
 
 
 
 

 
Corresponding Author: Masoumeh Taherian  

Address: Virtual School of Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

E-mail: M_Taherian@sbmu.ac.ir  

 

 

The Miracle of Colors in Health Education in the Third Millennium: Modeling 

on the Teachings of the Qur’an and Hadith  
 

Zohrehsadat Mirmoghtadaie (PhD) 1, Seyed Hamid Miramirkhani (MA) 2, Masoumeh Taherian (MSc) 1* 

 

1. Virtual School of Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

2. Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran. 

 ABSTRACT 

Article Type: 

Review Paper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Received: 

1 Aug. 2022 

Revised: 

7 Mar. 2023 

Accepted:  

14 Mar. 2023 

Published Online:  

25 Mar. 2023 

Background and aim: With the help of the electronic revolution, transformation is taking place 

in the field of education today. Multimedia training increases learners' comprehension and 

memorization skills. Considering that a number of multimedia are widely used in education in the 

third millennium, the aim of this study was to investigate the role of colors promoting teaching 

and learning with new technologies and modeling based on the teachings of the Qur’an and Hadith 

through a comparative study. 

Materials and methods: In this study, the qualitative research method was used to determine the 

role of colors in the health of third millennium education. Thus, in the first step, concepts and 

types of colors in Qur’anic and religious concepts were studied using the library method and the 

literature review approach. In the second step, the effect of colors in third millennium education 

was analyzed and internal factors affecting education were identified. 

Findings: In the artistic reflection of the Qur’an, colors and images play a special role and they 

imply the power of God and Rabbani. Moreover, in the discussion of novel technologies, the 

selection of appropriate colors can increase the readability of the text on the display and increase 

benefits such as minimal cognitive load and learning persistence and is one of the most effective 

ways to increase interaction with learners. Colors can also lead to concentration of thought and / 

or attention to the pervasive sense of learning. 

Conclusion: In the third millennium, education has changed a lot and the electronic revolution 

has introduced multimedia learning into the education system. Since in this type of learning, 

images and colors can improve the learning quality, educational designers need to be aware of the 

psychology of colors and to influence people’s performance. 
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 پذیرش:
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 :انتشار

5/1/1412 

 و مطالب درک ،مدیامولتی بر مبتنی آموزش است. رخداد حال در ربیتت و تعلیم وزهح در انقلابی الکترونیکی، انقلاب کمک با امروزه هدف: و سابقه

 یقتحق این از هدف شود،می استفاده آموزش امر در گسترده طوربه هاایرسانهچند از سوم هزاره در اینکه به توجه با دهد.می افزایش را فراگیران یادداری

 است. یتطبیق بررسی روش به احادیث و قرآنی هایآموزه اساس بر الگوسازی و نوین هایتکنولوژی با یادگیری-یاددهی ارتقاء در هارنگ نقش بررسی

 که یبترت دینب .است شده استفاده کیفی تحقیق روش از سوم هزاره آموزش سلامت در هارنگ نقش شناسایی جهت در تحقیق این در ها:روش و مواد

 از فادهاست با دوم گام در و شد پرداخته دینی و قرآنی مفاهیم در رنگ اقسام و مفهوم بررسی به متون مرور رویکرد با و ایکتابخانه روش به اول گام در

 رفت.گ قرار شناسایی مورد آموزش بر داخلی اثرگذار فاکتورهای و گرفت قرار لیلتح و تجزیه مورد سوم هزاره آموزش در هارنگ تأثیر مفهومی الگوسازی

های نولوژیر بحث تکدهمچنین  .داندو آن را دلالت بر قدرت الهی و ربانی میکند در بازتاب هنری قرآن، رنگ و تصویرسازی نقش خاصی ایفا می ها:یافته

تواند سبب افزایش خوانایی متن بر روی صفحه نمایش و مزایایی مثل به حداقل رسیدن بار شناختی و مانایی یادگیری شود انتخاب رنگ مناسب می ،نوین

 تواند باعث تمرکز افکار و یا دورکننده حواس فراگیر از یادگیری باشد.ها میرنگ همچنین است.های افزایش تعامل با فراگیران و یکی از مؤثرترین راه

به نظام تعلیم  ای را همرسانهدر هزاره سوم، آموزش و پرورش دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده است و انقلاب الکترونیکی یادگیری چند گیری:نتیجه

شناسی شوند، لازم است طراحان آموزشی از روانها سبب ارتقاء کیفیت یادگیری میکه در این نوع یادگیری تصاویر و رنگو تربیت وارد کرده است. از آنجا 

 .ها آگاهی داشته و تأثیر آن را بر عملکرد افراد بدانندرنگ

  كیفی تحقیق تطبیقی، بررسی الگوسازی، سوم، هزاره آموزش، رنگ، كلیدی: واژگان

  .احادیث و قرآنی هایآموزه اساس بر الگوسازی سوم: هزاره آموزش سلامت در هارنگ اعجاز .معصومه طاهریان میرامیرخانی، حمید سید ،سادات میرمقتداییزهره  :استناد

 .41-01 :(1)7 ؛1411 .سلامت و اسلام نشریه
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 مقدمه

 انقلاب کمک با امروزه است. گشته قدیمی سنتی آموزش جایگزین و است داشته زیادی بسیار رشد اخیر هایدهه در ایرسانهچند صورتبه آموزش

 را راگیرانف یادداری و مطالب درک ،یامد مولتی بر مبتنی آموزش که دهدمی نشان هاپژوهش است. رخداد حال در وتربیت تعلیم درحوزه انقلابی الکترونیکی،

 عاملت متنوع، هایشکل با و شده سازگار یادگیری هایسبک انواع با راحتی به خود حسی چند ماهیت به توجه با هاایرسانهچند این (.2 و 1) ددهمی افزایش

 ددانمی اطلاعات پردازش جهت انسان شناختی ظرفیت کل بکارگیری را هاایرسانهچند ارایه منطقی لیلد مایر (.3) کنندمی فراهم را مانایی و آسان یادگیری

 دارد: نظر در را اصلی فرض سه خود نظری مدل در او .(4)

 (.5) (دوگانه کدگذاری )نظریه دارد وجود نیداریش و دیداری مجزای کانال دو اطلاعات پردازش برای -1

 (.0) شناختی( )نظریه دارد محدودی ظرفیت کانال هر -2

 است. پیشین دانش مبنای بر اطلاعات سازییکپارچه و سازماندهی انتخاب، کردن، فیلتر فعال فرایند یادگیری -3

 ند.کمی کمک شودمی نامبرده آن از آموزش کیفیت هایملاک عنوان به که هاییآرمان از برخی تحقق به آموزش در فناوری از استفاده رسدمی نظر به

 زندگی برای افراد سازی آماده سردمدار عنوان به آموزشی نظام است. جدید فناوری بروز و ظهور شاهد روز هر و است تغییر و پیشرفت دنیای کنونی دنیای

 نماید. استفاده آن از خود مقاصد برای و شناخته را تغییرات این تمامی باید خود جامعه در

 به نسبت هاایچندرسانه مزیت نامند.می ایچندرسانه را گیردمی قرار کاربر اختیار در که الکترونیکی تجهیزات سایر و صدا گرافیک، متن، از ترکیبی هر

 که است این هاایرسانهچند گرفتن بکار از اصلی هدف است. بازخورد کردن فراهم در آن سریع دستیابی و اطلاعات ارائه در پذیریانعطاف ،زشآمو دیگر اشکال

 داده آموزش هاایچندرسانه در آنچه طراحی نحوه مورد در گیریتصمیم اساس همین بر (.7) بردمی بالا را آنها سواد و کندمی کمک فراگیران یادگیری به

 ادگیریی آموزش، بحث در هاایچندرسانه از استفاده شاخص و بارز نمونه است. آسان یادگیری چگونگی از بنیادی برداشت و استنباط دهندهبازتاب شود،می

 (.8) گیردبرمی در را متنوعی هایشیوه و وسیع معنای که است الکترونیکی

 از یادگیری %75 ودشمی گفته اینکه به توجه با است. آن واقعی مفهوم به نو هایفناوری گسترش به رو و سریع تحولات چرخه زاییده الکترونیکی یادگیری

 هایجنبه تمام به حاضر عصر در شناسیرنگ علم طرفی از گردد.می ترپررنگ و پررنگ ارتباطات و اطلاعات فناوری نقش شد، خواهد انجام دیداری وسایل طریق

 هستند طبیعی بارز عوامل جمله از هارنگ (.9) داندمی هارنگ اثر را مغز فیزیولوژیک واقعیت آیتن است. گشته وارد تربیتی علوم و شناسیروان جمله از انسانی

 رکود یا رفتپیش به منجر بلکه دهد،می ارقر دخو تأثیر تحت را افراد تنها نه هارنگ ،سیشناجامعه تحقیقات طبق دهد.می قرار تأثیر تحت را فرد روح و جسم که

 شوند.می جامعه در

 ارتقای وجبم طرفی از شود. اجتماعی زندگی در ما پیشرفت سبب و کند زیاد را ما خلاقانه باروری تواندمی" که است نیرومند فاکتوری رنگ کلی طور به

 (.9) "کندمی تبدیل رزندهس و فعال هاییانسان به را افراد و شده خودآگاهی

 تأثیر منکر تواندنمی کس چیه (.11) اندیشندمی موضوع این به متفکرانه که افرادی بر خداوند وجود از هستند هایینشانه هارنگ نیز مجید قرآن دیدگاه از

 نگهداری و ضبط به شروع اشمغزی هایسلول و کندمی پیدا تمرکز آدمی ذهن که زمانی بخصوص حالات همه در هارنگ همه زیرا باشد؛ درآموزش هارنگ

 و عیس آگاهی این به توجه با و بود واقف هارنگ اهمیت به آموزش مراحل تمام در باید لذا ؛ندکنمی عمل یکسان بشری افراد تمام در کند،می جدید هایداده

 دنیای با رفراگی بین تا گیرد صورت تمهیداتی است لازم گردد. رویت قابل زمان مرور به آن مثبت اثرات تا کرد استفاده خود درجای را رنگ هر که داشت اهتمام

 که داد نشان گرفت صورت کلمبیا بریتیش دانشگاه در که تحقیقی گیرد. انجام سهولت به یادگیری دوستی این سایه در و شود ایجاد تعامل او پیرامون رنگارنگ

 است. شگرف و عمیق بسیار تأثیر این هرچند ؛دنیستن آگاه خود ذهن روی بر هارنگ تأثیر از افراد

-اددهیی ارتقاء در هارنگ نقش بررسی تحقیق این از هدف شود،می استفاده آموزش امر در گسترده طور به هاایچندرسانه از سوم هزاره در اینکه به توجه با

 است. احادیث و قرآنی هایآموزه ساسا بر الگوسازی و نوین هایتکنولوژی با یادگیری

 هاروش و مواد

 روش به ولا گام در که ترتیب بدین است. شده استفاده کیفی تحقیق روش از ،ومس هزاره آموزش سلامت در هارنگ نقش شناسایی جهت در تحقیق این در

 تأثیر ،میمفهو الگوسازی از استفاده با دوم گام در و شد پرداخته دینی و قرآنی مفاهیم در رنگ اقسام و مفهوم بررسی به متون مرور رویکرد با و ایکتابخانه

