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 :چکیده

 باشد، می زمان گذر در آن تاثیرات که زیرا است پیچیده بسیار آن تاثیرات و رنگ و نور مبحث

 معرض در د،هستن ساکن فضاها این در را طوالنی زمان مدت اینکه بخاطر فضاها کاربران یعنی

 باعث رنگها این مستمر یها تابش و باشند می رنگها از شده ساطع مختلف های انرژی تابشهای

 ماندگاری دارای و باشد عمیق فضاها کاربران روان و روح روی بر آن تاثیرات شود می

 های الیه در را زیادی روانی و روحی مشکالت که جهان فعلی وضعیت در. باشد آنها بر بلندمدتی

 این و باشد می محیط تاثیرات حاصل مشکالت این بیشتر ،نمائیم می مشاهده جامعه مختلف

 و خانه ها محیط این از شود،یکی می افراد فکری انحراف باعث مختلف عوامل با که است محیط

 ولذت آرام محیطی ها خانه در اگر حال هاست، خانه انبوه از متشکل هم شهر که باشد، می شهر

 به هم شهر و جامعه کنند زندگی آرامش کمال در و مهربان باهم خانه افراد و شود فراهم بخش

 که است رنگ و نور شود می آرامش یا و تنش باعث که عواملی از یکی .شود می نزدیک آرامش

 داخلی طراحی اصالح با باید پس. دارد را عمیقی و قوی تاثیر هروز هر تکرارو  مداومت بخاطر

 را شاد و آرام یمحیط ،آن تاثیرات و طبیعی رنگهای و نورها از استفاده گرفتن جدی و منازل

 که باشد نحوی به آنها پردازی نور و فضاها رنگ ترکیب که برویم سمتی به باید .آوریم فراهم

 سمت به نورها و رنگها و شود استفاده نوری طبیعی یا اورگانیت ترکیبات از اول درجه در

 افزایش باعث عمومی اماکن پردازی نور و رنگ اینکه دوم ؛شود داده سوق طبیعی نورهای

 اولویت در میشود روانی و روحی آرامش باعث که ییرنگها از استفاده و شود اجتماعی ارتباطات

 زیرا ،کنیم زد گوش بیشتر را مصنوعی نور از صحیح استفاده فرهنگ باید درضمن.گیرد قرار

 درک درست را آن مضر های جنبه و ندارند چندانی آگاهی مصنوعی نورهای عوارض از مردم

 بشر دست ساخت که وهرآنچه مفید ،هست طبیعت در که هرآنچه دانند می همه محققان اند، نکرده

 واستفاده دارد مصنوعی جنبه باز انتها در ولی هست مفید های جنبه دارای که همچنان باشد می

 طبیعی غیر هرچیز و است طبیعی غیر و تصنعی که زیرا ،باشد می عوارضی دارای آن از

 استفاده عوارض باید پس دارد،... ه وغیر بهداشتی ،روانی -روحی از معا محیطی زیست عوارض

 آن از استفاده در و دهیم مدنظرقرار بشر امروز زندگی در را مصنوعی نورهای و رنگها طیف از

 نمائیم. عمل محتاط

 روحیات، روانشناسی کلمات کلیدی: رنگ، نور، معماری،
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 مقدمه

 احساس فوق العاده مثبت است. محیطی فرا و محیطی مختلف عوامل تاثیر تحت انسان زندگی

 مداوم و موثر عوامل از یکی عنوان بهمعماری شده،  زیست محیط یعنی زیست محیط از انسان

 آشکار انسان در نور و رنگ از طریق معماری فضای اثرات ینبیشتر ؛شده است گرفته نظر در

 .می شود

 بر آنها اثرات مطالعه نتیجه در است، گسترده شهری طراحی و معماری در نور از استفاده

 محیط از حفاظت صورت در که است، ناپذیر اجتناب مسئله یک حیوانات و انسان ها سالمت

 .است شده مطالعه انسان در نور و رنگ اثرات نتیجه در رخ می دهد. پایدار معماری و زیست

 

 روش شناسی

 شش برایاند و  شده منتشر زمینه این در که شدند استفاده بسیاری مجالت و مقاالت ها، کتاب

روحیات  و افراد ارتباطات بر آنها اثرات بررسی منظور به اتاق، رنگ و روشنایی تغییرات ماه

 .قرار گرفت بررسی مورد آزمایش یک آنها، در

 

 یافته ها

 و شد استفاده شخصی خانه در فلورسنت المپ جای به ای رشته المپ ماه شش مدت به

 از شده تابیده نور که طوری به .یافت کاهش باشد، کافی اندازه ای که مناسب و به خانه روشنایی

 مشاهده قابل اشیا و مردم که حالی درشکایت می کرد،  شده ارائه استانداردهای به فضاها

 نتیجه که آمد دستبه  زیر جدول نهایت در .شد می استفاده ای رشته های المپ تنها ،هستند

 .بود دنمی کن وارد افراد بر که یاثرات و نور تنظیم و روشنایی روش اثرات مطالعه ماه شش
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 نوع احساسی فضا ترکیب نور غالب رنگ مدت حضور در محیط تعداد افراد ماه

 سرد و بی روح سفید سفید 3 2 ماه اول

 تقریبا گرم سفید سبز 3 3 ماه دوم

ماه 

 سوم

 گرم و آرام زرد آبی 3 2

ماه 

 چهارم

 حالت خفقان سفید زرد 1 3

ماه 

 پنجم

 گرم و سبک زرد سفید 4 3

ماه 

 ششم

 حالت گیجی زرد قرمز 1 3

 : تاثیر ماهانه نور و رنگ محیط بر افراد1جدول 

در یک فضا تحمل کنند، محیطی  توانند می مردم که تعداد ساعتی حداکثر فوق، جدول به توجه با

 هم با گرم و صمیمی رابطه افراد آن در که زرد طبیعی نور و دیوار سفید رنگ ترکیب یک بااست 

 در آن رخ می دهد. فردی و خانوادگی روابط توجه با پیشنهادی مسائل از برخی و ،دارند 

 شده اند، وارد شهری معماری طراحی و داخلی در معماری رنگ و نور پیش ها سال که آنجا از

 داده است. تاثیرتحت  آنها را اجتماعی ارتباطات و شهروندانروحیات  طوالنی تر آنها، همزیستی

 و رنگ از مناسب استفاده برای ریزی برنامه و طراحی که دهد می نشان تحقیقات معنا، این در

