكان با انتخـاب عكـس   
هايي مناسب، جلوه هاي رنگي مختلف نشان داده شوند. با آوردن معادل هـاي انگليسـي انـواع    
جلوه ها، عال قه مندان مي توانند در صورت تمايل از طريـق كاتـالوگ فروشـندگان رنـگ و يـا      

  ، درك روشنتري از مطلب به دست آورند و با جلوه هاي ويژه رنگي بهتـر آشـنا شـوند.    اينترنت
كاالها و بسته بندي آنها يكي از فاكتورهاي جلب كننـده مشـتري اسـت و در دنيـاي پررقابـت      
تجارت امروز، بيش از پيش اهميت پيدا مي كند. برخي كاال هاي گران قيمت، مثل جـواهرات،  

شته نيز بهترين و شيك ترين بسته بندي ها را داشته اند. ولي به نظر مي عطر و ادوكلن، از گذ
رسد اين مساله به ساير كاال ها نيز گسترش پيدا كرده است و توليدكنندگان در كنـار نـوآوري   
در محصوالت، براي زيباتر جلوه دادن محصوال ت خود نيز هزينه مي كنند. به ويژه از هنگـامي  

ويس گسترش پيدا كرده اند، شكل ظاهري و در كنار آن رنگ بسـته  كه فروشگاه هاي سلف سر
  بندي اهميتي تعيين كننده در موفقيت كاال در بازار پيدا كرده است. 

                                                            
و پس از سرد  رنگ دانه هايي هستند كه از تركيب ذارت رنگي با افزودني هاي شيميايي تحت حرارت تهيه شدهمستربچ ها  ١

  شدن و خرد كردن به دانه هاي ريز، در رنگ آميزي محصوالت پالستيكي مورد استفاده قرار مي گيرد
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استفاده از رنگ به كمك طراحي، نقش مهمي در جلوه بسته بندي دارد. در واقـع اهميـت كـار    
زنـدگي رنـگ   "يدا كند؛ به گفته اي طراحان، با استفاده از رنگ، مي تواند جلوه نهايي خود را پ

رنگ لبخند طبيعـت  "؛ از ديدگاه يك شاعر نيز "رنگ زندگي است!"است! و از ديدگاهي ديگر 
  . "است

صنعت رنگ براي بهبود ظاهر بسته ها كمك بزرگي مي كند. روان شناسي بحث مهمـي اسـت   
ي ويژه هم جاي ديگري در كه مسلما طراحان موفق، آنها را در نظر دارند.اما رنگ ها و جلوه ها

  اين ميان براي خود باز كرده اند. 
آخرين گزارشات تجاري گواه از آن است كه در دنياي پررقابت مستربچ سازي، بزرگـان صـنعت   
در آمريكا، اروپا و آسياي جنوب شرقي، بقاي خود را در توليد مستربچ هاي ابتكـاري و جديـد،   

بينند و از چندين سال پيش، مانند بسياري صـنايع  در كنار مستربچ هاي مختلف افزودني مي 
  ديگر به تحقيق و توسعه توجـه بيشـتري كـرده و در ايـن زمينـه سـرمايه گـذاري كـرده انـد.          
 محصوالت پال ستيكي با رنگ هاي متلون، ظـاهر متاليـك، ظـاهر سـراميكي، درخشـان يـا بـه        

شـبرنگ، گرانيتـي،   ، طـرح چـوب، صـدفي، مرواريـدي، هولوگرافيـك،      "هـاي اليـت  "اصطالح 
 فلوروسنت، فسفرسنت، رگه دار... نمونه هايي از هنر رنگ در جلوه بخشي بسـته هـا و سـطوح    
       پالســتيكي و حتــي تــزيين بســته هــاي كــادويي اســت. برخــي از مهــم تــرين و رايــج تــرين  

  مستربچ هاي رنگي ويژه صنعت پال ستيك، در دنباله مطلب معرفي شده اند. 
ه اين گونه مستربچ ها، به طور كلي مي توان آنها را به دو گروه اصـلي تقسـيم   از نظر روش تهي

  بندي كرد: 
  گروه اول:

مثل متاليك هاي مختلف با نماي طال يي و نقره اي، يا درخشان، فلوئوروسنت ها، فسفرسئانس 
 ها، فتوكروميك ها، ترموكروميك ها يا صدفي ها كه با تهيه رنگ دانه هاي مربوطـه و مخلـوط  

كردن آنها با پايه پليمر مورد نظر و با استفاده ازهمان تكنيك معمول مستربچ سازي، قابل تهيه 
هستند. در اين گروه، انتخاب و استفاده از رنگدانه و داي با ويژگي هاي مورد نظر، بسيار تعيين 

  كننده است. در اينجا به برخي از جلوه هاي ويژه رنگي اشاره مي شود: 
ت فلزي معلق با درخشندگي زياد در زمينه پليمر شفاف استفاده شود، ايـن ذرات  اگر از ذرا -1

نور را منعكس مي كنند و در واقع در زمينه پليمر، برق مي زنند ولـي در عـين حـال ورقـه يـا      
سطح پال ستيك همچنان شفاف است و نور را از خود عبور مـي دهـد و كـل مجموعـه حالـت      

ــد    ــي را خواهـ ــفاف انعكاسـ ــه شـ ــي    دوگانـ ــاي رنگـ ــوه هـ ــوع جلـ ــن نـ ــه ايـ ــت. بـ داشـ
Reflective/Transmissive گويند.  مي  
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را جذب مي كنند و انرژي جذب شده را با طـول   UVبرخي رنگ دانه ها نور فوق بنفش يا  -2
موج بيشتر منتشر مي كنند. با استفاده از اين رنگ دانه ها، سطح بـه وجـود آمـده، لبـه هـايي      
خواهد داشت كه شبرنگ هستند و نوراني تر از سطوح به نظر مي رسند. اين نـوع جلـوه هـاي    

  مي شوند.  Edge Glowرنگي تحت عنوان 
از سـولفيدهاي فلـزي غيرآلـي بلـوري      Phosphorescentسفرسـنت  رنگ دانه هـاي ف  -3

تشكيل شده اند، كه انرژي را جذب كرده و آنها را به صورت نور بازتاب مـي دهنـد. اسـتفاده از    
اين رنگ دانه ها سبب تابان بودن جسم در تاريكي مي شـود. ايـن رنـگ دانـه هـا بـر دو نـوع        

نور بازتابيده شده از آن، روشـن تـر و بـادوام تـر     هستند؛ نوع اول خيلي سريع شارژ مي شود و 
است، نوع دوم كه اين ويژگي ها را ندارد، بيشتر مرسوم ولي ارزان تر است. جلوه اين رنگ دانـه  

  ها در پليمرهاي شفاف بهتر است.
4- Thermochromic  ترموكروميك ها رنگ دانه هايي هستند كه با حرارت تغيير سايه يا

shade د و بيشتر در بسته بندي هاي هوشمند كاربرد دارند ولي در هـر حـال،   نشان مي دهن
جزء رنگ دانه هاي ويژه محسوب مي شوند و براي جلوه بخشي به قطعات رنگ شده نيز مـورد  

  استفاده قرار مي گيرند. 
5- Photochromic       فتوكروميك ها رنگ دانه هايي هسـتند كـه در اثـر تـابش نـور فـوق :

  مي شناسيم.  "فتو كروميك"دهند كه اين پديده را به نام  بنفش، تغيير رنگ مي
يعني گرانيتي و مرمري يا سـنگ ماننـد، بـا     Granite/Marbleتوليد قطعه اي با ظاهر  -6

اختال ط دقيق رنگ زمينه و رنگ متضاد جداگانه و نيز اسـتفاده از روش قالـب گيـري خاصـي     
  امكان پذير است. 

تلف صدف، سبب ايجاد ظاهري مـي شـود كـه بـه صـدفي يـا       نور تابيده شده از سطوح مخ -7
Pearlescent      ،معروف است و به ويژه در پليمرهايي كه ضريب شكسـت نـور زيـادي دارنـد

  بهتر و بيشتر خود را نشان مي دهد. 
با ظاهر شيري و پررنگ كه از زواياي مختلف، تغيير سـايه نشـان    Iridescentرنگ هاي  -8

  و زيبا به قطعه مي بخشند. مي دهند، تصويري رويايي
9- Pearl/marble   طرح صدف و مرمر، تركيبي از درخشندگي صدف و اسـتحكام مرمـر را :

  به قطعه رنگ شده مي بخشند كه جلوه اي منحصر به فرد دارد. 
10- Tortoise Shell :"با استفاده از اختال ط رنگدانه هاي نـاهمگن و   "پوست ال ك پشتي

  ف يا غيرشفاف، به دست مي آيد. متضاد با رنگ هاي شفا
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11- Infrared  ،رنگ هاي مادون قرمز كه بيشتر در بسته بندي هاي هوشمند كاربرد دارنـد :
در اثر تابش امواجي با طول موج مشخص كه در محدوده امواج بلنـد بـه شـمار مـي رونـد، بـه       

  صورت شفاف يا مات تغيير مي كنند. 
نيك ديگري است كه با استفاده از براده چوب در كنار ظاهر چوب مانند پال ستيك ها، تك -12

دانش مستربچ سازي به دست آمده است. استفاده از افزودني هاي مناسـب كـه بتواننـد توزيـع     
مورد نظر ذرات چوب در زمينه پليمر را فراهم كند، تر كنندگي الزم را براي آنها به وجود آورد، 

ــد د   ــول فراينـ ــب را در طـ ــداري مناسـ ــز پايـ ــاص دارد.   و نيـ ــت خـ ــد، اهميـ ــته باشـ   اشـ
13- Wood Grain   نوع ديگري از ظاهر رنگي قطعات و محصوالت پالستيكي اسـت. بـراي :

ايجاد ظاهر و گره هاي چوب در ظاهر قطعه، استفاده از رنگدانه هاي خاص و روش هاي خـاص  
  قالب گيري تزريقي مورد نياز است.

، سبب توليد قطعات و سطوحي مي Florescentاستفاده از رنگدانه هاي فلوئورسنت يا  -14
  شود كه از خود نور مي تابانند و سبب جلب توجه بيننده مي شوند.

تركيب دقيقي از رنگدانه و داي(جوهر) سبب توليد تغيير رنگ بين دو رنـگ متضـاد مـي     -15
 Chromaو ايـن پديـده بـه عنـوان      Chameleon effectشود. اين دورنگي ويژه به نـام  

Shift ناخته مي شود.ش  
رگه هاي مختلف يا پرك هاي فلزي با جلوه هاي دلخواه بـا افـزودن ذرات فلـزي بـا دانـه       -16

بندي هاي مختلف، الياف مقاوم يا ذرات دلخواه ديگر كه جلوه مورد نظر را به رنگ مي دهد، به 
  دست مي آيد.

