
 

 تئوری رنگ چیست؟

. تئوری رنگ شامل دهندمیکه علم و خالقیت را به هم ربط  شودمیتئوری رنگ از چند قانون تشکیل 

درستی  هایانتخابمبانی ترکیب رنگ و هارمونی است. طراحان و هنرمندان با تکیه بر تئوری رنگ  تریناصلی

.کنندمینیستند که از تئوری رنگ استفاده  تنها افرادی هاآناما  دهندمیانجام  هایشانپروژهدر   

انجام  هارنگی بر اساس تئوری رنگ و هارمونی هایانتخاباکثر مردم بدون اینکه بدانند در زندگی روزانه 

گرفته تا انتخاب رنگ  ایحرفهدر بسیاری از مراحل زندگی، از دنیای  تواندمی. یادگرفتن تئوری رنگ دهندمی

ند.لباس، به شما کمک ک  

و فهمیدن ارتباطات بصری بدون یادگیری تئوری رنگ ممکن  کنیممیزندگی  ویژوالما در یک دنیای بصری یا 

با مخاطبانش ارتباط برقرار  خواهدمینیست. اگر شما یک برند، یک صفحه اینستاگرام یا یک مجتمع هستید که 

 کند؛ یادگیری کامل تئوری رنگ به نفع شما خواهد بود. 

 

 Color Theoryتئوری رنگ تعریف 

در  توانندمی هارنگ. این کندمیبا رنگ معنا پیدا  کامالا هستند. در زندگی روزمره اطراف ما  جاهمه هارنگ

یا یک شخص دارید( و حتی نحوه فکر کردنتان در مورد  چیزیک)اینکه شما چه حسی نسبت به احساسات شما 

به  تا پاسخ احساسی کنندمیزیادی است که از تئوری رنگ استفاده  هایسال هابازاریاببزارند.  تأثیریک برند 

را  هاآنبگیرند. در این مقاله تمام قوانین تئوری رنگ و چند ترکیب رنگ و معنی  هاکنندهمصرفخصوصی را از 

 .دهیممیتوضیح 

 

 و چه ارتباطی به تئوری رنگ دارد؟ color wheelچرخه رنگ چیست؟ 



 

، نیوتون از قوانین فیزیک استفاده کرد 6611ری تئوری رنگ آموزش چرخه رنگ است. در سال اولین قدم یادگی

به وجود آمدن  ساززمینهاو  هاییافتهبسازد.  منشورهاتا یک دایره رنگی بر اساس نحوه منعکس شدن نور از 

 شدند. شناسیممیچرخه رنگی که امروزه 

ی اصلی هارنگکه به  شودمیی قرمز، زرد و آبی هارنگ دو نوع چرخه رنگ وجود دارد که نوع اول شامل

 ، زردزرد سبزی ترکیبی هارنگی فرعی این چرخه سبز، نارنجی و بنفش هستند و هارنگ. شوندمیشناخته 

 هستند. سبز آبیو  آبی بنفش، قرمز نارنجینارنجی، 

ی دیجیتالی هستند. در اینجا باید بدانید که هارنگکه  شودمیچرخه رنگ دوم از قرمز، سبز و آبی تشکیل 

. رنگ کاهشی همان رنگ فیزیکی هست که شوندمیبه دو دسته رنگ کاهشی و رنگ افزایشی تقسیم  هارنگ

 هنددمیخودشان را نشان دن نور یا حذف کرنور  کاهشبا  هارنگ. این کنیممیو در نقاشی استفاده  شناسیممی

 .شودمیسیاه  درنهایتروی یک بوم نقاشی بکشید  بارهاو اگر شما رنگ بنفش را 

 .یدرسمیبه سفید  درنهایتاضافه کنید  یکرنگی افزایشی دیجیتال هستند و هرچه قدر بیشتر به هارنگ

 

 Color harmonyهارمونی رنگ 

 



ز قوانین چرخه رنگ است. برای درک کامل تئوری رنگ باید اهمیت جای هر استفاده ا ینتیجههارمونی رنگ 

