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 :روشنی رنگ  -کنتراست تیرگی

روی مخاابیی  کاا اثار هناری مای       وشنی رنگ روی روابط میان رنگ ها رو -تاثیراتی که کنتراست تیرگی 

بخش قابل توجهی از موفقیت آثار هنرمنااان   .یتی وکژه برخوردار استهمپس از کنتراست ته رنگ از ا ،گذارد

یات و  همشااکا ا  .روشانی اسات   -نقاش در بول تارکخ هنر در ارتیاط با چگونگی استفاده از کنتراست تیرگی

لیل است که تیرگی و روشانی نقاش بسایار قمیقای در زنااگی      گستردگی توجه به اک  نوع کنتراست به اک  د

انسان و دکان اشیا و رنگ آنها دارد و همانگونه که قیال نیز اشاره شا تیرگی و روشنی ککای از وجاوه متمااکز    

ری از برجساتگی و فرورفتگای و دوری و   بصا  کهمچناان کاه در   .کنناه رنگ ها و شکل ها از ککاکگر است

 .وجه به میزان تیرگی و روشنی آنها میسر می شودنزدککی اشیا نیز با ت

راسات تیرگای و   نتاست اکا  دو شااکاترک  درجاه از ک   بنفش  ،زرد و تیره ترک  رنگ آن ،روش  ترک  رنگ)

 .(انروشنی رنگ را به وجود می آور

را باا سافیا کاا     که رنگهابه هر میزان  .به بور کلی رنگ ها را می توان با سیاه تیره تر و با سفیا روش  تر کرد

روشانی کاا رناگ     -کا درجاات تیرگای    )والوار(درمقابل درجات مختلفی از ارزش رنگی .سیاه مخلوط کنیم

آنچاه مسالم اسات     .خواها بود خاکستری که به راحتی قابل مقاکسه با رنگ ماکه های مختلف ،اکجاد می شود

های مختلف رنگ ها تنالیته گی ت به تشخیص درجه تیرنسی لوصالت ختشخیص درجه تیرگی رنگ ها در ح

انجاا  تمارک     باه تشخیص  از رسیان به آن در جه.تر است و سفیا مخلوط شاه باشنا بسیار مشکل که با سیاه

نالیتاه  تیرگی رنگ ها و تطییا  آن باا ت  های متعادی نیاز دارد تا چشم حساسیت الز  را برای درک تماکز میان 

 روش  رنگ ها معموالً بستگی به شات و نوع نوری -رزش های تیرهقالوه بر اک  ا .خاکستری پیاا کنا های
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تیره و  ،نارنجی و زرد .کاسته شود رنگ های گر  مثل قرمز نور وقتی از شات .دارد که بر آنها تابیاه می شود 

گر نور از برف دک .انر دکاه می شوتآبی روش   و خاموش به نظر می رسنا و بالعکس رنگهای سرد مثل سیز

ناارنجی و   ،قرماز  مثال باقث جلوه بیشتر رنگ های گر   ست  که روشناکی گرمی دارنانگهای ت مصنوقی چراغ

 نتسا در زکر نور چاراغ هاای فلور   .شونا های زرد تیره تر و خاموش دکاه می در حالی که رنگ ،زرد می شود

باه همای     .مای شاونا  های گر  تیره تر دکاه  رنگ و تر روش  ،رنگ های سرد ،میشود عکوساک  وضعیت م

 .دلیل نور روز بهترک  وضعیت روشناکی برای دکان رنگ ها به بور بییعی و تشخیص درجات آن ها است

توانا به هنرمنا کماا   در هر حال تیرگی و روشنی رنگ ها و چگونگی استفاده از آنها در کا اثر تجسمی می

در آثار نقاشی بخشی از پاالن بناای و نمااکش     .کنا تا بنا بر ضرورت از قارت تاثیرگذاری رنگ ها بهره بیرد

معموالً در پالن اول رنگ ها روش  تر و قاوی   .قم  فضاکی به کما تیرگی و روشنی رنگ ها انجا  می شود

در قای    .های خاموش تری استفاده می شاود  در حالی که در پالن های دو  و سو  از رنگ ،شونا تر ظاهر می

 .توانا به کما تیرگی و روشنی رنگ ها به وجود بیاکا فضای مثیت کا اثر می حال ارتیاط میان فضای منفی و

ز از نقاشی چینی نیا  .در آثارشود روشنی استفاده می -چاپ دستی از شات کنتراست تیرگی  آثاردر بسیاری از 

