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 تحقیق طرح: اول فصل

 چکیده:

های هرکدام و در ها، اهمیت استفاده بهینه از آنان در در طراحی تبلیغات، توضیح مشخصات و ویژگیدر این مقاله به رنگ

 پرداخته شده است. ها در گرافیک، مطابق با اهداف مورد نظرشان،نهایت کاربرد آن

 خاص تأثیر هاآن از یک هر که چرا آیند؛می شمار به شخصیت سنجش معیارهای از یکی هارنگ نوین، شناسیروان در

 ود هایپیشرفت به توجه با موضوع این. اوست جسمی و روانی وضعیت دهندهنشان و گذاردمی باقی فرد در جسمی و روحی

 ادند نشان و بیان برای پرقدرتی وسیله هنر در خود خودی به رنگ. است رسیده اثبات به شناسیروان و فیزیولوژی دانش

 هایرنگ. دارند انسان عصبی سیستم بر زیادی بسیار اثر محیطی هایمحرک عنوان به هارنگ. است درونی عمیق هایحالت

 نده،کنتحریک گرم هایرنگ. دارند کاربرد پرهیجان فضای دادن نمایش برای و کنندمی تشدید را قلب ضربان میزان گرم

 سرد هایرنگ که حالی در اند؛حرکت مولد و زندگی شادی، روشنی، دهندهالهام و شوندمی وجوشجنب و فعالیت سبب

 ب،مطال این بر احاطه و تسلط. باشندمی اندوه و غم کنندهتلقین و حرکتیبی سکون، انفعالی، هایحالت موجد برعکس

 .شد خواهد تبلیغاتی محتوای موثرترین و بهترین تولید و هاآن از بهینه استفاده موجب

 

 :مقدمه

 یغاتتبل توسعه و گیریشکل موجب عرصه این. است گرفته قرار مختلف هایشرکت و صنایع رقابت قبضه در امروز دنیای

 و متناسب منطقی، جا،به استفاده. شوندمی صنایع این موفقیت و اقبال موجب بهتر تبلیغات رقابت، این در. است شده

 ینا به یابیدست هایراه از بازایابان و طراحان توسط روز به اطالعات کسب و بوده آن در موفقیت رمز تبلیغات، از نوآورانه

 تاس تأثیرگذاری و مهم تصمیمات جمله از مناسب، رنگ انتخاب. است رنگ بصری، تبلیغات مهم اجزای از یکی .است هدف

. دارد( تبلیغ مورد کار و کسب نوع مورد در چه و هارنگ زمینه در چه) زیادی اطالعات کسب به احتیاج آن، به رسیدن که

 جهت هارنگ روانشناسی و نمادشناسی معنا، زمینه در ایپایه و مفید اطالعات که است بوده آن بر سعی بررسی این در

 .گردد ارائه مدون طور به تفلیق و شده، آوریجمع تبلیغات طراحی فرآیند به کمک

 طراحی تبلیغات، نماد، رنگ، :کلیدی کلمات

 

 



 

 

 

 :تحقیق نوع

 و بازاریابی هایزمینه در مکتوب اسناد به رجوع با که صورت این به باشد؛می توصیفی - ایکتابخانه نوع از تحقیق

 واهدخ تحقیق نهایی فرم گیریشکل موجب ها،آن برآیند و یافته دست تحقیق این برای نیاز مورد اطالعات به روانشناسی

 .شد

 

 :تحقیق هدف

 .باشدمی تبلیغات در رنگ کاربرد زمینه در مدونی نتیجه به یابیدست تحقیق، این انجام از هدف

 

 :تحقیق سواالت

 کنند؟می منتقل را خاصی معنای هارنگ آیا. 9

 کند؟می پیروی خاصی قاعده از تبلیغات، در هارنگ از استفاده آیا. ۲

 کند؟می منتقل تبلیغات بصری هایفرم در را فردی به منحصر معنای چه رنگ هر. 9

 

 

 نظری مباحث شرح: دوم فصل

 :بصری تبلیغات تعریف

 دشومی فرستاده فروش مجرای به منتخب هایرسانه طریق از که است ترفیع غیرشخصی شکل Advertising  یا تبلیغات

 و رسانه) مناسب مکان و زمان در تبلیغات نمایش برای کار و کسب صاحب یا برند که است الزم شرایطی هر تحت و

 (.991۱ چم،ارشیری) کند پرداخت پول( منتخب هایکانال

 

 



 

 

 

 :تبلیغات تاریخچه

 مبیست سده اوایل و نوزدهم سده اواخر در ریشه شناسیم،می جدید و نو تبلیغات عنوان به امروز که آنچه

 دوره سه توانمی تجاری، یا سیاسی از اعم تبلیغات برای کلی طوربه اما. دارد متحده ایاالت کشور در

