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عناصر بصری و تحلیل رنگ پودمان سوم

واحد یادگیری 1
عناصر بصری در زیبایی شناسی لباس

عناصر بصری و کیفیت بصری از دو موارد مهمی هستند که در به وجود آمدن 
نقطه، خط،  شامل:  بصری  عناصر  می گذارند.  یکسانی  و  مهم  تأثیر  لباس،  یک 
شکل، فرم، رنگ و بافت بوده که جزو عناصر اصلی طراحی می باشند.کیفیت های 
بصری نیز شامل: هماهنگی، تعادل، ریتم، تأکید و تناسب می باشند. کیفیت های 
بصری روش های طراحی و عناصر بصری را می توان، مواد اولیه طراحی دانست. 
نقاط در پارچه های مختلف با کاربردهای متفاوت، دارای شکل و ظاهری متفاوت 

هستند.  
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نمایش  پروژکتور جهت  از ویدئو  این بخش،  لطفاً جهت تدریس  هنرآموز محترم 
شما،  توضیحات  و  تدریس  با  هم زمان  تا  نمایید  استفاده  خود  تدریس  و  تصاویر 

تصاویر آنها را هم مشاهده نمایند. 
در کتاب طراحی و زبان بصری در سال دهم، خوانده اید که حتی ستاره هایی که 
در فضای آسمان دیده می شوند را می توان نقطه فرض کرده و یا گل هایی که در 

دشت وسیع پراکنده شده اند هم جزو نقطه محسوب می شوند.
در این بخش از کتاب، می خواهیم به طور تخصصی، به تأثیر این عناصر بصری در 
لباس و پارچه های آنان بپردازیم. و با توجه به یادگیری مفاهیم عناصر بصری در 
تأکید کنیم.  و  توجه  اختصاصی  به طور  لباس  مفاهیم در  این  بررسی  به  گذشته، 
عالوه بر طرح روی پارچه، می توان از قطعات دیگری هم به عنوان نقطه در پارچه و 
لباس ذکر نمود. مانند: پولک، دکمه، منجوق، سنگ های تزیینی و اپلیکه در لباس، 

که می توانند نقطه را در پارچه و لباس، تداعی کنند.
یک طراح لباس می تواند با استفاده از تأکید یا تعدیل ساختار، از نقطه استفاده 
نماید. و توجه را از قسمت هایی که دارای ایراد اندامی هستند، دور نمایند و باعث 
زیبا و شکیل تر شدن اندام فرد شوند. در رأستای تدریس خود با نشان دادن تصاویر 

مرتبط با موضوع، تدریس خود را کامل نمایید.
هنرآموز محترم، از هنرجو بخواهید تا نمونه های دیگری را در این زمینه جست وجو 

کرده و در آلبوم کار خود ارائه نماید.
انواع مختلفی  نقطه ها، خطوط تشکیل می شوند. خطوط  قرار گرفتن  از کنار هم 
نازک، ضخیم،  ناهموار، شکسته،  زیگزاگ،  حلقه ای،  موجدار،  مورب،  مانند:  دارند 
دندانه دار و... که هر کدام، تأثیرات بصری خود را ایجاد می نماید. چیدمان خطوط 
نیز در طراحی لباس می تواند، نتایج بصری مختلفی را ایجاد کند. یعنی ممکن است 

فرد را الغرتر و یا چاق تر از آنچه که هستند، نشان دهد.

نمونه هایی از خطوط در لباس
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نام خطوط  به  نیز  دیگری  دارند، خطوط  وجود  پارچه  در  که  بر خطوطی  عالوه 
ساختاری وجود داشته که به واسطه مدل های دوخت ایجاد می شوند.   

خطوط برأساس سه ویژگی به نام های: نوع، جهت، کاربرد، دسته بندی می شوند 
که، هر کدام به دسته های دیگری تقسیم می شوند که در جدول نمودار خطوط 

مشاهده می نمایید.
به  و  نموده  استفاده  از ویدئوپروژکتور  ادامه تدریس همچنان  هنرآموز محترم در 

همراه نشان دادن تصاویر، تدریس را ادامه دهید.
ویژگی خطوط برأساس، نوع شامل : مستقیم یا صاف و منحنی و زیگزاگ 

می باشند.
خطوط صاف یا مستقیم را می توان در بیشتر لباس ها بیابید، این خطوط کمک 
ایجاد می کند،  لباس  این خطوط در  تا فرد الغرتر دیده شود. حسی که  می کند 
پیلی، تضاد در رنگ،  به وسیله  را می توان  این خطوط  وقار است.  و  حس جدیت 

رگه دوزی، نقش پارچه، کمربند و... بر روی لباس ایجاد نمود. 
خطوط منحنی بر منحنی های بدن تأکید و حسی از نرمی، لطافت، آرامی و جوانی 
این خطوط قدرت و رسمیت  نشان می دهند  بزرگ تر  را  اندازه ها  و  نموده  القا  را 
لباس، رنگ  به وسیله دوخت های روی  را می توان  دارند. خطوط منحنی  کمتری 
متضاد، چین های حلقوی، منحنی یقه، چین ها، پاگون ها و فرم لباس، در دوخت 

