
  پدیده رنگ 

اگر بخواهیم از پدیده اي نام ببریم کـه همـواره         

عالقه و کنجکاوي نوع بشر را برانگیختـه اسـت        

  .بدون شک این پدیده ، رنگ خواهد بود

دانش جدید اثبـات کـرده اسـت کـه رنگهـا بـه             

 بـه وجـود مـی       5وسیله طول موج هاي مختلف      

بـه عنـوان مثـال در    . هاي خـاص خـودش را داشـته باشـد     آیند که همین امر باعث شده است هر رنگ خواص و ویژگی   

  .قرون وسطی اروپایی ها و همچنین چینی ها براي معالجه بیماري هاي پوستی از رنگ قرمز استفاده می کنند

در مـورد   رنگ هـا بـسیار اسـت و در حوصـله ایـن مقالـه نمـی گنجـد کـه بیـشتر             گستردهاز این دست مثال ها در دنیاي        

  . صحبت شود ... پزشکی ، صنعت ، آموزش و استفاده رنگ در 

امـا یکـی از مهمتـرین    . براي داشتن یک طرح موفق در زمینه طراحی گزینه هاي زیـادي هـست کـه بایـد رعایـت شـود              

و شناخت هر رنگ و دانستن خواص آن کمک زیادي به طراحان مـی کنـد تـا          . گزینه ها استفاده مناسب از رنگ است        

  . استفاده کننداز آنها هر چه مناسب تر

  .براي شروع با رنگ مشکی آغاز می کنیم

بـا   عـاري از امکانـات اسـت ،   . تیره و غلیظ است و نماد اندوه و مرگ ، این رنگ شخصیتی غیر قابـل نفـوذ دارد            : سیاه  

ون یک سکوت ابدي ، بدون آینده  رنگی است که کمتر از رنگهاي دیگر انعکاس دارد، با بیانی از وحدت پایـدار ، بـد       

  .انگیزد سیاه احساس افتخار و نجابت را به ویژه زمانی که براق است بر می. هیچ وجه مشخصه اي 

از آنجـا کـه هـیچ صـفت مشخـصه اي      . تفسیر ناپذیر و غیر قابل توضـیح اسـت   . پاکی و خلوص را القاء می کند       :سفید  

. آورد  در روح مـا آرامـش کـاملی پدیـد مـی     سـفید  . ندارد مفهومی از تهی بودن و نامحدود بودن را به جـا مـی گـذارد            

سـفید در مجـاورت آبـی بیـان حـاکی از تـازگی و       . بلکـه سرشـار از زنـدگی اسـت      سکوتی که سکوت مـرگ نیـست ،   

  .گندزدایی دارد



در واقـع بـر هـیچ    .  شخصیت مستقلی ندارد ، نه مثل سفید سرشار از امکانات است و نه مثل سیاه غیر فعـال        :خاکستري  

رنـگ  . خاکستري بیان روحیه اي است مردد و بی طرف که نمـاد بـی تـصمیمی و عـدم وجـود اسـت                  .  ندارد چیز تأکید 

هر چه خاکستري تیره تر شـود یـادآور   . پریدگی خاکستري ، بازتاب وحشت ، پیري و مرگی است که نزدیک می شود            

  .لودگی ، چرك و خاك استخاکستري تیره به معناي واقعی کلمه رنگ آ. م بی دلیل است غیکنواختی و . ترس 

رنگـی  . ا هیجـان نیـست   یـ انـدوه   به هیچ سو تمایل ندارد و بیانگر چیزي از قبیل لذات ،.  از تمام رنگها آرامتر است     :سبز

جمعی بی تحـرك  . سبز خالص همان جایگاهی را در جمع رنگها دارد که طبقه متوسط در جامعه بشري          . است بی ادعا    

زمـانی کـه طبیعـت سـبز مـی شـود امیـدي نـوین بـراي          . شـمرند   می زنند و پول هایشان را می هایشان را جمع    که موقعیت 

تشبیه معروف سبز به امید، ریشه در این معنی دارد، زرد به سبز قدرت و شخصیتی آفتـابی مـی          . آید    زندگی به وجود می   

بز چـه تیـره و چـه روشـن بیـانگر      سـ . یابـد  اگر آبی به مقدار بیشتري به سبز اضافه شود شخصیت جدي و فکور مـی          . دهد

تر است در حالیکه احساس خونسردي در سـبز تیـره و    بی تفاوتی در سبز روشن نمایان. شخصیت آرام و بی تفاوت است   

  . قوي تر است 

قرمـز خـشن دلگـرم کننـده اسـت و مـسلط بـر        . مردانگی و نیرو دارد      این رنگ داللت بر استحکام ، سرزندگی ،         :قرمز  

این رنگ هم حالت جدیت و وقار و هم حالت مهربـانی  .  قرمز خود را بدون قید و شرط تحمیل می کند        .اعصاب است   

و جذابیت را القاء می کند و ذاتاً رنگ گرمی است ، با وجود تمام نیرو و شدتش نمایشی است از یـک نیـروي مقاومـت       