 :گرفت نظر در را 9۵۴۱ سال در چاپ ماشین تکمیل و اختراع و گوتنبرگ انقالب از قبل تاریخی

 ...و سفالی هایکوزه ها،کاسه روی بر شده حجاری عالیم دوره*

 هانوشتهسنگ و دیوارها روی تبلیغ و هانشانه*

 شهر هایجارچی*

 مثال عنوان به اند؛داشته را تبلیغات خود شیوه به کدام هر گذشته، هایتمدن و هافرهنگ تمام البته

 یاحرفه و خورده صیقل هاقرن گذشت از پس و است زیرکانه بسیار مختلف ادیان در دین تبلیغ هایراه

است  متداول احادیث و ادعیه عنوان به که مذهبی متون همچنین و خطابه و سخنوری آئین مثل است؛

 (.9911پور،)حسن

 

 :تبلیغات در رنگ کاربرد

 فرهنگی، عاطفی، نماد صورت به مختلف جوامع در دارد، چشمگیری و مهم جایگاه رسانی پیام و ارتباط ایجاد در که رنگ

 رد چشمگیری کارکرد که هستند ارتباطات تصویری های مؤلفه مهمترین از ها رنگ امروزه. است رفته کار به ملی و قومی

 .شوندمی گرفته نظر در مؤثری عامل اغلب نیز تبلیغات در و اندیافته بازاریابی

. کند جذب خود به را مخاطب اول، نگاه در تا شود گرفته کار به ایگونه به باید که نامندمی خاموش فروشنده را رنگ

 متیقس. باشد داشته برند و محصول یک خصوص در مخاطبین نگرش و خرید تصمیم بر زیادی تأثیرات تواندمی همچنین

 مایالتت برانگیختن به تواندمی آن از سنجیده استفاده رو این از شود؛می انجام رنگ اساس بر برند از مردم کیفی ارزیابی از

 وانیر تأثیرات و مفاهیم به و است محدود تناسب، و زیبایی فنی، مسائل به هارنگ به توجه اغلب اما. شود منجر مشتریان

 .شودمی توجه کمتر آن

 1۱ تا ۲۲ در و کندمی بیان محصول یک مورد در را خود نظر ثانیه 1۱ از کمتر در مشتری یک که اندداده نشان تحقیقات

 مدیران، رهبران، برای ضروری حوزه رنگ، روانشناسی نتیجه در. است بوده گیریتصمیم عامل تنها رنگ موارد، درصد

  از هاآن استفاده چگونگی به زیادی حد تا افراد این موفقیت میزان. است هافروشگاه صاحبان بندیبسته و محصول طراحان



 

 

 

 

 خرید به تمایل بر که است بازاریابی برای قدرتمندی ابزار و شودمی محصوالت فروش باعث رنگ. است وابسته هارنگ

 مختلفی اتتبلیغ و کاالها و است محدود شودمی تبلیغ یا کاال یک به نگریستن صرف که زمانی. دارد فراوانی تأثیر مشتریان

 نکته نای به باید یابد، انتقال مدتمیان و مدتکوتاه حافظه به اطالعات اینکه برای بنابراین. است مشتریان دید معرض در

 کند فراهم مخاطب توجه جلب برای را زمینه راه، این از و کند ایجاد دیداری غیرارادی شوک تواندمی رنگ که شود توجه

 (.۲: 991۴ دیگران، و زادهبخشی)

 

 :هارنگ نمادپذیری

 شودمی فرد یک در العملعکس بروز و ایجاد باعث که چیزی.  است فردی و درونی و ذهنی امری هارنگ کردن طراحی

 و است شخصی هایاولویت دلیل به هاواکنش این گاهی. گردد متفاوتی هایواکنش ظهور باعث دیگر افراد در است ممکن

 گونهچ هارنگ که این یمطالعه. آیدمی حساب به علم یک خود ینوبه به رنگ تئوری. فرهنگی یزمینهپیش دلیل به گاهی

 کندمی کمک که است چیزی اجتماعی، صورت به هم فردی صورت به هم گذارند،می متفاوت اثرات مختلف افراد روی

 رنگ اشباع ( وhue) رنگته دادن تغییر آسانی به کاری. ببخشند بهبود و گسترش را خود شغل تجاری، واحدهای

(saturation،) اوقات گاهی که است معنا این به فرهنگی هایتفاوت. کند ایجاد متفاوت کامالً احساس یک تواند می 

 گردی کشور یک از دیگری فرد برای تواندمی است، انگیزهیجان و کنندهخوشحال کشور یک در فرد یک برای که مواردی

 (.991۵ امیدوار،) باشد انگیزغم و ناامیدکننده

 

