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ریشه گسترده در  نيازهااجتماعی و فرهنگی در زندگی انسان است و از طریق این  ،احساسی ،ذهنی ،موسيقی نيازی فيزیولوژیک

محرک بيولوژیک و ملودی مولد  ،ریتم موسيقی رابطه زیستی و فيزیولوژیک با مغز آدمی دارد. است. پيداکردهزندگی بشر  تاروپود

و تحریک  انگيزدبرمیکنش ریتميک و نوای موزون روح و جسم را  ترینکوچکاست به این دليل  انگيزیخيالخوشی و ، لذت

در جهت  شده که درنهایت سعی شده از این ارتباطپرداخته در این مقاله به برسی ارتباط بين موسيقی و رنگ .کندمی

ر بهره برد. روش کار بدین ترتيب است که شده و موسيقی صحنه برای تأثيرگذاری بيشتسازی کالکشن های طراحیهماهنگ

شده است که کاربرد آن در طراحی پارچه و نهایت کار، لباس است. با های موسيقی به رنگ طراحیافزاری جهت تبدیل نتنرم

حی شود که به ای طرایک موسيقی انتخابی پارچه اساس کد رنگی دریافتی از شود تا برافزار این امکان فراهم میاستفاده از این نرم

 همگونی حسی در بيننده و تأثيرگذاری بيشتر آن بيانجامد.

                                   رنگ، سنتزیا، طراحی لباس، موسیقی کليدواژه:

                        مقدمه:

های این دو است. اولين بار نظریه همبستگی رنگ ی شباهتدهندهموسيقی و رنگ به طرز عجيبی داراری روابطی هستند که نشان 

رنگی ست که این وی بر این اعتقاد بود که طيف نوری شامل هفت [،5] و موسيقی توسط آیزیک نيوتون فيزیکدان بنام مطرح شد

هفت رنگ به طریقی نامعلوم اما ساده مطابق با هفت نت موسيقی هستند و بين دو پدیده نور و صدا که منشأ رنگ و موسيقی 

ی دارد. موسيقی غربی سازی صدای موسيقيایی قدمتی طوالنسازی رنگ برای معادلهستند همبستگی وجود دارد. اندیشه معادل

 های کامل موسيقیپرده است. ایده استفاده از رنگ برای ارائه نتدارای یک سيستم دوازده نتی متشکل از هفت نت کامل و پنج نيم

اندازه صورت عملی بهها بههای موزیکال ميان آنپردههای مشابه برای ارائه نيمصورت مشخص و ترکيب رنگهای طبيعی( بهنت)

شوند و وسيله رنگی جداگانه در حالت یک ارائه میها بهپردهموسيقی قدمت دارد. دو حالت وجود دارد: ترکيبات رنگی این نيم خود

پرده مرجع حاضر است، بنابراین تئوری پشت چنين در نيم شده همچنيندر هر دو حالت رنگ انتخاب شونددر حالت دوم ارائه نمی

.[۱] ماندای سازگار میایده  



 

صورت عملی گام برداشتند. کروميست ها از بدو تولد دارای حسی مبتنی بر افراد کروميست اولين کسانی بودند که در این حوزه به

گانه کند که بين حواس پنجواس هستند، این حس که در حالت کامل خود سنتزیا نام دارد این توانایی را در فرد ایجاد میچند ح

حوزه این پژوهش حول افرادی  چشایی، بویایی، بينایی( اشتراکی بيابند که دارای انواع مختلفی است.خود )المسه، بویایی، 

باشند. سنتزیا رنگ به صدا زمانی که صدا تجسم فکری رنگ یا اشکال چرخد که دارای اشتراکی بين حس بينایی و شنوایی میمی

ها را هم مشاهده کند. های موسيقی رنگ آنحين نواخته شدن نت شود شخصکند که باعث میعمومی ایجاد ميکند نمود پيدا می

توان به نقاش معروف فرانسوی خانم مليسا مک کراکن اشاره کرد. مک کراکن که مدعی ست رنگ در این بين می [4] [،۲]

هن خود دیده است. حين گوش دادن به یک اثر موسيقی خاص در ذ بيند به خلق تابلوهای نقاشی پرداخته است کهموسيقی را می