ذرات كروي داخل كره هاي شيشه اي كه به ويژه در پليمرهاي شفاف استفاده مي شـود،   -17
 Mistyاسـت. ذرات   Glimmerيكي ديگر از روش هاي توليد پالستيك هاي با ظاهر ويـژه  

Pearl  بــا جلــوه هالوگرافيــك را هــم مــي تــوان در پليمرهــاي شــفاف بــه كــار بــرد و ظــاهر
Glimmer .مه مانند تهيه كرد  

) از اختالط پودر فلز با پالستيك در حالت مذاب پليمـر  Metallicظاهر فلزي يا متاليك( -18
  به دست مي آبد.

ــا    -19 ــا برخــي داي هــا، قطعــه رنگــي ولــي شــفاف ي از اخــتالط پالســتيك هــاي شــفاف ب
Transparent .توليد مي شود  

يـا شـكارچي   كـه بـه لبـاس نظـامي      Camouflageتا به حال براي توليد جلوه رنگـي   -20
معروف است، از چندبار رنگ زدن روي يكديگر استفاده مـي شـد. ولـي اكنـون بـا اسـتفاده از       

  مستربچ ويژه مي توان قطعه اي با اين ويژگي را پس از تزريق قطعه به دست آورد.
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  گروه دوم:
در توليد گروه دوم، بايد از روش هاي خاصي استفاده شود، مثال هايي از اين نـوع جلـوه هـاي    

  رنگي در اينجا آورده مي شود: 
رنگ هاي متلون يا رنگ هايي كه ساده نيستند و از يك رنگ زمينه تشـكيل شـده انـد، در     -1

حالي كه يك يا چند رنگ ديگر به صورت رگه هاي رنگي داخل زمينه به چشم مي خورنـد، بـا   
     رهـا، توليـد  استفاده از تكنيك ويژه و توجه به خواص و ويژگـي هـاي سـيالن مسـتربچ و پليم    

مي شود.در حقيقت اين مستربچ ها، تركيبي از حداقل دو مستربچ هستند كـه ميـزان سـيالن    
يكي از آنها در دماي ذوب پليمر پايه و مستربچ رنگ اصلي، از مستربچ ديگر كمتـر اسـت و در   

يي نتيجه كمتر از ديگري با پليمر پايه مخلوط مي شود و خود را به صورت رگه در محصول نها
مي دهد.معموال رگه دار بودن ظاهر محصوالت رنگي، پديـده مطلـوبي نيسـت و نشـان      نمايش

دهنده عدم تنظيم درست پارامترهاي تزريق يا نامناسب بودن پايه انتخاب شده براي مسـتربچ،  
به شمار مي رود. در پليمرهايي كه با مستربچ هاي نقره اي رنگ مي شوند كه حالـت متاليـك   

حصول مي دهند، وجود خط تزريق يا خطي كه اليه هـاي مـذاب از دو طـرف بـه     نقره اي به م
يكديگر مي رسند، پديده ناخوشايندي است كه تا همين اواخر بدون راه حل مانده بود و اخيـرا  
شركتي در سايت هاي خبري اعالم كرد كه موفق شده تا اين خط ناخواسـته را از بـين ببـرد و    

ت نقره اي ايجاد كند. اين مساله ناشي از نحوه سيالن رنگدانـه  ظاهر يك نواختي براي محصوال
نقره اي است. مبتكرين با استفاده از اين پديده ناخوشايند و درك علت آن، هر چند كـه همـه   
موفق به برطرف كردن علت آن نشدند، ولي توانستند در جهت ايجاد جلوه هاي جديـد از ايـن   

  ي به محصوالت خود ببخشند.پديده استفاده كنند و رنگ هاي ابتكار
مسلما انتخاب دو نوع مستربچ با ميزان سيالن مذاب مختلف و درعـين حـال داراي همـاهنگي    
مورد نظر، نيازمند دانش و به خصوص تجربه مناسب است تا طراح به نتيجـه مـورد نظـر خـود     

  دست پيدا كند.
دو رنگ نيز صرفا با استفاده از روش خاص تزريق قابـل تهيـه اسـت؛ در     PETتوليد بطري  -2

اينجا از مستربچ خاصي استفاده نمي شود، ولي با استفاده ار روشـي خـاص، جلـوه ويـژه اي از     
يا تزريق در دو مرحلـه   Biinjectionرنگ در محصول ايجاد مي شود. براي اين كار از فرايند 

قيقت دو جريان ماده مذاب به داخل حفـره قالـب تزريـق مـي     جداگانه استفاده مي شود. در ح
شود و در نتيجه پريفرمي با دو ناحيه جداگانه رنگي به وجود مي آيد كـه ناحيـه انتقـالي آنهـا     

  بسيار كوچك است.از اين ناحيه انتقالي مي توان براي چسبانيدن برچسب استفاده كرد.
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 و طراحي چاپ در رنگ 

امي ، آميـزي  رنـگ اسـت كـه جهـت     دانـه  رنگمايعي حاوي  مرَكَّب خطـاطي يـا   طراحـي ، رسـ 
ماشـيني و دسـتي    چاپتر براي  هاي غليظ رود. از انواع مركّب كار مي به مو قلميا  قلم يوسيله به

هـا، و   كننـده  ، روانهـا  رِزيـن ها،  دانه ها، رنگ اي از حلّال شود. مركّب، تركيب پيچيده استفاده مي
، روان بودنِ آن، ضخامت، و خشك شـدن آن را  رنگديگر عناصر است. اين مواد، نوع و كيفيت 

  كنند. كنترل مي

 بـه  كه اند دانسته چاو مغولي ي ه واژ از برگرفته را »چهاپ« آن تر قديمي صورت و چاپ ي ه واژ
 و مهـر  اثـر،  نقـش،  معنـاي  بـه  لغت در چاپ. است »ديگر سطح بر سطحي فشردن« معناي
 كـار  بـه  آن متـرادف  عنـوان  به تافت و باسمه، طبع، كلمات مختلف متون در و است آمده نشان
 ماننـد  دوبعـدي  هـاي  نقش و صورت تكثير صنعت و فن، عمل، به اصطالح، در چاپ. است رفته

 مـواد  يا پارچه، كاغذ، بر ها نقش اين اثر انداختن ي وسيله به... و تصويرها، ها، خط ارقام، حروف،
 در. شـود  مـي  گفتـه  كاغـذ  روي بـر  تصـوير  بدون يا تصوير با خواندني، مواد چاپ ويژه به ديگر،

 كتـاب،  ماننـد  انتشـار  درخـور  اثـر  به را خام متن كه است عملياتي مجموع چاپ ديگر، تعريفي
 چـاپي  كـار  تـرين  شـده  شـناخته  كاغـذ  روي بـر  چـاپ . كنـد  تبـديل  آن جـز  و روزنامه، مجله،
 اي، پارچـه  نـايلوني،  سـلولزي،  مـواد  روي عمـل  ايـن  چاپ هاي تكنيك پيشرفت با امروزه.است

 صـورت ...  و محـدب  يـا  مقعر ناهموار، يا صاف اشكال با اي شيشه فلزي، شيمياي، مواد چرمي،
 مطبعـه،  كلمـات  مختلـف  متـون  در و كردن چاپ محل معناي به لغت در نيز چاپخانه. گيرد مي

 كارگـاهي  يـا  مؤسسـه  چاپخانـه . است رفته كار به آن مترادف عنوان به خانه باسمه و دارالطباعه،
 و برآيـد  چـاپ  انواع طريق از اشيا ساير و كاغذ روي بر چاپي كارهاي انجام ي ه عهد از كه است

. گيـرد  مـي  انجـام  آنجـا  در آن ماننـد  و نشـريات،  كتاب، چاپ كه است محلي ديگر، تعبيري به
 صنعت اساسي بخش كه شود مي گرفته نظر در صنعتي انبوه فرآيند يك عنوان به چاپ امروزه،

  .شود مي شامل زا حكومتي و اداري هاي فعاليت از مهمي بخش و نشر
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   پيشينه
 بـه  كـه  اسـت  بـوده  چـاپ  دستگاه و مستقل چاپي حروف اختراع تاريخ، رخدادهاي مهمترين از

 را آن مـيالدي  1456 سال در آلماني) 1397-1468( گوتنبرگ يوهانس بار، اولين  غالب، تصور
  .گردد برمي گوتنبرگ از پيش ها قرن به چاپ فن اختراع حقيقت در اما كرد؛ اختراع

  
   چين در چاپ اختراع
 خاتم انگشترهاي. زدند مي مهر رس  گل از هايي خشت بر ميالد از پيش سال هزار چند آسوريان

 هـا  قـرن  نيـز  باسمه چاپ كرد، مي كار اساس همين بر شد مي استفاده باستان زمان در كه نيز
-906( چين در تانگ ي سلسله حكومت دوران در بود، شده شناخته چين در گوتنبرگ از قبل
 روي بـر  هـا  نقـش  دوره، ايـن  در. اسـت  شـده  ديـده  چاپ صنعت نمودهاي ترين قديمي ،)618

 593 سـال  در چاپ، به اشاره اولين. شد مي چاپ پارچه روي بر بعد و حكاكي، چوبي اي صفحه
 متـون  و تصـاوير  دهـد  مي دستور تي، ون امپراتور آن، در كه است چيني حكومتي فرمان يك و

 بـر  را آن بعـد  و نوشـتند  مـي  نـازك  كاغـذ  اي قطعـه  بـر  اول را متون اين. كنند چاپ را بودايي
 چـوبي  »زينك« يك تا كردند مي حكاكي چوب روي بر را متن و چسباندند مي چوبي اي صفحه
 صـفحه  هر كه چرا برد، مي زيادي زمان شيوه اين. كنند استفاده متن چاپ براي آن از و بسازند

 تـا  كـه  چـاپي  كتاب ترين قديمي. شد مي حكاكي جداگانه چوبي ي صفحه يك بر بايد كتاب از
 در مـتن  ايـن  شده، چاپ 868 سال در كه است بودايي مذهبي متن يك است، شده پيدا كنون
 بـاال  تيـراژ  با چاپي هاي كتاب نهم، قرن در. است شده كشف ابريشم ي جاده در هوانگ دون غار
 كمـي . داشـتند  را ها آن خريد امكان خصوصي دالالن و شد عرضه) امروز چچوان ايالت( شو در

 رواج چـين  تمـام  در نهـم،  قرن اواخر در و يافت گسترش نيز ديگر هاي ايالت به چاپ فن بعد،
 هـاي  كتـاب  لغـت،  هـاي  فرهنـگ  بودايي، متون كنفوسيوسي، هاي كتاب نظير هايي كتاب. يافت

 1000 سـال  در و كرد پيشرفت سرعت به فن اين. است شده چاپ دوران اين در...  و رياضيات
 ميالدي، 1041 سال در. شد تومارها جانشين امروز، سبك به شده صحافي هاي كتاب ميالدي،

 سفال روي بر حروف اين كرد اختراع را چاپي مستقل حروف شنگ، بي نام به چيني كيمياگري
 و حروفچينـي  سـرعت  و يافـت  مي زيادي دوام كوره، در پختن از بعد و شد مي حكاكي مرطوب
 هـيچ  شـد،  ايجـاد  آن از پـس  كه قلعي حروف و دستي حروف برد مي باال بسيار را متون تكثير
 چـاپي  حـروف  اختـراع  ،11 قـرن  اوايل در. شد متداول چوبي حروف عكس بر نيافت، رواج يك