ی هارنگی اصلی، هارنگچرخه رنگ توضیح داد:  9با  توانمیرنگ روی چرخه رنگ را بدانید. این قوانین را 

  گانهسهی هارنگی متشابه، هارنگ، هارنگی مکمل، تگ هارنگ، ی حد وسطهارنگی ترکیبی، هارنگفرعی، 

 . کندمیدر تئوری رنگ کمک  هرکدامیادگیری تمام این قوانین به درک اهمیت  .ی چهارگانههارنگو 

ار کن هارنگبرای ساختن هارمونی رنگ در ابزارهای مارکتینگ، کمد لباس و طراحی داخل باید بدانید که کدام 

 هم بهتر به نظر میایند. 

 

 Primary Colorsی اولیه هارنگ

 

 یهمه منشأی اصلی هارنگکه باال اشاره شد تنها سه رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی وجود دارند.  طورهمان

و  آوردمیی فرعی را به وجود هارنگممکن  هایراهدر تمام  باهم هارنگی دیگر هستند. ترکیب این هارنگ

 بدون وجود این سه رنگ ما قادر به ساخت هیچ رنگی نبودیم.

 

 Secondary Colors فرعیی هارنگ

 



ی قرمز، زرد و هارنگی مادر )اصلی( هستند. با ترکیب هارنگ هایبچهی فرعی یا ثانویه هارنگگفت  توانمی

 . رسیممیی بنفش، نارنجی و سبز هارنگآبی به 

 

 Tertiary Colorsی ترکیبی هارنگ

 

. ندآیمیی اصلی و فرعی به وجود هارنگاز ترکیب  هارنگی ترکیبی باید راحت باشد. این هارنگدر اینجا درک 

 . آیدمیرنگ ترکیبی به وجود  1در کل 

 

 Intermediate Colors حد وسطی هارنگ

 

بین هر رنگ اصلی و فرعی وجود  هارنگی مخالف هم در چرخه رنگ هستند. این هارنگهمان  هارنگاین 

 اول بیاید.، اسم رنگ اصلی باید حد وسطی هارنگ گذارینامدارند. برای 

 

 Complementary Colorsی مکمل هارنگ



 

. یک قسمت شودمیساخته  گیرندمیقرار  همروییی که در چرخه رنگ رو به هارنگی مکمل با ترکیب هارنگ

باعث باال رفتن کنتراست  دورنگی سرد دارد و ترکیب این هارنگی گرم دارد و سمت دیگر هارنگاز چرخه، 

د باشن رنگکم هارنگی واضح و شفاف برسیم. بهتر است هنگام ترکیب هارنگست که به . هدف این اشودمی

 به چشم زیبا نیست. پررنگی هارنگچون ترکیب 

 

 Monochromatic Colors هارنگتک 

 

 مثالعنوانبه شودمیهستند. این نوع هارمونی در طبیعت زیاد دیده  یکرنگمختلف  هایدرجه هارنگتک 

 . تریرهتاست و یکی  ترروشنهستند اما یکی  یکرنگقرارگیری آبی دریا در کنار آبی آسمان، در این پدیده هر دو 

 

 Analogous Colorsی مشابه هارنگ



 

 راتتأثی هارنگقرمز، قرمز نارنجی و نارنجی. این  مثالعنوانبهدر چرخه رنگ کنار یکدیگر قرار دارند.  هارنگاین 

ی مشابه چه در طبیعت چه در طراحی همیشه هارنگ. کندمیفرق  باهممشابهی دارند اما روش ساختشان 

 هارمونی خوبی در کنار یکدیگر دارند. 