 گرفت. قرار شناسایی مورد آموزش بر داخلی اثرگذار فاکتورهای و گرفت قرار حلیلت و تجزیه مورد سوم هزاره آموزش در هارنگ
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 و هتجزی مرحله در است. علمی معتبر مقالات و مرتبط ایداده هایپایگاه و ایکتابخانه مدارک و اسناد بررسی ،هشپژو این در اطلاعات گردآوری شیوه

 و دینی مقالات و کتب مجموعه ،ونمت مرور مرحله در تحقیق این در شد. گرفته بهره (Beredy) بردی رویکرد از تطبیقی بررسی روش از نیز اطلاعات لیلتح

 انتخاب اصلی یممفاه عنوان به داشتند را فراوانی بیشترین که مفاهیمی ،بطمرت مطالب بر جستجو تمرکز برای شد. واقع استفاده مورد ،وعموض با مرتبط علمی

 .... و ایچندرسانه یادگیری ها،رنگ شناسیروان ها،رنگ تأثیرات رنگ، از: بودند عبارت که شدند

 گرفتند. قرار هاستفاد مورد جامع نتیجه ارائه و کار تکمیل جهت بودند پرداخته موضوع به غیرمستقیم طورهب که تحقیقاتی مفاهیم، این کنار در دوم گام در

 هایافته

 حوزه رد پژوهش با مرتبط زیربنایی مفاهیم اول بخش در است. شده طراحی بخش سه در تحقیق هاییافته است، شده داده شانن 1 کلش در که گونههمان

 در در قرآن و احادیث بیان شده است. شدهتوصیه هایرنگ ه وکه از احادیث و آیات قرآنی بهره گرفته شد است شده آورده دینی هایآموزه منظر از هارنگ

 ایر،مبر اساس نظریه شناختی یادگیری  است. گرفته قرار حلیلت و تجزیه مورد ایرسانهچند یادگیری از استفاده زمینه در ربیتج و نظری ادبیات دوم بخش

 اسسا بر سوم بخش در .تواند درجه خوانایی را تحت تأثیر قرار دهدزمینه میهای پسآرایش سبک نوشتن متن و استفاده از رنگ صورتبهطراحی بصری 

نتخاب ا ین،های نوهای اصلی در بحث تکنولوژییکی از شاخص است. شده ارایه سوم هزاره آموزش در هارنگ تأثیرگذاری مفهومی الگوی تطبیقی، بررسی

تواند سبب افزایش خوانایی متن بر روی صفحه نمایش و مزایایی مثل به حداقل رسیدن بار شناختی و مانایی رنگ مناسب جهت تأثیرگذاری بیشتر است که می

 .اشدنده حواس فراگیر از یادگیری بتواند باعث تمرکز افکار و یا دورکنها میهای افزایش تعامل با فراگیران است. رنگیادگیری شود و یکی از مؤثرترین راه

 

 پژوهش با مرتبط زیربنایی مفاهیم -1
 گردیدند: بندیدسته مقوله چهار در مفاهیم تحلیل، از پس و مرتبط منابع کامل مطالعه اساس بر احادیث و قرآنی هایآموزه دقیق بررسی با

 مصورسازی مفهوم -1-1

 داشتهن هم با تشابهی هیچ که آفریندمی هاییصورت به را افراد خداوند که معنی بدین است. شده گذارینام "مصور" کریم قرآن در الهی اسماء از یکی

 داند.می ربانی و الهی قدرت بر دلالت را آن و کندمی ایفا خاصی نقش صویرسازیت و رنگ قرآن، هنری بازتاب در که دهدمی نشان موضوع این (.11) باشند

 هر همشخص علامت هارنگ واقع در یکدیگرند. ملزوم و لازم دو هر که رنگ و فرم است: شده تشکیل تجسمی مهم عنصر دو از کنیممی نظاره ما که دنیایی

 گردد.می محسوب شیء
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 رنو و رنگ ارتباط -2-1

 خارج هانج در آنها از دقیقی تفکیک بنابراین ؛ندهست یکی مصداقاً ولی متغایر مفهوم دو رنگ و نور ملاصدرا نظر براساس هستند. نور فرزندان هارنگ

 هشتیان.ب رخساره تا هست جماد ظاهر از سفید رنگ دامنه بسط گوید:می ،هگرفت قرآن در سفید رنگ کاربرد از که اینتیجه طی نژادپاک .(12) کرد ارایه تواننمی

 الوان اهمیت -2-1
 و حرکت رنشانگ طلایی اشعه درخشیدن با روز و کندمی القاء را آرامش از سرشار محیطی ،نآسما نیلی رنگ با شب هاست.رنگ زیباترین از مملو طبیعت

 (.13) دارد خاصی معنای انسان برای دیگر طبیعی رنگ صدها و برف سفید رنگ و آفتاب غروب سرخ رنگ گیاهان، سبز رنگ است. تلاش

 انیشوایپ کلمات و یوح اتیآ (.14) بخشندمی تسهیل را هاانسان بصری دیدگاه و بالا عالم تنگاتنگ ارتباط دارند، خود با که ایویژه معناییابر با هارنگ

 یمعنو یزندگ در میمفاه بر هارنگ دلالت و ارتباطات نیا کشف .اندداده توجه میرمستقیغ و میمستق گونه به جهان خلقت در شانیگوناگون و هارنگ نقش بر نید

 وگفتگ ما با و دارند دل در کبود و سرخ ،اهیس زرد، و سبز آنچه هر و هارنگ رموز از توانیم ،یقرآن اسرار یژرفا در داشت. خواهد ییسزابه نقش ،ربش یماد و

 است. دهش گنجانده نیمب تابک در که آن مگر ست،ین جهان در یشکخ و تر چیه (15) ؛«نیمب کتاب یف الا لابس و رطب ولا ...» برد. نام ،ندیگویم

 عینابیف فسلکه ماء السماء من انزل الله ان تر الم» خردمندان: یبرا است ییهانشانه اهانیگ مختلف یهارنگ و است مختلف یهارنگ یحاو سال فصول

 از را باران آب خداوند که ینیبینم (10) ؛«الالباب یلاول یلذکر ذلک یف ان حطاماً  جعلهی ثم مصفراً هیفتر جیهی ثم الوانه مختلفاً زرعاً به خرجی ثم الارض یف

 را آن ،شد خرم و سبز که نیا از بعد و اند،یرو لهیوس نیا به را مختلف یهارنگ به اهان،یگ انواع بعد و کرد، یجار نیزم یرو در را نهرها و فرستاد، فرو آسمان

 ار خوردنشان ،هایخوراک ،در یرنگارنگ شوند. متذکر عقل صاحبان آن در همانا ؛گرداندیم خشک علف و چوب را آن خداوند آنگاه است. شده زرد که ینیبیم

 است، یکی باران آب که نیا وجود با .(17) میکرد خارج را رنگارنگ یهاوهیم باران واسطه به پسس ...«الوانها مختلفاً  ثمرات به ...فاخرجنا» :کندیم تربخشلذت

 است یزیآمرنگ نیا در یاله ریتدب بر یلیدل هارنگ اختلاف نیهم پس باشند. رنگ کی به هاوهیم همه دیبا بود، باران نیهم هاوهیم آمدن رونیب یمقتضا اگر

 ونهگنیا .است یهست خالق نزد هارنگ تیاهم از نشان نیا و دارند کاربرد اءیاش یزیآمرنگ در که است نیا اهانیگ یبرخ یهایژگیو از نیا بر علاوه (.18)

 عالم راتذ نیب تعادل و توازن دافعه، و جاذبه جادیا در توانندیم و هستند درمان ای نشانه هارنگ از کدام هر که است کرده ثابت امروزه یشناسروان علم که است

 ،یوسط رونق پزشکان است. محرک و کنندهتیتقو قرمز، رنگ هستند. زیانگغم رهیت یهارنگ و نیآفریشاد روشن، یهارنگ که است شده گفته باشند. موثر

 .نهشپزخاآ لیوسا در استفاده مناسب و است زین اشتهاآور .بستندیم کار به یپوست یهایماریب از یاریبس و مخملک و سرخک و آبله معالجه در را قرمز نور

 دارند. لیتما شتریب هارنگ گونهنیا به زین انیروستائ

 دور ار حشرات از یاریبس زرد، رنگ .پسندندیم را سبز و یآب مثل ،یسرد یهارنگ معمولاً نانیهرنشش و تاس دهندهاستراحت و دهندهآرامش سبز، رنگ

 اشتهد وجود رنگ قرمز یاتپه دامنه در هاگل نیا اگر که است توجه قابل زنبورند. جاذب قرمز، از مشتق یهارنگ وجود جهت به هاگل اکثر آنکه حال و کندیم

 !!شوندیم اشتباه و مشکل دچار هاگل سمت به خود ریمس افتنی در نیقی به بورهازن د،باشن

 نوع کی رنگ نیا که ،کنندیم مداوا زرد رنگ با را تحرکیب و یمنزو مارانیب و یآب رنگ مداوم ریتاث تحت را تندخو مارانیب ،ینروا یهانمارستایب در

 زا است. دهیفرآ هایختسگ و هایناراحت آرامش و نیتسک یبرا را رنگ نیا خداوند است. چشم تیتقو موجب داًیشد و دارد زین یهوش و یذهن محرک حالت

 (.19) کنندیم زیتجو دارتب مارانیب اتاق یبرا را آن پزشکان که روستنیا

 با (.21) وندشیم جامعه کی رکود ای و شرفتیپ به منجر بلکه ،دهندیم قرار خود ریتاث تحت را افراد تنها نه هارنگ ت،ینها در یشناسجامعه قاتیتحق طبق

  (.21) آمد اهدخو وارد انسان بر یدیشد یروح صدمات ،ینانسا یهاطیمح در آن نادرست یریکارگبه و خود مکان در رنگ حیناصح انتخاب

 یوارهاید روشن سبز ای یآب رنگ» ،«ریش پاکت بودن دیسف» ،«رانندگان یبرا دهندههشدار قرمز چراغ» ،«معلم توسط قرمز خط با کودک املاء اصلاح»

 ارتباط کی هک است مطلب نیا دیمؤ همه، و همه «مارانیب یبرا سبز و یپزشک عالم در دیسف پوشش از ستفادها» و «بهتر مطالعه یبرا کتابخانه ای درس کلاس

 انیب گونهنیا را آن مولانا که یقتیحق است. یگرید زیچ «قتیحق» ،عتیطب نیا یورا ییایدن در یول ؛رددا وجود عتیطب و انسان خلقت نظام نیب تنگاتنگ

 :کندیم

 آمد بودک و سرخ نیا زیآمرنگ امج از نور چو                   دهید تابه از کیول عالم آن رنگ ندارد

 پس (.21) شودیم کبود دهدیم دست از را شایینایب ،چشم یوقت اریز ت؛اس امتیق در کور صورت به گناهکاران و نیمجرم شدن محشور ازرق، به مراد

 شده ذکر تهنک نیا العرب کتاب در که همچنان شود، کبود بدن ای و چشم زین یتشنگ شدت از است ممکن التبه؛ است گناهکاران یبرا یعلامت چشم یکبود

 است.