 چـين  در) 960-1279( سونگ ي سلسله دوران در چاپي تر ارزان هاي كتاب رواج باعث مستقل
  .شد
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   كره در چاپ
 بـار  اولـين  كـه  است كره حكومت آنِ از چاپ، شدن صنعتي و فلزي چاپي حروف اختراع اعتبار

 چـاپ  دسـتگاه  از قبـل  سـال  64 ،1392 سـال  در. شود مي شاره آن به ميالدي 1241 سال در
 فن با را فلزي چاپي حروف داشت وظيفه كه كرد تأسيس را چاپ وزارت كره، دولت گوتنبرگ،

 شامل مفرغي قلم يك ،1403 سال در كره، دولت گري ريخته ي كارخانه. كند توليد گري ريخته
. شـد  اختـراع  نيـز  ديگـر  اي كـره  قلـم  هـا  ده پانزدهم، قرن پايان تا و داشت كاراكتر هزار صدها

 و باشـد  ديـده  را چاپي هاي كتاب رفت، چين به سيزدهم قرن در كه ماركوپولو كه دارد احتمال
 يوهـان  بخش الهام بعدها كه باشند آورده اروپا به را دانش اين  ابريشم، ٔه جاد ديگر مسافران يا او

 آشـنايي  چـاپ  بـا  گـوتنبرگ  از قبـل  نيز غربيان چون شد، چاپ ماشين اختراع براي گوتنبرگ
  .داشتند
   گوتنبرگ ابداع

 آوري فـن  كارگاهش در وي. بخشيد تحقق متحرك چاپ ي ه ايد به آلماني گوتنبرگ ،1452 در
 دسـتگاه  و آورد هـم  گـرد  كتـاب  يك چاپ براي را پرس و روغني ي پايه با جوهر ورق، ساخت
 بـود،  شده تالش و فكر برايشان قبل ها سال كه را هايي آوري فن او واقع در. كرد اختراع را چاپ

 فلـزي  ي قطعـه  حرف، هر براي كه بود كسي نخستين آلماني، چاپگر گوتنبرگ،. رساند ثمر به
 آنهـا  بـر  داد، قرار هم كنار مناسب كلمات تركيب براي را ها قطعه وي. گرفت درنظر اي جداگانه
 را حـروف  وي. كـرد  ايجاد را نوين چاپ ترتيب اين به و فشرد كاغذ هاي ورق بر و ماليد، مركب
 نسـبت  وي ساخت آنتيموان و قلع، سرب، آلياژ از بعدها و سرب، از سپس چوب، جنس از ابتدا

  .نباشند نرم و سخت حد از بيش حروف كه كرد انتخاب اي گونه به را آلياژ فلزات
 پديـد  شكل اين به او كه كتابي نخستين. كرد مي چاپ برگ 500 تا 300 بين روزانه گوتنبرگ

 اينكونـابوال  بـه  رسـيد  مي چاپ به زمان آن در كه هايي كتاب. بود سطري 42 مقدس كتاب آورد
 در و اروپـايي  كشـورهاي  ي عمده در سال 40 حدود مدتي ظرف گوتنبرگ ابداع. است معروف

. آمد وجود به روش اين با هايي چاپخانه و يافت ليونرواج و پاريس فلورانس، ونيز، مانند شهرهايي
 پديـد  اروپـايي  كشورهاي ساير و آلمان در هايي چاپخانه 1470 - 1460 هاي سال ي فاصله در
 شـمارگان  و رسيد چاپ به كتاب هزار چهل حدود گوتنبرگ، كار از پس نخست قرن نيم در. آمد

 200 از بـيش  اروپـا،  در پـانزدهم  قـرن  پايـان  در. رفـت  فراتر نسخه ميليون 12 از آنها مجموع
 بـه  تـوان  مـي  دوره آن مهـم  هـاي  چاپخانه جمله از. داشت مستمر فعاليت شهر 69 در چاپخانه
 دسـتگاه  24 آن چـاپ  هاي ماشين تعداد كه كرد اشاره نورنبرگ شهر در كابرگر آنتون چاپخانه
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 زيـر  موارد به توان مي گوتنبرگ خدمات ديگر از. كردند مي كار چاپخانه آن در نفر صدها و بود
  :كرد اشاره

  .رفت مي كار به اروپا و آسيا در سالها تا كه زيتون روغن كمك به پيچشي چاپ روش ابداع•
  .بود شده ابداع آسيا از پولو ماركو بازگشت از پس كه چاپ بلوكي روش توسعه•
  .بود شده اروپا وارد چين از كه زياد تعداد به كاغذ ساخت روش توسعه•
  .مركب ساخت روشهاي توسعه•
  .داد مي را قطور كتابهاي چاپ اجازه كه كتاب بندي قالب و منگنه روش توسعه•

 ثروتمندان توجه مورد بيشتر درنتيجه و داشت زيادي بسيار هاي هزينه گوتنبرگ، چاپ دستگاه
  .بود دوران آن

 آلـوئيس  نـام  بـه  آلماني نويس نمايشنامه يك گوتنبرگ، چاپ دستگاه اختراع از پس سال 300
 يا متن كه سنگي هر. كرد اختراع ميالدي 1796 سال در را ليتوگرافي يا سنگي چاپ فلدر، زنه

 داشت مطلوب عملكرد نسخه 750 حدود چاپ براي بست، مي نقش آن روي روش اين با تصوير
  .نبود چاپ قابل سنگ روي نقش آن از پس و

   ايران به چاپ صنعت ورود
 اسـت  ايـن  تـر  قوي روايت اما دارد، وجود متعددي روايات ايران در سنگي چاپ شروع ي ه دربار
 صـالح  ميـرزا . كـرد  اندازي راه تبريز در شيرازي صالح ميرزا بار نخستين براي را سنگي چاپ كه
 دستگاه يك بازگشت در بود، رفته اروپا به جديد هنرهاي فراگيري براي ايران دولت سوي از كه

 چاپخانـه . انـداخت  راه قمري هجري 1225 سال در را آن كه آورد تبريز به خود با سنگي چاپ
 بيش و شد تاسيس ايران شهرهاي ساير سپس و اصفهان تهران، در كوتاهي مدت در سنگي ي
 شد، مي چاپ ايران در چه هر قاجار، ي ه دور اواخر تا و بود ايران در چاپ روش تنها سال 50 از
 سـربي  چـاپ  ايـران  بـه  سـنگي  چـاپ  ورود از قبـل  سال هشت البته. بود سنگي چاپ روش به
 كنـار  سـنگي،  چـاپ  ورود از پـس  آن، زيـاد  زحمـت  و هزينـه  علت به ولي بود، شده اندازي راه

  .گرديد رايج سربي حروف از استفاده دوباره قاجار ي ه دور اواخر در بعدها ولي شد گذاشته
   بيستم قرن تا گوتنبرگ زمان از چاپ صنعت هاي پيشرفت

 سـال . گرفـت  شـكل  فلـزي  صـفحات  روي اسـيدكاري  مختلف هاي روش ميالدي 1490 حدود
 روش 1796 سـال  در فلـدر  زنـه  آلوميس. شد ساخته ايتاليايي كاردون توسط لنز اولين 1550

  .دارد شهرت سنگي چاپ مخترع به وي. نمود ابداع را ليتوگرافي
 نمـود  اختـراع  را كاغذسـازي  دستگاه نخستين پاريس در رو اوبي 1800 تا 1799 سال حدود•
  .شد ساخته تري كامل هاي دستگاه 1820 سال در كه
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 توسـط  كـرد  مـي  كـار  بخـار  نيروي با كه لترپرس سيلندري ماشين نخستين 1811 سال در•
  .شد ساخته آلماني مخترع كونيك

 روي و پشـت  كـه  گرديد عرضه مضاعف سيلندي چاپ ماشين باور همكاري با 1818 سال در•
  .رسيد مي چاپ به دستگاه اين در كاغذ
  .رسانيد ثبت به را حروفچيني ماشين اولين چرچ ويليام 1822 سال در•
 روش به را مس جمله از فلزي هاي صفحه روي چاپ فرم تهيه فورنيس نيس 1825 سال در•

  .نمود تكثير هايي نمونه دستي پرس ساخت وبا كرد ابداع فتومكانيكي
 به چاپ فرم رسانيد ثبت به را رتاتيو چاپ ماشين متحده اياالت در هو ريچارد 1844 سال در•

  .شد مي بسته سيلند دور مدور، صورت
  .بخشيد تكامل را فلز روي اسيدكاري ژيلوت 1850 سال در•
  .كرد ارايه را) نگاتيو ي شيشه( مرطوب كلوديوم روش آرشر اسكات 1851 سال در•
  .ساخت را زير كليشه گرافي فتوشيمي روش با انگلستان در جيمز هنري 1859 سال در•
  .رسيد ثبت به رول كاغذ با چاپ ماشين اولين متحده اياالت در 1866 سال در•
  .شد ساخته موس توسط ريلي نوساني دوربين اولين 1870 سال در•
 بهبـود  را فـرم  ي تهيـه  كاربن، كاغذ نوعي از استفاده با چك اهل كليچ كارل 1874 سال در•

  .بخشيد
  .كرد كار به شروع بليد دكتر ي تيغه از استفاده با هليوگراور ماشين اولين 1910 سال در•
 شـد  ساخته و طراحي هرمان كاسپار توسط افست زن رو و پشت چاپ ماشين 1912 سال در•
  )اي لوله صورت به كاغذ(
  .كرد توليد را مساوي سيلندر سه با افست چاپ ماشين رولند شركت 1912 سال در•
  .شد اختراع) منوتايپ يافته تكامل( منوفتو حروفچيني سيستم 1950 سال در•
 در بزرگـي  تحول اسكنر دستگاه ساخت و نوين اي سامانه ي ارائه با هل دكتر 1965 سال در•

  .آورد وجود به فتوليتوگرافي و حروفچيني
  .شد گرفته كار به چيني حروف و فتوليتوگرافي هاي دستگاه در ليزر ي اشعه 1976 سال در•

   چاپ انواع
 قـرار  آن بـر  كـه  آنچـه  و شـود  چاپ است قرار كه آنچه با متناسب كه دارد مختلفي انواع چاپ
  :از اند عبارت هاي روش اين ترين مهم. گردد مي انتخاب شود چاپ است
  تبليغات انتشارات، براي عمدتاً :افست چاپ•
  بندي بسته براي عمدتاً :فلكسو چاپ•
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  بندي بسته براي عمدتاً :هليوگراور چاپ•
  تفكيكي چاپهاي تبليغات براي عمدتاً :اسكرين سيلك چاپ•
  است چاپي هاي روش ترين قديمي از برجسته چاپ هاي روش از يكي :پرس لتر چاپ•
  پايين تيراژ در اداري و تبليغاتي مصارف، همه براي :ديجيتال چاپ•