میاان   تناسب .انا روش  آب مرکب بهره برده_ارزش های مختلف تیره  از کاو  تونالیته های مختلف کا رنگ 

ککای از جنیاه هاای ا الی کاار هنرمناا        هام وکسی چینای و خوشنوکسای اکرانای    تیرگی و روشنی در خوشن

ای  روشنی رنگ ها از اهمیت وکژه_در هنرهای کاربردی نیز توجه به شات ارزشهای تیرگی  .خوشنوکس است

 .برخوردار است

 .آکا درونی از دکان رنگ ها به وجود میکنتراست سرد و گر  بر پاکه احساسی کنتراست رنگهای سرد و گرم :

سیز آبی را سردترک  رنگ احساس و قرمز نارنجی را به قنوان پرحرارت ترک  رنگ  توان ها می در میان رنگ

توان قائل  بور که قیالً اشاره شا برای زردی و گرمی رنگ ها هیچ حا و مرزی دقیقی نمی اما همان .کرد

در هر  .آنها بستگی به رنگ های همجوار و حس درونی مخابب دارد کردن حس بلکه سرد کا گر  ،گردکا

تقرکیی  حاتوان کا  کابا می فش امتااد میقرمز بن بهزرد  ه ازسیزاساس داکره رنگ با کا خط قطری کحال بر 

 ..های سرد در سمت چپ داکره تصور کرد را میان رنگ های گر  در سمت راست داکره و رنگ

های سرد حتی اگر  شونا در حالی که رنگ اکجاد بعا فضاکی معموالً نزدکا تر احساس میرنگهای گر  از نظر 

 در کا منظره بییعی وقتی به .شونا ر و در فا له ای دورتر دکاه میتققب  ،در همان فا له قرار داشته باشنا

در  .مای گراکناا  ها و کوه های دوردست تغییر کافت و باه ساردی    پهت ،رنگ درختان ،دوردست نگاه می کنیا 

بااک  ترتیاب    .حالی که همان درختان و ساکر اجزاء در فا له نزدکا با رنگ های گر  تری دکاه مای شاونا  

جوی به هنرمنااان   همی دارنا و در نماکش پرسپکتیو رنگ های سرد و گر  در اکجاد دوری و نزدککی نقش م



                                                                                                   

 

 

انجا  موفقیت آمیز تزئینات  به ناتوا فراد میروی روانی و احساسی اکننا شناخت  تاثیر و نقش رنگها  کما می

همچنان که رنگها در بسیاری از جاهای دکگر نیز می تواننا نقش قماه خود را برای  ،کا بنا کما کنا خلیدا

بیان کا احساس و انتقال معنی داشته باشنا آثار نقاشان امپرسیونیست قموماً با رنگ های سرد و گار  شاکل   

 .بیشتر به نظر می رسنا تاللو روش  تر و با رنگهاییل هم به همی  دل انا گرفته

 کنتراست رنگ های مکمل :

ککاکگر را از نظر  گیرنا تاثیرگذاری آنها به روی هم بوری است که وقتی دو رنگ مکمل در کنار هم قرار می

دو  ،رنگی ۲۱در چرخه  ،همان گونه که قیالً گفته شا .دهنا ا  به شاکاترک  مرتیه ارتقا میفدرخشش و قارت 

 ،سیزو قرمز ،زرد و بنفش  :ی رو به روی ککاکگر قرار می گیرنا به بورمثالرنگ مکمل به  ورت قطر

 ،وقتی دو رنگ مکمل را بررسی کنیم متوجه خواهیم شا که آنها از سه رنگ ا لی کعنی قرمز،نارنجی و آبی

حا ل  ای بنابراک  همانطور که از مخلوط کردن سه رنگ ا لی خاکستری تیره .انا زرد و آبی تشکیل شاه

چنانچه دو رنگ مکمل به تناسب با  .آکا از اختالط دو رنگ مکمل نیز خاکستری تیره ای به دست می ،شود می

حا ل می شود .... وقتی که ما کا رنگ را مشاهاه  یککاکگر مخلوط شونا خاکستری های رنگی  و آرام

رنگ را نیینیم به  و اگر آنآکا  نیز در ما به وجود میکنیم به بور خود به خود نیاز به دکان مکمل آن رنگ  می

شاکا به اک  دلیل که هر رنگ تنها کا بخش از انعکاس های حا ل از  .کنیم بور ذهنی آن را احساس می