. دهد و شخـصیت اسـرافکار نـدارد    وانب بر باد نمیي ج اما مانند زرد خود را با منکعس کردن در همه    . کران    ناپذیر و بی  

دهد و هدفش همیشه آگاهانـه اسـت ، قرمـز در یـک      به جاي همه این هیجان شدت نیروي فوق العاده اي را به دست می          

کنیم ماننـد کـودکی کـه بـی اراده دسـت بـه        کند و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم به آن نگاه می نظر توجه ما را جلب می 

سـرخ جـدي ، سـنتی و پرمایـه و تواناسـت و      . درجات رنگ قرمز خصوصیات روانی خود را دارد. برد ت میسوي شکال 

قرمـز  . کنـد  استحکام ، تحرك و اعمال شهواتی را مجـسم مـی   نشانه اي از بزرگی و وقار، قرمز متوسط ، جدیت فعالیت ، 

ثیر ، تحریـک یـا خاصـیت محـصول و     وقتـی کـه بخـواهیم نیـروي اصـلی حـرارت ، تـأ       . ما را مجذوب و گیج مـی کنـد    

. قرمـز گیالسـی خـصوصیت احـساسی بیـشتر دارد     . بـریم   اي را نشان دهیم این درجه از رنگ قرمز را به کار می     فرآورده



بـه طـور خالصـه قرمـز هـر چـه       . فتح و پیـروزي اسـت    انرژي و لذت ، قرمز روشن نشانه اي از استحکام ، جان بخشیدن ،    

شـاد و بـی خیـال را بیـان     تر خواهد شد، و هر چه روشن تر باشـد روحیـه اي     ژرف تر ، مشکوك تر ،   تر شود ، جدي     تیره

  .کند می

چـه بـه تنهـایی و چـه در ترکیـب بـا دیگـر رنگهـا بـشاش و          .  در حقیقت از نظر جلب توجه قویترین رنـگ اسـت            :زرد

 اسـت و درخـشانترین رنگهاسـت    و اغلب اوقات یادآور قدرت به راحتی در هر نقطـه اي قابـل تـشخیص       . سرزنده است   

برخالف آبی ، در زرد عمقی احساس نمی شود، زرد طالیی بسیار مؤثر و فعال اسـت و وقتـی کـه متمایـل بـه سـبز مـی               .

بخـشد و احـساسی از    اگر با مقدار کمی قرمز آمیخته شود بـه قلـب ، گرمـی مـی    . حاکی از کسالت و بیماري است       شود  

 درست مانند احساسی که هنگام نگـاه کـرده بـه خـرمن طالیـی گنـدم بـه وجـود         شادمانی و رضایت به شخص می دهد،    

  .آید می

رنگعی فعـال اسـت کـه مـاهیتی دلنـشین دارد و سـریع پذیرفتـه        . بیش از قرمز ارتباط و تشعشع را بیان می کند  :نارنجی  

  .شود و همچون غروب خورشید و آتش داراي گرمی و نیروي زندگی است می

اي  این رنگ مورد عالقـه اشـخاص بـالغ و نـشانه    . کند رنگی است عمیق و زنانه که در محیطی آرام استراحت می           :آبی  

شود مثـل قرمـز    کند و به زندگی روحانی درونی مربوط می   آبی خاطرات دوران طفولیت را بیدار می      . از بلوغ و پختگی     

 یقینـاً آرام اسـت ولـی نـه مثـل سـبز کـه بیـشتر حـالتی از          آبـی . و میل دارد که با عشق تلقی گـردد مایل به تظاهر نیست ،  

هرچـه آبـی تیـره تـر     . در اینجـا عـشق داراي عظمـت آسـمان و بـا شـکوه اسـت          . آرامش دنیوي و رضایت از خود دارد      

غیـر ملموسـتر و داراي شخـصیتی بـی تفـاوت تـر و        آبی روشـن ، . خواند  شود، بیشتر بشر را به سوي بی نهایت فرا می          می

بـه  . کنـد    و در عین حال رؤیا انگیز است ، مشاهده رنگ آبی احساس طراوت و پاکیزگی بهداشـتی را ایجـاد مـی   تر  تهی

اي داراي اسـتحکام زیـادي اسـت و بیـانی از اشـتیاق       آبـی فیـروزه  . گیـرد   خصوص زمانی که در مجاورت سفید قرار می  

  . دریاچه هاي کوهستانی در تابستان استتازگی و طراوت آن یادآور. ولی اشتیاقی سرد و غیر عادي .  دارد

اي متفکر و عرفـانی اسـت کـه بـا نگرانـی رازي را       بنفش معادل اندیشه. هیچ رنگی به اندازه بنفش مرموز نیست    :بنفش  

تر و بیشتر جـادویی   شود، کم مایه تر می مملو از وقار است هر چه بنفش کمرنگ. غمگین ، افسرده      بنفش ، . کند  پنهان می 



بنفش کمرنگ به اندازه پـر رنـگ   . شود تا جدي و موقر   بیشتر کسل کننده می     نماید تا پوشیده و پنهانی ،       انگیز می و سحر 

