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ــت و  ــد گذاش ــا خواه ــر آن ه ــری ب ــه تأثی ــا چ ــینیرنگه ــه همنش ــد ک ــر بدانی اگ
منابــعنــوری مختلــف چطــور باعــث تغییــر جلــوهرنگهــا می شــوند؛ اگــر بتوانیــد 
ــا آن  ــه ب ــد و مشــکالتی ک ــگ را بگیری ــابرن ــه در انتخ ــتباهات پرهزین ــوی اش جل
مواجــه شــدید را حــل کنیــد، توانســته اید مهــارت خــود بــه عنــوان یــک طــراح را بــه 

ســطحی باالتــر برســانید. 

ــاب Understanding Color اســت،  کتــاب حاضــر کــه ترجمــه ویرایــش چهــارم کت
ــطۀ  ــه واس ــا را ب ــه رنگ ه ــهودی تان ب ــای ش ــا واکنش ه ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ب
ــان،  ــال آس ــن ح ــر و در عی ــتورالعمل هایی معتب ــا دس ــد. ب ــح دهی ــا توضی تئوری ه
خواهیــد آموخــت کــه چگونــه رنگ هــا را راحت تــر، خالقانه تــر و مؤثرتــر از گذشــته 
بــه کار بندیــد و مهارت هــای خــود را در کار بــا رنــگ از ســطح مقدماتــی تــا پیشــرفته، 
تقویــت کنیــد. در ایــن کتــاب برخــالف منابــع قدیمــی کــه صرفــاً بــه موضــوع رنگ در 
مدیوم هــای ســنتی می پردازنــد، مباحــث رنــگ در رســانههایدیجیتــال کــه امــروزه 

بــه مراتــب فراگیرترنــد نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

ــر کــه جدیدتریــن  از ویژگی هــای ویرایــشچهــارم )جدیدتریــن ویرایــش( ایــن اث
ــرد: ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ــوان ب ــد می ت ــگ و طراحــی را مطــرح می کن مســائِل رن

دامنــه گســترده ای از رشــته های طراحــی نظیــر معمــاری، دکوراســیون، طراحــی ■
صنعتــیومحصــول، گرافیــک، نقاشــی و... را پوشــش می دهــد.

بــه جــای پیش گرفتــِن رویکــردی متکــی بــر راه حــل درســت یــا غلــط، ایده هایــی  ■
از تئوریســین های اصلــِی رنــگ را در بــر دارد کــه کامل کننــده یکدیگــر هســتند. 

تفــاوت رنــگ در رســانههایســنتی و طراحــیدیجیتــال را بــه بحــث گذاشــته  ■
ــد را  ــش می آی ــر پی ــوم دیگ ــه مدی ــی ب ــال از مدیوم ــگام انتق ــه هن ــائلی ک و مس

ــد. ــرح می ده ش
توصیف خالقانه ای از مباحث مربوط به بازاریابیرنگ به دست می دهد. ■
رهنمون های مفیدی برای استفاده از رنگدرمحیطکار ارائه می کند. ■

کتــابکار کــه ضمیمــه مطالــب کتــاب شــده اســت، تمرین هایــی بــاارزش بــه  ■
ــه می دهــد.  ــم طرح شــده ارائ ــرای مفاهی ــوان پشــتوانه ای ب عن
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نحوۀ کار کردن طراحان با رنگ در چند دهۀ اخیر تغییری را از سر گذرانده که معادل 
با تحوالت این حوزه در چند قرن گذشــته بوده اســت. تکنولوژی، باعث دگرگونی های 
بنیادین در تجربه روزمره ما از رنگ شده و نور رنگی که زمانی چندان مورد توجه طراحان 
نبود، امروز رسانه اصلی در آتلیه های طراحی است. رنگ، دنیایی سراسر جدید و گاه بسیار 

گیج کننده شده است. 
کتابی که در دست دارید، خطاب به تمام کسانی است که به نحوی با رنگ سر و کار 
دارند؛ معماران، طراحان گرافیک، دانشــجویان طراحی، تابلونویسان، فروشندگان فرش و 
حتی شــعبده بازان! این، کتابی راهنماســت درباره روابط بین رنگ ها، و حتی فراتر از آن، 
روابط بین رنگ های حقیقی و مجازی؛ درباره کاربرد آزادانه، خالقانه و آسان رنگ، بدون 
وابستگی به نظریات یا نظام های پیچیده. با این کتاب می توان دیدن را آموخت و نگاهی نو 

