
                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 
 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

  1399 -1398 سال تحصیلی:          2ترم:گرافیک       رشته:    کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی
 مریم قربانی نام ونام خانوادگی مدرس:                                  2مبانی هنرهای تجسمی  نام درس:

  maryamghorbani.art@gmail.comمدرس:emailآدرس 

  سوم      دوم   مربوط به هفته  :  اول                             2مبانی هنرهای تجسمی :جزوه درس

 textدارد : ندارد                      voiceدارد: ندارد                         power pointدارد:  ندارد 

 تلفن همراه مدیر گروه : ............................................
                                   

 

 گیرد:رنگی هفت تضاد، یا تباین رنگی را در نظر می هایتن در دایر

 

، شدیدترین تضاد رنگی، که بطور خاص مجاورت : کنتراست رنگهای خالصرنگ، تهمایهرنگ، تضاد فام -1

های شود. )کاربرد در هنرهای بومی و اصیل مردمی، بعنوان مثال لباسمیهای اصلی در کنار هم را شامل رنگ

 های رنگین کلیساها(ها، شیشههای شادپارچهها،نقشهرنگی عشایر، گلدوزی
 

ها دارد و جهت القا نور وحجم استفاده ها میان رنگ: اشاره به طیف وسیع خاکستریتضاد تاریک روشن -2

 های مرکبی و خوشنویسی چینی و ژاپنی(ز آثار آسیایی و اروپایی و طراحیشود. ) کاربرد در بسیاری امی

 

دهند : نارنجی و قرمز وقتی در مجاورت هم قرار گیرند باالترین درجه گرما را نمایش میتضاد سرد و گرم -3

ها هستند. زرد روشن ترین و بنفش تیره ترین رنگ. زرد، و سبز و آبی هم در کنارهم سردترین رنگ

نارنجی، نارنجی، قرمز، قرمزنارنجی، ارغوانی)قرمزبنفش( به گرمی تمایل دارند و از خانواده رنگهای گرم و زرد

های سرد و گرم زردسبز، سبز، سبزآبی، آبی بنفش و بنفش از رنگهای سرد هستند. براین اساس کاراکتر رنگ

و  بُعد احساس ی، سنگین، خشک،شود؛ گرم: آفتاب، مات، محرک، وافر، زمیننیز به این صورت تعیین می

رونده، فضای دوردست فضای نزدیک. رنگ های سرد: سایه، شفاف، مُسکن، نادر، هوایی، سبک، نمناک، عقب

 و بُعد دور.

 

های متضاد همدیگر هستند که در چرخه رنگ روبروی های مکمل به تعبیری رنگ: رنگ تضاد مکمل -4

یکدیگر قرار میگیرند، به این دلیل نام مکمل برای آنها درنظر گرفته شده که هررنگی درصورت همنشینی و 

ده(آن رنگ آورد و مثل مکمل ) کامل کننقرارگیری کنار رنگ مکمل خود بیشترین تعادل و توازن را بدست می

 آید.کند. مکمل هررنگ اصلی از ترکیب دو رنگ دیگر اصلی بوجود میعمل می

 مکمل زرد= )قرمز+آبی( ؛ در نتیجه مکمل زرد= بنفش
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 مکمل قرمز= ) زرد+ آبی( ؛ در نتیجه مکمل قرمز= سبز

 مکمل آبی= ) قرمز+ زرد( ؛ در نتیجه مکمل آبی= نارنجی

 

تضاد همزمانی پدیده ای ذهنی است. برای ایجاد ؛ همزمان تضادیا  contrast Simultaneous پایهتضاد هم -5

این تضاد عبارت از  .تضاد در تصاویر در واقع باید به اثر خنثی کننده پدیده همزمانی رنگ مکمل توجه داشت

که هر رنگی پس از  د بدین معنیآیها به وجود میفعل و انفعاالتی است که در چشم و ذهن در مقابل رنگ

گردد و حتی ممکن است رنگ کند، این عمل در چشم انجام و احساس مییت به رنگ مکمل نیاز پیدا میرو

های هم پایه وجود مکمل حاضر نباشد ولی چشم خود به خود آن را به وجود آورد یعنی پیدایش رنگ

دهد.)مثال برای درک صری را نشان میو تمایل ذهن برای ایجاد تعادل ب خارجی ندارند و مخلوق ذهن ماست

بهتر تضاد همزمان، ده ثانیه به صفحه ای کامال تک رنگ و به یک رنگ اصلی تمرکز کنید، سپس بالفاصله 

چشم را از روی آن صفحه برداشته و روی صفحه سفید متمرکز شوید، مشاهده خواهید کرد که برای چند ثانیه 

 کنید(.مشاهده می رنگ مکمل صفحه اول را روی صفحه سفید

 

: این ویژگی رنگی با میزان درجه خلوص و شدت هر رنگ و اندازه تضاد کیفیت، اشباع یا خلوص رنگی -6

شود که ها سبب کاهش اشباع رنگی میتاریکی روشنی آن ارتباط دارد. تیره کردن یا روشن و رقیق کردن رنگ

تر رنگ آبی کمرنگ از خلوص یا آید. به زبان سادهمیهای مکمل آن بدست از ترکیب با سیاه و سفید و رنگ

اشباع کمتری نسبت به آبی اصلی برخوردار است و قرارگیری چند نوع آبی با درجات تیرگی و وروشنی 

 آورد.متفاوت در کتار هم تضاد کیفیت را بوجود می

 

ری کمیت یا وسعت : قدرت رنگی هر رنگ را دو عامل میزان درخشندگی و دیگ تضاد کمیت یا سطوح -7

کند. استفاده مناسب از وسعت و فضای مورد نیاز هر رنگ به ایجاد تعادل بصری کمک سطح رنگ تعیین می

برای نسبت های رنگی ، ارقامی را عرضه کرده فیلسوف آلمانی  کند. برای این منظور گوته شاعر وزیادی می

توان براحتی از تضاد کمیت همین میزان می. به ۹، بنفش=  ۸، آبی=6، قرمز و سبز = 4، نارنجی=  3است: زرد=

استفاده کرد به این ترتیب که در یک فضا درصورتیکه که خواهان استفاده از دو رنگ نارنجی و آبی در کنار 

(  ۸و آبی  4آید که با توجه به اعداد رنگی آنها )نارنجی هم هستیم بیشترین تعادل بصری زمانی بوجود می

ای آبی بکار رفته در فضا را دو برابر وسعت فضای نارنجی بکار ببریم. کاربرد تضاد رنگی به شدت وسعت فض
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     انجامدبخشیدن یک رنگ بر دیگری می

 
 جدول رنگ:

 
 