 :هارنگ نمادشناسی و معنا

 ت،آنهاس اول رنگ سفید رنگ که افرادی آمار، طبق. است غیرمحرک و احساسبی ضعیف، است رنگی سفید، رنگ :سفید

 محو آن در چیز همه زیرا دارد؛ خود در سکوت احساس یک رنگهاست، مجموع که سفید رنگ. بگیرند روانی کمک باید

 شدن هست از قبل که است عدنی و جوانی نماد واقع، در و است رنگی امکانات نهایت بی حاوی خود در رنگ این. شودمی

 (.99۱۲:۵۱ مختاری،) است

 

 طبع،شوخ سلیقه،خوش منظم، بین،باریک افرادی و بوده نوآوری و خالقیت حکمت، مندعالقه زرد رنگ دوستداران :زرد

  حدادگر،) هستند وفادار و صادق بخشنده، بین،خوش کننده،سرگرم جوش، و پرجنب یادگیرنده، جذاب، جالب، اخالق،خوش



 

 

 

 

: 99۱۲ مختاری،) اندماندهعقب و استعدادبی یا و باهوش یا که دارند دوست را رنگ این بیشتر افرادی(. 9۸1 -9۸۲: 991۱

9۱ .) 

 انعکاس زرد رنگ مشخصات از. رسدمی نظر به تابنده و نورانی سو هر از و است خورشید نور به رنگ تریننزدیک زرد رنگ

 یهیجان با زرد رنگ. است سبک بسیار تأثیرش اما است بانفوذ رنگهاست، ترینرنگکم که زرد رنگ. باشدمی نور دادن

 آزادی هب عالقه و اشتیاق نشانه رنگ این. باشدمی فرحبخش زیادی حد تا دلیل، همین به و کندمی اثر قرمز رنگ از ترمالیم

 سیاه، خاکستری، هایرنگ با که زمانی و است اصلی هایرنگ بین رنگ، ترینروشن زرد. است تیزبینی و هوش معرف و

 است زرد رنگ ختم نقطه قرمز. باشدمی سفیدی از تراکمی زرد. دهدمی دست از را خصوصیاتش تمام شود، مخلوط بنفش

 . نامتعادل و وزن بدون مالیم، درخششی با منور است رنگی طالیی زرد. ندارد وجود زرد از اثری آن در و

 و پادشاهی شگفتی، آخرت، نماد عنوان به رنگ این از. قدیمی استادان هاینقاشی زمینه و بیزانس مساجد گنبدهای در

 رنگ این کاربرد بهترین ساخت،می منور را مقدسین هیکل که طالیی هاله. است شده استفاده خورشید و نور سلطنت،

 از کنایه گفته این است، روشن فالنی که شودمی گفته وقتی. است بوده نور و روشنی نشان زرد رنگ کلی، طور به. باشدمی

 شبی گرانوالد. است معرفت و دانش نشانه و دارد ارتباط دانایی و فهم با سمبولیک لحاظ از زرد رنگ. است او آگاهی و هوش

 نور زا دریایی در( السالم علیه) مسیح حضرت او عقیده به و است داشته آگاهی زرد رنگ سمبولیک بیان از نقاشان دیگر از

 و آرامش آشتی، و صلح آرزو، و امید شادی، روز، خورشید، سمبولیک هایرنگ. است حسادت آسمان حالت سوی به زرد

 خواهدمی است؛ برق و زرق دارای و بشاش پرسروصدا، قرمز روی زرد. دهندمی نشان پرتقالی یا زرد هایرنگ با را آزادی

 ردز. کندمی خودنمایی شدت به بنفش، به مایل قرمز روی زرد رنگ. است معرفت و جالل و شکوه دهندهنشان و بزند فریاد

 (.۴۸ - ۴۱: 99۱۲ مقدسی،) ندارد را آبی رنگ تجلی تحمل زرد. دارد دافع و غریب اثری و درخشدمی متوسط آبی روی

 

 ،است ماده و نور تداخل نمایشگر نارنجی. است رنگ دو این از ترکیبی و قرمز، و زرد رنگ وسط حد نارنجی رنگ نارنجی:

 بین از. دارد ایالعادهفوق تابندگی و درخشش و هاست رنگ دایره رنگ ترینروشن زرد رنگ از بعد دارد، را گرما حداکثر

 متمایل قرمز به که زمانی بوده، وربهره گرما اعالی حد از. است خورشید درخشش دارای نارنجی رنگ موجود، هایرنگ

 دهدمی دست از را خود کاراکتر کنیم، ترکیب سیاه با را نارنجی که صورتی در. کندمی حفظ خود در را فعالی انرژی گردد،

 .شودمی آن جلوه تنزل باعث سفید رنگ با ترکیبش. آیدمی در اثر بی و خاموش ای قهوه صورت به و رودمی زوال به رو و