) سـيلندر ( اسـتوانه  يـك  السـتيكي  سـطح  بر را عكس و نوشته كه چاپ از نوعي افست چاپ
 ماشـين . كننـد  مـي  چـاپ  كاغـذ  روي ديگـر  استوانه فشار با را آن سپس و گرداند برمي گردان

 چـاپ  بايـد  كـه  را چـه  آن نخست افست چاپ در.  است استوانه سه داراي افست چاپ معمولي
 شيميايي مواد با را صفحه اين سپس كنند، مي منتقل زينك نام به فلزي اي صفحه روي بر شود

 زينـك . گيرد مي خود به را چاپ مركب آن، تصاوير و ها نوشته فقط كه كنند مي حساس طوري
 دوم اسـتوانه  السـتيكي  پوشش روي فشار اثر بر آن طرح پيچند؛ مي استوانه نخستين دور به را

 پوشـش  روي از را مطالـب  پيچـد  مـي  سـوم  اسـتوانه  دور به متواليا كه سفيد كاغذ. گردد برمي
 مسـطح  چـاپ  از بـيش  افسـت  چـاپ  هـاي  ماشـين  كار سرعت. گيرد مي دوم استوانه الستيكي

  .باشد مي) حروفي(
   . است آلمان هايدلبرگ كمپاني درجهان افست چاپ ماشينهاي توليدكنندگان بزرگترين از

 بـر  كـه  اسـت  مركب و آب بين تقابل افست چاپ دارد، افست چاپ در مهمي نقش شيمي علم
 اصـطالحاًدر  كـه  ميپـذيرد  صورت باشد مي آلومينيوم جنس از اي صفحه كه پليت سطح روي
 الكترو هاي روش توسط صفحه اين رويي سطح شود مي گفته زينك صفحه اين به افست چاپ

 مقاومـت  و تاسـختي  اسـت  گرديـده  آلومينيـوم  اكسـيد  به وتبديل است شده اكسيد شيميايي
 نمـك  نـور  بـه  حسـاس  مواد حاوي پليمري مواد با را زينك رويي سطح.  رود باال آن شيميايي

 تـا  شـود  مـي  نوردهي ليزر ويا بنفش ماوراي نور توسط زينك.دهند مي پوشش ديازونيوم هاي
 مـاده  تـا  شـود  مـي  شستشـو  قليـايي  محلـول  يك توسط وسپس گردد ايجاد آن برروي تصوير

 روي بـر  ناحيـه  دو طريـق  بـدين  شود برداشته زينك سطح روي از خورده نور نقاط در پليمري
 روي تصـويري  نـواحي  ،)دوسـت  چربي نواحي و دوست آب نواحي( شود مي ايجاد زينك سطح
 ديگـر  نواحي و مركب جاذب و دوست چربي است شده تشكيل پليمري ازماده كه زينك سطح
 نازكي اليه زينك، سطح تصويري غير نواحي در آنكه براي. باشد مي رطوبت جاذب و دوست آب
 به ورودي آب سطحي كشش بايد شود جلوگيري آن به مركب تاازنفوذ باشد داشته وجود آب از

 كـار  ايـن  الكـل  پروپيـل  ايزو مانند موادي كردن اضافه با معموالً كه داد كاهش را زينك سطح
 پوشـش  را تصـويري  غيـر  قسمتهاي كه چاپ ماشين در موجود آب همچنين. گيرد مي صورت
  و باشد اسيدي خاصيت داراي بايد شود مي ناميده كننده مرطوب محلول اصطالحاً كه ميدهد
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PH  و آب داروي نـام  بـه  بـافري  محلـول  يـك  از استفاده با كه باشد 5.2-4.8 محدوده در آن 
  .پذيرد مي صورت كننده مرطوب محلول به كردن اضافه

  
 طـرح  حـاوي  السـتيكي  كليشـه  آن در كـه  اسـت  برجسـته  هاي چاپ از اي گونه فلكسو چاپ

 هـاي  كليشـه  از استفاده دليل به چاپ روش اين. است تماس در شونده چاپ جنس با مستقيما
 بـر  چـاپ  براي عموما فلكسو چاپ. است گرفته نام »فلكسو« ،)پليمر فتو(انعطاف قابل الستيكي

  .دارد كاربرد نايلوني سطوح روي
 ي زمره در كه چاپ نوع اين. دارد قرار كاال بندي بسته خدمت در بيشتر كه است چاپي فلكسو
 دارا را مقـوا  و كاغـذ  سـلفون،  پالستيك، فيلم، روي بر چاپ قابليت دارد قرار برجسته هاي چاپ
     ديگـر  شـفاف  ي صـفحه  هـر  يـا  سـلفون  پالستيكي، هاي كارتن روي بر چاپ هنگام به و است
  .دهد پوشش سفيد مركب با نياز حسب بر و موضعي صورت به را سطوح تواند مي
  

 سـاك  و پاكـت  چـاپ  براي 1990 سال در كه شده شناخته برجسته چاپ روش از يكي فلكسو
 بـه  سـاده  چاپي روش يك فلكسو گرفته سبقت نيز پرس لتر روش از و شد اختراع كاغذي هاي
 شـكل  بـه  آن تغذيه سيستم و شده استفاده ساده دان مركب هاي سيستم از كه رود مي شمار
  است رول

  
) برجسـته  هاي چاپ از اي گونه( »روتوگراور« يا »گود چاپ« ديگر عبارات به ،هليوگراور چاپ
 ابتـدا  در. اسـت  گـود  كننده چاپ جسم »رنگ تحويل« بخش شكل آن در كه است چاپ روش
 مـازاد  هـاي  رنگ كارتك چون افزاري با سپس و شده آغشته رنگ به چاپ غلطك سطح تمامي
 فشـار  با چاپ. ماند مي بجا كاغذ به تحويل جهت ها، گودي در رنگ كه بطوري شوند، مي زدوده
 موقـت،  يـا  دائـم  روكشي ها غلطك. پذيرد مي انجام چاپ مورد جنس روي به غلطك زياد بسيار
 هـاي  روش بـا ) لـزوم  مـورد  هـاي  رنـگ  به شده تفكيك( چاپ طرح و دارند مس جنس از اغلب

  .شود مي سازي گراور اصطالح به يا "كاري كنده" مس قشر اين بروي مكانيكي يا شيميايي
 بـودن  هزينـه  پـر  نسبتا بخاطر و دارد بسيار كاربري هنري و صنعتي توليد بخش در گود چاپ
 در. شـود  مـي  گرفته كار به) بيشتر برگ 300000 از( كالن توليدات براي گود هاي گراور توليد
 در چـاپ  روش، ايـن  عمـده  مصرف موارد. نيست صرفه به مقرون افست چاپ كه مواردي واقع
 ايـن  محصـوالت . اسـت  عـادي  كاغذ و) دار نايلون روكش نوع جمله از( مقوا، انواع نايلون، روي
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 مثـل ( بنـدي  بسـته  مقـواي  سازي، كيسه و بندي بسته هاي نايلون انواع از عبارتند چاپ روش
  .باال تيراژ با ها مجله اغلب و بهادار اوراق اسكناس، ،)غيره و تتراپاك

  
 استنسـيل  بـا  تكثيـر  روش بر كه اسلوبي گرافي، سري يا اسكرين چاپ ،اسكرين سيلك چاپ
 بـراي  گـاهي  تكيه سطح چون ،)ابريشم اغلب( ظريف توري پارچه از اسلوب اين در. است مبتني
) چهارچوب( كالفي روي بر كه - پارچه روي را استنسيل ورقه. شود مي استفاده استنسيل ورقه

 سـطح  بـر ) جـي  اسـكويي ( ماننـد  تيغـه  ابـزاري  بـا  را غلـيظ  مركب. چسبانند مي - شده محكم
. رسد مي كالف زير در ديگري سطح به توري نفوذپذير هاي بخش از كه گسترانند، مي استنسيل

 غيـر  يـا  مسـتوي  سـطوح  روي بـر  مختلف هاي رنگ با توان مي را نظر مورد نقش ترتيب، بدين
 كاغـذي  گويي است، تيز هاي لبه داراي اغلب اسلوب اين با شده چاپ تصوير. كرد چاپ مستوي
 رفتـه  بكـار  بـديع  آثار خلق براي هنرمندان توسط خاصيت اين از. ايم چسبانده و بريده را رنگي
  .است شده تكثير اسلوب اين با كه شود مي اطالق اثري به گراف سري و اسكرين سيلك. است
 تبليغاتي و تجاري استفاده موارد نخست و) 1907( شد ابداع سيمن سميوئل توسط اسلوب اين

 چــاپ در. رود مــي بكــار هنــري تكثيــر بصــورت هــم و صــنعتي بصــورت هــم امــروزه. داشــت
 هـاي  بسـته  و اجسـام  البسه، و پارچه روي چاپ براي بيشتر تكنيك اين صنعتي اسكرين سيلك

 شيشـه،  سراميك، مقوا، و كاغذ ،دي وي دي و سي دي اتيلين، پلي و پروپيلن پلي( پالستيكي
 نـوع  بـراي  بيشـتر  روش اين هنري اسكرين سيلك چاپ در. رود مي بكار آن نظاير و فلز چوب،
 يـك  دار شـماره  و محدود تكثير جهت هنرمندان سوي از آن اسلوب از ناشي خاص بصري بيان
  .رسد مي هنرمند امضاء به ها نسخه ي همه نهايت در و شده گرفته بكار هنري اثر

  واژه بـا  نزديـك  ارتباط در واژه اين شابلون schablon انداختن، رو نقشه و الگو با استنسيل
Mimeograph  نـامي  كهسيلك اسكرين  اما و. است تكثير ماشين و كردن تكثير معني به 

 است زماني براي تر قديم نام آن.باشد مي متداول امروزه كه Serigraphy براي است قديمتر
 بهـره  Nylon يـا  Polyester چـون  مـوادي  از حـاال .كردنـد  مي استفاده ابريشم از واقعا كه
 25 ابريشـم  گيـري  كار به روش اين. ابريشم يعني دارد التين ريشه كه Seri چند هر.برند مي
 سـده  آغـاز  درسـاموئل سـيمون    و اسـت  داشـته  سابقه نيز مصر و يونان در ازميالد پيش سده

 در وي از پـس  حتـي  بـردو  بهره آن از است، شده نوشته كه آنگونه چاپ در منچستر در بيستم
 آن درآوردو رنگـي  تمـام  گونـه  بـه  و داد گسـترش  را روش ايـن جان پيلسورد  سنفرانسيسكو

screen printing هاي تكنيك از كهسيلك اسكرين  تكنيك اصلي مايه خمير. شد خوانده 
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 ارتبـاط  هـم  بـا  گرافيـك  و عكاسـي . است شده گرفته عكاسي تكنيك از استطراحي گرافيك 
  .دارند تنگاتنگي