این  برقرار می کند. فضا کاربران بین امن و مناسب ارتباط و دهد، می افزایش را وری بهره نور

مقرون به صرفه  برای فقط، مسکونی های خانه در اخیر های سال در آن،اهمیت  رغم بهمساله 

 و پایهآنچه  گرفته است . قرار غفلت و صرفه جویی در هزینه ها، مورد ای رشته المپ بودن

عوامل در تشکیل یک  ترین مهم از یکی و داده شکل را بشری جامعه اولین و خانواده اساس

که به عنوان  هبود گرم و طبیعی طیف به آنها ینزدیک می باشد ،جامعه یعنی ،بزرگتراجتماع 

  کارآمد، انرژی با های المپ و فلورسنت های المپ اما شده اند. بندی طبقه خوب کیفیت نورهای با

 المپ از استفادهاین، عدم  بر عالوه می شود. غیره و ،یپوست عوارض و چشم در افت باعث
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 مختلف های فضایهم  و داخلی خالق معماری هم می شود باعث آباژور، جمله از مناسب،

 مصرف الگوی که حالی در ،شد خواهند فراموش تدریج به آنها اما ،باشد مفید کاربران در معنوی

 .شود می ظاهر ما زندگی در باال

حذف معماری باستانی است، از جمله جنبه دیگر درنظر گرفتن رنگ و نور، تخریب فرهنگ و 

شیشه ها و درب های رنگی همچون فرش های رنگارنگ که در گذشته به میزان قابل توجهی در 

 خانه ها مورد استفاده قرار می گرفته و تاثیر مثبتی بر روحیه افراد ساکن در آن داشته است.
لی همچون رنگ و نور، تاثیر متاسفانه در طول سال های گذشته، به ویژه در مسائل معماری داخ

غافل شدن از این حقیقت  بلند مدت آنها بر روحیات کاربران این فضاها، به فراموشی سپرده شد.

که رنگ و نور بر ذهن ما  تاثیر بلند مدتی خواهند داشت، و همچنین تاثیر قابل توجه و ماندگاری  

ه و ارتباطات کاربران با یکدیگر از نظر روحی و روانی بر افراد و شخصیت و هویت محیط، روحی

، خواهد داشت. بنابراین به طور جدی باید رنگ را در نظر گرفت و به طور عملی و روانشناختی

، چرا که تاثیر ویژه رنگ بر زندگی انسان ها ثابت شده و می توان در اثرات آن را کنترل کرد

 (1زمینه رنگ و نور محیط تحقیق کرد. )شکل 

 

 شیشه های رنگارنگ در طراحی داخلی سنتی: فرش و 1شکل

در این تحقیق، ما به مطالعه یک مشکل اساسی در معماری مدرن می پردازیم، یعنی رابطه اعضای 

 خانواده در خانه های مدرن و نقش رنگ و نور در افزایش یا کاهش این مشکالت.

ر یک مجموعه از رنگهایی طیف رنگهای مکمل جداگانه، مجموع رنگهای باقیمانده د به لحاظ علمی،

هستند که قابل مشاهده نیستند. عملکرد چشم ها متفاوت از عمکرد گوش می باشد، چرا که گوش 

ها قادر به شنیدن صداهای متفاوت هستند، اما چشم قادر به تشخصی و تفکیک برخی طیف رنگها 

، می توان تر رنگهانیست، زیرا رنگها مولفه هایی از طیف نور هستند. برای شناخت و تشخیص به



 لی آتراطراحی دکوراسیون داخروه گ
 

6 
 

گفت که رنگه، نتیجه موج نور است و نور یک متریال از انرژی الکترومغناطیس می باشد، و 

می توان میلی میکرون طول موج می باشد.  044تا  444چشمان انسان تنها قادر به تشخیص 

 (2محل رنگ را در چرخه حیات با تعیین طول موج و فرکانس رنگ مشخص کرد. )شکل 

 

 : چرخه رنگ2شکل 

امواج نور، خودشان فاقد رنگ هستند، رنگ ها در چشم و ذهن انسان ظاهر می شوند. مشخص 

نیست که ما چگونه طول موج ها را تشخیص می دهیم، تنهای چیزی که می دانیم این است که 

 برخی رنگها به دلیل تفاوت های کیفی در ادراک نور،  پدیدار می شوند.

در بسیاری موارد، مولفه  دارد. سابقه ای طوالنیماری داخلی و خارجی، استفاده از نور در مع

های رنگی متفاوت از بقیه، منجر به تاثیرات قابل توجهی در روحیات افراد می شود. امروزه، رنگ 

و بازپروری جنایت کاران مورد استفاده قرار می گیرد و و نور برای اختالالت روحی و جسمی 

 تغییر رفتار آنها ثابت شده و بارها مورد مطالعه قرار گرفته است.تاثیر آن در درمان / 

نور به خودی خود چنین رنگ و نور، چگونه چنین تاثیر عمیقی ایجاد می کنند؟ باید توجه کرد که 

تاثیری ندارد، اما در ترکیب با رنگ خود را نشان می دهد. به عبارت دیگر، این رنگ است که در 

دارای تاثیر و کاربرد است و این اثرات گاهی بالفاصله ظاهر می  معماریزمینه روانشناختی و 

 شود و گاه در آینده نمود پیدا می کند.



 لی آتراطراحی دکوراسیون داخروه گ
 

7 
 

طبق تحقیقات منتشر شده توسط روانشناسان، در بسیاری از موارد، اثرات ایجاد شده از رنگ، 

قتی یک فضا از و در آینده و با گذر زمان، ظاهر می شوند و اثرات سریع و آنی آن کمتر است.

بر سیستم های لحاظ معماری، طراحی می شود، ترکیبات رنگ آن در طول سالها پدیدار شده و 

رفتاری و نگرشی افراد تاثیر خواهد گذاشت و در طراحی داخلی محیط زندگی انسان باید رنگهای 

یک لیوان  اشیاء و محیط، به میزان قابل توجهی درنظر گرفته شود. یعنی، اگر یک لیوان قرمز و

تیره و تار دیده می شود، چرا که لیوان قرمز همه سبز با هم در مقابل نور الکتریکی قرار بگیرند، 

از خود عبور طیف های رنگی را به جز قرمز، و لیوان سبز به جز طیف رنگ سبز، همه طیف ها را 

ن سایر رنگهای می دهند، در نتیجه هیچ رنگی باقی نمی ماند و نتیجه یک رنگ تیره است، همچو

 به دست آمده از طریق جذب که رنگهای کاهشی یا کاهنده نامیده می شوند.