 و السماء لون یف فکر :اندفرموده گونهنیا شانیا و است، شده اشاره رنگ نیا از یمثبت یمعنا به ،لصمف طوربه السلام(هی)عل صادق امام یاارزنده اناتیب در

 منها قرب ما و الخضره یال النرّ ادمان ببصره اضر اًیش اصابه لمن الاطباء صفات من ان یحت هیتقو و للبصر موافقه الالوان اشد اللون هذا ر،فانیالتدب الصواب هیف ما
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 یال رالاخض اللون بهذا السماء میاد یتعال و جل الله جعل فیک ظرفان ماءاً مملوه خضراء اجانه یف الاطلاع بصره کل لمن منهم الحذاق وصف قد و السواد یال

 له... مباشرتها بطول هایف نکای فلا هیعل المنقلبه الابصار مسکیل

 دیبا باشد اشتهد یینایب ضعف یکس اگر :ندیگویم ءاطبا که آنجا تا چشم، نور و دهید تیتقو یبرا هاسترنگ نیترموافق که کن؛ فکر خوب آسمان رنگ در

 که است، داده رارق (ودب)ک هایس به لیما سبز رنگ به را آسمان رنگ خداوند چرا که کن فکر پس است. آب از پر که کند نگاه یرنگ کبود تغار در وستهیپ و مرتب

 .(23و  22) نرساند ضرر هاچشم بر آن به کردن نگاه مکرر

 معانی بازگویی و آن دلیل چیست؟ علت .است گرفته قرار تأکید و بحث مورد بسیار اسلامی هاندیش در سیاه آن از بعد و سفید و سبز رنگ و نور میان، این در

 تأمل یهتشایس و شاخص بسیار که است شده اشاره دیگری زیبای تعبیرهای و ائمه لباس به سبز رنگ نیز اسلام در .دهدمی پاسخ ما پرسش به هارنگ این

 از دارد؛ یخاص جایگاه رنگ، شناسیجامعه و شناسیروان هاینظریه و ادیان سایر به نسبت اسلامی هنر در عرفانی معانی وجود دلیل به سبز رنگ واقع در .است

 ...و هارنگ تمام تجسم صدر، شرح قلب، حیات :شودمی بازگو سبز رنگ برای که هاییعنوان به جمله

 ... و وجود نماد خورشید، کثرت، در وحدت مطلق، عنصر خالص، ،خدشهبی :سفید رنگ برای

  (.14) است ... و نفس فنای ،آوربیم ،اثیری :سیاه رنگ

 یهمجموع سه اسلامی هایرنگ دنیای در .(24) است رفته کارهب خاص مفهوم در بار سه و عام مفهوم بار شش که آمده کریم قرآن در بار نُه لون واژه

 گروه نخستین خاک( )رنگ ندلیس و سفید سیاه، ،گانههفت هایرنگ مجموعه در .دارند وجود چهارگانه و گانهسه ،گانههفت هایرنگ مجموعه جمله از رنگی،

 رنگی، هس یهمجموع در .شوندمی تکمیل چهارگانه هایرنگ گروه دومین یا آبی و سبز زرد، سرخ، هایرنگ یهوسیل به و آیندمی شمار به رنگ هس از متشکله

 و نزول ود،صع چون حرکاتی مفهوم، این .دارد آفرینش با مستقیم ارتباطی و است تن و جان روح، بنیادین ازمفهوم بازتابی هندسه، در مثلث و عدد مقام در سه

 ندیبپیکره از بازتابی آبی، و زرد سبز، سرخ، :چهارگانه هایرنگ مجموع در .است آن از جزئی خاکی رنگ و سیاه سفید، .آوردمی ذهن به را افقی گسترش

 شودمی متجلی خاک و هوا آب، آتش، ماده انفعالی خصوصیات و ک(خش و بمرطو رم،گ سرد،) طبیعت فعال خصوصیات شکل به که دارد کل نفس مفهومی

(25).  

 است. شده اشاره زیادی هایرنگ به جدید و عتیق عهد انجیل در دانند.می خدا رنگ را آبی رنگ یهودیان است. توجه مورد هم دیگر مذاهب در رنگ

 آبی رنگ از ایهاله تصاویر تمام در و خورده پیوند عیسی با زمردین سبز رنگ دارد. وجود مذاهب این مناسک در هنوز یهودی و مسیحی نمادین هایرنگ

 و نور بازی در هاگرن مذهب، نیا در است. ناشده خلق یا شده قلخ نور با همراه مسیحی سنت در رنگ نمادگرایی است. کرده احاطه را مقدس مریم اطراف

 رنگ سرخ ان،ایم رنگ سفید آرزو، رنگ سبز است. شده منسوب القدسروح به سرخ و پسر به آبی پدر، به سفید رنگ هستند. صعود و عروج نیروهای نماد سایه

 و ینارنج رنگ و است جیرا ونانی یهاسارتدوک انیم در یآب رنگ است. شده انگاشته عصمت رنگ سفید و (اندوه و غم) ندبه رنگ سیاه حرکت، و عشق

  .ستا هایدیپل از طیمح کردن پاک ینوع به البسه یرنگارنگ ن،ییآ نیا ریتعب به که است مرسوم ییبودا نییآ در یزرشک

 ؛دباشیم انطیش رنگ یوسط قرون دوران از قرمز رنگ است. تانزمس و شمال نماد نیچ در و است اهیس رنگ هب یرانیو وحشتناک هاله مسیهندوئ مکتب در

 .دادندیم نشان سرخ رنگ به را مادر النوع بر هندوستان در است. یبارور و یمنیخوش نماد قرمز ن،یچ و هند در اما

 زرد کهیدرحال است؛یدن از یپوشچشم و یفروتن در آنان تعهد بر دلالت که پوشندیم یزعفران رنگ به ییردا ،ییبودا جوان و آغازگر راهبان بودا نید در

  (.25) است نور هنشان ییطلا زرد اسلام، در است. انتیخ و یبزدل نماد اروپا در شتریب و تیحیمس در رنگکم

 محیط در دقت است. آمده قرآن در مفرد صورتهب بار دو و جمع صورتهب بار هفت واژه این کند.می دلالت تفاوت و تباین تعدد، تنوع، بر کلی مفهوم در رنگ

 انسان روانی و وحیر نیازهای یکنندهتعدیل واقع در که هاییرنگ است؛ بوده خاکستری و سبز و آبی انواع از طبیعت در رنگ بیشترین که کندمی اثبات پیرامون

 با خاکستری یا و (هاجنگل و )مزارع سبز رنگ از پوشیده زمین کره اعظم قسمت است. روح و جسم در تعادل و چشم سلامت یکنندهتأمین نهایت در و بوده

 است. پوشانده آبی رنگ را آسمان فضای تمام اضافه به زمین کره سطح چهارم سه و تیرگی یا و روشنی جهت در تغییراتی مختصر

 قرآن در خاص هایرنگ -4-1

 شده برده منا آنها از قرآن در تیره آبی و سرخ زرد، سیاه، سبز، سفید، رنگ شش مقوله این در کنند.می اشاره خاص هایرنگ به که هستند آیات از ایدسته

 سرخ و بار نجپ )اصفر(: زرد بار، هفت )اسود(: سیاه بار، هشت )اخضر(: سبز دوبار، )ابیض(: سفید رنگ است: چنین این آسمانی متن این در تکرارش ترتیب به که

 .ارب یک کدام هر تیره آبی و

 قرآن در زرد رنگ -1-4-1

 در کند.می انرژی تولید عضلات در و فعال را حرکتی اعصاب رنگ این شودمی (.گفته20) است درونی بخشیفرح و شادی تولید رنگ این ویژگی بارزترین

 سرت لونها فاقع صفراء بقره انها قولی انه قال: لونها. ما لنا نیبی ربک لنا ادع قالوا» که: است شده یموس قوم درخواست به اشاره 09 هیآ بقره مبارکه سوره
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 نندگانیب هک یطور به است خالص زرد رنگ به که یگاو فرمود: خداوند کند. مشخص را شود[ ذبح دیبا که] وگا رنگ که بخواه پروردگارت از گفتند ؛«نیالناظر

 و یشادمان و یروشن صورت به آن اثر و است شده عنوان ریچشمگ و آورنشاط زرد رنگ ،هارنگ یشناسروان در حال نیع در .بخشدیم سرور و یشادمان را

 وم زرد شتران به آتش یهاشراره میکر قرآن از یگرید یجا در که همچنان دارند، یمتفاوت یمعان مختلف یبسترها در هارنگ )همان(. شودیم ظاهر یدرخشان

 گذارد. اثر یآدم روان بر و کشد ریتصو به را آتش یهاشراره حِدّت و شدت یزرد نیا تا ،اندشده هیتشب

 .(27)است یوم زرد شتران مانند رنگ( و یبزرگ )در شراره آن ییگو ،افکندیم شراره یکاخ مانند آتش زبانه آن ؛«صفر جملت کانه کالقصر بشرر یترم انها»

 در (.28) است افول سمت به زندگی از حرکت که داده نشان را کنتراست و همنشینی نوعی به زرد به سبز از گیاهان برگ رنگ تغییر آیات بعضی در

 رغمعلی شود.می استفاده خلاقیت و هوش تقویت جهت رنگ این از شناسیروان در است. اهمیت حائز هم کنار در هارنگ این گرفتن قرار آموزشی هایبحث

 را مغز از متقس آن آبی به متمایل زرد رنگ معتقدند شناسیروان نظرانصاحب شود.نمی استفاده زمینهپس در رنگ این از نور انعکاس دلیل به مسائل تمامی

 دارد. اهمیت پرورشی و آموزشی محیط در کاربران برای لذا گردد؛می افراد در ذهن حضور میزان افزایش باعث و کرده تحریک ،ددار فکری جهش حالت که

 ایستهش لذا ؛ستا اثرگذار مغز کردن فعال در و است هیجانات محرک کند،می تحریک را اعصاب سلسله دارد: بدن در اساسی کاربرد سه زرد رنگ مجموع در

 گیرد. قرار توجه مورد یادگیری-یاددهی فرایند مباحث در است

 قرآن در سبز رنگ -2-4-1

 در گردد.می محسوب بهنجاری و تعادل طبیعت، نشانه و است جاودانگی و رویش زندگی، علامت و هارنگ ترینبخشآرامش سبز شناسی،روان منظر از

 43، یوسف/03، حج/99، انعام/81، یس/21، انسان/31، کهف/01نمل/) است شده برده نام آن از زیادی تاآی در که باشد رنگ همین رنگ زیباترین شاید قرآن

 .(70الرحمن/، 40 و

 یبرا که ییخدا آن (؛29) توقدون منه انتم فاذا ناراً الاخصر الشجر من لکم جعل یالذ» است: فرموده که آنجا دارد، وجود یادیز اتیآ زین سبز رنگ مورد در

 ورهس در ان،یبهشت گاههیتک و لباس مورد در نیهمچن .دیبرافروز دیخواهیم که یوقت تا است، داده قرار آتش (2) (ازهت و تر )و سبز درخت از شما یبرداربهره

 .(31) اندزده هیتک بایز بساط و سبز یشمیابر بالش بر انیبهشت که یحال در حسان؛ یعبقر و خضرٍ رفرف یعل نیمتکئ» است: فرموده 70 هیآ الرحمن مبارکه

 01 آیه در مچنینه (.31) پوشندیم باید و ریحر از سبز یهالباس و استبرق...؛ و سندس من خضراً اباًیث لبسونی ...» :دیفرمایم کهف سوره 31 هیآ در طورنیهم