لباس ها به وجود آورد.
خطوط زیگزاگ، حسی از شلوغی و هیجان را ایجاد نموده و بر زاویه ها تأکید دارد. 
این خطوط را می توان به وسیله نقش پارچه، تزییناتی مانند نواردوزی، قیطان دوزی، 

بافت خطوط پیلی ها و یا برش در لباس ها ایجاد نمود.
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ویژگی های خطوط برأساس جهت، شامل: عمودی، افقی، مورب می باشند. 
خطوط عمودی حسی از اعتماد به نفس و غرور را ایجاد نموده که چشم بیننده را 
از باال به پایین و یا برعکس، به حرکت وا می دارد. افرادی که لباس هایی با خطوط 
عمودی بر تن می کنند، الغرتر و کشیده تر به نظر می رسند. این خطوط را می توان 
برأساس تا زدن پارچه، برش ها و دوخت های تزئینی و رگه دوزی عمودی و پیلی ها 

و بافت پارچه، در لباس ایجاد نمود.
خطوط افقی حسی از آرامش و سکون را القاء نموده و چشم های بیننده در عرض 
لباس حرکت می کند. و قد را کوتاه تر نشان داده و بر عرض اندام تأکید می کند. 
انواع کمربند و پیلی هایی در جهت افقی، برش،  این خطوط را می توان به وسیله 
الیه های متعدد لباس، پلیسه افقی و یا نقش پارچه، در قسمت های مختلف اندام، 

مانند کمر، آستین و یقه و... ایجاد نمود. 
خطوط مورب به دلیل شیب دار بودن، بسیار قوی بوده و بیشتر از خطوط عمودی، 
این  به خود جلب می نمایند.  را  توجه  و  اندام می شوند  دادن  نشان  باریک  باعث 
خطوط معموالً در پنس ها، درزها و یقه های هفت و دامن های فون و آستین های 
رگالن و انواع گریت ها، برش ها، نقش پارچه، لبه های لباس و بافت می توانند ایجاد 

شوند.



83

بخش دوم: معرفی پودمان ها و واحدهای یادگیری

کاربرد خطوط
خطوط دو دسته هستند. خطوط ساختاری و خطوط تزیینی. 

خطوط ساختاری به واسطه برش و دوخت ایجاد می شوند و زمانی بیشتر به چشم 
می آیند که پارچه لباس ساده باشد. 

خطوط تزیینی به واسطه اضافه کردن جزئیات، بر روی پارچه و لباس به وجود آمده 
و برای جذاب تر شدن لباس، اضافه می شوند مانند توردوزی، مغزی دوزی، ملیله و 
پولک دوزی، افزودن ردیف دکمه ها و ریشه های تزیینی که از نمونه های تزیینی در 

لباس هستند. مانند نمونه زیر.

نمونه هایی از تصاویر خطوط ساختاری

نمونه ای از خطوط تزیینی
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را  بیشتری  موضوع  با  مرتبط  تصاویر،  تا  بخواهید  هنرجو  از  محترم،  هنرآموز 
جست وجو کرده، و به همراه توضیحات الزم و کافی در آلبوم کار خود قرار دهند. و 

نیز می توانند تکنیک کار کوالژ را هم، به گردآوری خود اضافه نمایند.

شکل و فرم
از  منظور  خوانده اند،  گذشته  سال  که  بصری(  )زبان  تجسمی  هنرهای  کتاب  در 
فرم، سطح میان خطوط بسته را گویند. مانند فرم های هندسی و غیر هندسی که 
شامل دایره، مربع، مثلث، مستطیل، بیضی، ذوزنقه و... می باشند. ضخامت خطوط 
محیطی فرم ها و فضای بین آنها و فاصله بین شان، در ایجاد این اثرات نقش دارند. 
برخی از فرم ها در جهت قرار گرفتن خود در لباس، تأکید می کنند مانند یوک زیر 
سینه که آن را کوتاه و پهن تر نشان می دهد و یا فرم هایی که خطوط مورب داشته 
و حس حرکت و پویایی را ایجاد کرده و در مقابل، حس ثبات را کاهش می دهند. 
نمونه هایی از تصاویر را می بینید. از فرم هایی مانند مربع، دایره، بیضی، مثلث، لوزی 
و ذوزنقه می توان به وسیله جیب، یوک، یقه و... و نیز به روش ساختاری و به وسیله 
نقوش روی پارچه، نواردوزی و توردوزی به روش تزیینی، به لباس اضافه نمود. و 
یا از فرم هایی نظیر : کره، مخروط، مکعب و هرم را می توان در آستین های پفی، 
دامن، کت و شلوار به روش ساختاری در لباس ایجاد نمود. به حاشیه های، ابعاد 
بیرونی لباس، شکل گویند. گاهی شکل لباس می تواند فرم طبیعی اندام را مخفی 
نموده و اندام را بدون ایراد اندامی نشان دهد. مانند تصاویری که در کتاب هنرجو 

آمده است.