 که آیدمی وجود به گرمی بژ رنگ کنیم، ترروشن سفید با را سیاه و نارنجی ترکیب از آمده دست به ایقهوه رنگ چهچنان

 (.۲۱-۴۱: 99۱۲ مقدسی،) است تابان و گرم رنگی و شودمی استفاده بناها داخلی فضاهای آمیزیرنگ در آن از معموالً

 



 

 

 

 

 آتش و خون خشونت، فداکاری، تنفر، عشق، رنگ قرمز. است رویزیاده و شدت مظهر قرمز رنگ شناختیروان نظر از :قرمز

 کمی و شجاع و فعال حال، عین در و سرکش تند، اشخاص کنند،می استفاده رنگ این از زیاد که مندعالقه افراد. است

 انتقادی و ایراد هیچ که ایگونه به اند؛ارجحیت و اولویت خواستار و طلب.ریاست جو،سلطه طلب،جاه خودپرست، و عجول

 (. 9۸۵ - 9۸۴: 991۱ حدادگر،) پذیرند نمی را کوچک چند هر)

 به هک افرادی کند،می ادعا بیرن فابر. رسدمی نظر به مصمم و پرنیرو حال، عین در و است زنده و منبسط گرم، رنگی قرمز

 لمسئو را دنیا و زنندمی را حرفشان سریع تفکر، بدون که هستند افرادی اول دسته اند،دسته دو دارند، عالقه قرمز رنگ

 هب تظاهر که هستند افرادی دیگر دسته. دانندمی شیرین را زندگی و اندخوشحال پندارند؛می خود مشکالت و هاناراحتی

 (. 9۸: 99۱۲ مختاری،) است بریده دنیا از و ناراحت و عصبی احتماال بیاید، بدش قرمز رنگ از کسی اگر. کنندمی شجاعت

 آن عجیب تحرک و شدت سرعت، علت به امر این. است قرمز رنگ شناسد،می هارنگ همه از پیش کودک که رنگی اولین

 شآت رنگ قرمز، رنگ. دارد دوست دیگر هایرنگ از بیشتر را آن و کندمی پیدا الفت شده، مأنوس آن با خاطر، بدین و است

 حرارت درجه تابستان در قرمز رنگ. است بشر روانی احساسات و هیجانات دهندهنشان رو این از. حرارت و گرما رنگ است؛

 . اشتیاق و شوق عالقه، و عشق حیات، و زندگی رنگ است، خون رنگ همچنین قرمز. دهدمی افزایش روانی طور به را

 دایره رنگ دوازده از یکی قرمز دیگر، طرف از. دهندمی نشان وافری عالقه قرمز رنگ به پرقدرت و سالم و بانشاط کودکان

. گرددنمی خاموش و تاریک آسانی به و درخشدمی شدت به. دارد نشان زردی از نه و است متمایل آبی به نه که هاسترنگ

 و دکر ترکیب زرد یا آبی با را آن توانمی راحتی به. آیدمی در مختلفی حاالت به و پذیرانعطاف بسیار است رنگی قرمز

 نآ تابندگی و حرارت و باشدمی متراکم و تاریک رنگی نارنجی، قرمز. دارد رنگی هایمایه تغییر برای فراوانی استعداد

 قرمز رنگ .کندمی پیدا ملتهب و آتشین نیرویی شود، تبدیل نارنجی قرمز به قرمز رنگ وقتی. است باطنی و درونی حرارتی

 . باشدمی شورش و هیجان کنندهبیان و است گیاهان رویش تشدید و سازندگی در مؤثری عامل و زندگی نماد

 مبارزه، از ایشدهتثبیت نشان و شیاطین، و جنگ متالطم، جهان عالمت و دانندمی مریخ ستاره همرنگ را قرمز رنگ

 ارغوانی رنگ در. دارد داللت روحانی عشق بر ارغوانی قرمز و عشق، از پرشور تابشی نارنجی قرمز. دارد شورش و انقالب

 بر غلبه و نفوذ فتح، موفقیت، پیروزی، مبین قرمز رنگ همچنین. متحدند هم با دنیوی غیرروحانی و روحانی قدرت

 اثری دارای تیره ارغوانی روی مثال کند؛می ایجاد گوناگونی حاالت رنگی مختلف های.زمینه بر قرمز رنگ. باشدمی مشکالت

 فراوان التهابی و تابش دارای بنفش زمینه روی قرمز. یابدمی تسکین اشگرمی و حرارت جا این در. است خاموش و آرام

 اربسی کرده خیره را چشم سبز، به متمایل زرد زمینه روی قرمز. دهدمی نشان را خود کمتر یافته تخفیف شدتش و است

 قرمز طرف به و کندمی ایجاد تضاد سیاه روی. آیدمی تاریک و سوخته نظر به نارنجی روی و دارد برق و زرق و است زننده