 قَوْمٌ  هُمْ لْبَ  اللَّهِ مَعَ أَإِلَهٌ  شَجَرَهَا تُنْبُِتوا أَنْ لَکُمْ کَانَ مَا بَهْجَةٍ ذَاتَ حَدَائِقَ بِهِ فَأَنْبَتْنَا مَاءً السَّمَاءِ مِنَ لَکُمْ وَأَنْزَلَ وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ أَمَّنْ :فرمایدمی نمل سوره

 ویاندیمر خرمی و سبزی کمال در را هابستان و باغ و درختان آن به تا فرستاد باران شما برای آسمان از و کرده خلق را زمین و هاآسمان که خدایی آن یا یَعْدِلُونَ

 روی ادانی(ن )از مشرکان این بلکه نیست( خدایی )هرگز هست؟ خدایی یکتا خدای وجود با آیا نبودید؟ درختان آن رویانیدن بر قادر خود( پیش )از شما هرگز که

 طَهُورًا شَرَابا رَبُّهُم وَسَقَهُم فِضَّة مِن أَسَاوِرَ اوَحُلُّو وَإِستَبرَق خُضر سُندُسٍ ثِیَابُ لِیَهُمعَ :دیفرمایم انسان سوره 21 هیآ در طورنیهم .(32) گردانندمی خدا( )از

 آیه یوسف سوره در .(33) نوشاندمى طهور شراب آنها به پروردگارشان و اندآراسته نقره ندهاىبدست به و دارند تن بر استبرق و سبز دیباى از هایىلباس بهشتیان

 )در یَعْلَمُونَ عَلَّهُمْ لَ  النَّاسِ إِلَى أَرْجِعُ لَعَلِّی یَابِسَاتٍ  وَأُخَرَ  خُضْرٍ سُنْبُلَاتٍ  وَسَبْعِ عِجَافٌ سَبْعٌ یَأْکُلُهُنَّ سِمَانٍ بَقَرَاتٍ سَبْعِ  فِی أَفْتِنَا الصِّدِّیقُ أَیُّهَا یُوسُفُ  :فرمایدمی 40

 و سبز خوشه هفت و خوردندمی لاغر گاو هفت را فربه گاو هفت که خواب این تعبیر به را ما گویی، راست همه گویی چه هر که ای یوسفا! گفت( و رفت زندان

 یوسف سوره .(34) بدانند را( تو مقام و خواب تعبیر همه دیگران و )شاه و بازگردم مردم نزد که باشد گردان، آگاه ساختند( نابود را آنها )که خشک خوشه هفت

 لِلرُّؤْیَا کُنْتُمْ نْإِ رُؤْیَایَ فِی أَفْتُونِی الْمَلَأُ أَیُّهَا یَا  یَابِسَاتٍ وَأُخَرَ خُضْرٍ سُنْبُلَاتٍ وَسَبْعَ عِجَافٌ سَبْعٌ یَأْکُلُهُنَّ سِمَانٍ بَقَرَاتٍ سَبْعَ أَرَى إِنِّی الْمَلِکُ وَقَالَ :فرمایدمی 43 آیه

 هفت و دیدم سبز خوشه هفت و خورندمی لاغر گاو هفت را فربه گاو هفت که دیدم خوابی من گفت: خود( دربار دانشمندان و ملازمان )با مصر پادشاه و تَعْبُرُونَ

 (.35د )گردانی آگاه دانیدمی خواب علم اگر خوابم این تعبیر به مرا ملک بزرگان ای کردند(، نابود را سبز هایخوشه )که خشک خوشه

 نَّخلِ لٱ وَمِنَ ابمُّتَرَاکِ حَبّا مِنهُ نُّخرِجُ خَضِرا مِنهُ فَأَخرَجنَا شَیء کُلِّ نَبَاتَ ۦبِهِ فَأَخرَجنَا مَاء لسَّمَاءِٱ مِنَ أَنزَلَ  لَّذِیٱ هُوَوَ فرماید:می انعام سوره 99 آیه در همچنین

 آن اوست و یُؤمنُون لِّقَوم لَأیَت لِکُمذَ  فِی إِنَّ ۦٓوَیَنعِهِ  أَثمَرَ إِذَا ۦٓثَمَرِهِ إِلَى نظُرُواْٱ مُتَشَبِهٍ وَغَیرَ مُشتَبِها لرُّمَّانَٱوَ  لزَّیُتونَٱوَ أَعنَاب مِّن وَجَنَّـت دَانِیَة قِنوَان طَلعِهَا مِن

 در شتپ هایىدانه آن از که برآوردیم را سبزى خوشه آن از آنگاه آوردیم؛ بیرون زمین[ ]از را روییدنی انواع آن هوسیل به پس فرستاد، فرو را آبى آسمان، از که

 ]از ونناهمگ و همگون صورت به انار و زیتون و انگور از هایىباغ نیز[] و هم به نزدیک هایىخوشه آن هشکوف از ]نیز[ نخل از و آوریممى بیرون منظم و پشت

 که وهىگر براى است هایىنشانه اینها در گمانبى بنگرید، دقّت[ ]با آن رسیدن و آن ىمیوه به دهد،مى میوه ]درخت[ که هنگامى پس[ آوردیم، بیرون زمین

 (.30) آورندمى ایمان

 مبارکه سوره در .مینیبیم سبز درختان در را یداریپا و صبر نیا مصداق .باشدیم زین راتییتغ برابر در مقاومت و یداریپا راسخ، عزم انگرینما رنگ نیا بعلاوه،

 دهیرس تینها به رختانش،د ابتهاج که درخت، پر و رنگپر سبز بهشت دو آن مدهامَّتان؛» است: شده اشاره نگونهیا یبهشت درختان سبز رنگ به 04 هیآ الرحمان

 ییهااغب باران، لهیوس به پس بهجه...؛ ذات حدائق به فانبتنا که: است شده وارد درختان سبز رنگ از معنا نیا لام(السهی)عل ریام حضرت یدعا در و (37) است
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 یلا والنظر :اندفرموده و انددانسته هایماریب درمان یبرا یذیتعو و دعا را چمن و سبزه به نگاه شانیا گرید ییجا در و (38) ... میکرد جادیا آورنشاط و آوریشاد

 ،دیخورش رنو کنندهلیتعد کننده،خنک را آن و برندیم کارهب یروان اختلالات و یعصب یهایماریب درمان یبرا را سبز رنگ دانشمندان امروزه .(39) نشره الخضره،

 نبسطم را هارگیمو و کندیم کم را فشارخون است. موثر هایخستگ و هایخوابیب یابر ،یعصب ستمیس در سبز رنگ .اندکرده فیتوص کیپنوتیه و نمسک

 شفاف هبرگ یک دادن قرار با فراگیران از برخی و گردد خواندن قابلیت افزایش باعث تواندمی سبز رنگ که انددریافته پژوهشگران همچنین .(41) سازدیم

 (.41) کنند درک و بخوانند معمول حد از بیشتر سرعت با را مطالب توانندمی کتاب صفحه روی رنگسبز

 قرآن در آبی رنگ -2-4-1

 گردد.می روانی و روحی نیازهای تعدیل سبب که است طبیعت در غالب هایرنگ از یکی آبی رنگ کند.می منتقل زمین به را آسمان در نهفته آرامش آبی

 تکریم و تقدیس آسمان آبی مختلفی احادیث در است. شده خوانده زمین اهل آرامش بستر شب مختلفی آیات در اما نیامده، قرآن در مستقیماً آبی رنگ اگرچه

 صبحگاهان، پرده شکافنده خداست (؛42) «سکنا لیالل جعل و الاصباح فالق» فرمود: متعال خداوند که آنجا است. شده قلمداد هارنگ ترینرنگخوش جزء و شده

 داد. قرار خلق شیآسا یبرا را شب او و

 ،فشارخون و گذاردیم یجا بر اعصاب ستمیس در یبخشآرام ریتاث و دارد کامل سکوت و آرامش اختارس (،شب )رنگ رهیت یآب رنگ معتقدند: شناسان رنگ

 ؛شدبا نیهم زین یدارزنده شب و تهجد یبرا ماسلا دیتأک لیدلا از یکی که ستین دیبع رو نیا از ،ابدییم قوا دیتجد بدن حال نیع در و کاهدیم را تنفس و نبض

 نیب رد که است یمقدس رنگ کی رنگ نیا اصل در .شودیم دهیکش هم روز معاش به اثرآن یحت که شودیم مندبهره یآرامش از شب لباس در انسان که چرا

 (.43) شوندیم وبمحس سمانآ و نیزم نیب یپل مانند به یآب یهامناره و گنبدها .شودیم شمرده محترم مردم

 است تیره آبی همان زرقان کلمه شودمی گفته (.44) شمارندمی ممدوح را آسمان رنگ در تفکر ع() قصاد امام و عبادت را دریا به نگاه )ص( اکرم پیامبر

 افوقم و برتر فکری یدهندهنشان همیشه و شده شناخته ایمان و روحانیت و معنویت نماد آبی حال هر به است. شده برده نام آن از طه سوره 2و  1 آیات در که

 .(45) دارد اشاره بالا عالم به و است طبیعی

 رنگ است تقدمع وگیمبلتئ ند.کمی رفع را خستگی و دهدمی تسکین را مرکزی اعصاب سیستم که بوده سکون و آرامش نشان آبی رنگ ،یشناسروان در

 نسبت به و تهگرف صورت دقت با بایستی تربیت و تعلیم محیط در رنگ این از استفاده شود.می فرد در ثبات و آرامش حالت ایجاد و فشارخون کاهش باعث آبی

 (.21) باشد زرد %5 و سفید %25 آبی، 71%

 قرآن در قرمز رنگ -4-4-1

 توجه و هشدار نشانه قرمز .(37، الرحمن/5، قارعه/27)فاطر/ است شده ذکر بار چندین آن به نزدیک عباراتی اما آمده، یکبار تنها قرآن در قرمز رنگ هرچند

 یکلمات انیم در (.24) کردندنمی استفاده قرمز بالش از نیز ع() قصاد امام و داشته کراهت قرمز لباس پوشیدن از ص() رپیامب که است آمده احادیث در است.