تصاویری از شکل و فرم در لباس
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بافت 
بافت را می توان حس لمسی پارچه دانست که شامل خصوصیات وزن، اندازه، حجم 
و فرم پارچه می باشد. بافت می تواند ویژگی های لطافت و زبری، براق بودن و کدر 
بودن، سفتی و نرمی، ایجاد نماید و نیز به دو روش ساختاری و بصری، می توان 
با حس المسه درک می شود  ایجاد نمود. در روش ساختاری، ویژگی های پارچه 
ولی از روش بصری، ـ زمانی که طرحی روی پارچه چاپ می شود، این ویژگی بافت 
عواملی  است.  آمده  هنرجو  کتاب  در  که  75 ـ76  تصویر  مانند  می دهد.  نشان  را 
نظیر جنس الیاف، نخ، روش پارچه بافی و پرداخت نهائی، بافت ساختاری پارچه را 
تعیین می کنند. )توضیحات هر کدام در کتاب هنرجو آمده است.( در جدول زیر 
ویژگی های بصری ای که بافت ها ایجاد می کنند را نشان داده و تأثیرات آن بافت 

را بر روی اندام و لباس توضیح می دهد.
هنرآموز محترم به هنرجویان خود، به عنوان تکلیف، چند نمونه از انواع بافت های 

مختلف پارچه را جمع آوری و در آلبوم کار ارائه دهند.
از  یکی  بصری،  کیفیت  می پردازیم.  بصری،  کیفیت  بررسی  به  بخش  این  در 
دانش های پایه ای و ضروری برای هر طراح مد و لباس می باشد. کیفیت های بصری 
شامل: هماهنگی، تعادل، ریتم، تأکید و تناسب می باشند که هر کدام از آنها را در 
لباس افراد می توان ایجاد نمود. هنگامی که عنصر و کیفیت بصری به درستی در 
کنار هم قرار گیرند، هماهنگی و وحدت به وجود می آید و بسیار جلب توجه کرده 
و چشم از دیدن آن خسته نمی شود و آرامش خواهد داشت. یک طراح لباس باید، 
مواردی را که هماهنگی ایجاد می کند، رعایت نماید مانند اینکه در چه فصلی یا 
سایز، جنسیت، سن فرد، سلیقه های فردی، سبک زندگی و شخصیت فردی که قرار 

است آن را بپوشد، در نظر بگیریم.

تعادل
افراد  اندام  دانست.  مرکزی  نقطه  به  نسبت  وزن،  بصری  توزیع  می توان  را  تعادل 
به طورکلی از تقارن و تعادل بصری برخوردار است. زمانی که جزئیات و تزیینات 
اصلی برای لباس طراحی می شوند، باید طوری کنار هم قرار گیرند که وزن و زیبائی 
تعادل  لباس  عناصر  وقتی  نمایند.  ایجاد  لباس  سمت  دو  هر  در  متعادلی  بصری 
داشته باشد هماهنگی هم به وجود می آید. در طراحی لباس سه نوع تعادل وجود 
دارد. تعادل شکلی، تعادل بی قاعده، و تعادل شعاعی. که در تصاویر کتاب هنرجو 

مشاهده می نمایید. و توضیحات الزم و کافی در کتاب هنرجو آمده است. 
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ریتم
القا  و  را خلق  منظم  از حرکت  و حسی  می شود  ایجاد  تکرار یک طرح  از  ریتم 
می کند. عوامل مختلفی که در طراحی لباس ریتم را ایجاد می کنند شامل: تکرار، 
طرح های  و  لباس  مختلف  قسمت های  شعاعی  چیدمان  تضاد،  انتقال،  تسلسل، 

پارچه هستند. 

تکرار
تکرار ریتمی است که از تکرار منظم اشکال، موتیف ها، دکمه ها، پلیسه، توردوزی، 

رنگ ها و بافت و... حاصل می شود.

تسلسل
این نوع ریتم از کاهش و افزایش تدریجی یک عنصر طراحی به وجود می آید. مثاًل 
استفاده یک بافت از کدر تا براق و از نرم تا زبر، با استفاده از تون های رنگ آبی و 
سبز از کمرنگ تا پررنگ و یا خط نازک تا ضخیم و یا شکل از کوچک تا بزرگ که 

حسی از حرکت را ایجاد می کند. 

انتقال
به روند تغییر از یک سبک، موقعیت و شرایط به نوعی کاماًل متفاوت انتقال گویند. 
و این تغییر باید مالیم و آرام باشد تا چشم را به نرمی در پی خود بکشاند و ناگهانی 

نباشد. مانند تصاویر کتاب هنرجو.