توانم حس خود را حين گوش دادن ها میگر رنگی ست که با ترکيب این رنگدارد که برای من هر نت موسيقی تداعیوی بيان می

توانند این حس شود که افراد عادی هم میبه موسيقی به تصویر بکشم. با دقت در آثار مک کراکن به سهولت این باور ایجاد می

کند تا بتواند گيری ذهنی فرد میهای وی کمک به جهتتوان گفت نقاشیشده دریابند، میهای ارائها با ترکيب رنگاشتراک را تنه

صورت شخصی درک نماید. شخص دیگری که در این حوزه پيشتاز است موسيقيدان تر ارتباط بين رنگ و موسيقی را بهراحت

بيشتر برای  خود سعی در کشف رنگ صدا را دارد اری ميکروچيپستی در مغزمعروف انگليسی نيل هاربيسون است. او که با کارگذ

های صورت . تمام تالششودهای خارج از توانایی چشم انسان شناخته میها و درک رنگتوانایی گسترش داده خود در شنيدن رنگ

ها است.تر از طریق شنيدن رنگگرفته توسط هاربيسون در جهت دستيابی به موسيقی قوی  

( ارائه داد وی ۱704فردی بود که نظریه همبستگی رنگ و صدا را در کتاب اپتيک ) طور که گفته شد آیزیک نيوتون نخستينهمان

ی رنگ را هم معرفی کرد که بيانگر رنگ هر نت موسيقی در اکتاوی مشخص است بعد از نيوتون به همراه این نظریه یک چرخه

ی رنگ هرکدام مستقل از هم بودند و تعریف رنگ هر نت با هایی ارائه نمودند اما چرخهاشخاص دیگری هم در این زمينه فرضيه

های زیادی را یافت شده است در این اثر تالش دیگری تا حدودی متفاوت بود که در حالت کلی در تعریف تمامی این افراد شباهت

                           شده است.وسط افراد معروف معرفیهایی استفاده شود که دفعات بيشتری تشده است تا در کدگذاری از رنگ

                                     

 نت هر به تا است شدهتهيه افزارینرم( ۱) شکل در ،[3] مذکور افراد توسط شدهآوریجمع رنگی کدهای از استفاده با مقاله این در

تداعی گر  که شودمشاهده می شدهطراحی پارچه در انحصاری رنگی موسيقی پخش حين کدگذاری این با. دهد اختصاص را رنگی

 حس بصری همزمان با حالت  شنيداری موسيقی در فرد است.

 

                                                  تِئوری:

 

افزاری برای طراحی نرم ٔ  ازاین اقداماتی درزمينهشده است مشخص شد پيشهایی که انجامطی بررسی RGB :افزارمعرفی نرم

ها طراحی که نتيجه یکسری از آن تبدیل موسيقی و رنگ به هم و البته در جهت عکس مسيری که در این پژوهش صورت گرفته



 

بعدی ء سهاز شی( X,Y,Zدر یک تصویر و نقاط سطح ) RGBموجب تبدیل مقدار  RGB musiclabاست.  RGB musiclabافزار نرم

را از پيکسل های سمت چپ باال به سمت راست  (red, green, blue)مقدار  RGBشود برنامه به صداهای مقياس کروماتيک می

وسيله روش پيکسل کند و طول نت بهرا ایجاد می RGBخواند. یک پيکسل یک هارمونی از سه نت از مقدار پایين یک تصویر می

یک مرحله نيمه از مقياس را اضافه  ۱۲3یا  ۱۲۲ميانه است و مقدار   C مقدار RGB برای ۱۲۱یا  ۱۲0گردد مقدار تعيين می

ه اختصاصی یک پروسو هيچ صدایی وجود ندارد. این =G=0 0 , R=0 Bخالص به معنی این است که  باشد. سياهمی #Cکند که می

کند تکنيک موسيقی یک ترکيب الگوریتمی یا کامپوزیشن می ترکيب طور مستقيمنيست درواقع یک امتياز از یک تصویر را به

 مدیا است و گاهی به یک سنتزیا اشاره دارد.شود. همچنين این موسيقی مورد بصری یک هنر مولتیالگوریتمی ناميده می

 های اکوالیزر در. است اکوالیزر دستگاه از استفاده موسيقی از رنگی خروجی یک داشتن برای روش یک: اکوالیزر دستگاه از استفاده