ظرف حاوی رنگ قرمز، قرمز دیده می شود که علت آن رنگ اشیا دارای خاصیت کاهشی است. 

جذب نور قرمز در حال انعکاس رنگ قرمز است. چشم با ذهن از طریق کنتراست و دیدن شی در 

، با توجه به ترکیب رنگ، درجه تیرگی و ویژه ای می رسد. با این حالبه شناخت  رنگ خاص

تری، سفید و/ یا استفاده از یک رنگ روشنایی یک رنگ کروماتیک )پر رنگ( را می توان با خاکس

 کم رنگ تر، اندازه گیری کرد.

شیمیایی،  –فیزیکی ویژگی  باروانشناختی است که  –شناخت رنگ یک واقعیت فیزیولوژیکی 

استدالل می کند که هنگام تماشای رنگ خاکستری  چنین روانشناس،،  O Elderhing متفاوت است.

با دید یکسان وجود دارد، زیرا مشاهده و بازتولید منجر به مشاهده یک متریال ، متوسط / خنثی

م ها یک ماده ثابت می شود، به عبارت دیگر، خاکستری متوسط یک حالت کامال متعادل در چش

 ایجاد می کند.

فقدان آن باعث  که دارند نیاز خنثی/  متوسط خاکستری به ذهن و چشم که داد نشان ریک

 رسمیت به و انسان ذهنبرای شناخت  رنگ های ویژگیاز  توان می واقع در. می شود ناآرامی

 .کرد استفاده آن های جلوه و رنگ توسط آن شناختن

 تشخیصآن را  راحتی به انسان که است رنگ به مربوط ویژگی اولین رنگ فوم مثال، عنوان به

 به که است رنگ از ویژگی یک رنگ فوم .است دیگر های جنبه از تر آسان آن تشخیص وداده 

 .است شده بندی طبقه مختلف های موج طول بین رویت قابل های رنگ عنوان
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گفته  اند. شده گزارش خاص رنگ یک در که هایی هستند فوم ،آبی و سبز قرمز، دیگر، عبارت به

 یک در همه بار این اما ،دهد تشخیص را مختلف فوم 154 تواند می انسان چشم که شده است

 جنبه سه. ماندگار داردامواج  در بیشتری توانایی ما چشم شده اند، چرا که توزیع مرئی طیف

 در گیرنده، چشم و ،شیء نور، منبع: دهد تشخیصرا رنگ  ما چشممی شود  باعثکه دارد  وجود

 فرایند توسطشیء  محیط و رنگ نهایت در وکرده  ایجاد ذهن در بصری پیام یک عوامل واقع

 .دیده می شود ذهن

 

 رنگ کاهشی

 ،قرار داد مطالعهمورد یک  به یک ها را رنگ باید انسان، بر آن روانی اثرات و رنگ تشخیص برای

 طریق از وداده  قرار الشعاع تحت را فضاها و محیط ها رنگ طبیعت گفت توان می چرا که

 .می گذارد انسان حاالت بر یعمیق تاثیر محیط در تابش استقامت

به صورت  انسان ذهن و چشم که است تشخیص قابل وبوده  تحلیل ، قابلشاخص رنگ طبیعت

 دارای رنگ هر .بود خواهد معنادارای  رنگ ،به این ترتیب در گیر می شود.شیمیایی  و فیزیکی

 بر خاص معنوی و روانی اثر آنها دیگر، عبارت به ،است انسان برای روانی خاص های ویژگی

 اتاثر باعث است که فیزیولوژیک روانی واقعیت یک رنگ شناخت دارند. انسان محیط و ذهن

 .می شود خاص فیزیکی و شیمیایی

 ، قرار گرفتنمثال برای می دهد. تغییر را ناظر ذهن حرارت درجه ها رنگ در ییها ویژگی چنین

 احساس طیف، این دررنگ های موجود  دیگر انواع و بنفش آبی، سبز، رنگ های معرض در

 مانند ییها رنگ معرض درقرار گرفتن  مقابل، در ،ایجاد می کند ناظر یک در خوشی و یسرد

 ایجاد تحرک و فعالیتحس  ومنتقل کرده  ناظر به را حرارت و گرما ،قرمز و نارنجی زرد، رنگ

 .کند می

 و کننده تحریکدارای حس  گرم های رنگ و بوده انزوا و آرامشکننده  ایجاد سرد های رنگ

 بردن لذت و آرامش ارضاء فرم وضعیت از نمادی آبی رنگ مثال، برای هستند. شادی و فعالیت

 با قدرتی فوق العادهرا  انسان که طوری به است، یامیدوار دارای حالت روشن آبی  است. آن از

 های ویژگی که حالی در شود میتبدیل  زردبه  سبز رنگ حال، این با. می دهد قرار تاثیر تحت
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 ایمان و علم های جلوه با سبز می شود. تر عمیق ،آبی کردن اضافه با و را حفظ کرده متوسط

 .است همراه

 و لوکسرنگ  یک دارد و آنها دو هر از مشترک ویژگیو یک  ،است قرمز و آبی از ترکیبی بنفش

 رنگ یک بنفش .است تر نرم و تر سبک ،لوکس ، انرژی پرطیف  آن تیره ترکیب. است تشریفاتی

 ، سرد قرمز این رنگ به عنوان رنگ می شود. گرفته نظر در خالقیت نماد عنوان به و است مرموز

 و پر مصرف های رنگ ازای  نمونه زیر جدول. است شده گرفته نظر در ،روحیهم  و جسمی هم

 حوزه در تحقیقات و آزمایش نتیجه که مشاهده شده آن بر روحیات افراد می باشد، اثرات

 قابل جدول درها  رنگمفهوم  و است مدت بلند در انسان بر آنها اثرات و رنگ روانشناسی

 (.3 شکل. )هستند مشاهده

 

 .رنگ روانشناسی دامنه: 3شکل 



 لی آتراطراحی دکوراسیون داخروه گ
 

11 
 

 این با دهد، می نشانرا رنگ  هویت ومفهوم  شان، عمیق های جلوه و ها رنگ حاضر حال در

با توجه به اینکه افراد بیشتر وقت خود را در تعامل با محیط اطراف شان هستند، نمایش اثر  حال،