 شرور اولی یکدیگرند مقابل نقطه ارغوانی قرمز و نارنجی قرمز. گیردمی خود به فاتح و شرور حالت و شودمی متمایل نارنجی

 (.۴۱ - ۴۴: 99۱۲ مقدسی،) آسمانی و پاک دومی و است شیطانی و



 

 

 

 

 اطرافیان با و کنندمی درک خوب را دیگران رنگ این به مندعالقه افراد. است مالیمت دهندهنشان صورتی رنگ :صورتی

 تحمل را زندگی هایشکست و هادشواری ها،خشونت اغلب و اندنشاط با و شاداب. کنندمی رفتار لطف و بامالیمت خود

 را رنگ این معموالً ندارند، را قرمز رنگ انتخاب جرئت که افرادی(. 9۸1 -9۸۲: 991۱ حدادگر،) هستند رومیانه و کنندمی

 تاری،مخ) هستند آرامش دنبال به و اندگذاشته سر پشت را سختی زندگی که هستند کسانی افراد، این. کنندمی انتخاب

99۱۲ :91.) 

 

 مسئولیت احساس هاآن. اندزیرک و اعتماد قابل محکم، رنگ، این به مندانعالقه و است زمینی رنگ ایقهوه :ایقهوه

 جویندمی شرکت هافعالیت در معموالً و نگرندمی دور از را مسائل. گرددمی منجر وسواس به گاهی که دارند شدیدی

 (.91: 99۱۲ مختاری،)

 

 بصیر، رنگ، این به مندعالقه افراد. باالست بسیار خالقیت و معنوی هوشیاری و خودآگاهی دهندهنشان بنفش رنگ :بنفش

 و هماهنگی عدم روحانی، جذبه و گیرایی دارای پردازی،خیال نگر،آینده پرداز،نظریه سحرآمیز، گرا،آرمان و آلایده هنرمند،

 این. را آبی رنگ آرامش حالت هم دارد، را قرمز رنگ هیجانی حالت هم بنفش. هستند نوآور و مبتکر دادن، وفق و نواییهم

 و هستند اجتماعی و مغرور شوند،می هاظرافت و هازیبایی مجذوب پیوسته رنگ این داراندوست. عرفاست رنگ رنگ،

 به آبی و قرمز ترکیب از که -خالص بنفش رنگ ساختن(. 9۸1 -9۸۲: 991۱ حدادگر،) پردازندمی معنوی امور به بیشتر

. باشدنمی آسان چندان آن تشخیص و شودمی متمایل آبی به یا قرمز به یا همواره زیرا نیست؛ ایساده کار - آیدمی وجود

 رد و است دانش و هوش نماینده زرد رنگ. کندمی ایجاد شدیدی تضاد آن با و است زرد مقابل رنگ بنفش، هارنگ دایره در

 در که است احساسات برانگیزاننده و مرموز رنگی. است دشواری و ظلم اختیاری،بی خبری،بی نمایشگر بنفش رنگ مقابل،

 ارک به وسیع سطوح در اگر را بنفش رنگ. است امیدبخش و کنندهتشویق زمانی و کندمی تهدید گاهی متضاد، حالت

 مچش به مناظر در و طبیعت در اغلب که باشد ارغوانی به متمایل بنفش اگر ویژه به دهد؛می نشان را ترس حالت گیریم،

 هدایر در بنفش.« جهان انتهای و آخرت زیاد، ترس به است ایشاره: »است گفته بنفش درباره آلمانی شاعر گوته. خوردمی

 و محتوا تیره بنفش. رساندمی را خرافات و اوهام گردد، تاریک و تیره که زمانی و است تدین و داریدین مبین هارنگ

 مرج، و هرج نماد بنفش. کرد خواهد افسون را ما و است تقدیس نشانه شود، روشن وقتی و باشدمی مصیبت و فاجعه نهانگاه

 وحانیر سلطه و یزدانی عشق نشان قرمز بنفش. است تنهایی القاکننده آبی به متمایل بنفش و عصمت، و ستایش مرگ،

 (.۲۱- ۴1: 99۱۲ مقدسی،) است

 



 

 

 

 

 یخوب به را خود شخصی کارهای و اسرارآمیزند و احساساتی بسیار دارند، دوست را ایفیروزه و آبی رنگ که کسانی :آبی

 و مآرا ظاهری اغلب. کنندمی توجه کمتر خود کارهای مورد در دیگران نصایح به و اندباثبات دارند، پشتکار. کنندمی اداره

 به دارند دوست عمیقا اند زیرامحبوب افرادی هاآن. هستند زندگی سر نیروی و انرژی از سرشار حال، عین در و دارند سرد

 را خود هیجانات و احساسات توانندمی و دارند باالیی بسیار گیریتصمیم قدرت پذیرند،انعطاف بسیار. کنند کمک دیگران