 دریافت های فرکانس اساس بر رنگی خروجی یک مناسب الگوریتم یک طریق از که کندمی عمل طوری سيستم ایحرفه تطبيقی

                           شود.( مشاهده می۲) شکل در آن از نمونه چند که آیددرمی نمایش به مانيتور روی بر شده

                                شده تا صدا با وضوح بيشتری شنيده شود.تا حد زیادی حذف صدادر مراحل اوليه نویزهای موجود در یک

             

                                                 گرفته است.جامها انسازی آنها، اصالح و ذخيرهافزار نوشتن نتنویسی: با استفاده از نرمنت

         

رنگ  انتخاب به توجه با طورهمين آمدهدستبه هاآن رنگ و هانت درباره قبل از که اطالعاتی طبق و قراردادی صورتبه: نویسی کد

                            گرفته است. صورت نویسی کدشده معرفی نت هر برای معروف هایشخصيت توسط بيشتری دفعات تعداد با

                                   

نویسی برای هر کد مقداری این برنامه گيرد. درنویسی صورت میشده برنامهنویسی انجام نویسی: در این مرحله با توجه به کدبرنامه

نویسی،  وجی رنگی مشخص داشته باشد و درنهایت برای هر موسيقی پس از کدها برای هر کد، خرتعریف شد تا برنامه بر اساس آن

 این شود. ازخروجی رنگی بگيرد، همچنين این برنامه قابليت تغير تعداد سطرها را دارد که خود باعث ایجاد تنوع در کار می

 مربوط ابزارهای با کار حين اینکه ضمن شد استفاده مارولس افزارنرم از استفاده با لباس طراحی در پارچه عنوانبه هاخروجی

                                                                                                               .  شد ایجاد هاپارچه طرح در تغييراتی

 بحث و نتایج:

ی آن عرضه جهکه نتي های دریافتی محاسبه نمایدکد رنگی متناسبی با نت شدهارائهاین سيستم قادر است با استفاده از موسيقی 

 بينایی از وقطعه  حسی شنيداری از اینشده است که همطرحی است که از این طرح در پارچه استفاده خواهد شد. این نظر بررسی

ار مهم و امل بسيانتخاب قطعه موسيقی عکند. در این پژوهش طرح نهایی سامانه، نگرش سنتزیا کروميست را در شخص ایجاد می

روجی خ شده است تانتخاببنابراین یک قطعه موسيقی ایرانی ا دهد؛تأثيرگذار است، چراکه تمامی روند پروژه را تحت شعاع قرار می

 است. شدهارائه( 6( و )۵( و )4کار مطابق با فرهنگ غنی کشورمان صورت گيرد. نمونه نهایی در قالب شکل )



 

 :پیشنهادات و گیرینتیجه

 به شایانی کمک برنامه این از استفاده بنابراین؛ دارد اهميتی کاربردی صنعت مددر  موسيقی که است آن از حاکی حاصل نتایج

 طراحانی چنين نگرندمی خود اهداف پيشبرد در مؤثر عامل یک عنوانبه خود فعاليت عرصه در موسيقی به که کرد خواهد طراحانی

 رنگی فضای برنامه این کمک با سپس کنند صفحه موسيقی انتخاب به اقدام یافتند را خود طراحی سوژه بعدازاینکه توانندمی

استفاده از این سامانه بدون . کنند تجدیدنظر خود انتخاب در در صورت تمایل و باشند داشته های خودطرح نمایش برای مناسبی

که افزایش کارایی را در  شودها و موسيقی صحنه را باعث میرا برای هماهنگی طرح ترین روشایجاد امکان خستگی در کاربر سریع

 .نشد غافل زمينه این در افراد کروميست کمک از امکان حد تا که اکيد بر این است پيشنهاد البته بر دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

نت از نگاه اشخاص معروفرنگ مربوط به هر  (:۱) شکل  

های رنگی از موسيقی به کمک دستگاه اکوالیزر(: خروجی۲) شکل  

سطر 40(: خروجی برنامه در 3) شکل  

طراحی لباس توسط  (:4) شکل
افزار مارولس با استفاده از خروجی نرم

(3) شکل  

ای از طراحی اجرایینمونه (:5) شکل  

 
(: طرح لباس 6) شکل

 اجرایی موسيقی کودک
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