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 -3مقدّمه
بیلبورد ،نوعی رسانة یحیطی است که با هبفِ انتقالِ پیام در زیانِ یحبود به انبوهی از افارادِ
ایمه پبدبار شبه است که هر چنب از سازهها و نشانگانهای کمینهای بارای انتقاالِ پیاام و
جولیب یمنا برره ییبرد ایا به طور یممول ،از شیوههای نشانهشناختی جشریل شابه اسات کاه
هر دک دارای ایرانات یمناپردازی ینحصر به فردی هستنب بار ادان اسااس ،برارهگیاری از
رسانة یحیطی بیلبورد ،به ینظور انتقال یفاهیم و پیامهای روشن ،گیارا و جثییرگاذار ،نیازیناب
جو ه به برخی نشانگانهای درون یتنیِ آن ،به ودژه نظام نشانهای رنگ است چرا که شایوپ
نشانهشناختی رنگ ،در کوجاهجردن زیان به انتقال پیام و جولیب یمنا ییپردازد و باه یثاباة داک
الدة یمنادی ،ییجوانب به صورت نظامینابی ،در پیوناب باا ساازههاای درون یتنایِ نوشاتار و
جصودر در یتنِ بیلبورد و در پیونب با بافتِ یوقمیتی و بافتِ ا تماعی -فرهنگای یمنااپردازی
کنب با جو ه به ادن که شیوپ نشانهشناختی رناگ در ژانار بیلباورد ،از ایراناات یمنااپردازی
ودژهای برخوردار است که سادر نشانگانهای درون یتنی یاننب نوشتار دا جصودر ،دریاواردی
از آن برره ینب نیستنب ،بررسی قابلیتهای نظام نشانهای رنگ در ژانر بیلباورد ،باه شناساادی
نبههای ناشناختة یمنادی ینجر ییشود کاه یایجواناب یساتقیما در طراحای و جفسایر یاتنِ
بیلبورد به کار گرفته شود
بر ادن اساس ،در ادن پژوهش ،به واکاوی نحوپ یمناپردازی نظام نشانهای رنگ در برخای
بیلبوردهای ججاری شرر جرران ،به روشی نظامینب خواهیم پرداخت هبف پاژوهش ،از داک
سو کشف یمانی نرفتة نظام نشانهای رنگ در گفتمان برخی بیلبوردهای شرر جرران اسات و
از سوی ددگر ،شناسادی نبههاای یمنااپردازی شایوپ نشاانهشاناختی باه ینظاور گساترش
ایرانات رسانة یحیطی بیلبورد است ببدن ینظور ،پیررپ پژوهش ،در فاصلة سالهاای 2931
جا  ،2931به روش ییبانی از یحبودپ شرر جرران گردآوری شب که دربرگیرنابپ ساه بیلباورد
ججاری شرکتهای بیماة یملام ،پاودر جااژ و اسانک چایجاوز اسات و باه روش پاژوهش
جوصیفی-جحلیلی واکاوی و جحلیل شب در ادن زیینه از رودررد جلفیقی برره گرفتاه شاب کاه
دربرگیرنبپ روش نشانهشناختی کرس 1و فان لیوون ،)1001( 5فان لیاوون ( )1022و هاولتز
4. G. Kress
5. T. Van Leeuwen
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شوهه )1006( 6بود درنرادت ،واکاوی پیررپ پژوهش بر پادة پیونابهای بیناایتنی باا عناصار
فرهنگی و ا تماعی در فضای ادران ایروز انجام شب
به طور کلی ،پژوهش حاضر از پنه بخش جشریل شبه است در بخش نخست که یقبیة
حاضر است به طرح یسثله ،هبف پژوهش و یمرفی بخشهای گونااگون پاژوهش پرداختاه
ادم در بخش پیشینة پژوهش ،یرمجردن پژوهشهای انجامشبه در ارجباط باا نظاام نشاانهای
رنگ را یرور خواهیم کرد در قسمت یبانی نظاری پاژوهش ،باه یمرفای رودرارد جلفیقای
پژوهش خواهیم پرداخت در بخش بحث و بررسی ،به واکاوی سازوکار یمنااپردازی رناگ
در پیررپ پژوهش خواهیم پرداخت در بخاش نتیجاهگیاری و پیشانرادات ،باه ما بنابی
دافتههای پژوهش خواهیم پرداخت و پیشنراداجی در پیونب با یوضوع پژوهش ارائه خاواهیم
کرد
 -2پیشینة پژوهش
پژوهشهای گوناگونی در زیینة ودژگیهای رنگ صورت گرفته است کاه بار شارلگیاری
سازوکارهای یمناپردازی رنگ در روش نشانهشناسی ا تماعی و رودرردهاای یشاابه جاثییر
نرادهانب چنانره بیرن )11-91 :2363( 7ییگودب ،اوستوالب 8رنگهای اصلی را به صاورت
دک طیف هشترنگی ارائه کرد ،و به گفتة اسارات ،)17-25 :2363( 3پاس از اوساتوالب،