 و احترام مورد پیوسته دارند دوست و بگذارند احترام هاآن به که کندمی وادار را دیگران آرامشان ظاهر.  نمایند کنترل

. ستنده حقیقت کشف دنبال به و دارند پشتکار. کنندمی قناعت لباس پوشش و خرید در. بگیرند قرار دیگران ستایش

 . اندباثبات و معقول پذیر،مسئولیت مستقل، باهوش، افرادی

 هب و دارد اعصاب سیستم بر بخشطراوات و کنندهآرام اثری آورد؛می وجود به انسان در رضایت احساس که است رنگی آبی،

 (.9۸1 -9۸۲: 991۱ حدادگر،) کند غلبه خویش خودخواهی بر که دهدمی امکان شخص

 زندسامی برقرار صحیحی ارتباطات و هستند موفقی هایانسان معموالً افراد این. دارند دوست را رنگ این کارمحافظه افرادی

 از هستند، داشتنیدوست افرادی حال، عین در و سیاستمدارند بسیار هاآن. کنندمی احساسی کارهای ندرت به و

 دقیق سوی به را انسان آبی رنگ (.9۱- 9۸: 99۱۲ مختاری،) سرشارند صبر و محبت و عشق از و خودآگاه خصوصیات

 رنگ خاموش آرامش به و دهندمی دست از را خود موجی انعکاس باشد، ترروشن هرقدر و دهدمی سوق نهایتبی در شدن

 (. ۴۴: 99۱۲ مقدسی،) رسدمی سفید

 و تحرکبی همواره قرمز مقابل در که است رنگی آبی. قرمز از اثری نه و دارد زرد از نشانی نه که است خالص رنگی

 باخون قرمز که اندازه همان به. است درون متوجه همواره آبی. رودمی گرمی به رو قرمز و سردی به رو همیشه. شکیباست

 اند، هباخت رنگ پوستی دارای اغلب میدهند، ترجیح را آبی رنگ که اشخاصی. دارد وابستگی اعصاب با آبی رنگ دارد، الفت

 مقابل در که است رنگی و است پرقدرت طبیعت در آبی. دارند محکم و قوی اعصابی و است ضعیف هاآن خون گردش و

 به. است درون متوجه همواره آبی. رودمی گرمی به رو قرمز و سردی به رو همیشه. شکیباست و تحرکبی همواره قرمز

 اغلب دهند،می ترجیح را آبی رنگ که اشخاصی. دارد وابستگی اعصاب با آبی رنگ دارد، الفت خون با قرمز که اندازه همان

 . دارند محکم و قوی اعصابی و است ضعیف هاآن خون گردش و اند،باخته رنگ پوستی دارای

 و شودمی خاموش طبیعت نمو و رشد که زمانی. باشدمی زمستان فصل آن خودنمایی دوران و است پرقدرت طبیعت در آبی

 همیشه آبی. یابدمی شکوه و جلوه و کندمی آغاز را خود زندگی آبی رنگ روند،می فرو خواب ظلمت در هاجوانه تمام

 نشان را شفافی اتمسفر حال عین در و است نامحسوس همیشه. کند خودنمایی تاریکی در دارد میل و است دارسایه

 آن ترینتاریک تا ترینروشن از. خوردمی چشم به شب در حتی و آفتاب غروب تا صبح طلوع از زمین جو در آبی. دهدمی

 پیوند آدمی روان با شود،می داخل روح و فکر در. دهدمی نشان را روحی گوناگون هایجنبه آبی. دارد وجود طبیعت در

  برای. روح الیتناهی فضای به است ایاشاره و دهدمی ایمان معنی آبی. »کندمی نفوذ روح انتهای و اعماق تا و خوردمی



 

 

 

 

 و غم ترس، و بیم وهم، معنی کندمی تنزل و سقوط گرددمی تاریک آبی وقتی. است جاوید نماد آبی رنگ چین، مردم

 اشاره باال عالم به و است طبیعی مافوق و برتر فکری دهندهنشان همیشه اما گیردمی خود به را نیستی و مرگ اندوه،

 .نمایدمی

 آثار اکثر در .باشدمی معروف و گویا هاینمونه از گرانوالد اثر مسیح شکنجه تابلوی در( السالم علیه) مسیح حضرت رنگآبی لباس

 (.۲۲ - ۲9: همان) است قدیسین سایر و مسیح حضرت تحمل و مقاومت نمایش آبی نقاشان، سایر و وی

 

 اب روابطشان مندند،عالقه رنگ این به که افرادی. است تازگی و طبیعت نمایانگر شناختیروان نظر از سبز رنگ :سبز

 ندگیز ماجراهای به کنجکاوانه اما بپیوندد وقوع به حوادثی زندگیشان در ندارند دوست است؛ قرارداد و اصول پایه بر دیگران