 از و ؛«سواد بیغراب و الوانها مختلف حمر و ضیب جدد الجبال من و» :شودیم دهید قرمز رنگ یمعنا به حمر کلمه است، آمده 27 هیآ فاطر مبارکه سوره در که

 و هاکوه دهندهلیعناصرتشک ییایمیش باتیترک در رایز ؛(17) ردک خلق اهیس کاملاً  نیهمچن و مختلف یهارنگ و سرخ و دیسف رنگ به ییهاراه زین هاکوه

 به وادار ار آنها و اندداده انجام متفاوت افراد یرو بر که یشاتیآزما دارد. وجود قرمز یحت و بنفش ،یآب ،یخاکستر د،یسف اه،یس مانند مختلف یهارنگ هاسنگ

 ترعیسر را قلب ضربان و تنفس و بردیم بالا را فشارخون یعنی ؛کندیم کیتحر را یعصب ستمیس رنگ، نیا است داده نشان ،اندکرده ریس قرمز رنگ به تفکر

 و شور ر،ایبس یآرزوها داشتن آن، کیولوژیزیف یمعنا و دیآیم شمار به محرک عامل کی دارد عصابا ستمیس بر که یریتاث لحاظ از قرمز رنگ لذا ؛کندیم

  (.43) است اراده قدرت و تهور و یزندگ شوق

 یزیونرخ و کشتار همان که "سرخ مرگ" یمعنا به "الحمر الموت" مانند: است، سازگار معنا نیا با شیبکما است، شده اتیروا در قرمز رنگ از که یکاربرد

 سخت از هیکنا که ،"الباس احمر ای" و است، هایختس انواع و غارت و قتل روز همان که ،"سرخ روز" یمعنا به "راحم ومای" ای است نیخون و سخت مرگ و

 هم گرید یمعان به اتیروا در قرمز البته است. حق راه در دادن خون و شهادت نشانه سرخ رنگ زین ما عرف و ملت فرهنگ در (.40) است جنگ کارزار شدن

 که سرخ، و وشنر تیکبر یمعنا هب "احمر تیکبر" ای و استیدن وریز و چارپا نیبهتر منظور، که "مو سرخ شتران یمعنا هب "حمرالنعم" :مانند ت.اس فتهر کاربه

 رنگ از ادهاستف در شانیا کراهت دهیرس ما به نهیزم نیا در خدا رسول سنت از آنچه صورت هر رد ند.هست آن یپ در اگرانیمیک که است یابیکم ریاکس منظور

  .(47) کرد جستجو یآدم روان بر رنگ نیا ریتاث در توانیم را آن علت که یشادمان و جشن یبرا و جمعه روز در و ادیاع در مگر است، بوده لباس یبرا قرمز

 رنگ این از ادهاستف شود.می خون آدرنالین افزایش سبب رنگ این است. فرد احساسات کنندهتحریک و است قوی هیجانات برانگیزنده که است رنگی قرمز

 انیرو اذیت و خستگی سبب و شده دهندهآزار مدتی از پس اما است، خوشایند کوتاهی مدت برای چراکه گیرد؛ صورت محتاطانه باید آموزشی مقاصد جهت

 گردد.می

 قرآن در سفید رنگ -5-4-1
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 48                                                                                                          و همکاران زهره سادات میرمقتدایی/ در سلامت آموزش هزاره سوم هااعجاز رنگ
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 ،110عمران/ آل ،18،تکویر/187بقره/ ،27)فاطر/ کنایه بصورت یکبار و صریح صورتهب بار یازده شده؛ برده کارهب قرآن در بار دوازده آن مشتقات و سفید واژه

 بیغراب و الوانها مختلف حمر و ضیب جدد الجبال من و ...» (.4مریم/ ، 48 و 45صافات/ ،84یوسف/ ،22طه/ ،32قصص/ ،12نمل/ ،33شعرا/ ،118اعراف/

 ستند؛ین خالص دیسف رنگ به هاکوه ه،یآ نیا طبق .اهیس کاملاً  رنگ به و مختلف یهارنگ به و سرخ و دیسف کرد؛ خلق را ییهاراه زین هاکوه از و ... (17؛)«سود

 و ادهد رییتغ چشم( ضلاتع و اعصاب یخستگ علت )به را دید قدرت کم، مدت در یحت کامل، دیسف رنگ که: است آمده هارنگ یشناسروان علم در چنانچه

 ای یعیطب دیشد نور منبع ای برف، با یطولان تماس مانند رود، شیپ یکور جادیا مرحله تا است ممکن مداومت صورت در که ،کندیم مزمن و حاد حوادث دچار

 و (48) ؛«غفور زیعز الله ان العلماء عباده من الله یخشی انما کذلک الوانه مختلف الانعام و الدواب و الناس ومن» :دیفرمایم هیآ نیا ادامه در و (.23) یمصنوع

 نیدب است. آمرزگار و رومندین خدا و دارند میب او از انیدانا تنها خدا، بندگان جمله از و م،یدیآفر مختلف یهارنگ به را انیچارپا و جانوران و انیآدم نیهمچن

 سه نیا در رمختص و ندااهیس یبعض و سرخ یبعض د،یسف یبعض هستند، مختلف یهارنگ یدارا هاوهیم و هاکوه مثل زین هاانسان و واناتیح از یبعض که معنا

 نیب تضاد میکر قرآن از یاتیآ در .(51) بشناسند بهتر را گریکدی مردم ..،. و رنگ اختلاف نیا با که نیا خاطر به صرفاً ؛«لتعارفوا... ...» (.49) ستندین هم رنگ

 دیسف خط که دارد نیا از تیحکا هیآ نیا (.51) ؛«الفجر... من الاسود طیالخ من ضیالاب لکم نیتبی یحت واشربوا ...وکلوا» است: رفتهگ قرار نشانه عنوان به هارنگ

 است: امتعل هم امتیق در هاانسان چهره یدیسپ و یاهیس ،یاتیآ در یحت باشد. بندگان یبرا فجر از یآشکار نشانه تواندیم که است مشخص و یمرز اهیس و

 هم الله رحمه یفف وجوههم ضتیاب نیالذ اما و تکفرون کنتم بما العذاب فذوقوا مانکمیا بعد اکفرتم وجوههم اسودت نیالذ فاما وجوه تسود و وجوه ضیتب ومی»

 اکنون پس .دیشد افرک باز آوردن مانیا از بعد چرا هک کنند،یم نکوهش را انیروهیس اما .اهندیروس یگروه و دیروسف یگروه که دیایب یروز (؛52) خالدون هایف

 .باشندیم متنعم شهیهم آن در و ندیآ در خداست رحمت محل که بهشت در دانیروسف اما را. خدا عذاب دیبچش

 نیتررهیت اه،یس و است، یبزرگوار و لتیفض و یشیآلایب و یپاک از هیکنا و م،یتسل و صفا و صلح از یانشانه و یشاد از ینماد و هارنگ نیترروشن د،یسف

 طافی» است: آمده 40 و 45 اتیآ صافات، مبارکه سوره در دیسف رنگ مورد در (.41) باشدیم وعزا حزن شعار و وقار، و بتیه نشانه و د،یسف مقابل در هارنگ

  چرخانندیم دور انیبهشت بر را آن و است، بخشلذت نوشندگان یبرا که صاف و ذلال یشراب جام یمعنا به ن؛یللشارب لذه ضایب نیمع من بکاس همیعل

 و دیسف دستش که دندید همه ؛«نیللناظر ضاءیب یه فاذا دهی نزع و» است: شده ذکر 33 هیآ شعراء مبارکه سوره در ،یموس حضرت معجزات مورد در ای .(53)

 را ینور منبع حکم ،یکیتار در خصوص به طیمح در دیسف اءیاش که گرددیم مطرح لیدل نیا به دیسف رنگ یبرا یژگیو نیا .(54) آمد رونیب بانیگر از تابان

 :گفت و دیبگردان یرو گرانید از حزن و اندوه کثرت از عقوبی که است آمده سابق یمعان خلاف بر گرید ییجا در (.23) کنندیم روشن را خود اطراف که دارند

 گشت. دیسف چشمانش غم، و هیگر از و !زمیعز وسفی فراق بر اسفا، وا (55)؛«میکظ فهو الحزن من ناهیع ضتیاب و وسفی یعل یاسف ای قال و عنهم یوتول»

 (.21) دباشیم جنگ انیپا و صلح همه از مهمتر و قتیحق و یگناهیب عصمت، ،ییپارسا عفت، خلوص، سمبل رنگ، نیا د،یگرد ذکر نیا از شیپ طورکههمان

 ثابت مروزها گرید طرف از و باشد لیدل نیهم به دیاش ،"حج مراسم در احرام دیسف لباس دنیپوش" نیهمچن و "نماز در دیسف لباس دنیپوش استحباب"

 دارد تیم روح در یمطلوب اثرات و ،کاهدیم ،جانیب و مرده اجساد به نسبت زندگان یروح تیساسح و کراهت و نفرت شدت از کفن، دیسف رنگ که است شده

  .(50و  23)

 و مثبت مهیج، یخاصیت سفید است. اشیاء وسطت نور تمامی بازتاب و نور اولیه رنگ سفید است. شده توصیه رنگ این از استفاده زیادی احادیث در همچنین

 سیارب تأثیر طرح وسط در دیگر رنگ یک از استفاده و طرح زمینه پیش در رنگ این از استفاده اوقات اهیگ .است همراه بینیخوش و آرامش با و دارد لطیف

 دارد. بیننده در زیادی

 قرآن در سیاه رنگ -1-4-1

 به که یاتیآ جمله از اما و (.27ملک/ ،01زمر/ ،110عمران/ آل ،17زخرف/ ،58نحل/ ،27فاطر/ ،187)بقره/ است شده برده کارهب بار هفت قرآن در سیاهی

 خبر ازآنها یکی به که یهنگام م؛یکظ هو و مسوداً  وجهه ظلّ یبالانث احدهم بشر واذا» :دیفرمایم خداوند که است، 58 هیآ نحل سوره است، پرداخته اهیس رنگ

 :میخوانیم 27 هیآ ونسی سوره در (.57) شوندیم گناه مرتکب مرتباً که یافراد مورد در و .شودیم اهیس اشچهره خشم از دهندیم را همسرش زادن دختر

 .(58) است دهیپوشان شب کیتار یها پاره را آنها صورت ییگو ؛«مظلماً... لیالل من قطعاً وجوههم تیاغش ...کانما»

 ؛«یاحو ثاءًغ فجعله» .شودیم مطرح یاهیس به لیمتما ریس سبز رنگ با است،یدن یفنا بازگوکننده مرده و خشک اهانیگ وضع که ییآنجا از نیهمچن و

 .(01) داد قرار اهیس و خشک را آن خداوند سپس

 یتماد ان و وادالس ذلک ذهب تاب فان سوداء، النکته یف خرج ذنباً فاذا ضاءیب نکته قلبه یف و الا عبد من ما :دیفرمایم (السلامهیعل) یعل امام رابطه نیا در

 کند، یناهگ چون که است یدیسف نقطه دلش در ،یابنده هر ابداً. ریخ یال صاحبه رجعی لم اضیالب یغط فان اضیالب یغطی یحت السواد ذلک زاد الذنوب یف

 و پوشاند،ب را یدیسف یرو که ییجا تا و شود، اضافه یاهیس آن به دهد، ادامه گناه به اگر و برود یاهیس آن کند، توبه اگر سپس شود. دایپ آندر یاهیس خال

 (.01) دروینم ریخ سمت هب ل،د آن صاحب هرگز گرید شد، دهیپوش یدیسف یوقت
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 یرنگ و دهدیم فیتخف را یروح کاتیتحر رنگ نیا که آنجا از .رسدیم نظر به لازم و یضرور یحت که باشدیم زین یمثبت اثرات یاراد ،هایس رنگ البته

 از واقع در بانوان در حجاب از استفاده (.23) کندیم زین توجه عدم و انصراف به کمک بلکه شود،ینم گرانید توجه لهیوس تنها نه لذا ؛تاس محرک ریغ و صامت

 ذوق و شوق فقدان سمبل قتیحق در عزا، مقام در یپوشاهیس یفطر انتخاب نیهمچن (.21) گرددیم مخالف جنس توجه عدم باعث که کندیم تیتبع اصل نیا

 را طیشرا نیا تحت یدوست ای و یاجتماع گرم روابط یبرقرار یآمادگ که کند اعلام گرانید به خواهدیم عملاً قتیحق رد ،اهیس کسوت اریاخت با شخص و بوده