 وفـور  بـه  آثـارش  خلـق  بـراي  روش ايـن  از كه است شاخصي هنرمندان جمله از وارهول اندي
 كـه  است) 1928-87( وارهول اندي امريكا در پاپ هنرمند  و مشهورترين. است كرده استفاده
 انـدي  تلقي طرز. رود مي نقاشي هنر متعارف و رايج مرزهاي از فراتر بسيار اش هنري تجربيات
 فـيلم  هاي هنرپيشه سويي از او. رسد مي نظر به مبهم بسيار شخصيت مفهوم به نسبت وارهول

 را آنچه و بوده ماشين يك تنها وي كه بود معتقد ديگر سويي از و ناميد مي ستاره فوق را خود
 بـه  توجـه  بـا  او. اسـت  صـنعتي  محصـول  يـك  صـرفا  بلكـه  نقاشـي،  تـابلوي  يك نه ساخته كه
 سـوداگر ِ مبتـذل  جـامعهي  و شـود  مـي  اقامـه  بـازار ِ ارزشِ براسـاس  كـه  جديـد ِ گـي  گشـته  ابژه

 اثـر ِ سـنتي ِ وضـع  از دفـاع ِ درعوض سازد، مي مبدل هنر براي خطير تهديدي به را داري سرمايه
 آن جـاي  به شناختي زيبايي ارزش كه جا آن از. كشد مي پيش به را مطلقِ گي گشته ابژه هنري،
 پيش اي بيگانگي چنين در بايد هنر اندازد، مي خطر به را كاال از بيگانگي بيگانگي، از رفتن طفره
 واگـذار  آن به كاال خود كه سازوبرگي همان از گيري بهره با را شدن كااليي و كاال با جنگ و رود
 پـي  را كـااليي ِ تـرازي  هم و اثري بي و تفاوتي بيِ گريزناپذيرِ مسير بايد هنر. دهد سامان كند مي

 بــا مواجهــه در. برســازد مطلــق كــااليي چونــان را هنــريِ اثــر طريــق ايــن واز گيــرد
 چراكه( بجويد انتقاديِ نفي ي آشيانه در را خودِ رستگاري نبايد هنر شدن، كاالييِ مدرنِ چالش

 داري سرمايهِ وتوان توش بي و مضحك ي آينه به شود، مي تبديل هنر-براي-هنر به هنر وقت آن
 واره، بـت  و فرمـال  انتزاع در بايد هنر ،)پذيرد مي خود به را كاالِ ناپذير چارهِ كيفيت درنگ بي كه
 ارزش و كاالهـا  وراي مرزهـايي  در را اش گـي  كاالگشـته  تـا  شـود  غرق مبادلهِ ارزشِ فانتزي در

  .بگريزد آن از اي مبادله ارزشِ كردن راديكال با و سازد محقق مصرفي
  
 اوايـل  تـا  و اسـت  چـاپي  هـاي  روش تـرين  قديمي از برجسته چاپ هاي روش از يكي پرس لتر

 پيـدايش  گرفـت  مـي  قرار استفاده مورد وسيعي سطح در كه بود چاپي روش ترين عمده 1970
 كمتـر  هزينـه  و بهتـر  كيفيـت  و بيشـتر  سـرعت  دليـل  به چاپي هاي روش ديگر و افست چاپ

  .شد پرس لتر يا برجسته چاپ جايگزين
  

 روش ايـن . است چاپي محصوالت به ديجيتال تصاوير تبديل هاي روش از يكي ديجيتال چاپ
 ديجيتـال  منابع ديگر و روميزي نشر توسط تعداد كم تيراژهاي در اي حرفه چاپ شامل معموال
 انجـام  اي حرفـه  جوهرافشـان  و ليـزري  چاپگرهاي يا/و فرمت الرج چاپگرهاي بوسيله كه است
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 روشـهاي  بـا  مقايسـه  در صـفحه  هـر  چـاپ  براي بيشتري هزينه داراي ديجيتال چاپ. شود مي
 هـاي  هزينـه  در جـويي  صـرفه  بـا  معمـوال  بـاالتر  قيمت اين ولي است افست چاپ مثل سنتي
. شـود  مـي  جبـران  تعداد كم تيراژهاي براي شوند مي انجام چاپ هاي پليت تهيه در كه ديگري

 تغييـر  امكـان  و آورد مـي  فراهم را محدود تيراژ در تقاضا از پس بالفاصله چاپ امكان روش اين
 صـرفه . گـذارد  مـي  اختيـار  در را چاپي برگ هر در) متغير اطالعات( صفحه محتويات و تصاوير
 كيفيـت،  بـردن  باال در ديجيتال چاپ ماشينهاي گسترش به رو توان و انساني نيروي در جويي
 چـاپ  كـه  معناسـت  ايـن  بـه  تيـراژ  رفـتن  بـاال  و چـاپي  برگ هر شده تمام هزينه آمدن پايين

   .است آن از گرفتن پيشي حتي و افست چاپ با رقابت نقطه به رسيدن حال در ديجيتال
  
 انـواع  از اسـتفاده  بـا  تـونري  چـاپ  عمدتا چاپ، بازار در ديجيتال چاپ از منظور حاضر حال در

  .است كاغذ انواع روي بر اي حرفه ليزري چاپگرهاي
   

 افسـت،  چـاپ  و ليتـوگرافي  مثـل  چـاپ  سـنتي  روشـهاي  و ديجيتـال  چـاپ  بين اصلي تفاوت
 مراحـل  نتيجـه  در كه است چاپ پليتهاي از نكردن استفاده در لترپرس يا گراور، فلكسوگرافي،

 چاپگرهـاي  شـامل  روشـها  تـرين  مرسوم. هستند تر ارزان و تر سريع چاپ از پيش سازي آماده
 كاغـذ،  همچـون  متنوعي هاي زمينه روي بر را تونر يا پيگمنت كه هستند ليزري و جوهرافشان

 فرآينـدهاي  بيشـتر  در. نشـانند  مي...  و سنگ شيشه، فوم، چوب، بوم، يا كانواس عكاسي، كاغذ
 اليـه  بلكـه  كننـد  نمي نفوذ كاغذ داخل در سنتي روشهاي همچون تونر يا جوهر ديجيتال چاپ
 بـر  آنهـا  تثبيـت  بـراي  است ممكن سيستمها برخي در و دهند مي تشكيل سطح روي بر نازكي
 افـزوده  يـووي  تـابش  يـا  حرارتـي  فرآينـدهاي  توسـط  كه پوششي و اضافي مواد از زمينه روي
  .گردد استفاده نيز شوند مي

   اساسي تفاوتهاي
. است اساسي تفاوت داراي پرس لتر يا و افست چاپ مثل چاپ روشهاي ساير با ديجيتال چاپ
  :است زير شرح به ها تفاوت اين از برخي

  است تر كوتاه ديجيتال چاپ فرآيند ليتوگرافي، شامل چاپ از پيش مراحل حذف دليل به•
 چـاپ  برگ هر براي و ندارد ارتباطي چاپي هاي نسخه تعداد به چاپ هزينه ديجيتال چاپ در•

  است ثابتي مقدار شده
 رسيدن به نيازي چون است كمتر شيميايي مواد و كاغذ شامل باطله مواد ميزان روش اين در•
  ندارد وجود چاپ حين تنظيمات يا و رنگ به
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 ايـن  در چـون  كنـد  چـاپ  را متفاوتي متن و تصوير تواند مي چاپ دور هر در ديجيتال چاپ•
  شود نمي استفاده پليت از روش

  
   ديجيتال چاپ كاربردهاي

   محدود تيراژ در چاپ
 امكـان  و كاغـذ  روي كـامپيوتر  از مسـتقيم  چـاپ  و پليـت  حـذف  دليـل  بـه  ديجيتال چاپ در

 به دارد وجود پايين هزينه با نسخه يك حتي محدود تيراژ در چاپ امكان دستگاه كاليبراسيون
 كـم  محصـوالت  چـاپ  يا و نمونه تهيه مثل مصارفي براي ديجيتال چاپ روش اين دليل همين
 نشـده  سـاخته  بـرگ  ميليونها چاپ براي ديجيتال چاپگر يك. دارد زيادي كاربرد سريع و تعداد
 البتـه  كـه  -كنـد  چـاپ  برگ هزاران نهايتاً خود عمر زمان مدت طول در بتواند بايد بلكه است،
 چـاپ  كـار،  سرعت و شده تمام هزينه به توجه با براين بنا، دهد مي انجام خوب خيلي را اينكار

 2012 سـال  از البته. باشد مي صرفه به مقرون و عملياتي محدود تيراژ در چاپ براي ديجيتال
 و جـوهر  در نانو تكنولوژي از استفاده با كه شد گرفته بكار ديجيتال چاپ در نوين هاي فناوري

 از بسـياري  توانسـتند  افشـان  جـوهر  ديجيتال هاي چاپگر جوهر، پاشش سيتم تغيير همچنين
  .بزنند كنار توليد هزينه و سرعت زمينه در را ها محدوديت
  رنگ چاپ

كننـده نيـز قابـل     نواز هستند و از نظـر مصـرف   در نگاه اول چشم پ شدهبسياري از كارهاي چا
اند. اما اگر بخواهيد رنگ معيني، درست به همان صورت مـورد نظـر در چـاپ بـه دسـت       قبول

شود. در اين صورت تمهيدات فراواني  حاصل نميبراي شما بيايد، ديگر به آساني چنين رضايتي 
هـاي حـين چـاپ الزم     مركب و ماشين چاپ و كنترلاز مرحله پيش از چاپ تا انتخاب كاغذ و 

  شود كه پروفايل يكي از آنهاست.  شود. در اين رابطه مباحث تخصصي گوناگوني مطرح مي مي
    نگريست.  نيز  پروفايل)  تعريف  (يعني  ديگر  زاويه  از  را  مهم  اين  توان مي 

  مشـتركي   فصل  افزار نرم  اين  تعبيري  به  شايد  ومي باشد   فتوشاپ  يكي از نرم افزارهاي طراحي 
  گـروه   دو  هـر   چـون   گويم مي  جهت  اين  از  را  مطلب  اين  چاپ.  دنياي  و  گرافيك  حوزه  بين  است
  رونـد   طي  در  و  چاپ  از  قبل  طراحي،  از  پس  را  مشكالت  از  بسياري  و  شناخته  رسميت  به  را  آن

  ايـن   از  نظـر  صرف  حتي  رسيد.  هم  نتيجه  به  گاه  نيز  و  نمود  بررسي  فتوشاپ  در  توان ميرا   چاپ
  اسـت   الزم  همـه   ايـن   بـا   امـا   است.  اعتماد  قابل   مرجع  يك  عنوان  به  هميشه  افزار نرم  اين  موارد
  مـديريت   افـزار  نـرم   عنوان  به  ها توانايي  تمام  بر  عالوه  را  فتوشاپ،  Adobe كمپاني  كه  بدانيم
      است.  كرده  معرفي  رنگ

www.ParsBook.org



       77                                            رنگ در خدمت صنعت   |فصل پنجم     |رنگ  

 

  مثابـه   بـه   ايـران   در  رنـگ   مـديريت   سيسـتم   يك  عنوان  به  فتوشاپ ، موارد  اين  تمام  به  توجه  با
    .است  درنيامده  پرواز  به  هنوز  و  كرده  حركت  باند  روي  بر  فقط  تاكنون  كه  است  هواپيمايي