شعاعی
ریتم حاصل از این روش احساسی از حرکت، در جهات مختلف را ایجاد می کند 
و جهت های شعاع ممکن است، همسو یا مخالف هم و یا هر دو آنها باشد. مانند 
پنس و پلیسه، خطوط برش و گره ها و ... که در تصاویر کتاب هنرجو آمده است. 

تأکید
توجه و تمرکز در یک قسمت از طرح تأکید گفته می شود. یک طراح لباس تأکید 
بر یک قسمت از لباس را در نظر می گیرد تا قسمت های دیگر اندام کمتر دیده 
شود. لباسی که نقطه تأکید نداشته باشد بسیار خسته کننده و یکنواخت به نظر 
خواهد رسید. صورت هر فرد ویژه ترین قسمت هر انسان بوده که طراحان لباس 
روی آن تأکید می کنند که با استفاده از انواع یقه ها و گردنبندها و دستمال گردن و 
کاله های مختلف می توانند تأکید را به سمت چهره فرد بکشانند. یا تأکید بر روی 
دست های افراد را از طریق تأکید بر آستین ها یا دستبد و یا النگوها، می توان ایجاد 
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نمود و تأکید بر پاهای افراد نیز از جوراب های مختلف و لبه شلوارها و کفش های 
خاص و یا تأکید بر شانه ها، می توان ایجاد نمود. مانند تصاویر در کتاب هنرجو .

تناسب 
تناسب گویند. در  بر هر طراحی،  ارتفاع و فضای حاکم  رابط میان طول، عرض، 
واقع یک تناسب خوب به معنی به وجود آوردن رابطه ای مطلوب میان اندازه های 
مختلف لباس و جزئیات طرح است. قسمت های نامساوی لباس معموالً جذاب تر 

می باشد.

لباسی  مدل  بخش،  این  پایان  در  تا  بخواهید  هنرجویان خود  از  محترم  هنرآموز 
مناسب با یکی از فرم های اندامی، طراحی نماید.
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علت رنگی دیده شدن اجسام این است که، سطح آنها بخشی از نور را جذب کرده و 
بخشی دیگر از نور را به چشم ما بازتاب می دهد و به این دلیل ما یک جسم را رنگی 
می بینیم. به طور مثال اگر ما یک لباس را به رنگ قرمز می بینیم به این معنا است 
که فقط رنگ قرمز را به چشم ما بازتاب نموده و مابقی رنگ ها را سطح لباس جذب 
کرده است.از معتبرترین و معروف ترین چرخه رنگ، چرخه رنگ ایتن است. در این 
کتاب از چرخه رنگ ایتن استفاده شده است. در این چرخه رنگ 12 طیف رنگی 
وجود دارد که در سال گذشته خوانده اید.اکنون به بررسی و انتخاب درست این 
رنگ ها در لباس می پردازیم. هر رنگ قدرت و خاصیت مختص به خود را دارد و هر 
فرد با توجه به احساسات و روحیات خود، رنگ مورد عالقه اش را برای لباس هایش 
مانند  انتخاب کمک می کنند  این  به  نیز  البته شرایط های دیگر  انتخاب می کند. 
و  محیط اجتماعی، عرف جامعه، شرایط آب و هوایی، محیط کار، فرهنگ، دین 
سنت های ما. یک طراح مد و لباس باید خصوصیات رنگ ها را به طور کامل بداند 
و اینکه در چه شرایطی از کدام رنگ ها در لباس باید استفاده نماید را دانسته، و 
با توجه به نوع فرم های اندامی و رنگ پوست آنها مطابقت داده و در طرح لباس 

واحد یادگیری 2
رنگ در زیبائی شناسی لباس
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به کار گیرد. 
رنگ ها دارای دو ویژگی اصلی هستند. 1ـ ارزش رنگ  2ـ شدت رنگ

ارزش رنگ: به درجه روشن بودن یا تیرگی یک رنگ، که آن را از طیف های دیگر 
همان رنگ متمایز می کند، ارزش رنگ گویند. مثاًل زرد که ذاتاً روشن است و رنگ 
بنفش ذاتاً تیره می باشد که با اضافه شدن سفید به هر رنگ آن را روشن تر و اضافه 

شدن رنگ مشکی، به هر رنگ باعث تیره شدن آن رنگ می شوند.
شدت رنگ: به میزان شفافیت و یا کدر بودن رنگ، شدت رنگ گویند. به طور مثال 
اگر طیف رنگ های خاکستری را به یک رنگ اضافه کنیم، شدت رنگ آن کم شده 
و کدر می گردد. اما رنگ های سفید و مشکی، جزء دسته رنگ های خنثی محسوب 
باید بتواند، رنگ ها را به درستی در کنار هم آورده و  می گردد. یک طراح لباس 
تناسب رنگی یک لباس را برای هر فرم اندامی خلق نماید. هنرجو باید بتواند با 
یادگیری تمام نکات، ترکیبات زیبا و درستی را از چیدمان و اصول ست کردن، برای 

تمامی فرم های اندامی، بسازد.
حال به معرفی طرح رنگ های اصلی می پردازیم. 