را، در کنار نگاه گذشته، پروراند.
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»رنگ از زندگی جداشــدنی نيســت« اما این موضوع در روزگار معاصر چه معنایی 
می تواند داشته باشد؟ روزگاری که در آن رقابت محصوالت و خدمات، نفس گيرتر از هر 
زمان دیگری اســت و دنيای دیجيتال مرز بين واقعی و مجازی را از ميان برداشــته است، 
دورانی که هنرهای تجسمی فرسنگ ها فراتر از صرفاً دو رسانه نقاشی و مجسمه سازی رفته 
و محيط، رسانه مورد عالقه هنرمندان شده است. حتی خارج از محدوده زندگی حرفه ای، 
نگرش معاصر از مخاطب خود انتظار خالقيت فردی دارد؛ در مقابل کثرت گزینه هایی که 
برای انتخاب پيش روی ماست، درک زیبایی شناسانه ـ هرچند جزئی ـ در زندگی روزمره 

بسيار ثمربخش خواهد بود. 
کتاب »شــناخت رنگ« سعی دارد طيف وســيعی از کاربران را مخاطب قرار دهد. به 
همين دليل مباحث تخصصی را با زبانی ساده طرح می کند. در ترجمه این کتاب و انتخاب 
عبارات و واژه های تخصصی، از منابع ترجمه شده متعددی که در موضوع هنرهای تجسمی 
و مبحث رنگ بيشترین کاربرد را دارند بهره گيری شده است و سعی شده تا واژگان معادل 
در امتداد و بيشترین هماهنگی با ادبيات موجود باشد. در ميان منابع فارسی مرتبط با رنگ، 
کتاب »هنر رنگ« نوشته یوهانس ایتن، سال هاست که در ایران نقش مرجع اصلی را برای 
معماران، نقاشــان، هنرمندان، طراحان، مورخان هنر و سایر عالقمندان بازی کرده است و 
به نظر می رســد که ادبيات به کار رفته در آن جای خود را ميان خوانندگان باز کرده باشد. 

مقدمهمترجم
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بــا این وجود کتاب »هنر رنگ« که به قلم یک نقاش و یکی از محورهای جنبش باهاوس 
در سال 1961 نوشته شد بيشتر، نقاشان و منتقدان و مورخان هنر را خطاب قرار می دهد و 
حوزۀ عملش مدیوم های کاهشی است. در حالی که از زمان نگارش آن، تحوالت زیادی در 
رسانه های هنری و ابزارهای طراحی رخ داده و کامپيوتر تبدیل به جزء جدایی ناپذیر فرایند 
طراحی شــده است. کتابی که در دست دارید، نظریات نظریه پردازان پيشين را در بستری 
امروزی طرح می کند و به مفاهيم رنگ هم در مدیوم های کاهشی )رنگ اشياء و مواد( و هم 
مدیوم های افزایشی )رنگ نور( پرداخته و رنگ در چاپ را نيز از قلم نمی اندازد. به همين 

خاطر می تواند برای طيف وسيعی از طراحان مورد استفاده قرار گيرد. 
عالوه بر رجوع به منابع فارسی موجود، در جریان ترجمه سعی شد تا با مشورت گرفتن 
از متخصصيــن حوزه های مختلفی که در کتاب مورد بحث قرار گرفته )مانند متخصصين 
چــاپ، نرم افزارهای طراحی و...( برگردان عبارات تخصصی تا حد امکان با توجه به زبان 

رایج این رشته ها صورت گيرد و ابهامات به حداقل برسد. 
نویســنده کتاب، ليندا هولتس شــو، از متخصصين سرشناس رنگ شناسی است. وی 
تاکنون نظریه رنگ و مباحث مربوطه را در مدارس هنری مختلف شــهر نيویورک، نظير 
انيســتيتوی تکنولوژِی فِشن، مدرسه طراحی پارسونز و مدرسه هنرهای بصری نيویورک 
تدریس کرده اســت. هولتس شــو همچنين مدیر دفتر معماری داخلی ليندا هولتس شو و 