    
  پروفايل  يفتعر

  بـه   كنـد.  مـي   بيان  را  خاص  مقادير  از  جدول  يك  كل،  در  كه  فايلي  است.  فايل  يك  تنها  پروفايل
  در باشد  ) دستگاهgamut(1گاموت  توصيف  به  مربوط  تواند مي  مقادير  اين  از  يكي  مثال  عنوان
  خاص  رنگي  فضاي  يك  به  را  ها رنگ  دهد مي  امكان CMS  به  پروفايل  رنگ،  مديريت  سيستم  يك
  دسـتگاه   هـر   شناسـنامه   و  هويـت   برگـه پروفايل  ديگر  تعريفي  در  كند.  تبديل  آن  از  خارج  به  يا

  شود. مي  محسوب
  بـه   ايـل پروف  و  باشد  (پرينتر)  خروجي  (مانيتور)،  نمايشگر  (اسكنر)،  ورودي  تواند مي  دستگاه  اين

  .شد  خواهد  محسوب  آنها  از  دامك  هر  براي  انگشت  اثر  منزله
  كند.  كمك  آن  تعريف  شدن  تر روشن  به  شايد  داريم  نياز  پروفايل  به  چرا  اينكه 

  
RGB و  CMYK ــدل  را ــاي م ــگ  ه ــته  رن ــه  وابس ــتگاه  ب ) device-dependent(  دس

 CMYK  يا RGB  اعداد  از  مفروض  مجموعه  يك  از  عمل  در  كه  را  رنگي  كه  حيث  اين  از  ناميم. مي
 RGB  سيسـتم   زيـرا   كند. مي  توليد  را  رنگ  آن  كه  است  دستگاهي  به  مختص  آوريم مي  دست  به
  در در صـورتي كـه    ببـرد،   كـار   به  رنگ  مقدار  چه  فرمان مي دهن كه  دستگاه  به  تنها CMYK  و

  آن  امـر   ايـن   دليـل   .اطالعاتي به ما نمي دهد  كند  توليد  تواند مي  دستگاه  كه  حقيقي  رنگ  مورد
    بود:  خواهيم  مواجه  مشكل  دو  با  ما  جهت  اين  از  هستند  نامفهوم  و  خام  اعداد  اين  كه  است

  كننـد؟   بازنمايي  را  رنگي  چه  است  قرار CMYK  يا RGB  فايل  در  موجود  اعداد  بدانيم  كجا  از  -1
  مـانيتور   روي  قرمـز   قرمـزي؟   چه  دقيقا  اما  قرمز،  بله  معناست؟  چه  به  0،0،255  مثال،  عنوان  به
  شما؟  ديجيتال  دوربين  يا  من  اسكنر  گر حس  قرمز  حتي  يا  و  شما؟  يا  من
  كنـيم   وادار  را  آن  تا  كنيم  ارسال  دستگاه  يك  به  راCMYK  يا RGB  اعداد  كدام  بدانيم  كجا  از  -2

  و  كنـيم  مي  صحبت  قرمز  كدام  از  بدانيم  اگر  حتي  ديگر  عبارت  به  كند؟  ايجاد  را  ما  مطلوب  رنگ
  ديده  انيتورم  قرمز  همان  درست  تا  شود  ارسال  ليزري  چاپگر  به  بايد CMYK  اعداد  از  درصد  كدام
  شود؟

  رنـگ   معـاني   كـردن   اضـافه   با  را  مشكل  دو  اين  دهند مي  امكان  ما  به  رنگ  مديريت  هاي سيستم
  نخواهنـد   مبهم  ديگر  اعداد  كار  اين  با  كه  معنا  اين  به  كنيم.  حل CMYK  و RGB  اعداد  به  مطلق

  شد  خواهد  گذاشته  آن  اختيار  در  مشخصي  اعداد  مجموعه  چه  داند مي  دستگاه  پس  اين  از  و  بود
 RGB  بـه   مطلـق   رنـگ   معـاني   كـردن   اضـافه   كـار   اين CMS  اما  كند.  توليد  را  نظر  مورد  رنگ  تا
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  هكـ   آنجا  از  شد،  ذكر  كه  همانطور  برساند.  انجام  به  تواند مي  ها پروفايل  كمك  با  فقط  را CMYK  و
  معنـي   مقادير  اين  به  توانند مي  كه  هستند  ها پروفايل  اين  هستند،  نامفهوم CMYK  و RGB  اعداد

  بـه   را  خـاص   رنـگ   اين CMYK  و RGB  اعداد  اين  گويد مي  پروفايل  كه  صورت  اين  به    ببخشند.
  كنند. مي  بازنمايي  متناظر  خاص  صورت  اين

    رنگ  مديريت  مسيست  در  پروفايل
  دستگاه  از  مستقل  رنگي  هاي مدل  با  است  بهتر  بپردازيم CMS  در  پروفايل  نقش  به  اينكه  از  قبل
 CIE lch  هماننـد   مشابه  هاي مدل  و  مدل  دو  اين CIE Lab ،  CIE zyx شويم.  آشنا

  ) محسـوب device-independent(  دسـتگاه   از  مسـتقل   هاي مدل  همگي luv  يا
  يا  و  مركب  دستگاه،  هيچ  به  و  شده  طراحي  رياضي  مدل  اساس  بر  آنها  كه  جهت  اين  از  شوند. مي
  يك  از  گذار  حال  در  را  خود  رنگ  دهند مي  امكان  ما  به Lab  يا CIE zxy  نيستند.  وابسته  ...

  كنتـرل  Lab  مقـادير   بـه  CMYK  يـا  RGB  مقادير  دادن  ربط  طريق  زا  ديگر  دستگاه  به  دستگاه
  امـا   كنـد.  مـي   عمـل   هـا  دستگاه  و  نامفهوم  مقادير  بين  مترجم  عنوان  به Lab  حقيقت  در  كنيم.
  هـا)  دسـتگاه   و  مقـادير   بـين   ترجمـه  Lab ( بزرگ  مزيت  اين  كننده  تكميل  بدانيد  است  جالب
  بهتـر  CMS  در  پروفايل  نقش  شدن  روشن  و  موضوع  اين  تشريح  براي  نيست.  پروفايل  جز  چيزي
  شويم:  آشنا  رنگ  مديريت  سيستم  يك  اجزاي  با  است
  است:  شده  تشكيل  اصلي  جزو  4  از CMS  يك
   پروفايل  اتصال  فضاي  PCS : الف
    پروفايل   ب:
    سيستم  موتور  CMM   :ج
   پرداخت  اهداف   : د

  
  از  يكـي   در  را  مـبهم   غيـر   عـددي   مقدار  يك  تا  دهد مي  را  امكان  اين  پروفايل:  اتصال  فضاي  الف:
  دهيم.  تخصيص  رنگ  يك  به Lab  يا CIE  z xy  هاي مدل

  مجموعـه   يـك   بـا   متنـاظر   كـه   را Lab  يـا  zCIE xy  مقادير  مشخص  طور  به  پروفايل: ب:
  كند. مي  تعريف  هستند، CMYK  يا RGB  اعداد  از  مفروض

 CMYK  يا RGB  مقادير  تبديل  يعني  اصلي  كار  و  شده  محسوب CMS  موتور  منزله  : به CMM :  ج
ــا  را ــتفاده  بــ ــاي داده  از  اســ ــود  هــ ــل  در  موجــ ــه  پروفايــ ــام  بــ ــي  انجــ ــاند. مــ   رســ
  سـنجي  رنگ  و   نسبي  سنجي رنگ  و   اشباعي  و   ادراكي  پرداخت  هدف  4  شامل  پرداخت:  اهداف  د:

    هستند.  نظر  مورد  دستگاه  گاموت  از  خارج  هاي رنگ  با  كار  مختلف  هاي شيوه  كه  باشد مي   مطلق
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  عـددي   مقـدار   دادن  تخصـيص   از  پس  است،  محرز  كامال  فوق  سيستم  در  پروفايل  كليدي  نقش
  تعريـف   را  آن  پروفايـل   ، PCS توسط  رنگ  يك  به Lab  يا zxy  هاي مدل  از  يكي  در  غيرمبهم

  نهـايي   محاسـبات   تا  گيرد مي  قرار CMM  يعني  سيستم  موتور  اختيار  در  و  بخشد) مي  (معنا  كرده
  را  پرداخـت   اهـداف   و PCS ،  CMM نقـش   تـوان  نمي  ينكها  با  گيرد.  صورت  تبديالت  انجام  براي

  پروفايل  در  كه  اطالعات  جز  به  رنگ  مديريت  هاي سيستم  كه  است  آن  حقيقت  اما  گرفت  ناديده
  دارنـد،   كنتـرل   كارشـان   بـر   كـه   هـايي  دسـتگاه   مـورد   در  چيـزي   است،  شده  ثبت  دستگاه  يك
  شـده   تعبيـه   هـا  دستگاه  پروفايل  در  رنگ  مديريت  هاي سيستم  در  موجود  وشه  همه  دانند. نمي

   است.
  رنگ پنتون چاپ

ساخته مي شود به عبارت  CMYKخوب مي دانيد كه يك كار چهار رنگ در چاپ از رنگهاي 
مشكي جان دار يا پرقدرت يـا   CMYاما چون مشكي ايجاد شده در  CMYديگر از سه رنگ 

به عبارت روشن تر پر رنگ و گيرا نيست ، رنگ مشكي نيـز بـه مجموعـه اضـافه شـده اسـت .       
همانطور كه باز مي دانيد نور مرئي بخشي از امواج الكترومغناطيس است كه چشم ما قـادر بـه   

در بـه  درك و تشخيص آن است و رنگ ، طيف هايي از همين نـور مرئـي هسـتند . انسـان قـا     
تشخيص رنگهاي مختلفي است كه به آن فضاي رنگي قابل تشخيص به وسيله چشم انسان يـا  

  ) مي گويند.Gamutگاموت رنگ (
رنگهاي قابل تشخيص به وسيله انسان آن چيزهايي را شامل مي شود كه در طبيعت مي بينيد 

ه بسياري از رنگهاي ، همچون درخت ، ابر ، آسمان ، سنگ ، آب و ... به اين نكته دقت كنيد ك
موجود در طبيعت كه ما مي بينيم قابل شبيه سازي توسط انسان نيستند . به عبارت ديگـر بـا   
هيچ يك از روش هاي ساخت رنگ نمي توان مثالً به رنگ خاصي از سنگ يا گلي به خصـوص  

  دست يافت.
از رنگهـاي   اين روش ها شامل نقاشي، طراحي بـر روي كـامپيوتر و .. اسـت . بنـابراين بخشـي     

  موجود در طبيعت را نمي توان بازسازي كرد ، حداقل تا حال حاضر اين كار ميسر نشده اسـت. 
  اما در مورد رنگهاي ديگر موجود در طبيعت:

به اين نكته دقت كنيد كه فضاي رنگي نسبتاً بزرگي را مي توان بر روي صفحه هاي نمايشگر با 
رنـگ ، محـدوده آن را مشـاهده مـي      Gamutشبيه سازي نمود كه در تصوير  RGBسيستم 

 RGBكنيد . اين فضاي رنگي براي چشم انسان و رنگهـاي طبيعـت بزرگتـر از فضـاي رنگـي      
فضاي رنگي قابل شبيه سازي بسيار كوچك مي شـود و مـا    CMYKاست. در چاپ به شكل 

ي رنگي هنگام چاپ گستره بزرگي از رنگهاي طبيعت را از دست مي دهيم. براي باال بردن فضا
( فضاي رنگي قابل  پناه مي آوريم . Pantoneقابل شبيه سازي در چاپ به استفاده از رنگهاي 
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ــاي    ــا رنگهــ ــازي بــ ــبيه ســ ــد.)   Pantoneشــ ــي كنيــ ــه مــ ــكل مالحظــ   را در شــ
 CMYKگستره اي از رنگهاي ساخته شده اي هستند كـه جـداي از رنگهـاي     پنتونرنگهاي 

ن طاليي ، نقره اي ، فسفري و ... وجود دارد. بسياري استفاده مي شوند . در طيف رنگهاي پنتو
به دست آورد و تنها در برخي مـوارد   CMYKاز رنگهاي پنتون را نيز نمي توان با چهار رنگ 

  ايجــــاد نمــــود.  CMYKرنگــــي نزديــــك بــــه پنتــــون را مــــي شــــود بــــا       
روشني اش را  اكنون به اين نكته توجه نماييد . مي دانيد كه رنگ سبز بسته به ميزان تيرگي يا

  .با درصدهاي مختلف ساخت  Yو زرد  Cمي توان با تركيبات مختلف دو رنگ سايان 
يعني كافي است در نرم افزار مورد استفاده خود منوي رنگ را ظاهر كرده و درصد مورد نظر را 

مـي شـود    CMYKوارد نماييد. به همين ترتيب رنگهاي ديگري را كه بـا تركيبـات مختلـف    
مي توانيد قبل از چاپ بر روي مانيتور مالحظه كـرده و از حـال و هـواي آن آگـاه      ايجاد كرد ،

  شويد .
كه بر اساس نوع باز آفريني و ساخت طبقه بندي مي شن » رنگ«گروه كلي  3از ديدگاه چاپي 

  داريم :
   fake. رنگهاي تقلبي يا 1
  Spot. رنگهاي موضعي يا  2
  Process. رنگهاي پردازش شده يا  3

  
: شايد اين نام براي اين دسته از رنگها كمي انتزاعي باشه امـا ايـن   fakeيا  رنگهاي تقلبي. 1

كه از چاپ يك اليه رنگ بر روي سطح چاپ شوند ه اي  ودنوع رنگها به رنگ هايي گفته مي ش
. براي مثال وقتي شما يك اليه رنـگ   آيدمثل كاغذ كه خودش داراي رنگ هست به وجود مي 

از تركيب اين دواليـه رنـگ    دآبي رو بر روي كاغذي كه خودش رنگ زرد داشته باشه چاپ كني
و رنگي كه شما مي بينيد رنگ سبز خواهد بـود. در اينجـا    آيديك رنگ ساختگي به وجود مي 

چاپ مي كنيـد بـاز هـر     داشته باشه و رنگي هم كه اندكاغذ مورد استفاده شما هر رنگي مي تو
  . آيـد منتها لزوما اين رنگ با زدن يك اليه مركب و نه بيشتر به وجود مي  دباش تواندرنگي مي 

  
  
: هر رنگي كه از مخلوط كـردن دو يـا چنـد نـوع مركـب ديگـه        spotيا  رنگهاي موضعي. 2

ت سـ است. در اينجا صحبت از مخلوط كردن چند نوع رنـگ  ايك رنگ موضعي  مي آيدبدست 
روش بدسـت   2. در كل رنگهاي موضعي بـه  ودطوريكه يك نوع مركب با رنگ خاص توليد بشب

  :آيندمي 
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ــگ ديگــ      ــد رن ــردن چن ــوط ك ــا مخل ــف : ب ــايي    رال ــون و خط ــتي و آزم ــورت دس ــه ص   ب
ب : با استفاده از يك سيستم مشخص تركيب رنگ براي مثال روش تركيب رنگ پنتن كه يك 

و بعد به صورت  وندن رنگها كد گذاري مي شآكه در  دي دارست و اشاره به سيستمانام تجاري 
         ا نجـا شـما رنگهـايي ر   آ. در واقـع   وندنمونه رنگ در كاتـالوگ هـاي مخصـوص چـاپ مـي شـ      

نها آشما رو براي استفاده از  دو با دفتر چه اي كه دار دمي بينيد كه مثال شركت پنتون مي ساز
     ركيبـي از رنگهـاي خـاص توليـد شـده راهنمـايي      چه بصورت يك رنگ خاص يا چه بصـورت ت 

  . دمي كن
يا پردازش شده رنگهايي هستند كه ما اونها رو بـا تركيـب مشخصـي از     رنگهاي پروسس.  3
  . آوريم، زرد و سياه به عنوان رنگ مكمل بدست مي  قرمز، آبيرنگ چاپي يعني  4يا  2/3

  
از چه روشي بايد بـراي بازسـازي و طراحـي    ست كه ما ان دهنده اين ااصوال نوع طراحي ما نش

هاي بكار رفته و ارتباط رنگها از لحاظ خصوصيات و نـوع   رنگ استفاده كنيم. در واقع نوع رنگ
پايه تنوع تركيـب رنگهـا در   ست و اين روش ها بر ان دهنده روش ساخت رنگ انها نشآتركيب 
  . ه اندمدآست كه به وجود طرح ما

عموما ما با يك طرح ساده از لحاظ رنگ طرفيم. در واقـع اينجـا مـا     . در مورد رنگهاي تقلبي1
يم از امكانات موجود براي رنگي بـه  هبا دقت باال بسازيم بلكه مي خوا اواقعا قصد نداريم رنگي ر

نظر رسيدن طرح يا نهايتا به كار بردن نوعي خالقيت استفاده كنيم. البته از لحاظ تاريخي ايـن  
تنها روش خلق رنگها توسط چاپ كاربرد داشته و محـدوديتهايي كـه تـا    روش مدتها به عنوان 

نهـا بـه ايـن    آزمان قابل چاپ نبودن رنگها به صورت سايه روشن يا تن هاي رنگ و يا تركيـب  
 اصورت وجود داشت مانع از اين مي شد كه طراح از ابتـدا چنـين طرحـي هـاي پيچيـده اي ر     

  .دتوليد كن
  
كه در اين حالت طرح مـا از لحـاظ بـه كـار      ينطور بنظر مي رسدا. در مورد رنگهاي موضعي 2

ن دهنده پيچيده بـودن  ااما باز هم اين چند رنگ بودن نش دچند رنگ باش اندبردن رنگ مي تو
يا اگـر هـم   و يعني بدون سايه روشن هستند  flatن نيست . رنگها در اين حالت يا يكدست و آ

. پس مرز بندي ساختار  قرار داردوده خاص و معين نها ايجاد شد در يك محدآسايه روشني با 
رنـگ يـك محـدوده     دكه به ما امكـان مـي دهـ    ت بسيار مهم است به قسميرنگ در اين حال

ايجـاد   خاصي از طرح رو تفكيك كنيم و بصورت يك لوح چاپ مستقل ( زينك يا پليت و ... ) 
ـ  با رنگي كه بصورت دستي يا با استفاده از مركب  سپسو كنيم  ن آ اهاي از پيش آمده شـده ب

رنگ خاص توليده شده چاپ كنيم . اما از لحاظ ساختاري اين روش به نوعي نسبت بـه حالـت   
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 انـد تقلبي داراي جنبه حرفي تري هست و در واقع با توجه به قابليت ايجاد سايه روشن مـي تو 
صـري ديگـه ترغيـب    به ايجاد يك طرح زيبا تر با استفاده از رنگ و جلو هاي ب اتا حدودي ما ر

  .  دكن
. اما روش پروسس روشي هست كه ما در اون محدوديت خاصي از لحاظ ساختار رنگ نداريم  3

  : دمنتها ما بايد ابتدا ساختار اين روش رو كامال درك كنيم . اين روش دو مبناي اساسي دار
  الف : تفكيك رنگ

  ب : ترام كردن 
رنـگ   4كه با استفاده از تئوري رنگ ها قادريم با تركيب  متوجه مي شويمتفكيك رنگ : وقتي 
نيم رنگ هاي موجـود در تصـوير   اكه بتو دبسازيم پس ابتدا بايد روشي باش ااصلي چاپي رنگها ر

  ست .ا. بنابراين تفكيك رنگ اولين مرحله  نماييمرنگ تفكيك  4به اين ا ر
بـا اسـتفاده از چـاپ دوبـاره      اسايه روشن هـا ر  ودكاري كنيم كه بشبه چه صورت ترام كردن: 
  سازي كرد.

. امـا بايـد    ودبسيار زيادي در روش پروسس حـل مـي شـ    ابراين مشكالت ايجاد رنگها تا حدبن
  . وجود داردنيم هنوز يك سري مسائل ابد

ايجـاد كـرد . بنـابراين اينجـا يـك نقطـه        اهنوز همه رنگهـا ر  وداينكه با روش پروسس نمي ش
سـت. در واقـع روش   ان نقطه پيوند روش پروسس با روش موضعي آو  ودبايد ايجاد بشپيوندي 

ايجاد كرد بدست  ودكه با روش پروسس نمي ش اكه ما رنگهاي اضافي ر دموضعي كمك مي كن
       ريم .. بنابراين روش موضعي در يـك طرحـي كـه بـا روش پروسـس تفكيـك شـده زمـاني        وبيا

 رنگ اضافي ايجـاد  است  كه قرار اكه ما نواحي خاصي از طرح ر ودبه راحتي به كار بر اندمي تو
براي چاپ با مركب اضافي جدا كنيم   ان نواحي رآو  نماييماز فرآيند تفكيك پروسس جدا  شود

به  وندرنگ تفكيك بشن 4بنابراين رنگ اضافي براي نقاطي از طرح يا تصوير كه جدا از سيستم 
  تند. راحتي قابل تعريف و استفاده هس

رنـگ اصـلي    4روشي براي تفكيك رنگها بـه  ، روش پروسس  دنچه كه منطقي به نظر مي رسآ
بـه صـورتي    آن را تواناوال بايد ب وديك رنگ اضافي وارد اين سيستم بشباشد  ست و اگر قرار ا

چاپ در ميان  سپسكردن و  در نظم ترام آن رانست است جدا كرد و ثانيا بايد تواكه در تصوير 
  گ اصلي قرار داد. رن 4
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  بسته بنديصنايع رنگ در  
به طور كلي رنگ اولين چيزي است كه بيننده از بسته بندي درك مي كند شكل و نوشـته بـه   

مهـم تـرين    ترتيب بعد از رنگ سبب جذب مشتري مي گردند. به همين دليـل رنـگ يكـي از   
  عوامل انگيزشي در خريد محصول است.