جود همه نور را جستجو در حالی که چشم و .شود تابش نور است که در لحظه خاص توسط چشم دکاه می

خابره  کا شاکا هم .ری ما را از رنگ به کمال برسانابصتوانا مجموقه احساس  نگ مکمل میمی کنا و ر

ذهنی از همه بیف های رنگ در ذه  ما وجود دارد و با دکان کا رنگ به بور ذهنی مکمل آن را نیز به بور 

 .کنیم ناخودآگاه جستجو و احساس می

ها نقاش   توانا در اکجاد رابطه هماهنگ میان رنگ ی میبصرهای مکمل در کا ترکیب  رنگجود در هر حال و 

 شاکل  چه در ،میزان چه به اکنکه .امارا به وجود بیاورد رون کباشا و احساسی از کمال رنگ و در مهمی داشته

 اسات  موضاوقی  ،گذارنا می نماکش به را خود حالت زکیاترک  ترکیب کا در مکمل رنگهای ای رابطه چه با و

 .دارد آن بردن کار به و رنگ از اهنرمن کا شناخت و تواناکی تیحر، به مربوط کامالً که

ارائاه شااه    شاان آن هاا باا ککااکگر     خلاوط ی هاای حا ال از م  خاکساتر  و مکمال  رنگهای از ترکییی در 

کنتراست مکمل ها حا ل از مخلوط دو رنگ مکمل هرچه بیشتر باشنا از شات خاکستری های  است.معموال

شکوه و زکیااکی   روجود رنگ های مکمل در بییعت ب .آکا به وجود می یکاسته خواها شا و هماهنگی بیشتر

 پر شکوهیکرانی توانسته است مجالس ا ل به وکژه در آثار نقاشی قاکماستفاده از رنگهای مکم .مناظر می افزاکا

 .از زکیاکی بییعت و تصاوکر چشم نوازی را به وجود بیاورد

ای از جملاه در کارها   .ثار نقاشان پست امپرسیونیست نیز استفاده از رنگ های مکمل بسیار دکاه می شودآ در



                                                                                                   

 

 

کاا در   و اناا  مقیاس وسیعی به  ورت تخت استفاده کرده به بزرگ و سطوحون گوگ و گوگ  که رنگ را در 

 .مکمل را به  ورت لکه های کوچکی در کنار ککاکگر به کار گرفته انا رنگ های که کارهای سورا

 : کنتراست کیفیت
هاای   وقتی کا رناگ خاالص در کناار رناگ     .اشیاع رنگ است خلوص وحالت  ،از کیفیت در اک  جا منظور 

 .کیفیت رنگ اکجاد می شاود  ،کنتراستگیرد انا قرار می سفیا و کا مکمل خود مخلوط شاه ،ناخالص که با سیاه

مکمال   رناگ  ،کاروش  شود و کا با خاکستری سفیا و با هبه محض اکنکه کا رنگ با سیاه تیربه قیارت دکگر 

دها و ماکه رنگ هاای   ز دست میخود را ا  ی رنگ درخشش  ،خارج شاه خلوصخود مخلوط شود از حالت 

شود که در کنار رنگ  رنگها زمانی بیشتر دکاه می هماک  ار بودن و ناخالصی اکدرجه ک .آکا ی به وجود میکار

بیشتر جلوه گر مای شاود کاه در مجااورت      یدرخشش و درجه خلوص ککرنگ زمان .های خالص قرار گیرنا

 .قرار گیرد ،انا خاکستری و کا رنگ مکمل خود مخلوط شاه ،سفیا ،رنگهای ناخالصی که با سیاه

را به نماکش گذاشاته مای   یت،اوج درخشش رنگ ها از کنتراست کیفبصری با بهره گرفت   در هنرهایمعموال 

تواناا ماورد    کیفیت در همه مواردی که به کارگیری رنگ با درخشش تما  مورد نیاز است مای  استکنتر .شود

 .ک  جذابیت خود را پیاا می کنازکرا رنگ در اک  حالت بیشتر ،توجه قرار گیرد

 سطح( : وسعت)کنتراست کمیت 
اما به  .ه وسعت سطوح رنگی در شات بخشیان به کنتراست ها موثر استانااز چه که داد نشان قیلی میاحث 

همی  نسیت استفاده از کنتراست های دکگر نیز برای نشان دادن شرکت کنتراست وسعت ساط  نقاش بسایار    