 سلاما دشمنان عیفجا خاطره داشتن نگه زنده در تواندیم مسلمانان، طرف از یاله یایولا و اطهار ائمه سوگ در ،یپوشاهیس جهت یهمگان اقدام .(50و  23) دندار

 شود. واقع اثر امنش گر،ید طرف از بزرگان یهایخودگذشتگ از و هایفداکار بودادی اءیاح و ،طرف کی از آنها ساختن رسوا و ستمگران، و جباران ستم و ظلم و

 جا همه در و شهیهم نور بازتاب فقدان خاطر به اهیس رنگ پس .کندیم دایپ یقیحق ارزش و اثر که است یاله شعائر میتعظ تین و قصد به یپوشاهیس نیا البته

 اصوات یلا به لا در سکوت که ،کندیم دایپ اثر و ارزش قدرهمان هنر(، عالم در )مثلاً  یموارد در بلکه ؛گذاردینم برجا انسان یروح نهیزم در نامطلوب و شوم آثار

 (!!23) یقیموس الحان و

 رنگ هرگونه نفی خود خودی به و رنگ ترینتیره سیاه است. رنگ این به مربوط هارنگ از استفاده عدم یا استفاده باب در حدیث بیشترین گفت بتوان شاید

 ادهستفار د اما ؛ددگرمی استفاده آن از متون نوشتن در ندارد، را خود به توجه و تحرک عدم جز اثری و نیست فعال روانی جهت از سیاه چون گردد.می محسوب

 شود.نمی توصیه یادگیری زمینهپس از

 

 ایرسانهچند یادگیری در رنگ از استفاده تجربی و نظری ادبیات -2

 توسط که است یادگیری شناختی نظریه یک ایرسانهچند یادگیری است. گرفته صورت آموزش در هارنگ نقش خصوص در زیادی تحقیقات البته و تبلیغات

 و اویرتص از چگونه که کندمی کمک نظریه این هستند. کنندهکمک هم با تصاویر و کلمات ذهنی، ساخت برای است معتقد او شد. بیان دیگران و مایر

 از: عبارتند تحقیق اصلی وجه دو شود. استفاده شناختی راهبردهای در هاایرسانهچند

 گذارند.می اثر مفاهیم توسعه در هارنگ -1

 تمامی اختس و آدمی هایاندیشه و هستند هستی هایپدیده بین ارتباطی راه ،یممفاه کنند.می تسهیل را یادگیری متنی نشانگرهای عنوان به هارنگ -2

 خوبی به نوین هایآموزش بحث در که هستند یادگیری بر تأثیرگذار متغیرهای از دیداری هاینشانه (.02و  01) گیردمی صورت آنها اساس بر قوانین و اصول

  داخلی هاینشانه و داشته وجود محتوا گرافیک داخل در هارنگ مانند برخی شوند:می بندیدسته گروه دو به هانشانه این شود.می استفاده آنها از

(Internal cues) جعبه محدوده مانند دیگر هاینشانه و شوندمی نامیده (Bonding boxes) خارجی نشانگرهای و بوده محتوا هدف از جدا  

(External cues) روریض اطلاعات استخراج و شودمی مرتبط عناصر شناخت و درک سبب باشد، رنگ آنها از یکی شاید که هانشانه این (.03) شوندمی نامیده 

 (.05) باشندمی ایرسانهچند هایمحیط در اصلیغیر بار کاهش برای مؤثری روش هانشانه این شودمی گفته طرفی از (.04) کندمی آسان فراگیر برای را

 هارنگ اب درسی مطالب ترکیب طرفی از آوردمی فراهم را متنوع مفاهیم یادگیری دامنه شود،می استفاده یادگیری در متعادل صورت به هارنگ از کهزمانی

 با هانگر تطبیق با فراگیران شود، داده نشان خاصی رنگ با اطلاعات از دسته هر کهصورتی در بیاورند. یاد به بهتر را اطلاعات فراگیران که شودمی باعث

 به راداف ترجیح و مطالب خوانایی افزایش است: اهمیت حائز جنبه دو از مطالب روی بر آنها کنتراست و هارنگ اثر آورند.می یاد به راحتی به را آنها اطلاعات،

 (.14) یادگیری در رنگ

 یا و کندمی بیشتر را توجه فقط آیا اینکه (.14) است خارجی هاینشانه از بیشتر افراد به توجه بر داخلی نشانه یک عنوان به رنگ تأثیر است معتقد جامت

 (؛00) است اهمیت حائز بسیار رنگ نشانه یادگیری، انتقال و مطلب درک در که داد نشان ایران در ایمطالعه دارد. بحث جای خود است مؤثر هم یادگیری بر

 جامعه سوی به جوامع حرکت دهد.می کاهش را شناختی بار و کندمی ایجاد شناختی پردازش در بیشتری سازماندهی و شافزای را آموزش به توجه چراکه

 فرایند گوناگون هایرسانه از استفاده و آموزشی نوین هایشیوه (.07) است شده آموزش اجرای و طراحی زمینه در جدید هایفرصت ایجاد باعث محوردانش

 مهم میان این در آنچه اما ؛تاس یادگیری هایسبک تمامی به پاسخ ایرسانهچند آموزش شودمی گفته هرچند (.08) است ساخته کارآمد را یادگیری-یاددهی

 (.09) باشدمی آن صحیح طراحی است

 معتقد والپرز (.71) دهد قرار تأثیر تحت را آموزش نوع این رضایت میزان تواندمی تصویر و رنگ شناسیروان علوم از استفاده و خلاق هایروش بکارگیری

 (.71) گردد استفاده آن از هوشمندانه و صحیح طرز به آنکه شرط به سازدمی فراهم پایدارتر و بالاتر کیفیت با را یادگیری جدید تکنولوژی است

 21قرن در دریست وکیفیت وریبهره میزان ارتقای برای بنابراین ؛ندهست تأثیرگذار تربیت و تعلیم بحث در نوعی به کدام هر که دارد مختلفی هایجنبه هنر

 باشند. داشته دنبال به بالاتری درک مختلف طرق به توانندمی هارنگ و تصاویر

 سوم هزاره آموزش در هارنگ تأثیرگذاری مفهومی الگوی -3
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 تحولات نیز رییادگی-یاددهی فرایند در حوزه این سریع تغییرات است. شده درس کلاس در نوین هایتکنولوژی از گیریبهره به بسیاری توجه جدید عصر در

 سبب ... و یجهان شبکه مانند روز هایتکنولوژی از گیریبهره که دهدمی نشان مطالعات است. گشته سبب را آموزشی کیفیت بهبود و کرده ایجاد را بسیاری

 (.8) است داشته دنبال به هم را جدید نسل فراگیران رضایت طرفی از است. شده بیشتر سرعت با بهتر عملکرد

 پس و نمت برای هارنگ از آگاهانه انتخاب است. بیشتر تأثیرگذاری جهت مناسب رنگ انتخاب نوین هایتکنولوژی بحث در اصلی هایشاخص از یکی

 مانایی و ناختیش بار رسیدن حداقل به مثل مزایایی و نمایش صفحه روی بر متن خوانایی افزایش سبب تواندمی خود الکترونیکی هاییادگیری و وب در زمینه

 هارنگ چراکه است؛ طراحی حین در هارنگ ادغام الکترونیکی یادگیری در احساسی لحاظ به فراگیران با تعامل افزایش هایراه مؤثرترین از یکی شود. یادگیری

 دارند. را وعواطف احساسات به شدن تبدیل قابلیت

 به تواندمی هارنگ حتی گردد.می بر استفاده مورد هایرنگ به باشند کنندهکسل یا و برسند نظر به جذاب و کنندهسرگرم چقدر یادگیری صفحات اینکه

 رنگ کی یا شود استفاده رنگ چندین از اینکه گردد. پریشان و غرق وب صفحات اطلاعات میان در یا و رود جلو آموزش با گام به گام که کند کمک فراگیر

 نوانع به است. مهم هارنگ از تأثیرپذیری در نیز مخاطب فرهنگ نشود. داده نشان ایغیرحرفه صفحه یک شده طراحی صفحه که است آن مهم نیست. مهم

 .شانسیخوش و زاییانرژی نشانه دیگر فردی نگاه در و است تشویش و جنگ نشانه مخاطبی نگاه در قرمز رنگ مثال

 را ودخ فراگیران باید وب صفحات طراحان اینکه بر است محکمی دلایل خود اینها گذارد.می تأثیر هارنگ از او تفاسیر و فرد ترجیحات بر مذهب و سن

 بپردازند. آرایی صفحه به اساس این بر و شناخته

 زیرا: شوندمی شناخته سوم هزاره در یادگیری-یاددهی فرایند در قدرتمندی عنصر هارنگ

 دارد. آنها ادراکات بر روانی تأثیر وشود می فراگیران تمرکز افزایش سبب -

 گردد.می معانی انتقال جهت در کلیدی نکات به افرد کردن متنبه و توجه جلب سبب -

 گردد.می روحوبی خشک مسائل مورد در فراگیری به تشویق و مطالعه انگیزش افزایش سبب -

 (.72) شودمی متذکر فرد به شود آموخته باید را آنچه-

 و (Juxtaposition) همجواری ،(Interperation) تفسیر ،(Description) توصیف مرحله چهار در کار بردی جرج روش به تطبیقی مطالعه اساس بر

 نهجداگا طور به ایرسانهچند یادگیری در آن نقش و قرآنی هایآموزه در رنگ درباره نیاز مورد اطلاعات ابتدا اول مرحله در رفت. پیش (Comparison) مقایسه

 وصیفت اطلاعات ،یرتفس مرحله در شد. آماده بعد مرحله در نقادی و بررسی برای کافی هاییافته تدارک با و شده بردارییادداشت اطلاعات و شواهد اساس بر

 قرار مه کنار در و بندیطبقه هاشباهت مقایسه برای چارچوبی ایجاد برای قبلی گام دو اطلاعات همجواری مرحله در گریدند. تحلیل و وارسی اول گام در شده

 هایفتهیا ،2 شکل گردید. قایسهم و بررسی تحقیق هایسئوال به سخپا و هاشباهت زمینه در جزئیات به توجه با تحقیق مسئله مقایسه مرحله در شد. داده

 کشد.می تصویر به را پژوهش
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 ،کنیممی هدهمشا را رنگی که زمانی متریکس کیس گفته بقط نیست. شکی هیچ کندمی بازی طراحی در سزاییهب نقش هارنگ شناسیروان اینکه رد

 این شود.می یروئیدت یغده سپس و هیپوفیز غده به هاییسیگنال ارسال باعث پیغام این سپس شوند.می ارسال هیپوتالاموس نام به مغز از بخشی به هاییپیغام

 (.73) دارند را ما رفتار نتیجه در و احساسات ،حالت تغییر مسئولیت که شوندمی هاییهورمون ترشح باعث هاسیگنال

 اورژانسی نیاز کی و اساسی معضل یک شناختی رایندف در کنتراست و رنگ درک .است طبیعت از برگرفته دقیقاً هارمونی اساس رنگ، چرخه قلب گستره در

 ویاندانشج فهم و  درک به کمک در آن وابسته تأثیر اما شود،می استفاده بسیار آنلاین محتواهای تولید در هارنگ از چند هر (2114) مایر گفته اساس بر است.