نكته اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد استفاده به جا از رنگ ها است. به عنوان مثال رنگ سـبز  
بسته به جاي استفاده مي تواند بيان گر فساد و پوسيدگي و از طرف ديگر مي توانـد بيـان گـر    

  طراوت و تازگي باشد.
دايي و نوشيدني ها عالوه بر توجه به رنگ ماده غذايي مي توان بـا  در انتخاب رنگ محصوالت غ

  توجه به ويژگي هاي گروه مصرف كننده از رنگ ها به عنوان ابزاري قدرت مند بهره جست.
به عنوان مثال در طراحي جعبه چاي هاي گياهي مي توان از رنـگ هـاي ماليـم و لطيـف كـه      

اما مورد چـاي واقعـي مـي تـوان بـا اسـتفاده از        مترادف فرآورده هاي گياهي است بهره گرفت.
زمينه تيره، حس مرغوبيت محصول را دز مشتري ايجاد نمود و استفاده از تصاوير مرتبط نوعي 

  تشخص به محصول مي بخشد.
گاهي مي توان با ايجاد ارتباط بين بسته هاي يك محصول معنا و مهفوم خاصي را بيـان كـرد.   

به كفش كودكان با استفاده از رنگ هاي قوي مانند سـبز، زرد و  به عنوان نمونه در طراحي جع
  قرمزارتباطي سرگرم كننده و جذاب زماني كه كنار يكديگر چيده مي شوند ايجاد نمود.

استفاده مناسب از رنگ سبب انتقال پبام و سهولت پيدا كردن كد كفش در چيدمان مغازه مي 
استفاده شده و ايـن نوارهـاي رنگـي در كنـار     گردد. اين رنگ ها بر روي ساك دستي فروشگاه 

  توضيحاتي در مورد داليل مواظبت از پا ها تأثير زيبا و مخصوصي بر روي مشتري مي گذارد.
نكته ديگر اينكه اگرچه استفاده از چاپ رنـگ ارزشـمند اسـت، امـا طراحـان در برخـي مـوارد        

ي شـوند. بـه عنـوان مثـال در     متوسل به انتخابي جسورانه و استفاده از بسته بندي تك رنگ م
مورد فرآورده هاي ويژه مردانه استفاده از حداقل رنگ مـي توانـد نمايـان گـر پيـامي محكـم و       

  مردانه باشد.
از رنگ هاي آبي، سبز و زرد به منظور تداعي شادابي و حيات در بسته بندي محصول اسـتفاده  

ترين روش هاي است كه براي نشان مي شود. استفاده از اين رنگ ها يكي از ساده ترين و گويا 
دادن خنكي وتازگي در بسته بندي محصوالتي مانند آب معدني و سبزيجات و ميوه ها استفاده 

  مي گردد.
    به عنوان نمونه استفاده از رنـگ آبـي قـوي و آرام بخـش بـه عنـوان رنـگ زمينـه بـراي ارائـه           

اح توانسته با بهره گيري از توانايي فرآورده ي اسپري پا بسيار حساب شده به نظر مي آيد و طر
رنگ آبي براي القا پاكيزگي و خنكي اين حس را به مصرف كننده القا كند. همچنين استفاده از  

www.ParsBook.org



       84                                            رنگ در خدمت صنعت   |فصل پنجم     |رنگ  

 

رنگ هاي روشن مانند صورتي روشن و آبي و زرد روشن براي بسـته بنـدي هـايي كـه حـاوي      
  محصوالتي لطيف و ماليم بسيار به جا است.

تي از تمول و فريبندگي و كيفيـت عـالي مـي تـوان در رنـگ بنـدي از       گاهي براي ايجاد تأثيرا
مقداري طاليي و يا نقـره اي بـه همـراه رنـگ هـايي متاليـك از آبـي، قهـوه اي، فيـروزه اي و          
خاكستري و خرمايي استفاده كرد. از اين تركيب بندي ها براي محصـوالتي همچـون شـكالت،    

  دارند به كار برده مي شود. عطر و محصوالتي كه نياز به القا قيمت گران
در انتها بايد خاطر نشان شد در انتخاب رنگ در بسته بندي بايد بـه احسـاس ناشـي از آن بـر     

  روي گروه هدف دقت كافي شود.
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  صنايعديگر  در رنگ
 بطـور .  ميشـوند  داده پوشـش   پـودري  رنگ با كه دارند وجود بازار در زيادي محصوالت امروزه
  . نمود تقسيم اصلي گروه 5 به را سيستم اين ميتوان كلي

  
   خانگي لوازم صنعت -1
  لباسشويي ماشين-              فريزر و يخچال-
   فر مايكرو-                        گاز اجاق-
   پنكه -                         رادياتور-
   ساختمان داخل فلزي لوازم -

 ايـن  در را بـازار  سـهم  درصـد  70 از بـيش  آينده سال 10 در پودري هاي پوشش ميرسد بنظر
  . دهند اختصاص خود به محصوالت

   فلزي سطوح -2
  پزشكي وسايل-       فلزي مبلمان-
   نشاني آتش هاي كپسول -          بندي قفسه-
   آزمايشگاهي وسايل -        ها پارتيشن -
   سازي خودرو صنايع -3
  )كيلر( نهايي پوشش و هي آستري-
  خودرو قطعات-
   آالت ابزار و صنعتي آالت ماشين -4

   .باشد مي پودري نوع از صنعت اين در مصرف مورد پوششهاي درصد 15-20 حدود
   آلومينيوم صنايع و فلزي صفحات -5
  )...،نوار،و ورقه( كالف-
   سازي پنجره و دردرب استفاده مورد آلومينيومي هاي پروفيل-
  ...و كارخانجات در محافظ هاي پوشش ، ها لوله-
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  منابع فارسي:
 دوروتي و هوارد - رنگ با زندگي  
 صادقي،  خدايار  مهندس  آقاي  نوشته  -عمل  تا  تئوري  از  رنگ   
 صـفحات   ،283  شـماره   چـاپ،   صـنعت   نامه ويژه  ،1384  بندي بسته  سال  كتاب  

  144  الي  138
 ــديريت ــگ  م ــك  در  رن ــامپيوتري  گرافي ــروس -  ك ــريس  ب ــورفي،  فريزر،ك   م

  غزال.  انتشارات  پناهي، شريعت  سيدطاهر  مترجم:  فردبانتينگ،
 ديبـاگران   انتشـارات   سـمرقندي،   پيمـان  متـرجم:   ديجيتال،  چاپ  كامل  مرجع  

 تهران.
 جواد نيري، شكاري - ايران اسالمي هنر و فرهنگ در رنگ جايگاه  
 العابدين زين حسين؛ترجمهء عاملي،محمد حر ؛ 4.قدسي؛چ حديث كليات 

  .1731 دهقان؛ خلخالي؛انتشارات كاظمي
 مهدي؛ فوالدوند،محمد 8431؛دهخدا؛1. شناسي؛چ زيبايي درس نخستين  
 رحيمي مه معصو - اسالمي معماري هنر در رنگ نقش  
  :حامد خاكي،نشر نوركاربرد رنگ و حروف در گرافيك، مترجم  
  مباني فن آوري بسته بندي، ترجمه هاشم حبيبي، نشر هيراد  
  حديث بابايي،  مجيد دادگر -هنر در خدمت زيبايي  
  فاطمه صولت 101و  100شماره هاي  -ماهنامه صنعت بسته بندي ،  
 عفراوي بهرام -چاپ  در  پنتون  
  پوشش هاي صنعتيويژه نامه چهارمين نمايشگاه بين المللي رنگ، رزين و 

 يگانه داودي -خديجه آلچاالنلو    طيف رنگها نيوتن و  
 نويسنده:آزاده كيانپور اتابكي -اثرات روانشناسي رنگ ها  
 مسعود نوائيان -  كاربرد رنگ در صنعت  
 ابـراهيم  محمـد  ترجمـه . دبليـو  ديويـد  ريچرسـون، مـدرن،   هـاي  سـراميك  مهندسي 

 ٫1384.  متـرجمين، :تهران. تبريزي سالم سيمين عباسي، مسگري سالومه ابراهيمي
 »موسـيقي  و معمـاري ...«و حسـينعلي  _مـالح  حسين، غالم _نامي منصور،_فالمكي
  1383 فضا ؛ تهران انتشارات
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  472، ص 8الحكمه، ج  شهرى، ميزان ؛ رى330، ص 78بحاراالنوار، ج  
  1383فرهنگ همراه پيشرو آريانپور، تهران.  
 1375يساولي، جواد، تهران: فرهنگسرا اي بر شناخت قالي ايران،  مقدمه.  
 انتشـارات پيـام انديشـه،    آقازاده، محرم، هاي وابسته،  علوم تربيتي و زمينه ي نامه واژه

  خ.  1375

  مجموعه مجله هاي الكترونيكي
 www.vista.ir  

www.newdesign.ir  
.www fa.wikipedia.org 

www.ebtekarnews.com 
www.iranhealers.com  
www.foodna.com 
www .iran-eng.com 

.www pezeshkanemrooz.com 

.www persiantuts.com 
www.color.org  
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  منابع انگليسي:

 Berendsen, A. M., & Berendsen, A. M. (١٩٨٩). Marine painting 
manual. London: Graham & Trotman. ISBN ٨-١۵٢٨-٣٣٣۶-٠  p. 
١١٣. 

 a b Berendsen, A. M., & Berendsen, A. M. (١٩٨٩). Marine 
painting manual. London: Graham & Trotman. ISBN ٨-١۵٣٣٣-
٢٨۶-٠  p. ١١۴. 

 DailyTech - Nissan Develops Color Changing Paint for 
Vehicles٣. 

 Bently, J. (Author) and Turner, G.P.A. (Author) (١٩٩٧). 
Introduction to Paint Chemistry and Principles of Paint 
Technology. Unk.. ISBN ٠-۴٧٢٣٢٠-١٢-۴ . 

 Talbert, Rodger (٢٠٠٧). Paint Technology Handbook. Grand 
Rapids, Michigan, USA. ISBN ١-۵٧۴۴۴-٣-٧٠٣ . 

 Woodbridge, Paul R. (Editor) (١٩٩١). Principles of Paint 
Formulation. Unk.. ISBN ٠-۴٠٢٩-١٢۵٠-١ . 

 Berlin, B., and P. Kay, Basic Color Terms, ١٩٦٩ 
 Lerner, L., Color Words in Anglo-Saxon, in: Modern language 

Review ١٩٥ ,(٢٤٩-٢٤٦) ٤٦ 
 Leslie D. Stroebel, Richard D. Zakia (١٩٩٣). The Focal 

Encyclopedia of Photography. Focal Press. 
 Charles A. Poynton (٢٠٠٣). Digital Video and HDTV: 

Algorithms and Interfaces. Morgain Kaufmann. 
 Emil Wolf (١٩٦١). Progress in Optics. North Holland Pub. Co. 
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