  قاوی در اکجااد کنتراسات    یگرمی و همچنی  درخشش آنها تاثیر ،ها رنگ لوصبه قنوان مثال خ .مهمی دارنا

در  .نظر وساعت اسات   از  رنگی ط به رابطه متقابل دو کا چنا س کنتراست کمیت مربوط .وسعت سط  دارنا

 ط کنا زکرا نسیت به بزرگی س ازی مینقش ا لی را ب  رابطه بزرگی و کوچکی سطوح رنگی کنتراستاک  

کاا   نظر بصری هیچ .به بوری که ازباشا ن ها موثرآ در اکجاد رابطه هماهنگ میاننا توا رنگها با ککاکگر می 

 .نسیت به دکگری برتری خا ی نااشته باشا

 :کمیت دو قامل نقش اساسی دارنا کنتراستدر اکجاد  

 رنگ  لوصشش و خخمیزان در (۲

 میزان بزرگی سط  کا لکه رنگی( ۱

ا تیره هکعنی برخی از آن  .قیال توضی  داده شا که میزان درخشش رنگ ها نسیت به ککاکگر متفاوت است 

نای اکجاد تناسب میان سطوح رنگی بر اساس میازان درخشاش   یموضوع  م تر از برخی دکگر هستنا و همی 

نی رناگ هاا   ساه ناوزدهم بارای میازان روشا     ،فیلسوف و رنگ شناسشاقر (۲471-۲38۱)گوته .آنها است



                                                                                                   

 

 

ه برای رنگ ها پیشنهاد کارده  توگش های قادی که زواقعیت اک  است که ار .را پیشنهاد کرده است یاقااد

 .شاونا  تلقیی هر نوع رنگ بنای آثار هنری نیاکا مینا ه همی  دلیلب .است از قطعیت کافی برخوردار نیستنا

بلکه همه چیز  .اد و ارقا  به وجود نمی آورناترکیب های رنگی خود را بر اساس اقا زکرا هنرمناان معموالً 

را جهت  گوتهپیشنهادی  قاادبا اک  وجود ا .مهارت و تجربه هنرمنا دارد ،تواناکی ،بستگی به احساس درونی

  8فش بن /7آبی  /6سیز  /6 قرمز /3و نارنجی  /1زرد :ابالع در اکنجا ذکر می کنیم

 :بنابراک  ارزش های قادی رنگ های مکمل نسیت به ککاکگر به شرح زکر است 

 8:1= زرد و بنفش 

 نفشساطوح رناگ با    وساعت کعنی  .است 8به ۲دو رنگ زرد و بنفش برابر  تناسبم وسعت سط بنابراک   

 .باشا تا از نظر تاثیر بصری با آن هماهنگ باشا وسعت سط  رنگ زرد برابر  8باکستی 

  7: 3 =نارنجی به آبی 

آبای  وسعت سط  رناگ  کعنی  .رنگ نارنجی و آبی برابر کا به دو است دومتناسب  ط بنابراک  وسعت س 

 .از نظر تاثیر بصری با آن هماهنگ شود تارنگ نارنجی باشا  ط دو برابر وسعت س ستیباک

 6:6 =قرمز به سیز 

قرماز و   رنگ هایکعنی الز  است  .کا است ا بهک متناسب دو رنگ سیز و قرمز برابر سط  عتبنابراک  وس 

بارای اکجااد شاات کنتراسات      .برابری برخوردار باشنا وسعت سط اکجاد تاثیر بصری هماهنگ از سیز برای 

ی از رنگ های دکگر بیشتر باشا،میزان تاثیرگذاری و قارت بصاری کنتراسات   وسعت سط  کک هر چه ،کمیت

سعت سط  رنگ افزاکش می کابا.زکرا هر دو شاات درخشاش و رناگ ککااکگر را تحات تااثیر قارار مای         و

 روش  قرار گیرد برای جلوه گری نیاز به سط  بزرگتریدر میان رنگ های  دهنا.چنانچه کا لکه رنگ تیره

تری  کوچا سعت سطوحبه و دارد.در حالی که کا لکه رنگ روش  برای جلوه کردن در میان رنگ های تیره 

 .نیاز دارد

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 ،،برای ارائه کار عملی این جلسات که تئوری آنها را مطالعه نمودیددانشجویان عزیز

 اینجانب  در) واتس آپ( در ارتباط  باشید 09122361694با شماره موبایل :

 تا گام به گام در کنار شما به انجام آنها بپردازیم.
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