 درجه تواندمی هزمینپس هایرنگ از استفاده و متن نوشتن سبک آرایش صورتهب بصری طراحی است. مانده باقی متناقض شرایط بهترین در و نتیجهبی هنوز

 (.74) دهد قرار تأثیر تحت را خوانایی

 فرایندهای و شناآ صفحات طراحی هنگام در یادگیری با مرتبط هایچالش با بایستی وب دهندگانتوسعه الکترونیکی یادگیری هایفرصت تعداد افزایش با

 باشند. داشته نظر مد را کنتراست و رنگ با مرتبط

 کند.می بندیتقسیم پیچیده و خنثی ساده، سطح سه به را وب صفحات پیچیدگی (2119) رهارپ

 ندگانبازدیدکن و کاربران احساسات لمس و دریافت برای وسیله ترینمهم که رودمی شمار به سایت یک طراحی عناصر ترینضروری جزء رنگ نتخابا

 شدن دهدی بهتر عبارتی به و پیام انتقال امکان مناسب هایرنگ از استفاده واقع در نماید. ایجاد را متفاوتی هایواکنش تواندمی و شده محسوب هاسایتوب

 .(75) دشون ظاهر قدرتمند بسیار بینندگان احساسات خروش و جوش و شدن برانگیخته در تواندمی که بخشدمی بهبود را کاربران نظر در هاسایت

 نیم.ک استفاده رنگ شناسیروان یا و رنگ تئوری اصلی و استاندارد اصول از که ستا این مهم ،سایتوب یک برای هارنگ انتخاب و استفاده هنگام

 است چیزی هارنگ هماهنگی یا هارمونی کند.می جلوه زندگی مظاهر تمام در آن وجود و است "کل یک اجزاء مطبوع چیدمان" معنای به هارمونی یا هماهنگی

 جذاب، ایشیوه به که کرد پیدا طبیعت در توانمی را هارنگ هارمونی و ترکیب بهترین کند.می ایجاد او در را تعادل احساس و کرده خود مجذوب را بیننده که

 را نیرود و چشمی لذت با مأتو انظباط و نظم حس یک نوعی به آنها دیدن با و اندگرفته قرار افراطی یا پیچیدگی هر از دور به و یکدیگر کنار در هارنگ تمام

 بهترین به و است نقاش بهترین خداوند نیست. طبیعت یمشاهده از بهتر یکدیگر کنار در هارنگ هارمونی کردن درک برای چیز هیچ .کنندمی زنده انسان در

 گرفت. الهام طبیعت رنگ هارمونی از توانمی خوب ینتیجه گرفتن برای است. کرده آمیزیرنگ را طبیعت عناصر شکل

 زورو شب اختلاف و هاانسان و گیاهان نمو و رشد است. شده جلب زمین و هاآسمان آفرینش و روز و شب ایجاد به آدمیان توجه تکرار به کریم قرآن در

 ردگیمی خود به ایتازه هایرنگ طبیعت روز، لحظات تمام در دارد.برمی پرده خداوندی هایآفرینش از چگونه آن تغییرات و نور که دارد آن از حکایت همگی

 داندمی توحید برای حجتی را آن و کندمی اشاره هارنگ اختلاف به خداوند فاطر آیه در تغییرند. حال در مرتب هاسایه و نور تغییرات با روز مختلف ساعات در و

 .است شده اشاره هازراعت و حیوانات ها،کوه رنگارنگ هایرگه و خطوط رنگارنگ، هایعسل ها،میوه انسانها، در هارنگ اختلاف به آسمانی کتاب آیات در (.17)

 کنندمی وضوعم این متنبه را ما که بینیممی را زیادی آیات باشد هارنگ به توجه ما باره این در نگاه اگر و است یادگیری برای تابلویی قرآن دیدگاه از طبیعت

 و آنها به توجه و تنبیه جنبه بر علاوه طبیعت با تماس و آسمان و زمین در نظر و سیر به بشر دعوت (.99انعام/ ،21زمر/ ،28 و 27 فاطر/ ،09نحل/ ،13)نحل/

 مانند آورینشاط و مفرح هایرنگ با و طبیعت با تماس است. انسان در صبیع و روحی تعادل حفظ و آنها بخشیآرام اثرات از برخورداری برای .... و عقلی رشد

 و آورده وجد هب بلکه کندنمی ملول و کسل تنها نه غیرطبیعی طور به را انسان خاکستری چون خنثایی و متعادل رنگ یا و آبی چون بخشیآرام رنگ یا و سبز

 کند.می تحریک

 

 

 

 

 

 

 پرداخت: وب صفحات طراحی به زیر هایروش با توانمی طبیعت از الگوسازی با اساس همین بر

 

 مکمل هارمونیک ایهرنگ -1

 وجود به را باتث و )کنتراست( تباین درجه بالاترین مکمل هایرنگ اند.قرارگرفته یکدیگر مقابل در درست رنگ، دایره در که هستند آنهایی مکمل هایرنگ
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 و اشدب خاص موردی روی کیدأت هدف که است زمانی ترکیب این استفاده مورد موارد هستند. ضادت دهندهنشان شوندمی استفاده که جایی در هارنگ این

 باشد اینهگو به هارنگ ترکیب است لازم دارد وجود تسای طراحی در متضاد هایرنگ از استفاده به میل که صورتی در .داد نشان تربرجسته زمینه یک از را آن

 را ونیهارم این خداوند .بود خواهد دهندهآزار حاصل تضاد و کنتراست صورت این غیر در باشد. غالب دیگری به نسبت محسوس صورت به هارنگ از یکی که

 هستی در هارنگ تنوع نحل سوره 13 یهآ در .... و هاگل متفاوت رنگ و هاسبزه میان در هاگل روییدن است؛ داده قرار بشر روی پیش بسیاری تابلوهای در

 (.11) است نموده اعلام مشابه محصولات و افراد شناخت برای الهی نعمات از یکی را هارنگ تفاوت و شده دانسته الهی قدرت نشانه

 همجوار هارمونیک هایرنگ -2

 هایی،ترکیب نچنی در معمولاً نارنجی. زرد و زرد سبز،-زرد مانند اند.گرفته قرار یکدیگر کنار رنگ دایره در که شودمی گفته هاییرنگ از تاییسه دسته هر به

 .دارد برتری دیگر رنگ دو بر مقدار، نظر از رنگ یک
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 القا ینندهب به را آرامش و گرفته قرار یکدیگر کنار ،طمحی در خوبیهب همواره دارند هارمونی هم با که هاییرنگ هستند. رنگی ریشه یک دارای هارنگ این

 آنها هدف که فضاهایی  رد بیشتر رنگ ترکیب این هستند. دلنشین چشم برای یکدیگر با آنها ترکیب و خورندمی چشم به طبیعت در بیشتر هارنگ این .کنندمی

 فاطر سوره 28 و 27 آیه کند.می القاء زیبایی به را آرامش این زمستان فصل نقاشی یا و پاییزی رنگارنگ هایبرگ تصاویر .شوندمی استفاده است بخشیآرامش

 .(48و  17) کندمی اشاره خداوندی آفرینش در الوان اختلاف به نیز

 (الاضلاعمتساوی ث)مثل تاییسه هایرنگ -3

 حتی تند،هس پرتحرک کاملاً تاییسه هایرنگ در هارمونی الاضلاع(.متساوی مثلث گوشه )سه اندگرفته قرار مساوی نقطه سه در رنگ دایره در هارنگ این

 طاووس و زیبا انپرندگ .کندمی القا را بودن مدرن و تازگی طراوت، هارنگ این از استفاده شوند. برده کار به خاکستری با شده ترکیب یا و رنگکم بسیار آنها اگر

 عالم به توجه عبارتی به و گیاهان رنگ تغییر مشاهده به را هاانسان نیز زمر سوره 21 آیه هستند. خداوندی آفرینش از برانگیز تحسین هایینمونه رنگ هزار

 .(10) کندمی دعوت گیاهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الساقینمتساوی ث)مثل تاییسه هایرنگ -4

 هستند. یاصل رنگ مکمل کناری نگر دو و اصلی رنگ عنوان به رنگ یک که صورت این به .شودمی دیده طبیعت از زیادی تابلوهای در نیز هارمونی این

 .(70) سازدمی متنبه را هارنگ تفاوت به توجه نوعی به نیز روم سوره 22 درآیه که هستند مهم آنقدر طبیعت نوازچشم الوان
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 مربعی و مستطیلی هایرنگ -5

 پوشش را سرد هایرنگ طیف تا دو و گرم هایرنگ طیف آنها از تا دو کهطوری به هستند همدیگر روی به رو ،دو به دو رنگ چرخه در هارنگ این

 دارد؛ وجود خداوند وحدانیت برای هایینشانه و آیات کهن طبیعت این گوشه گوشه در .آیدمی وجود به فضا در رنگ تعادل آنها از استفاده با بنابراین دهند.می

 بگستراند. جهان در را وآرامش تعادل تا داده قرار مه رکنا در را هارنگ استادانه که ماهری نقاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهت را مشابهی فاکتورهای نیز (2111) نواتسو و خان زین باشد. وب صفحات بودن پیچیده یا ساده گویای تواندمی خود هارنگ که شودمی دیده بنابراین

 پیچیدگی از تا کند جلب را فراگیران توجه متن از بیشتر باید رنگ ،بو صفحات در گویدمی (2118) مدینا اند.کرده بیان وب صفحات پیچیدگی بندیطبقه

 یتهدا را کاربران نگاه توانندمی آنها دهند، انجام طراحی در را زیادی کارهای دنتوانمی هارنگ برخوردارند. زیادی قدرت از هارنگ است معتقد او بکاهد. موضوع

  .(77) داشت خواهد وجود سایتوب طراحی در هارنگ از استفاده نوع در زیادی عانیم کنند.