معمـوالً مـردم اولویـت را بـه     . کنـد و خیـاالت آن زمـان را     این رنگ خاطرات دوران کودکی را بیـان مـی    . قاطع نیست   

اگر این انتخـاب را در نظـر گرفتـه و آن را بـه     . گیرند رار میدهند و رنگهاي دیگر کمتر مورد عالقه ق         رنگهاي اصلی می  

اي ، بـنفش ،   قهـوه آبی ، قرمز، سبز ، : شودند هاي رنگی مطرح می موارد دیگري تعمیم دهیم ، این رنگها به عنوان اولیت         

نیـست ، ایـن ترکیـب    بندي کنار زرد قرار داد، اما سفید چندان مـورد عالقـه    توان رنگ سیاه را در رده مینارنجی ، زرد،  

ها بدون در نظر گرفتن اشیایی که این رنگها متعلق به آن هستند پاسخی است به سؤالهاي متعـددي کـه در مـورد              اولویت

زرد خالص نسبت بـه نـارنجی زرد   . گیرد  مثالً رنگ سبز متوسط ، قبل از سبز آبی یا زرد سبز قرار می   . رنگ وجود دارد    

در ایـن  . ء و سـطح آن بـستگی دارد   ، اولویـت دادن رنـگ خاصـی ، بـه شـی       گیرد     جاي می  یا سبز زرد در مرتبه باالتري     

اگـر مـا   . وجـود دارد گذار دیگري نیز مانند ، سن ، فرهنگ ، آب و هوا ، فصل ، درآمد و محل سکونت مورد عوامل اثر 

: واري وجـود دارد  ف دایـره یابیم که تعری سلیقه شخصی خود را در خالل مراتب مختلف زندگی در نظر بگیریم ، در می     

اگرچـه بعـدها آبـی را    شـود،   ي رنـگ قرمـز جـذب مـی      کودك به وسـیله –هاي روشن و سبک در دوران جوانی         رنگ

تـر   تر و غیر جـدي  اند و رنگهاي مالیم   رنگهاي اشباع شده و درخشان در دوران بزرگسالی مورد عالقه –دهد    ترجیح می 

  .طعی در مورد رنگهاي اصلی مورد عالقه زنان و مردان به دست نیامده استي ق در دوران پیري تاکنون هیچ نتیجه

  تاثیرات رنگ جهت تبلیغات و فروش

  .رنگ یک فروشنده کارآمد

کننـد و زمـانی دیگـر زبـان بـه       گاهی مواقع رنگها خود را به ما تحمیـل مـی  . رنگ نقش مهمی در بسته بندي کاالها دارد      

 همان خوبی که بیانگر محتویات بسته بندي اسـت ، باعـث لـذت اسـتفاده از محـصول      تواند به  رنگ می . گشایند  تملق می 

  .نیز شود

  :این نقشهاي مهم از این قرارند

  .جلب توجه کند) 1

  عامل شناسایی کاال در فروشگاه) 2



  .شود که بسته به آسانی در خاطر بماند باعث می)3

  .راحتی خوانده شودبه شود حروف  باعث می) 4

  . آوردن تأثیرات اپتیکی باشدبه وجود) 5

  .بتواند محتویات بسته را بیان کند) 6

  .بیدارکننده ي تداعیهاي مثبت باشد) 7

  .برانگیزاننده احساسات باشد) 8

  .سازگاري با نوع مصرف محصول و لذت بخش کردن مصرف محصول ایجاد کند) 9

  .اطمینان بخش و متقاعد کننده باشد) 10

  !صحبتی با خواننده ي عزیز

براي هر خواننده ي این مقاله پوشیده نیست که این مقدار اندك نمی تواند بزرگی دنیاي رنگ ها را بطـور کامـل شـرح        

اما در این مقاله به هم همین مقدار اندك اکتفا می کنیم و اگر عمري باقی ماند در شماره هاي بعدي عمیـق تـر بـه      . دهد  

  .پردازیم  مسائل رنگ می

بـه عنـوان   . این امر در هنرهاي اصیل ایرانی نیـز قابـل مـشاهده اسـت        . نیاي رنگ ها گسترده است      همان طور گفته شد د    

 ی هنـوز نمونـه هـای    کمرنگ شده است اماالبته این مسئله(خانه هاي قدیمی  از شیشه هاي رنگی در       معمارها   ستفادهمثال ا 

 شخصه تحقیقی در مورد شـناخت رنـگ آغـاز    به.  این امر نشان دهنده اهمیت رنگ در زندگی است        )را می توان یافت   

کـنم در   نیـز پیـشنهاد مـی   ) مخصوصاً طراحان و عالقه مندان به طراحـی    ( به دوستان عزیز     .کرده و پیگیر این مسئله هستم       

اگر دوستان مقاله و منبـع در ایـن زمینـه دارنـد کـه مـی توانـد در شـناخت               . زمینه هرچند اندك ولی مطالعه داشته باشند        

  .گردد به این حقیر معرفی شوم  سپاس گذار میتر رنگها کمک کند هرچه به
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