طرح رنگ تک فام: 
طرح تک فام با استفاده از یک رنگ با شدت و ارزش های رنگی متفاوت، به وجود 
با  را  آنها  می توانید  همچنین  و  می کنند  تبعیت  غالب  رنگ  یک  از  که  می آیند 

رنگ های سفید و سیاه نیز ترکیب کرده و در چیدمان کار قرار دهید.

طرح رنگ های مشابه:
در این نوع چیدمان از رنگ، سه رنگی که در چرخه رنگ کنار هم قرار دارند را 
می توانیم در لباس هایمان از آن استفاده و چیدمان درستی را در لباس ها، خلق 

کرده و کامل کنیم.
هنرآموز محترم در این بخش باید از هنرجو بخواهید تا نمونه هایی از چیدمان طرح 
تک فام و طرح رنگ های مشابه را انجام داده و به کالس بیاورد و در آخر پودمان در 
آلبوم کار خود قرار دهد. این نوع چیدمان را می توان هم در یک لباس به کار برد و 

هم در ترکیب بندی متفاوتی با اکسسوری های آن لباس ایجاد نمود.

طرح رنگ های مکمل:
در چرخه رنگ، این رنگ ها در مقابل هم قرار دارند. رنگ های مکمل، جزء رنگ های 
نارنجی.  ـ  آبی  و  بنفش  ـ  زرد  و  سبز  قرمزـ  مانند  می باشند.  نیز  هم  با  متضاد 
نظر  به  پررنگ تر  و  شفاف تر  می گیرند،  قرار  هم  کنار  در  وقتی  مکمل  رنگ های 
می رسند. اگر ارزش و شدت رنگ ها در آن زیاد باشند، بسیار جسورانه و تأثیرگذار 
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و  دوست داشتنی  بسیار  باشند،  کمتر  رنگ ها،  و شدت  ارزش  اگر  و  بود.  خواهند 
سنگین خواهند بود.

طرح رنگ های نیمه مکمل:
در  متساوی الساقین،  مثلث  به صورت  و  می شود.  استفاده  رنگ  سه  طرح  این  در 
چرخه رنگ قرار می گیرد. در یک طرح دو رنگ مکمل و یک رنگ همجوار مکمل 
در کنار هم ترکیب بندی می شوند. مثاًل اگر در یک رأس مثلث، رنگ زرد قرار گیرد، 
دو رأس دیگر رنگ های، آبی ـ بنفش و در رأس دیگر قرمزـ بنفش قرار خواهند 
گرفت. و یا اگر در یک رأس قرمز قرار گیرد، در رأس دیگر آن، سبزـ آبی و در رأس 

دیگر، زردـ سبز، قرار خواهند گرفت.

طرح رنگ سه گانه:
در این نوع طرح رنگ، از مثلث متساوی االضالع باید استفاده نمود. به طور مثال 
اگر در یک رأس آن قرمز قرار گیرد در رأس های دیگر آن، آبی و رأس دیگر، زرد 
نمایان می شود که به رنگ های اصلی آن را می شناسیم. و یا اگر رنگ نارنجی در 
یک رأس قرار گیرد رأس های دیگر، رنگ سبز و دیگری بنفش نمایان می شوند که 

این رنگ ها را هم به نام رنگ های فرعی یا ثانویه می شناسیم. 
عالوه بر این رنگ ها، طرح رنگ های مربع و مستطیل را هم در این چرخه رنگ 

می توانیم داشته باشیم.

طرح رنگ مربع:
در طرح رنگ مربع در رأس زاویه های مربع دو رنگ اصلی و دو رنگ ترکیبی یا 
درجه سوم قرار می گیرند. برای مثال اگر در دو رأس آن قرمز و سبز قرار بگیرند، 
در دو رأس دیگر آن، زردـ نارنجی و دیگری آبی ـ بنفش، نمایان می گردند. از کنار 
هم قرار دادن این رنگ ها ترکیب بندی بسیار زیبایی را خواهیم داشت. و یا اگر در 
دو رأس آن رنگ زرد و دیگری بنفش قرار گیرند، دو رأس دیگر، رنگ قرمزـ نارنجی 

و دیگری سبزـ آبی نمایان می شوند. 

طرح رنگ مستطیل:
در این طرح رنگ نیز چیدمان متفاوتی قرار خواهند گرفت. به طور مثال، اگر در 
دو رأس آن، قرمز و دیگری زرد قرار بگیرند دو رأس دیگر آن سبز و بنفش نمایان 
خواهند شد. یعنی دو رأس رنگ اصلی و دو رأس دیگر رنگ فرعی نمایان می شوند.