 به کنند؛می اندیشه و تعمق خوبی به کاری هر دادن انجام از پیش و دارند متعادل ایروحیه سبزها. دارند توجه دیگران

 داومم طور به را کارهایشان هاآن. بگیرند آنی تصمیم یک که بخواهیم هاآن از اگر است دشوار بسیار برایشان دلیل، همین

 و باشند کرده تحسین زمینه این در را هاآن عملکرد دیگران اگر حتی پردازند؛می خود از انتقاد به و کنندمی ارزیابی

 (.9۸1 - 9۸۲: 991۱ حدادگر،) هستند جدید هایتجربه دنبال به همیشه

 اویح موجی انعکاس هیچ رنگ این. رنگهاست ترینبخشآرام مطلق، سبز رنگ که گویدمی سبز رنگ مورد در کاندینسکی

 رنگ آن به اگر اما است، خود از راضی و ساکن و آرام بلکه نیست، حرکت در طرفی هیچ به و ندارد ترس یا رنج و شادابی

 تعادل و زندگی حس طبیعت، مظهر سبز رنگ که داردمی اظهار خود کتاب در بیرن فابر. گرددمی زنده شود، اضافه زرد

 اربسی و کنند،می شرکت سینما و بازی جمله از جمعی هایبرنامه در آید،می خوششان سبز رنگ از که کسانی و باشدمی

 ساده رفتاری سبزها»: گویدمی معروف، شناسروان فروید،. کنندمی عادت آن به و دهندمی وفق اجتماع با را خود سریع

 رنگ هب که کسانی اما.« است فکری اختالل منزله به رنگ این نداشتن دوست مواقع بعضی. هستند خوبی شهروندان و دارند

 حال، عین در و حساس عالی، سلیقه و باال طبع با مستبد، افرادی. هستند خودشان عاشق بیشتر مندند،عالقه آبی - سبز

 (. 9۸: 99۱۲ مختاری،) اندگرفته طالق احتماالً و اندسردمزاج بسیار

 و ردز هاینسبت تغییر با و باشدمی مذکور رنگ دو از ترکیبی و دارد قرار زرد و آبی رنگ وسط حد در که است رنگی سبز

 دزر به نه و آبی به نه که سبزی رنگ ساختن. است دوم درجه هایرنگ از یکی سبز. گرددمی متغیر سبز هاینمونه آبی

 فرا شنیرو را زمین وقتی. است گیاهان فتوسنتز عمل معلول و سبزیجات دنیای رنگ سبز. نیست آسانی کار باشد، متمایل

 و امیدواری و آرامش دهندهنشان سبز رنگ. آیدمی وجود به سبز رنگ شوند،می رها فضا در هوا و آب ذرات و گیردمی

 در. آوردمی وجود به را بهاری نیروی و جوانی احساس شود، زرد به متمایل سبز که هنگامی. است ایمان و دانش از آمیزشی

 بزس رنگ وقتی. است تصورغیرقابل ایام این از بردن لذت و خوشحالی شود،می دیده فراوان سبز رنگ که تابستان و بهار

  ینشدیدتر نارنجی، رنگ کنار در زرد به متمایل سبز رنگ. رودمی زوال به رو گردد تیره و شود مخلوط خاکستری با خالص



 

 

 

 

 یک و است طبیعت رنگ سبز رنگ. گرددمی مبدل لطیف و معمولی حالتی به سپس،. شودمی فعال رنگی و دارد را اثر

 ترقی، رویندگی، امید، نفس، به اعتماد اطمینان، و اراده قدرت. دارد معنوی، لحاظ از چه و مالی نظر از چه تصاحب، حالت

 ار آرامش احساس. باشدمی بهتر تفکر طرز مبین و است سبز رنگ خصوصیات از پایداری و شادابی طراوت، جوانی، صفا،

 رویندگی، امید، نفس، به اعتماد اطمینان، و اراده آالت ماشین و لوازم دائمی، کار محل رو، این از داد؛ نشان سبز با توانمی

 رامشآ احساس. باشدمی بهتر تفکر طرز مبین و است سبز رنگ خصوصیات از پایداری و شادابی طراوت، جوانی، صفا، ترقی،

 شوندمی آمیزیرنگ سبز با هاکارخانه و آالتماشین و لوازم دائمی، کار محل رو، این از داد؛ نشان سبز با توانمی را

 (.۲۱ و ۲9: 99۱۲ مقدسی،)

 

 حریکت وقتی. دارد بستگی نیز انسان اعصاب فیزیولوژیکی العملعکس به هارنگ هماهنگی کلی، طور به :خاکستری

 هب هارنگ خصوصیات بنابراین،. آیدمی وجود به هاییالعملعکس اختیاربی و ناچار به دهد، رخ عصب فعالیت و طبیعی