لوشر 20به یمرفی یبانی نظری روانشناسی رنگ پرداخت به باور کرس و فان لیاون (:1001
 )916-911گوجه ،22با الرام از آرای لوشار باه بررسای جاثییر روانشاناختی رناگ بار افاراد
پرداخت و بحث بینافرددت 21را دربارپ رنگ یطارح کارد وی دردافات برخای گاروههاای
انسانی از مله کودکان و زناان بیشاتر جحاتجاثییر رناگهاا قارار یایگیرناب پاس از آن،
کانبدنسااری )2377( 29دو ودژگاای در یااورد رنااگ یمرفاای کاارد ودژگاای نخساات رنااگ،
6. L. Holtzschue
7. F. Birren
8. W .Ostwald
9. I. Scott
10. M. Lüscher
11. J .Goethe
12. interpersonal
13. S. Kandinsky
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دربردارنبپ ارزش یستقیم 21است که جاثییر فیزدرای و دداباری رناگ بار بیننابه را بررسای
ییکنب؛ به طوری که رنگها ییجواننب به سوی یا حرکت کننب دا از یاا دور شاونب ودژگای
دوم رنگ ،ارزش پیونبدهنبگی 25آن است که بر اساس آن پبدبههای نماددنی و اود دارناب
که دارای ارزش عاطفی باالدی هستنب برای نمونه ،بین رنگ قریز و خون داا شامله ارجبااط
و ود دارد
با ارائة نظردههای گوناگون در یورد ودژگیهاای رناگ ،پاژوهش در ادان زییناه بسایار
گسترش دافت؛ از مله بلیزی 26و ددگران ( )2389در بررسیهای خود نشاان دادناب رناگ
حتی در انتخاب دک فروشگاه نیز جثییرگذار اسات در یقابال ،کاادزر )2381( 27باا بررسای
ارجباط بین رنگهای ودژه و پاسخ افراد دردافت شواهب قطمی در ادان زییناه و اود نابارد
فرانسیس )2335( 28نیز با بررسیهای خود به ادن نتیجه رسیب که رنگ به صاورت یساتقیم
بر ارزدابی کیفیت یحصول جثییر ییگذارد گاربر 23و ددگران ( )79-68 :1000اشاره کردهانب
طراحی بستهبنبی غذاها با رنگهای یتفاوت ییجوانب یزههای یختلفی را به یشتردان ینتقال
کنب کافمن )1001(10بیان کرده است رنگها دری از یرمتردن عناصر جثییرگذار در ارجباطات
هستنب که برای بر سته کردن اطالعات خاص و دا لب جو ه یخاطب باه کاار یایروناب
آلپرت 12و ددگران ( )1005اشاره کردهانب پژوهشگران ،وابستگی بین رنگها و احساسات را
آزیودنب و دردافتنب رنگهای زرد ،نارنجی و آبی احساس شادی را در افراد بر یایانگیزانناب
ایا قریز ،سیاه و قراوهای رنگهاای ناراحتکننابهای هساتنب و ادان احساساات (شاادی و
ناراحتی) در ییان گروههای سنی یختلف به صورت یشابه جثییر ییگذارنب همچنین عوایال
یحیطی از مله رنگها با لب نظر یشتری احتمال خردب را افازادش دهاب اکساتوت 11و
اکستوت )1029( 19عالوه بر ادنره جثکیب کردنب رنگهاا برسااختة نهان بشارنب و واقمیات

14. direct value
15. associative value
16. J. Bellizzi
17. P .Kaiser
18. F .Francis
19. J. Garber
20. C. Kaufman-Scarborough
21. M. Alpert
22. A. Eckstut
23. J. Eckstut
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بیرونی نبارنب ،به بررسای یبناای فرهنگای یفااهیم رناگ و جاثییر آن بار جبلیطاات یحیطای
پرداختهانب
عالوه بر ادن ،برخی پژوهشهای ادرانی نیز یباحثی را در یورد کااربرد رناگ در حاوزپ

جبلیطات و بیلبوردهای شرر جرران یطرح کردهاناب از ملاه روساتا و خوداه (-105 :2986
 )101بیان کردهانب هر رنگی قبرت جثییرگاذاری وداژهای دارد و برخای واکانشهاای افاراد
نسبت به رنگها به صورت رفتار اکتسابی بروز یایداباب در حاالی کاه برخای باه صاورت
پاسخهای فیزدولوژدری نمود پیبا ییکنب به باور افشار یرا ر ( )961 :2987رناگ ناه جنراا
خاصیت نمادانبن نوعِ یحصول یحتوای بسته را دارد ،بلره ییجوانب بیانگر یزه ،بو ،شارل و
حتی ییزان حرارت باشب کاودانی ( )188-181 :2987یینودساب خاصایت روانای رناگهاا