هنرآموز محترم از هنرجویان بخواهید تا ترکیب بندی های متفاوت را در آلبوم کار 
خود قرار دهند و نیز می توانند کار خود را به صورت پوستر، همراه با توضیحات الزم 
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قرار داده و ارائه نمایند. 

دریافت حسی رنگ ها
هر یک از رنگ ها می توانند، بیانگر نوعی از احساسات انسانی بوده و حال و هوای 
خاصی از ویژگی های شخصیتی را بیان کنند. در جدول دریافت حسی، به طور ساده 
در مورد هر رنگ توضیحاتی بیان شده است. یک طراح مد و لباس، با به کارگیری 
شرایط  با  مناسب  آن،  رنگ  و  لباس  صحیح  انتخاب  در  می تواند،  خود  خالقیت 
اشخاص و محیط کار آنان و نیز شرایط آب و هوایی و شرایط اجتماعی و عرف 
جامعه و نوع دین و مذهب، تصمیم مناسبی گرفته و طرح مورد نظر را ارائه دهد. 

در این بخش نیز هنرجویان باید در آلبوم کار خود چند طرح مناسب را چیدمان 
و یا طراحی نمایند.

رنگ های سرد و گرم
از رنگ ها، گرم و نیمی دیگر، سرد هستند. رنگ های گرم  در چرخه رنگ نیمی 
و  می کنند  القا  را  تحرک  و  شادمانی  از  که حسی  بوده  زرد  نارنجی  قرمز  شامل: 
نیز رنگ های گرم اندام را بزرگ تر از آنچه هستند نشان می دهند. البته سفید و 
رنگ های روشن نیز همین تأثیر را می گذارند و اندام را درشت تر نمایش می دهند. 
رنگ های سرد شامل: سبز، آبی و بنفش هستند که در این میان، آبی سردترین آنها 
محسوب می شود این رنگها، احساس آرامش و سکوت را به بیننده القا می کنند. 
بسیار  هیکل  درشت  افراد  برای  و  داده  نشان  کوچک تر  را  اندام  سرد،  رنگ های 

  طرح رنگ های مختلف در لباس
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مناسب می باشد.
هنرآموز محترم، هنرجویان باید چیدمانی از لباس هایی که در گروه سرد و گرم قرار 

دارند را جمع آوری کرده و در آلبوم کار خود قرار دهند.

کاربرد رنگ در طراحی لباس
با توجه به اینکه نکات الزم جهت انتخاب انواع رنگ ها، تدریس شده است. پس باید 
انتخاب درستی، جهت اصول ست کردن  بتوانند به عنوان یک طراح لباس موفق 
و چیدمان در لباس های افراد داشته باشند. با رعایت تمام نکات برای هر فرد، از 
قبیل: فرم اندامی، رنگ پوست، لباس کار، لباس مهمانی، لباس خیابان، لباس برای 
انجام شود که بسیار حائز  به طور صحیح  باید  افراد میانسال،  نیز  و  افراد جوان تر 
اهمیت می باشد. مثاًل رنگ مشکی در لباس را برای پوشش های رسمی، بیشتر مورد 
اسپرت  و  لباس های ورزشی  برای  یا رنگ سرمه ای، که  و  قرار می دهیم  استفاده 
مناسب بوده و رنگ کالسیک محسوب می شود که تقریباً برای همه مناسب است. 
یا اینکه استفاده از رنگ زرد برای لباس های راحتی و غیر رسمی مناسب هستند. 
رنگ های سفید و خاکستری جزء رنگ های خنثی محسوب شده و یا اینکه وقتی 
در کنار رنگ مشکی قرار می گیرند، روشن تر به نظر می رسند. در بیشتر موارد اگر 
از دو رنگ در یک لباس استفاده شود، رنگ روشن تر را باالتر و رنگ تیره را زیر آن 

قرار می دهند زیرا حس تعادل بهتری را ایجاد می نماید.

هنرآموز محترم، از هنرجویان بخواهید تحقیق کوتاهی در مورد رنگ های مختلف 
لباس انجام داده و در کالس بخوانند و در ادامه با افزودن تصاویر مناسب، در آلبوم 

کار خود قرار دهند.
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ویژگی های بصری رنگ در لباس
ویژگی هایی که در ظاهر لباس ها می بینیم، باید با انتخاب درست یک طراح لباس، 
ایجاد و ساخته شوند. به طور مثال رنگ های تیره اندام را کوچک تر و الغرتر نشان 
یا  اندام را بزرگ تر و چاق تر، نشان می دهند. و  داده و برعکس رنگ های روشن، 
اینکه اگر فردی لباسش تک رنگ باشد، باعث الغرتر شدن و بلندقدتر شدن فرد 
می گردد. یا برای افرادی که قد بلندی دارند پیشنهاد می شود از لباس های با دو 
رنگ متضاد استفاده شود زیرا فرد را کوتاه تر نشان می دهند. و یا لباس های ماکسی 
تک رنگ، که افراد را بلندتر نشان داده و یا لباس هایی که باالتنه روشن و پایین 
براق فرد را چاق تر  یا رنگ های  تنه تیره دارند، فرد را کوتاه تر نشان می دهند و 

نشان می دهند.