 و هارنگ و معماران و طراحان کار نتیجه در که  - انسان زیست محیط در قابل توجه رنگ ها

 اثرات و بوده قطعی مسئله یک  -  ، ایجاد می شودمحیط در مختلف های حجم همچنین و نورها

 عنوان به انسان ،دانشگاهی محققان و دانشمندان گفته به. است ناپذیر اجتناب ،زمان در گذر آن

 که است روانی و جسمی روحی، مختلف حاالت از متشکل فعال بیولوژیکی پدیده یک پدیده، یک

 جامعه و تطبیع شامل بیرونی محیط. خارجی و داخلی: است کرده تقسیم بخش دو به را محیط

برای  مناسب زمینه یک عنوان به کاربرد آن که است شهر یک اجتماعی محیط بارز نمونه. است

 منفی احساسات تغییر برای مکان یک و ی،شهروند و روانی معنوی، بیولوژیکی،به نیازهای  پاسخ

 و طراحی شهری، ریزی برنامه شود. در نتیجه، می گرفته نظر در خالق و مثبت رفتارهای به

 مختلف، های نور طریق از آن تامین و انسان نیازهای درباره دقیق اطالعات مندنیاز ،معماری

 انکار قابل غیر انسان روح بر محیط اثر که آنجا از. می باشد بصری های روش و صدا رنگ،

تقویت  در و کرده تسهیل را تحمل فضا، رنگ کنتراست و شده کنترل نور با گرم محیط یک ،است

 در تقویت عناصر ترین مهم عنوان به رنگ و نور بازی می کند. کلیدی ینقش عاطفی روابط

 فضا در آنها اثرات حال، این با. می شوند گرفته نظر در خشن احساسات و عاطفی احساسات

. است متفاوت ،جداگانه صورت به کههستند  شخصی و خصوصی مسائل عنوان به اوقات گاهی

از خود نشان می دهند. به این  متفاوتی های العمل عکس ها رنگ معرض در مردم نتیجه، در

ترتیب انتخاب رنگ یک عنصر در طراحی و معماری شهری است که از نمای ساختمان تا طراحی 

، و این بدین معنی است که الگوهای روشن و مشخصی برای و دکوراسیون را در بر می گیرد

 برد رنگ وجود دارد.کار

علم روانشناسی محیط، روابط خش و روابط انسانی را با محیط داخلی و بیرونی مطالعه می کند. 

از آنجا که انسان ها اهداف و ارزش های محیط را مطابق با نیازهای خود تغییر می دهند، و 

مورد مطالعه  و محیطاثرات متقابل انسان متقابال، با تغییرات محیط تحت تاثیر قرار می گیرند، 

 قرار گرفته است.

به طور خاص، تکنولوژی اثرات انسان بر محیط را تسهیل کرده و سرعت تاثیرگذاری محیط بر 

انسان و همچنین پایداری این تاثیرات را افزایش می دهد، که در اغلب موارد این اثرات منفی بوده 

 و مشکالت مختلفی را در پی دارد.
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عالیت های انسان اثر می گذارند، بلکه توصیف حالت محیط را نیز از نظر رنگ ها نه تنها بر ف

روانشناسی، تحت تاثیر قرار می دهند. رنگ های روشن اشیا و محیط اطراف آنها را بزرگتر 

در مقابل، رنگ های تیره، اشیاء و محیط پیرامون آنها را کوچک تر نشان می نشان می دهند. 

یر می دهند و ممکن است باعث انبساط، گستردگی، تعریض و یا دهند. رنگ ها معماری را تغی

تطویل شوند، و منجر به تشخیص اشتباه سقف شوند. تاثیرات رنگ روی حاالت انسانی بسیار 

زیاد است، به طوری که چیزهای تیره سنگین تر به نظر می رسند، در حالی که رنگ های روشن 

ه، تاثیر روانشناختی رنگ در مثال زیر به وضوح اشیاء را سبک تر نشان می دهند. برای نمون

 دیده می شود:

کارگران یک شرکت درباره حمل جعبه های فلزی اعتراض داشتند، چرا که این جعبه ها سنگین و 

کیلوگرم بود. کارشناسان  5این کار سخت به نظر می رسید، در حالی که وزن این جعبه ها فقط 

به رنگ سبز تغییر دهند، آنگاه با وجودی که وزن جعبه ها پیشنهاد کردند که رنگ جعبه ها را 

 تغییری نکرده بود، دیگر هیچ اعتراضی از سوی کارگران در این باره شنیده نشد.

حال، می توانیم تشخیص رنگ را به روش های کاربردی تر بیان کنیم. برای مثال، رنگ آبی نشان 

ست. با این حال، این رنگ در شنونده حس دهنده طعمی شیرین و یادآور رنگ بسته بندی شکر ا

 خاموشی و گنگ بودن را ایجاد می کند.

با توجه تحقیقات، رنگ آبی به عنوان رنگ معلمان و مربیان شناخته شده است. اگر دیوار پشت 

دانش آموزان آبی باشد، به این ترتیب معلمان شانس بیشتری برای مدیریت کالس دارند، با این 

ساعت است و ممکن است در صورت طوالنی تر  2طی رنگ آبی برای یک معلم، ظرفیت ارتباحال 

 شدن زمان کالس، منجر به عدم برقراری ارتباط شود.

قرمز یک رنگ قدرتمند است. ضربان قلب را تقویت کرده، فشار خون را افزایش داده و باعث 

فضاهای شهری، ممکن است فعالیت های تنفسی می شود. بنابراین، استفاده زیاد از رنگ قرمز در 

باعث ایجاد هرج و مرج و بی نظمی شود. در برخی شهرها، برای جذب توریست ها، رنگ قرمز به 

عنوان شبیه ساز مبلمان شهری مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعه رنگ ها در زمینه فیزیکی و 

ان ها فراتر از حد روانشناختی ارائه می شود. اثرات رنگ ها در روحیات و کیفیت زندگی انس

تصور است. تنها بخشی از آنها در روحیات، کار، خستگی، وقایع، روابط اعضای خانواده، هنر و 
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حتی با جود پیوستگی رنگ با گذشته انسان، باعث اثرات مثبت و  شناخت انسان منعکس می شود.

 منفی می شود.