: گویدیم مشهور، فیزیولوژیست هرینگ، اوالد. شودمی محسوب عصبی خاص فعالیت و است وابسته بینایی اعصاب تحریک

 اراحتین فقدانش باشد، نداشته وجود رنگ این که موقعی و دارد خاکستری رنگ به بیشتری تمایل همیشه اعصاب و چشم»

 از و خنثی است رنگی خاکستری.« رودمی بین از آیدمی وجود به خاکستری رنگ اثر در که آرامشی زیرا کند؛می ایجاد

 کرده، جذب را آنها نیروی و گیردمی خو خشن و شدید تضادهای با خاکستری رنگ. یابدمی ماهیت خود پیرامون هایرنگ

+  زرد) مکمل هایرنگ ترکیب یا سفید و سیاه هایرنگ اختالط از یا رنگ این. کندمی کم هارنگ پختگی و قدرت از

 مخرب خاکستری: »است گفته خاکستری رنگ درباره دالکروا. آورندمی دست به( قرمز+  سبز( )نارنجی+  آبی( )ارغوانی

 (۴1-۴۸: 99۱۲ مقدسی،.« )رنگهاست نیروی

 

 این. است امید و آینده بدون ابدی سکوت مانند و نیستی عدم نشانگر سفید، عکس بر سیاه رنگ کاندینسکی، نظر به :سیاه

 و برجسته گیرد، قرار سیاه روی که رنگی هر و شودمی درهم و ضعیف سفید، روی رنگی هر. ندارد صدایی اصالً رنگ

 یسکوت دارای و دارد حرکتی نه و صدا نه که است، خاکستری رنگ اصل در سیاه، و سفید بین تعادل. شودمی ترمشخص

 مقدسی،) است کدورت و انزوا تفاوتی،بی حوصلگی،بی پرستی،غم عالمت سیاه(. 99۱۲: ۵۱ مختاری،) است ناپذیرتسلی

99۱۲ :۲۲.) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری:نتیجه 

 

 تأثیر هاآن از یک هر که چرا آیند؛می شمار به شخصیت سنجش معیارهای از یکی هارنگ نوین، شناسیروان در امروزه

 به توجه با موضوع این. اوست جسمی و روانی وضعیت دهندهنشان و گذاردمی باقی فرد در جسمی و روحی خاص

 رایب پرقدرتی وسیله هنر در خود خودی به رنگ. است رسیده اثبات به شناسیروان و فیزیولوژی دانش دو هایپیشرفت

 عصبی سیستم بر زیادی بسیار اثر محیطی هایمحرک عنوان به هارنگ. است درونی عمیق هایحالت دادن نشان و بیان

 هایرنگ. دارند کاربرد پرهیجان فضای دادن نمایش برای و کنندمی تشدید را قلب ضربان میزان گرم هایرنگ. دارند انسان

 حالی در اند؛حرکت مولد و زندگی شادی، روشنی، دهندهالهام و شوندمی وجوشجنب و فعالیت سبب کننده،تحریک گرم

 بر حاطها و تسلط. باشندمی اندوه و غم کنندهتلقین و حرکتیبی سکون، انفعالی، هایحالت موجد برعکس سرد هایرنگ که

 .شد خواهد تبلیغاتی محتوای موثرترین و بهترین تولید و هاآن از بهینه استفاده موجب مطالب، این

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :منابع و مآخذ 

  www. beloved.marketingچیست؟،  تبلیغات ، تعریف991۱چم، آزاده، ارشیری -

 www.Linkedin.comتبلیغات،   و طراحی در رنگها مفهوم و روانشناسی بر ، مروری991۵امیدوار، عطا،  -

 محیطی تبلیغات بصری ابعاد ، تأثیر991۴زاده، علیرضا، کردنائیج، اسداله، حسینی، خداداد، احمدی، پرویز، بخشی -

 وفاداری و برند ترجیح برند، از آگاهی بر تجاری های مجتمع

  ۲9پژوهشی بازاریابی نوین، سال ششم، شماره  –مشتریان، فصلنامه علمی 

، لطفا خوشرنگ زندگی کنید )رنگ و اثرات روانشناسی و فیزیولوژیکی(، اصفهان، انتشارات 991۱حدادگر، شیما،  -

 هشت بهشت

 www.contentop.irایران،  و جهان در تبلیغات ، تاریخچه9911پور، مریم، حسن -

 ، روانشناسی نقاشی کودکان، تهران، نشر اقاقی99۱۲مختاری، فرحناز،  -

 هنر برای کودکان عادی و استثنائی، تهران، انتشارات چاپار فرزانگان ، روانشناسی99۱۲مقدسی، حمید،  -

 

 

 

 

 