هنرآموز محترم در پایان پودمان عالوه بر تکالیفی که در حین هر بخش داده شد، 
از هنرجویان بخواهید یک پوستر یا آلبوم کار با این نکات انجام و ارائه دهند:

با  و  اندامی، طراحی و چیدمان کنند  فرم های  از  نوع  برای چند  لباس  یک کمد 
تکنیک کوالژ و یا حتی خود می توانند مدل های مناسب آن اندام ها را طراحی و 
ارائه نمایند. با هر تکنیک که می توانند خالقانه در آن، کار را آماده سازند و البته به 
همراه توضیحات الزم و کافی. می توانید بهترین کارها را در نمایشگاه مدرسه برای 

بازدید عموم دانش آموزان قرار دهید. 
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پاسخ خودآزمائی ها
1 چگونه می توان از نقطه برای تعدیل و تأکید ساختار در لباس استفاده 

کرد؟
از پولک، منجوق، سنگ،  با استفاده  عالوه بر طرح روی پارچه، نقطه را می توان 

دکمه، اپلیکه و... در لباس ایجاد نمود.
٢ خطوط بر اساس چه ویژگی هایی دسته بندی می شوند؟

براساس سه ویژگی. 1ـ نوع  2ـ جهت  3ـ کاربرد
٣ طراحان لباس چه نکاتی را برای به تصویر کشیدن خطوط عمودی در 

لباس ها تأکید می کنند؟
این خطوط چشم بیننده را از باال به پایین و بالعکس حرکت می دهند و احساس 
نشان  کشیده تر  و  الغرتر  را  فرد  و  کرده  القا  را  قدرت  و  نفس  به  اعتماد  و  غرور 

می دهند.
٤ عنصر بصری بافت، چگونه بر زیبائی شناسی لباس تأثیر می گذارد؟

ایجاد  بافت بصری، هنگامی که طرح پارچه چاپ می شود، ویژگی های زیر را  در 
را  اندام  عیوب  و  کوچک تر  را  فرد  اندام  مسطح،  و  صاف  بافت  مثاًل  می کنند. 
می پوشانند و یا بافت براق، سایز فرد را بزرگ تر از آنچه هستند نشان می دهند. 
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با احتیاط آن را  باید  اندام را نمایان کرده و  اینکه بافت نرم و چسبان، عیوب  یا 
انتخاب نمود. یا بافت سفت و حجیم، عیوب اندام را می پوشانند و افراد را چاق تر 
نشان می دهند و اندام های کوچک را کوتاه تر جلوه می دهند. بافت زبر، رنگ پارچه 

را تضعیف می کنند.
بصری  عناصر  با  ارتباط شان  و  هستند؟  کدام ها  بصری  کیفیت های   ٥

چیست؟
کیفیت های بصری شامل: هماهنگی، تعادل، ریتم، تأکید و تناسب هستند. عناصر 
بصری نیز شامل: نقطه، خط، شکل، فرم، رنگ و بافت هستند. کیفیت های بصری، 
به عنوان راهنمائی برای طراحان مد و لباس بوده که به کمک آن می توانند، عناصر 
بصری و مواد اولیه طراحی را به درستی به کار گیرند و لباس هایی جذاب و زیبا 

طراحی کنند.
٦ کیفیت بصری تعادل، چند نوع است؟ ویژگی های هر کدام را نام ببرید.

تعادل سه نوع بوده به نام های تعادل شکلی، تعادل بی قاعده و تعادل شعاعی.
تعادل شکلی. به این نوع از تعادل، تقارن هم گفته می شود. این تعادل از طریق 
تکرار یک ساختار یا تزیین در دوسوی لباس با فاصله یکسان از مرکز ایجاد می شود 

و در واقع یک نوع تکرار آینه ای است.
تعادل بی قاعده، زمانی حاصل می شود که میزان، اندازه، مدل ساختارها و تزئینات 
در دو طرف لباس به یک اندازه باشند اما مشابه هم نباشند. تعادل بی قاعده بیشتر 
نوعی ویژگی بصری است تا یک ویژگی فیزیکی؛ یعنی ممکن است در دو طرف 
لباس همه چیز به یک اندازه نباشد اما از لحاظ بصری این گونه به نظر برسد که 
اشکال  اندازه  و  متنوع  بافت های  رنگ،  کمک  با  ویژگی  این  است.  برقرار  تعادل 
تکرار  تعادل معموالً  نوع  این  پرهزینه تر هم هست. در  به دست می آید. و معموالً 
دیده نمی شود و تزییناتی با اندازه ها، اشکال و جذابیت های متفاوت طوری کنار هم 

چیده می شوند که حسی از تعادل ایجاد کنند.
نقطه  یک  از  طرح  قسمت های  بیشتر  که  می شود  ایجاد  زمانی  شعاعی،  تعادل 
مرکزی منشعب شوند. پلیسه ها، درزها، چین ها، پنس ها و موتیف ها بر یک نقطه 
روی لباس متمرکز هستند و شکلی شبیه اشعه های خورشید ایجاد می کنند. از 
آنجا که این نوع از طراحی دشوار و پیچیده است، معموالً در لباس های گران قیمت 

یافت می شوند.  
٧ ویژگی های رنگ را نام ببرید و توضیح دهید.