دارد. تحقیقات نشان می دهند  هنگام مشاهده رنگ ها، نور طبیعی تاثیر بسزایی در آرامش بصری

می باشد، و همچنین پیش بینی می کنند  که رنگ ها دارای اثرات مختلفی بر روح و روان انسان ها

که رنگها در زندگی حرفه ای افراد نقش کلیدی دارند و این ممکن است به عنوان ابزاری برای 

ت که استفاده از پیراهن خاکستری ارسال و فهماندن پیام به دیگران به کار رود. پیشنهاد شده اس

/ آبی تیره در محیط اداری، شما را فردی موفق، آگاه و اهل دانش، نشان می دهد. حال آنکه یک 

همان طور که قبال اشاره شد،  پیراهن ساده سفید، حس احترام و رسمی بودن را ایجاد می کند.

استفاده مناسب از  ی روند.در محیط های خاص رنگ های مختلف برای اهداف مختلف به کار م

یعنی مرتب رنگ ها، نیازمند شناخت آنها ست. مساله اصلی در کاربرد رنگ، هارمونی رنگ است، 

 سازی مشروط مولفه های عمومی و وجود آنها در همه جنبه های زندگی.

هارمونی، بیننده را  با توجه به جنبه بصری، هارمونی، چیزی است که باعث لذت چشم می شود.

ب کرده و باعث ایجاد حس نظم و تعادل می شود. در حالی که اگر یک شی فاقد هارمونی جذ

و هارمونی بیش  هماهنگی از طرفی، باشد، باعث ایجاد آشفتگی ذهنی در انسان و بیننده می شود.

را  بیننده نتواند وشود  کننده خستهممکن است  و شود می تبدیل متوسط مجتمع یک بهاز حد، 

 .کند جذبخیلی 

ذهن انسان، هر آنچه را که سازمان دهی نشده باشد را نمی پذیرد. چشم انداز باید ساختار 

در تامین مطلوبیت یک چشم انداز و ایجاد یک حس عالی،  منطقی داشته باشد و هماهنگی رنگ

 موفق عمل نمی کند.

و  کدیگر قرار دارندرنگ های مکمل، هارمونی داخلی دارند. این رنگها، در دایره رنگ در مقابل ی

 هنگام استفاده از آنها، کنتراست کافی باید ارائه شود.

 و مستطیل الساقین، متساویهارمونی  جمله از وجود دارد بسیاریو هماهنگی های  هارمونی

 که است سایه دار رنگ کنتراست ترین ساده کهاست  رنگ کنتراست از استفاده دیگری راه .مربع

 و آبی قرمز، و زرد شده شناختهدر کنتراست  می آید. دست به هم با ها رنگ دادن قرار طریق از

 .شود استفاده ها رنگ آوردن دست به برایباید  خالص های رنگ سبز، و آبی قرمز،
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 ممکن رنگ دایره در ها رنگ تمام بلکه ،نیست اصلی های رنگ تنها خالص های رنگمنظور از 

 و زرد قرمز،مربوط به ته رنگ  کنتراستمنقطع ترین . شود استفاده خالص رنگ عنوان به است

 روشن و تیره کنتراست از استفاده دیگر راه. دندارن رنگی مشترک ویژگی هیچ که است آبی

 تک ترکیب یک است ممکن کنتراست. است تیره های رنگ و نور دادن قرار طریق از پدیدار شده

 خاص ریاثت رابطه کاری، دارای یک و رنگ روابط در تاریکی و نور کنتراست اثرات ،باشد رنگ

 .است رنگسایه ی  ریاثت از پس

روش دیگر، اظهار کنتراست سرد و گرم است. هنگامی که رنگ های سرد و گرم در کنار هم قرار 

می گیرند، کنتراست به وجود می آید. به طور معمول، رنگهای چرخه رنگ از زرد تا بنفش به 

به زرد و سبز سرد، به عنوان رنگ های سرد در نظر گرفته می عنوان رنگ های گرم و بنفش 

با شناخت و تجربه ما از عناصر طبیعی موجود در  شوند. به طور کلی سردی و گرمی رنگ ها

 طبیعت در ارتباط است.

با این حال، هیچ مرزی برای سردی و گرمی رنگ ها وجود ندارد، اما سردی و گرمی آنها به 

 درونی رابطه ها بستگی دارد.مجاورت رنگ ها و حس 

روش دیگر، کنتراست همزمان است؛ کنتراست زمانی رخ می دهد که دو رنگ با یکدیگر در تقابل 

باشند، بنابراین توهم لرزش و/یا سایه به وجود می آید. کنتراست همزمان از تاثیرات عمومی 

م ها و ذهن ما رنگ رنگ ها بر ادراک بصری ایجاد می شود. وقتی یک رنگ را می بینیم، چش

کنتراست همزمان شناخته شده است. با این حال رنگ پدیدار  متممی را ایجاد می کنند که به عنوان

اگر یک رنگ موجودیت خارجی ندارد، اما احساس می شود.  شده، ذهنی و روحی ست و 

، خاکستری خنثی )کم رنگ( در یک پس زمینه یک مربع با همان درخشندگی وجود داشته باشد

رنگ آن خاکستری دیده می شود که دربردارنده رنگ پس زمینه است. کنتراست همزمان ممکن 

 است بین دو رنگ مختلف که متمم نیستند نیز به وجود بیاید.

 

 تقابل کمّی رنگ

/  و سطح تضاد رنگ، سطح چند یا دو متقابل رابطه مقدار کنتراست ،مطالب گفته شده به توجه با

 اب ها رنگ تقابل مقادیر درنظرگرفتن یعنی ،است کار یک در استفاده مورد های رنگ ارائه مقدار یا
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 رنگی ترکیب هر .است دارای اهمیت رنگبه اندازه خود  کار یک در رنگی سطح به توجه و یکدیگر،

 .باشد یکدیگر به سطح عناصر نسبتبر اساس  باید

 و ینزدیکبه روش  مفهوم ،کندمی  کار اشاره یک در ترکیب ورنگ  سازی مرتببه  بندی رنگ

 .اشاره دارد مختلف رنگی های ترکیب خلق در رنگ زیبایی و هماهنگی

 دادن قرار هم کنار برای زمان طول در که هایی اشاره دارد رنگ ترکیبات به آمیزی رنگ آموزش

 وشده  ایجاد ،چه آنهایی که تقابل دارند و چه آنهایی که با هم مرتبط هستند ، ها رنگ موزون

 های رنگ از استفاده مثال، عنوان به. کند می ایجاد ذهن در یمختلفاحساسات  ،خاص آمیزی رنگ

یعنی  قرمز پوشش ،به کار می رود دشوار تصمیم بازسازی درکنار یک دیگر، برای قرمز و سبز

s است کار یک سرگیری از به معنی سبز و. 