همکاران است. 
ترجمه حاضر از چهارمين )و جدیدترین( ویرایش کتاِب »شــناخت رنگ« انجام شده 
است. این ویرایش با کتابچه ای از تمرینات عملی همراه بود که به صورت آنالین در اختيار 
مخاطبان کتاب قرار می گرفت. ترجمۀ آن جزوه نيز به انتهای این کتاب ضميمه شده است 
که می تواند به باالبردن مهارت های عملی در رنگ کمک قابل توجهی کند. اميد است این 
کتاب که دربردارنده مطالب به روزی در دانش روز رنگ است بتواند خالء موجود در این 

زمينه را پر کند. 
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ــت و  ــد گذاش ــا خواه ــر آن ه ــری ب ــه تأثی ــا چ ــینیرنگه ــه همنش ــد ک ــر بدانی اگ
منابــعنــوری مختلــف چطــور باعــث تغییــر جلــوهرنگهــا می شــوند؛ اگــر بتوانیــد 
ــا آن  ــه ب ــد و مشــکالتی ک ــگ را بگیری ــابرن ــه در انتخ ــتباهات پرهزین ــوی اش جل
مواجــه شــدید را حــل کنیــد، توانســته اید مهــارت خــود بــه عنــوان یــک طــراح را بــه 

ســطحی باالتــر برســانید. 

ــاب Understanding Color اســت،  کتــاب حاضــر کــه ترجمــه ویرایــش چهــارم کت
ــطۀ  ــه واس ــا را ب ــه رنگ ه ــهودی تان ب ــای ش ــا واکنش ه ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ب
ــان،  ــال آس ــن ح ــر و در عی ــتورالعمل هایی معتب ــا دس ــد. ب ــح دهی ــا توضی تئوری ه
خواهیــد آموخــت کــه چگونــه رنگ هــا را راحت تــر، خالقانه تــر و مؤثرتــر از گذشــته 
بــه کار بندیــد و مهارت هــای خــود را در کار بــا رنــگ از ســطح مقدماتــی تــا پیشــرفته، 
تقویــت کنیــد. در ایــن کتــاب برخــالف منابــع قدیمــی کــه صرفــاً بــه موضــوع رنگ در 
مدیوم هــای ســنتی می پردازنــد، مباحــث رنــگ در رســانههایدیجیتــال کــه امــروزه 

بــه مراتــب فراگیرترنــد نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

ــر کــه جدیدتریــن  از ویژگی هــای ویرایــشچهــارم )جدیدتریــن ویرایــش( ایــن اث
ــرد: ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ــوان ب ــد می ت ــگ و طراحــی را مطــرح می کن مســائِل رن

دامنــه گســترده ای از رشــته های طراحــی نظیــر معمــاری، دکوراســیون، طراحــی ■
صنعتــیومحصــول، گرافیــک، نقاشــی و... را پوشــش می دهــد.

بــه جــای پیش گرفتــِن رویکــردی متکــی بــر راه حــل درســت یــا غلــط، ایده هایــی  ■
از تئوریســین های اصلــِی رنــگ را در بــر دارد کــه کامل کننــده یکدیگــر هســتند. 

تفــاوت رنــگ در رســانههایســنتی و طراحــیدیجیتــال را بــه بحــث گذاشــته  ■
ــد را  ــش می آی ــر پی ــوم دیگ ــه مدی ــی ب ــال از مدیوم ــگام انتق ــه هن ــائلی ک و مس

ــد. ــرح می ده ش
توصیف خالقانه ای از مباحث مربوط به بازاریابیرنگ به دست می دهد. ■
رهنمون های مفیدی برای استفاده از رنگدرمحیطکار ارائه می کند. ■

کتــابکار کــه ضمیمــه مطالــب کتــاب شــده اســت، تمرین هایــی بــاارزش بــه  ■
ــه می دهــد.  ــم طرح شــده ارائ ــرای مفاهی ــوان پشــتوانه ای ب عن

قیمت: 30000 تومان

چـاپ دوم