 

 Triadic Colors گانهسهی هارنگ

 

 گانهسهی هارنگ. شودمی، سه رنگی هستند با ساختن یک مثلث در چرخه رنگ انتخاب گانهسهی هارنگ

برخالف تک  کامالا گانهسهی هارنگباالیی دارند.  کنتراستهستند و  پررنگهمیشه بسیار واضح، شفاف و 

 زرد، سبز و آبی است. این گانهسهک ترکیب رنگ ی مثالعنوانبههستند که همیشه هارمونی خوبی دارند.  هارنگ

 هارنگاز درجات مختلف این  گانهسهترکیب اما با ساختن یک  آیندمیدر کنار هم خیلی خوب به نظر ن هارنگ

 به هارمونی برسید. تدرنهایید توانمی

 

 Tetradic Colors ی چهارگانههارنگ



 

. در آیندمینه با ساختن یک مربع در چرخه رنگ به وجود ی چهارگاهارنگ، گانهسهی هارنگدرست مثل 

 .کندمیرا جدا  هاآنبین اضالع وجود دارد و در قسمت طول سه رنگ  یکرنگقسمت عرض مستطیل تنها 

 

 Color Combinations رنگی هایترکیب

حاال بهتر است کمی در . دانیدمیحاال شما تمام مفاهیم پایه و اولیه هارمونی رنگ و ربطش به تئوری رنگ را 

ی درست کار راحتی نیست و نیازمند هارنگرنگی صحبت کنیم. کنار هم قرار دادن و ترکیب  هایترکیبمورد 

 .رعایت تعادل است هارنگاصل در ترکیب  ترینمهمترکیب رنگ وجود دارد.  نهایتبیباال است زیرا  هایمهارت

اگر در حال تزئین و طراحی یک اتاق هستید بهتر است  مثالعنوانبههر رنگ باید با رنگ بعدی در تعادل باشد. 

 را با هارمونی و در تعادل با آن رنگ انتخاب کنید. هارنگشروع کنید و بقیه  ترپررنگو  رتقوی یکرنگبا 

 

با یگر د یکرنگدر چشم و قوی است و اگر با  یکرنگدر ترکیب رنگ سبز لیمویی و خاکستری، رنگ لیمویی 

اما با قرارگیری در کنار رنگ خنثی خاکستری هارمونی به  شودمیخصوصیات ترکیب شود بسیار زننده  همین

 .شودمیو ترکیب زیبایی  آیدمیوجود 

 



 

رنگی است. در این ترکیب رنگی تعادلی بین  هایترکیبترکیب رنگ سبز تیره و صورتی یکی از زیباترین 

 تیره یا روشن نیستند. ازحدبیش هارنگاز  کدامهیچمده است زیرا مردانه و زنانه به وجود آ یکرنگ

 

 

درکنار هم احساس گرما و  هارنگو هلویی هم بسیار زیبا است. این  پررنگکمرنگ، نارنجی  ایقهوهترکیب رنگ 

 اتاق خواب مناسب هستند. دکوراسیونو برای استفاده در  نددهمیراحتی 

 

 

د برای به چه چیزی برسی خواهیدمی درنهایت، باید حواستان باشد که کنیدمیترکیب  وقتی بیشتر از سه رنگ را

 با یکدیگر قرار دارند. کامالادر هارمونی  هارنگداشته باشید. این  وخطاآزمونهمین بهتر است چند بار 



 

 

 استفاده از رنگ در برندینگ

 

. هر رنگی معنای خاصی دارد و باعث داندمیبرندینگ را اهمیت رنگ در  روزیبه وکارکسبهر بازاریاب و صاحب 

موفق بوده که آن رنگ  انقدر برندها. انتخاب رنگ بعضی شودمیبه وجود آمدن احساس خاصی در مخاطب 

در  آبی خاصی یکرنگبرند جواهرات تیفانی اند کو از  مثالعنوانبهتبدیل به نشان تجاری آن برند شده است. 

 و دارای اعتبار حقوقی است.  شدهثبتبه نام این شرکت  6996که در سال  کندمیاده استف بندیبسته

 68شهرت برند را تا  تواندمیو لوگو استفاده شود  بندیبستهدرست در مارکتینگ،  هارنگطبق آمار اگر از 

 هاکنندهمصرفتا احساسات خاصی را در  کندمیاستفاده  هارنگدرصد بیشتر کند. مارکتینگ خالقانه از 

 زیادی ندارد و روش خوبی برای یهزینهبرانگیزد تا محصوالت را به فروش برساند. استفاده از رنگ در مارکتینگ 

 است. واردتازه وکارهایکسبشناخته شدن 

 

 