 

 دوام رنگ

 منبع به رنگ و شدت، جمله ازنور های مختلف،  تغییراتکلی رنگ اشیا برای پایداری در  گرایش

 است. شده رنگ شناخته ثبات عنوان

 رابطه موارد برخی در حتیچندپارچگی و چند بخشی بودن است،  به مربوط دقیقا ای پدیدهاین 

 .است کننده گیج

یل تحقیقات نشان می دهد که یک جفت چند بخشی از دو متریال، از پایداری های مختلف تشک

شده است، به طوری که با تغییر منبع نور، نمونه ای با دوام رنگ کمتر با تغییر رنگ بیشتری 

 مواجه می شود، بنابراین منجر به کنتراست رنگ تحت منبع نور ثانویه می شود.

به طور کلی اشیاء در طبیعت از جمله رنگهای طبیعی حیوانات، گیاهان، مواد معدنی و غیره، نسبت 

مصنوعی ساخته شده با استدالل های روانشناختی و/ یا ویژگی های واکنشی آنها، به موارد 

 دارای دوام بیشتری می باشند.
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 رنگ و زندگی

 مکالمات حتی و ، حاالت روحیخو و خلق فیزیکی، وضعیت احساسات، بر رنگ کلی طور به

 احساسات را به فکر درباره آنها کاربران، محیط فضای رنگ مثال عنوان به تاثیر دارد.  روزانه

 .وا می دارد یتاب بی و افسردگی و سرد اتاحساس بالعکس و گرم

به میزان قابل بار و انرژی رنگ و نور محیط دارای تاثیرات روحی و روانی است، به طوری که 

 اثر می گذارد.توجهی بر تصمیمات کاربران آن فضا 

توانند تاثیرات فیزیکی و ناپایداری ایجاد کنند،  بررسی های فیزیکی ثابت کرده اند که رنگ ها می

مانند افزایش یا کاهش فشار خون، ضربان قلب، تعریق، سیستم تنفسی و حتی الگوهای امواج 

 مغزی.

"ایمنی روانی"با این حال، تحقیقات آکادمیک نشان داد که یک رابطه مستقیم به عنوان 
شناخته  1

"رشبکه بدون فیب"دهد که و نشان می شده 
و روحیه به یکدیگر مرتبط  "اشیا کم مولکول"و  2

 هستند و احساسات و هیجانات در ارگانیسم سلولی بدن نفوذ می کنند.

 منفی حاالت که حالی در کند تقویتیک سیستم را  تواند می مثبت و خوبیک حال  حاضر حال در

را مشاهده  انسان زندگی در رنگ پایدار و مستقیماثرات  توان مینماید.  تضعیف را آن تواند می

 کند نمی احساس انسان که حالی در ،مداخله می کند جسمی و روحی سالمتدر  چگونه که ،کرد

 کمک ما به زمینه این در دنتوان می رنگ روانشناسان نمی کند. مشاهده مستقیم طور به را آن یا و

 رنگ مثال برای ؛داند می ، چیزهایی بیشتر یا کمتر ،رنگ روانشناسی مورد در یکس هر .دنکن

را  حرکت یت وجذاب نارنجی و قرمزدر حالی که  ،دارند بیشتری آرامش سبز و آبی مانند هایی

 و تنفس ،خون فشار قرمزرنگ  که دنده می نشان تحقیقات برخی و ، ی می کنندساز شبیه

 فیزیولوژیکی اثرات تحقیقات، به توجه با که، رسد می نظر به می دهد. افزایشرا  قلب ضربان

 از برخی برای رنگ جاذبه زیر مقادیر هستند. یکسان ها انسان همه برای ،بیشتر یا کمتر ،رنگ

 :می دهند نشانرا  موارد

                                                           
1
 PNI 
2
 Never Fiber Network 
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 .525، بنفش: 2212، زرد: 8212، سبز: 4213، سیاه: 5210، آبی: 8216، قرمز: 2221نارنجی: 

انسان تقریبا یکسان است، تنها تعداد هرچند با توجه به جنبه فیزیکی، تاثیرات رنگ ها بر روی 

کمی از رنگ ها به عنوان رنگ های قابل توجه درنظرگرفته شده و متناسب با شرایط محیطی و 

 فرهنگی به عنوان رنگ های مقدس شناخته شده اند.

 کاربردها و الیه های مفهومی در معماری:

ساده انتخاب شده باشند.  رنگ های فعلی در فضاهای معماری ممکن است بنا به برخی دالیل

ترین نمونه، رنگ طبیعی متریال های ساختمان که در گذشته مورد توجه بوده و فضاهای 

 معماری شده داخلی و مناظری که با همان طبیعت طراحی شده اند، می باشد.

 

 رنگ ها

 رنگ و گچ مانند دیگر مواد و مانیساختهای  سنگ ، ناشی از آن رنگ و آجر مثال عنوان به

 نشانه عنوان بهاین موارد  یعنی ؛ایجاد می کنند معماری دررا  رنگبه ساده ترین شکل،  سفید،

 به داخلی طراحی در ویژه به ها رنگ بیشتر می شوند. گرفته نظر در طبیعی محیطی زیست های

 .می شوند گرفته نظر در ،ترکیبات هارمونیک و زیبایی سانعکا دلیل

و انرژی رنگ ها هنگام استفاده و ترکیب آنها با یکدیگر درنظر گرفته  امروزه تاثیراتبا این حال، 

رنگ سفید و دیگر ترکیبات رنگی فقط برای جنبه های زیبایی مورد استفاده قرار می  نمی شود.

گیرند و رنگ های شاد در فرش ها، کف پوش ها، پرده ها و سایر تزئینات ساختمان به کار می 

 روند.