دو ویژگی دارند 1ـ ارزش رنگ  2ـ شدت رنگ. به درجه روشن بودن یا تیرگی یک 
رنگ، که آن را از طیف های دیگر همان رنگ متمایز می کند، ارزش آن رنگ گفته 
می شود. به میزان شفافیت یا کدر بودن رنگ، شدت رنگ گفته می شود. اگر طیف 

رنگ های طوسی را به رنگی اضافه کنیم، شدت آن رنگ کمتر می شود.
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٨ چند طرح رنگ می شناسید؟ روش ترکیب رنگ در هر کدام را توضیح 
دهید.

رنگ های مکمل،  مشابه،  رنگ های  فام،  تک  را شناخته ایم.  رنگ  نوع طرح  هفت 
و طرح رنگ های  مربع  نیمه مکمل، رنگ های سه گانه، طرح رنگ های  رنگ های 

مستطیل. 
ـ تک فام، این نوع طرح با استفاده از یک رنگ با شدت ها و ارزش های مختلف 
ایجاد می شود. برای خلق تضاد و زیبایی می توانید رنگ های خنثی، مانند سفید و 

سیاه، را به این طرح اضافه کنید.
ـ رنگ های مشابه، در این طرح رنگ از رنگ هایی استفاده می شود که در چرخه 
رنگ در کنار هم قرار دارند، از این رو به این نوع از طرح، طرح رنگ مرتبط هم 

می گویند.
ـ رنگ های مکمل، این طرح رنگ، رنگ هایی را به کار می برد که بر روی چرخه 
هم  مکمل  رنگ های  آنها  به  که  متضادند  و  دارند  قرار  هم  روبه روی  کاماًل  رنگ 
می گوییم. این رنگ ها وقتی که در کنار هم قرار بگیرند شفاف تر و پررنگ تر به نظر 

می رسند.
ـ رنگ های نیمه مکمل، در این طرح از سه رنگ استفاده می شود؛ به این ترتیب 
که یک رنگ را در کنار دو رنگ مجاور رنگ مکملش در چرخه رنگ به کار می برند. 
برای این کار ابتدا یک رنگ را انتخاب کنید و رنگ مکملش را روی چرخه رنگ 

بیابید.
ـ رنگ های سه گانه، در این طرح، سه رنگ که روی چرخه رنگ فاصله یکسانی از 

هم دارند با هم به کار برده می شوند.
ـ طرح رنگ های مربع، در طرح رنگ مربع در رأس زاویه های مربع دو رنگ اصلی 

و دو رنگ ترکیبی یا درجه سوم قرار می گیرند.
ـ طرح رنگ های مستطیل، در دو رأس آن دو رنگ اصلی و در دو رأس دیگر آن دو 

رنگ فرعی یا درجه دوم قرار می گیرند.
٩ دریافت حسی هر یک از 1٢ رنگ چرخه ایتن را نام ببرید.

ثبات، طبیعت، زمینقهوه ای

انرژی، هیجان، تحریک کنندگی، قرمز عشق، خطر، قدرت، خوش بینی، حرکت، 
خشم 

هیجان، جوانی، کامیابی، آرزو، تفریح، شادی، انرژی، تعادل، گرمی، اشتیاق، نارنجی
بخشندگی، گستردگی
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باروری، شادابی، رشد، طبیعت، حسادت، شفا، خوش شانسی، ثبات، موفقیت، سبز
بخشش

آرامش، مردانگی، حقیقت، شفا، آسایش، ثبات، صلح، تعادل، خرد، حقیقت، آبی
اطمینان، محافظت، امنیت، وفاداری

شکنندگی، زنانگی، دخترانگیصورتی

آفتاب، زرد خیال،  امید،  تابستان،  گرایی،  ایدئال  لذت، خوش بینی،  خوشبختی، 
فلسفه، جوانی

مرگ، غم، عزاداریمشکی

صلح، پاکی، معصومیت، عزاداریسفید

10 کاربرد و تأثیر رنگ ها در طراحی لباس چیست؟
ترکیب  با هم  اصول  انتخاب کنند و طبق  را درست  باید رنگ ها  لباس،  طراحان 

نمایند تا لباس ها، جلف و خسته کننده به نظر نیایند.