 بو جهانی گردید.کنسرسیوم وب مهندسان و آموزشی طراحان برای هاتوصیه از ایمجموعه به منجر نتراستک و رنگ مورد در تجربی مطالعه یک مرور

 صفحات پیچیدگی که دهدمی شانن ،2111 مایر، و کلارک تحقیقات شود. گرفته بکار عمل در بایستی امروزه که کرده ارایه پیشنهاداتی وب صفحات ساخت برای

 (.78) کندمی مواجه مشکل با را دانش حفظ لذا و گیرد قرار تأثیر تحت تواندمی جداول مانند عناصری و ساختار گرافیک، رنگ، متن، با وب

 (2113) لداوب بود. خواهد کنندهکمک بسیار وب صفحات طراحی در طبیعت از الهام که اندرسیده نتیجه این به رنگ زمینه در جدید مطالعات طی محققان

 یک جزئیات انبی برای و شود استفاده یادگیری صفحات زمینه پس در خاکستری مثل اشباع کمتر هایرنگ از است بهتر طبیعت مانند که کندمی پیشنهاد

 پاس و ابرزت ت.اس داده نشان صفحه طراحی و طبیعت از عکسی بین مقایسه صورتهب را خود کار نتیجه او کرد. استفاده بالاتر روشنایی هایرنگ از موضوع

 و گرفته قرار نظر مد موضوع این نیز آموزشی هایبحث در است بهتر پس سازد.می متبادر ذهن در را خاص مفهوم یک طبیعت در رنگ هر معتقدند (2117)

 (.79) دهدمی افزایش را غیراصلی شناختی لود یا بار چراکه نگردد، استفاده مختلف هایرنگ

 لذا شند؛با داشته را کنتراست حداکثر خود اطراف محیط با که دارند جلوه و نمود اشیائی معمولاً طبیعت عالم در که کنندمی اثبات (2118) هارتون و اینچ

 مانایی و خوانایی حداکثر کار این معتقدند آنها (.2111 )جکو، گردد انتخاب سفید آن زمینهپس و نوشته مشکی رنگ با کامپیوتری صفحات در متن کندمی توصیه

 یابرها از ستارگان، ماه، خورشید، زمین، آسمان، از گوید:می سخن آن شناخت و طبیعت از همواره کریم رآنق که است حالی در این داشت. خواهد دنبال به را

 دبیرت دستی طبیعت، سراپرده در .باد وزش و رنگ گوناگون هایجلوه نور، هایزیبایی گیاهان، رویش آسمان، از آب فراوان ریزش زا،غیرباران ابرهای و زاباران

 (.81و  81) است کار در انسان رفاه و آسایش هتج در هانعمت نای و کندمی

 سافروا» که است رسیده روایات رد (.82) است کرده آغاز را آفرینش خداوند چگونه بنگرید و بگردید زمین در و کنید سفر که است آمده قرآن آیات برخی رد

 تقویت را ما یخداشناس ازآنکه گذشته ها،ملت رسوم و آداب با آشنایی و زیبا هایمنظره دیدن طبیعت، در گذار و گشت زیرا باشید، سالم تا کنید سفر «تصحوا

 یسلامت به و رهاندمی افسردگی از را آدمی آورد،می ارمغان ما برای معنوی و مادی شماربی هایفایده و سازدمی آشنا خدا آفرینش هایشگفتی به و کندمی

 د.کنمی کمک ما روان و جسم
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 وصیهت را انسان آیات، این اغلب در شود.می یادآور را آن هایزیبایی و هاجلوه گوناگون ابعاد ،کندمی طبیعت ظواهر به اشاره آیه 751 از بیش کریم قرآن رد

 از پس که اردد اشاره نکاتی به چند هر نیست، آن قوانین بیان و طبیعی علوم طرح آیات، این هدف گمان،بی کند.می آن از آموزیپند و طبیعت کتاب مطالعه به

 چیز همه زا که ایآفریننده است. جهان آفریننده و الهی مبدأ به اتصال در آن گوینده که دهدمی حقیقت این از خبر و شده شناخته آن حساسیت و اهمیت هاقرن

 هب توجه و طبیعی موجودات در تدبر هاشگفتی این ذکر از منظور و است هدایت کتاب قرآن است. کرده رام ما برای و آورده پدید را آنها آگاهی با و دارد خبر

 ت.اس خلقت اصل در آن هاینشانه

 از الهام ست،ا اهمیت حائز میان این در که آنچه شود.می انجام یادگیری بر بیشتر تاثیرگذاری برای هارنگ از استفاده نحوه جهت بسیاری تحقیقات امروزه

 متن خوانایی یکنندهتعیین عامل را درخشندگی (NASA Ames) امز ناسا تحقیقاتی مؤسسه است. گشته اذعان آن به بسیاری تحقیقات در که است طبیعت

 است. شده بیان نیز تحقیقات یگرد در نتایج همین پردازد.می وب صفحات طراحی به خورشید نور بصری جلوه از الهام با و دانسته

 رنگ و هافونت و دانسته یادگیری برای زمینهپس بهترین را سبز زمینهپس طبیعت، در غالب هایرنگ از یکی عنوان به سبز رنگ بر تأکید با (1987) مورچ

 دو به یعتطب در هانگر اند.کرده معرفی زمینهپس بهترین خنثی رنگ عنوان به را خاکستری رنگ هانیچ و هال اما است. داده پیشنهاد تصویری ارایه با را آنها

 همگان شگفتی که دهدمی ایویژه اهمیت بخش،شادی هایرنگ به قرآن هستند. آفرینشادی که هاییرنگ و آورندحزن که هاییرنگ شوند:می تقسیم بخش

 بر بهشتیان هک کندمی یاد سبز رنگ از بهشتیان اوصاف در مثلاً سفید. و سبز رنگ زرد، رنگ مانند آوردمی وجود به توجه جلب برای ایانگیزه و انگیزدبرمی را

 به هامیوه هایرنگ تنوع از .(83) للشاربین لذة بیضاء کند:می یاد بهشت اهل هاینوشیدنی توصیف در سفید رنگ از یا (31) اندزده تکیه سبزرنگ هایپشتی

 و هاراه هاوهک از نیز و ساختیم خارج گوناگون هایرنگ با هاییمیوه آب بدان ما فرستاد. فرو آبی آسمان از خداوند که ندانستی آیا کند:می یاد نعمت یک عنوان

 هایمزه و طعم با هامیوه این تمام اگر که است مطرح پرسش این واقعاً .(17) نمودیم پدیدار سیاه کاملاً رنگ به گاه و مختلف هایرنگ به و سرخ سفید، هایرگه

 الهی هاینعمت از یکی طبیعت در را هارنگ تنوع این خداوند شد.نمی ایجاد لذتی آن از و نداشت وجود خوردن برای ایجاذبه بودند، رنگ یک به مختلف

 مراجعه زیر آیات به توانمی نمونه عنوان به است. صادق نیز هاسبزی و هابیابان و دشت ها،کوه بادها، ابرها، به نسبت طبیعت در توصیف از شیوه این داند.می

 .27/فاطر و 32/نازعات ،57/اعراف ،14/نبا سوره کرد:

 گیرینتیجه و بحث

 چیزی هر انسان مغز است. همگان پذیرش وردم و شده اثبات امری هارنگ شناسیروان از استفاده با گوناگون معانی احساسات تقالان و آدمی بر رنگ تأثیر

 دیدن به اقهعل این تواندمی رنگی هماهنگی و دارد نیاز منطقی ساختار یک حضور به دیدن عمل زند.می پس باشد، نامفهوم و نداشته سازماندهی قابلیت که را

 تعادل د.شومی مغز اندازه از بیش تحریک موجب مفرط پیچیدگی و ناپذیریتحریک موجب مفرط یکپارچگی خلاصه، طور به بیاورد. وجود به را تعادل حس و

 یوانر یها جنبه یدارا رنگ هر و ندارند یذات قبح و حسن هارنگ که: دیآ یم دست به وضوح به اتیروا و اتیآ در تأمل از .است هماهنگی حضور نتیجه پویا،

 است. جهتهم و سوکی موارهه ل،متعا خداوند کلام با ،یانسان فطرت و است تیواقع با یوح انطباق قرآن .باشدیم متفاوت یبسترها در یمنف گاه و مثبت

 هارنگ نیبهتر ؛«عابدون له نحن و صبغه الله من احسن من و الله صبغه» است: شده یمعرف گونهنیا (84) میکر قرآن در متعال خداوند جانب از هارنگ نیبهتر

 دهوشم زین را طلبانایدن و ،کشاندیم متعال صانع یسو به را فکر صاحبان ،هارنگ شگفت نشیآفر نهیزم در بحث چهاگر .میابنده او یبرا ما و است ییخدا رنگ

 نیبهتر خود ،نسپرد دل یمعنو یهایرنگ به و شدن خارج هارنگ تعلق از که میباش داشته ادی به کنیل ،کندیم قطع بالا عالم با را آنان ارتباط و سازدیم خود

  است. گرفتن گرن نوع

 طول ثانیه 91 فقط که است معتقد متریکس یسک د.شونمی نقیض و ضد یا و منفی ،مثبت حس برانگیختن باعث هاییرنگ چه که گویدمی ما به علم

 به سایتوب رنگ اساس بر قضاوت این %91 تا 01 تقریباً بدانید است این جالب و دهد شکل را آن از خود قضاوت ،سایتوب مشاهده از پس کاربر تا کشدمی

 (.73) آیدمی وجود

 یرییادگ الکترونیکی انقلاب و است شده زیادی بسیار تغییرات دستخوش ورشپر و آموزش ،ومس هزاره در است. صویرت و رنگ دنیای امروز دنیای

 است لازم وند،شمی یادگیری کیفیت ارتقاء سبب هارنگ و تصاویر یادگیری نوع این در که آنجا از است. کرده وارد تربیت و تعلیم نظام به هم را ایرسانهچند

 تواندمی وکنتراست رنگ وب، طراحی و سوم هزاره آموزش قلمرو در بدانند. افراد عملکرد بر را آن تأثیر و داشته آگاهی هارنگ شناسیروان از آموزشی طراحان

  کنند.می استفاده ترفند همین از خود اهداف القاء جهت هاسایتوب طراحان از بسیاری امروزه باشد. داشته یادگیرنده بر توجیهی قابل تأثیر
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 هایرنگ زا تطبیقی مطالعه از استفاده با کهدست آمد طالعه حاضر بهم در است، شده گفته سخن بسیار هارنگ مورد در احادیث و کریم قرآن در که آنجا از

 برای .گشت عنوان قضیه این اثبات در نیز متعددی تحقیقات جست. سود سوم هزاره آموزش سلامت بحث در توانمی چگونه دینی هایآموزه در توصیه مورد

 .باشد کنندهکمک سایتوب در مناسب رنگ یک انتخاب در تواندمی که آیدمی الزامی نظر به کوتاه بسیار توصیه چند بخش، این گیرینتیجه

 کهطوری به است، عالی بسیار متضاد هایرنگ انتخاب باشد، خواندن و رویت قابل شما وب صفحه در راحتی به متن محتوای که خواهیدمی اگر الف(

 باشد. داشته وجود تضاد صفحه و زمینهپس رنگ و متن رنگ بین همیشه

 .نکنید رنگ سطل به تبدیل را خود سایت و کنید استفاده خود وب صفحه در کمتری هایرنگ از نمایید سعی ب(

 کنندهتهخس را سایتوب که نباشد رنگ تک یا کم هم خیلی سایت در رفته کار به هایرنگ و گردد استفاده توجهی قابل رنگ تعداد از تا شود سعی ج(

 نماید.

 نشود. بیننده چشم آزار و اذیت باعث تند هایرنگ تا بود مراقب باید هم بازدیدکننده جذب برای تند هایرنگ از استفاده در د(

 در نهایی تهنک چند ذکر باشد. زمینه این در وبخ بسیار ییالگو دتوانمی و بود خواهد هارنگ انتخاب برای خوبی بخشایده و بخشالهام بسیار طبیعت ه(

 است: تامل قابل الکترونیکی یادگیری طراحی حین

 شوند.نمی یادگیری به کمک سبب هارنگ همه -

 باشد(. سازگار موضوع با باید ها)رنگ نگردد استفاده صفحه طراحی در حد از بیش هایرنگ از -

 باشید. داشته توجه بینایی مشکلات با فراگیران به صفحه طراحی در -

 
 داریجانب بدون مطالب نگارش در و بوده مروری صورت به پژوهش است. شده پیروی پژوهش در اخلاق اصول از مقاله این در اخلاقی: ملاحظات

 است. گردیده استفاده معتبر منابع از و
 

 .ندارد وجود پژوهش این در منافعی تضاد هک دننمایمی اعلام گاننویسند منافع: تضاد
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