بزرگی و قدرت ملی/ انتخاب رنگ های مختلف در طراحی داخلی مرسوم بود و برای نشان دادن 

سلطنتی به کار می رفت. استفاده صحیح از رنگ در ساختمان به قدری تعیین کننده است که ما 

باید قبل از رنگ آمیزی، فرهنگ و مفاهیم رنگ ها را مطالعه کنیم. یعنی با توجه به جنبه های 

/ پذیرفته شده رنگ ها در معماری فضاها، باید سابقه تاریخی درنظرگرفته شده و در  مفهومی

 ساختن ساختمان اعمال شود.
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یک رنگ ممکن است در یک فرهنگ به عنوان رنگی آئینی و نمادین در نظر گرفته شود در حالی 

، رنگ قرمز که در فرهنگ دیگری به عنوان یک رنگ لذت بخش شناخته شده باشد. به عنوان مثال

در یک ملت رنگ نمادین و آئینی است و در بین ملتی دیگر یک رنگ انرژی بخش و پرطراوت 

 محسوب می شود.

تاریخی بستگی دارد. در ایران تا دوره سلجوقیان،  دوران مفهوم و کاربرد رنگ در معماری به

ما به عنوان رنگ رنگ های فیروزه ای و آبی در ساخت مساجد مورد استفاده قرار می گرفتند، ا

 عوامل و مفاهیمکننده  منعکس معماری درها  رنگمذهبی شناخته شده اند.  –های فرهنگی 

 دیگر، عبارت به ؛اجتماعی/  فرهنگی طبیعی زیست زیبایی و محیط جمله از ی هستندمختلف

که این در اثر تعالیم کاربران به دست آمده است، اما نمی توان  هستند متناسب ها رنگ از بسیاری

 از اثرات آنها چشم پوشی کرد.

 حال به مفهوم رنگ درمانی و نحوه عملکرد آن می پردازیم.

استادان و دانشمندان در گذشته هنر را تشخیص  علم هنر و رنگ درمانی یک علم قدیمی است،

 نر پدیدار می شود. دادند و یک بار دیگر در عصر حاضر، ه

در گذشته، مصریان و یونانیان از رنگ برای درمان و شفا استفاده می کردند، اهالی هند و چینی 

ها از شفابخشی رنگ ها آگاه بودند و به جای بیمارستان، معبدهایی داشتند که بیماران در آنجا 

 کردند.بستری می شدند و با استفاده از هنر، انرژی جسمی و روحی دریافت می 

رنگ ها نه تنها شفابخش هستند، بلکه حصارهای درونی فردی را نیز می شکنند و به این ترتیب، 

انرژی های طبیعی ممکن است در درمان موثر باشند. حال می توانیم برخی اعتقادات کشف شده 

 کنیم.در زمان باستان را در عصر کنونی بررسی کرده و آنها را با دانش و ادراک بیشتر کامل 

روشهای درمانی بسیار موثرند، زیرا ما به عنوان انسان، دارای روح هستیم و در زندگی روزمره 

 تحت تاثیر مثبت و منفی نوسان رنگ ها قرار می گیریم.

با این حال، عده زیادی از ما آگاه نیستیم که این تاثیر در برابر نوسانات مختلف، برای ما متفاوت 

نور قرمز و پوشیدن لباسی با این رنگ احساسی در ما ایجاد می کند که است. برای مثال تماشای 

 نسبت به حس ایجاد شده در اثر پوشیدن لباس آبی در اتاقی با دیوارهای آبی، متفاوت است.
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در نتیجه می توان ابزارهایی را از طریق آموزش ویژگی ها و تاثیرات متفاوت رنگ ها، صدا و 

ه کار برد. اما واقعیت این است که ما آگاه هستیم، اما با شناخت نور بر روی افراد متفاوت، ب

 مفهوم و معنای این تاثیرات و لذت بردن از آنها، آگاهی مان بیشتر خواهد شد.

مورد عالقه یک  رنگ ما که زمانی ،شوند گرفته نظر در ابزاری رابط عنوان به است ممکن ها رنگ

 و پی ببریم او احساساتبه  مرتبط های انرژی و اهیممف طریق از توانیم می نفر را بشناسیم، 

بیمار را  رنگ که زمانی درمان، کار به توجه با. قادر به ایجاد ارتباط مناسب با او خواهیم بود

 بین واقعی رابطه یک آن از پس او شده ایم و احساسات متوجه ما که می بیند او ،دهیم تشخیص

 .شود می شروع گردرمان و بیمار

رنگ ها در ورای عکس العمل های بصری دارای اثراتی هستند. فرض کنید با چشمانی بسته در 

یک اتاق مبله با رنگ های شاد هستید، حال فرض کنید در اتاقی با دیوارها و لوازم قهوه ای 

هستید، حال صرف نظر از این واقعیت که چشمان تان بسته است، آیا بین این دو اتاق برای شما 

 وجود دارد؟ تفاوتی

بله، زیرا رنگ ها هم مثل بقیه چیزهای دنیا، ارتعاشاتی ایجاد می کنند و این ارتعاشات از راه های 

مختلفی دریافت می شوند. ما با ارگان های بدن مان حس می کنیم، می بینیم، می شنویم و 

استفاده از سلولهای پوستی فراوانی داریم که می توانند ارتعاشات صوتی و بصری را بدون 

 چشم و گوش ها دریافت کنند.

 را روحی و جسمی معنوی، سالمت درها  رنگتولید شده توسط  های انرژی از استفاده باید ما

شود بسیار حائز  درمان رنگ طریق ازقرار است  که فردی ارزیابی برایمساله  نای یم.بگیر یاد

 دارند، متفاوتی نیازهای افراد وقتی نتیجه در ،هستند خاص های ویژگی دارای افراد اهمیت است.

 ابتدا باید ما درمانی، رنگ به توجه با نتیجه، یک عنوان به .است یکدیگر از متفاوت آنها واکنش

 .بپردازیم افراد برای مناسب ابزار از استفاده هب سپسکرده و  تحلیل و تجزیهرا  مشکالت

 رنگ باید اول ما ها، رنگ با درمان هنگام در نتیجه در ،دارد اساسی و اصلی رنگ یک کس هر

او  ضعف و قوت نقاط همچنین و زندگی مسیر مورد در کلی ایده یک رنگ او را بشناسیم. پایه

 .کند می فراهمبرای ما 
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 اختصاص درمان برای یمناسب رنگ توانیم می بیمار، خاص مشکل و زندگی سبک به توجه با

 عضله آزمون از استفاده ،زندگی سبک کردن پیدا های راه از یکی. کنیم استفادهاز آن  و داده

 .است

 این توانید می شما حال این با ،آویزان کنید را خود قدرتمند دست وبردارید  صندلی یک حاال

 .دهید انجام نیز پا روی بر را تست

 دست باید او دستیار حاال ،دمی گیر خود فیضع دست در رنگ نمونه یکنفر اول  ،حالت این در

 یخوب مقاومتنفر دوم  مقابل درنفر اول  اگر ،کند مقاوم اولنفر  و بکشد پایین بهشده را  آویخته

 اگر بالعکس وبوده  رنگاین  در خوبی مقاومت دارای اولنفر  که، معلوم می شود دهد، نشان

 این که دهد می نشان و است منفی واکنش نشان دهنده ،کند مقاومت خود دست کشیدن در نتواند

 نشان باالتر مقاومت ،امتحان کنید مختلف های رنگ با را آزمون این. نیست مناسب رنگ او رایب

 چرا که ،است رنگ انرژی آوردن دست به برای دیگری ابزار رنگ تخیل. است پایه رنگ دهنده

 .میدهد افزایش را خالقیت ،تخیل توانایی

 تخیل و تفکر هنگام رنگ را انرژی ما. کنید استفاده رنگی های حباب تان از  اطراف در کنید سعی

 می ما می کنیم. یم، آن را ایجادکن فکر چه هربه  ما کلی طور به می کنیم. رنگ ایجاد مورد در

 ،مکنی تمرکز خاص رنگ یک ویر که زمانی م؛دهی انجام تخیل طریق از دیگران برای را این توانیم

روی  مستقیم غیر طور به شده ایجاد انرژی. می کنیم حفظ و ایجاد آنرنگ را روی  انرژی ما

 می نظر به می دهد. تغییر ن را ما یفکر مسیر و گذارد می تاثیر ما های گیری تصمیم وبیان 

 که است این واقعیت اما است، مفید بسیار جدید عصر معماری در رنگ و نورگیری  تصمیم رسد

 بسیاری که طوری به ،قرار گرفت نور تالطم و رنگ تاثیر تحت مدرنمعماری  اما ،کاربردی نبود

 .دشوار است شب از روز تفاوت تشخیص و ظاهر می شوند روز چون شهرها از

این مساله منجر به آلودگی های رنگ و نور می شود و چشم پوشی از روشنایی خیابان ها و 

رنگ مناسب در فضاهای شهری، شدت و سرعت مشکالت را افزایش می دهد؛ کوچه ها و فقدان 

 درست مانند استفاده از ترکیب رنگ و نور نامناسب در فضاهای خانگی.

 و رنگ قابلت هیچ ،می کنیم استفاده اضافی نور از و یمهست روبرو اضافی نور تابش باوقتی 

 و فلورسنت های المپ از نور تابش به متعلق ها خانه طیف از بسیاری اما دارد،ن وجود نوری

 .هستند کم فشار با سدیم المپ
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 مشکالت باعث مناسب های رنگ با ترکیب عدم علت به طیف از نوع این سرد، نور با جریان

 یک روستایی های خانه در دور های گذشته در که گفت توان می مثال، عنوان به. می شود روحی

های  رنگ از یلی کمخاستفاده  و داشته وجود متوسط حد در هماهنگیبا  طبیعی رنگ ترکیب

 چراغ شامل الیمم طبیعی های ورن .ی می شدمثبت اثرات و رامش روحیآ باعث طبیعت در متضاد

را ایجاد می  خورشید نوربه  نزدیک طبیعی طیف هک ندشدمی  استفاده ینفت و سوز چربی های

 بود و طبیعی نور ایگرمنها دارای آ نور حال عین در ،می شدندن چشم خیرگیو باعث  ،کردند

 .ی شدم همدلی و صمیمیت باعث

 

 گیرینتیجه 

 زندگی های جنبه تمامی بر موثر ناپذیر اجتناب واقعیت یک به انسان زندگی رب رنگ و نور اثرات

 در مردم که فضایی است، العاده فوق و عمیق رنگ اثرات که گفت توان می بدیل شده است.ت بشر

 ،رنگ و نور اثرات تحمل لیتقاب چرا که ،ی استمختلف های رنگ و نور دارای کنند می زندگی آن

 .است عمیق

 در است، مؤثر ما اجتماعی رفتار در نور و رنگ که است توجه قابل و مهم بسیار مسئله یک این

 رگانیکا ترکیبات ازنها آ روشنایی و فضا و نور ترکیبات که در مسیری قرار بگیریم باید ما ابتدا

 دوم، حرکت کنند. طبیعی روشنایی رویکرد سمت به رنگ و ورن و ،کنند استفاده طبیعی نور یا/  و

 آرامش باعث که هایی رنگ از استفاده ما و ی شودم اجتماعی ارتباطات ایجاد باعث این امر

 مصنوعی نور ازداشته باشیم که  یاد به باید ما. وحی می شوند را در اولویت قرار می دهیمر

 ندنیست آگاه مصنوعی ورهاین جانبی عوارض از مردم از بسیاری که چرا ،کنیم مناسب استفاده

 و است مفید دارد وجود طبیعت در چه هر که دانیم می ما. شناسد نمی ار آنها مضرهای  جنبه و

 نتیجه در ،تسا جانبی عوارض اراید شده یجادا مصنوعی صورت به انسان توسط که چه هر

قرار  استفادهمورد  احتیاط با مدرن زندگی درشده گرفته  نظر در مصنوعی نور و طیف باید

 .گیرد

 مختلف های الیه در روانی و روحی مشکالت از بسیاری آن در که جهان، کنونی ضعیتو در

 است محیط این و ستا محیطی زیست اتاثر از گرفته نشات آنها از بسیاری ،وجود دارد اجتماعی

 .است شهر و خانه آنها از یکی می شود که مختلف فکری اتانحراف باعث که
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و  لپذیرداین حال، شهر ترکیبی از خانه های مختلف است، حال آن که خانه به عنوان محیطی با 

در نظر گرفته شده و اعضای خانه با یکدیگر مهربان بوده و در صلح و آرامش با  آرامش بخش

از عواملی که باعث استرس و/ یا شهر و جامعه، آرامش است. یکی رویکرد هم زندگی می کنند. 

 عمیقی بر مخاطب دارد.بسیار آرامش می شود، رنگ و نور است که تاثیر 

شار از باید با طراحی داخلی صحیح و استفاده از رنگ و نور مناسب، محیطی شاد و سر بنابراین،

و رنگ یک زمینه گسترده است که کارهای زیادی می توان در آن انجام آرامش فراهم کرد. نور 

 داد.