سبب شبه است از آنرا در زییناههاای گونااگونی از ملاه ججاارت ،جبلیطاات ،فضاساازی
یحیطهای اداری ،فنی ،آیوزشی ،جفردحی و یواردی از ادان قبیال اساتفاده شاود بیاباانی و
روغنی گلپادگانی ( )2930نیز جثییر روانی هر دک از رنگها را به جفصیل یورد بررسای قارار
دادهانب اربابیاان ( )2930باه بررسای رناگ و نقاش آن در بساتهبنابی ابازارآالت صانمتی
پرداختنب به اعتقاد آنان رنگ ابزار بر ستهای در بستهبنابی یحصاوالت صانمتی اسات کاه
دارای عملرردهای لب جو ه ،جحمیل کاال بر یشتری ،ادجاد کشش بصری و ادجاد ارجبااط
یثبت با یشتری است
ینفرد و ددگاران ( )18 :2931باا اساتفاده از رودراردی جلفیقای در روش نشاانهشناسای
ا تماعی به بررسی بیلبوردهای برار فاطمی پرداختنب نتاده پژوهش آنان به طور کلی نشاان
داد الگوی کاربرد نظام نشانهای رنگ با در نظر گرفتن بافت ا تماعی -فرهنگی ادران ایاروز
در بیلبوردهای برار فااطمی بیاانگر ادان یفراوم اسات کاه باه ینظاور بزرگباشاتِ یراسام
سوگواری دهة فاطمیه ،عناصر نظام اسطورهای شن نوروز بسیار انبک به کار رفتهاناب و در
یواردی حذف شبهانب و در عوض ،فرا رسیبن یوسم برار و نو شبن طبیمت نودب داده شبه
است همچنین همبافتسازی یراسم سوگواری با نمادانبن لوههادی از یوسم برار جا حبی
ینجر به کمرنگ شبن عناصر اسطورهای سوگواری در پیوناب باا یراسام اداام فاطمیاه شابه
است به طور کلی ،چنانچه یشااهبه شاب ،یمنااپردازی رناگ بار پاداة روش نشاانهشناسای
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ا تماعی در بیلبوردهای ججاری شرر جرران کمتر یورد بررسی قرار گرفته است در ادایه باه
یرور یفاهیم نظری پژوهش خواهیم پرداخت
 -1مبانی نظری پژوهش
دستور نقشگرای سازگانی جوسط هلیبی 11و ددگران ( )2378یمرفی شب؛ چنانراه ساساانی
( )13 :2983یینودسب در برخی یفاهیم الرامبخش روش نشانهشناسی ا تماعی15بوده است
در روش نشانهشناسی ا تماعی ،کرس و فان لیون از مله افرادی بودنب که باه دنباال ارائاة
یبلی برای جمایی نظامهای نشانهای از مله رناگ برآیبناب باه بااور کارس و فاان لیاون
( )6 :1006در ادن رودرارد ،یرام «نشاانهساازی »16اسات ناه نشاانه چراکاه رناگ نشاانة
انگیختهای 17در نظر گرفته ییشود کاه یمناای آن از پایش جمیاینشابه نیسات و در فرادناب
نشانهسازی ،بر پادة عالدق 18سازنبگانِ نشانه و جوافق باین گاروههاای ا تمااعی -فرهنگای
بازسازی و جولیب ییشود ادن ببدن یمناست که نشانههای رنگ قاعابهینبناب ایاا قاراردادی
نیستنب کرس و فان لیون ( )951-918 :1001با الرام از دستور نقشگرای نظامیناب هلیابی،
اصطالح «ینب » 13رنگ برای «دستور »90رنگ به کار رفت که ینظور از آن ،قاعبهینبیهاادی
است که از عالدق سازنبگان نشانة رنگ ناشی ییشود و وظیفة ینب رنگ ،کشاف جماادالت
و عالدق یختلف سازنبگان نشانه در گروههای یختلف ،کوچک دا بزرگ ،یحلی داا راانی
است؛ چرا که یمنای نشانة رنگ حالت اسطورهای دارد عالوه بر ادن ،نظاام نشاانهای رناگ
دارای فرانقشهای انبدشگانی ،بینافردی و یتنی است که بر پادة یشخصههای کمینة رناگ و
با در نظر گرفتن روابط بینایتنی و در پیونب با بافت ا تماعی -فرهنگی ییجواننب یمناا جولیاب
کننب پیش از واکاوی نظام نشانهای رنگ بادب جو اه نماود در ادان رودرارد یاتنهاا چناب
شیوهانب ،ببدن یمنا که دربرگیرنبپ الدههای یختلفی یاننب جصودر ،زبان و رنگ هستنب و یمناا

24. M. A. K. Halliday
25. social semiotics
26. sign-making
27. motivated
28. interest
29. resource
30. grammar
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از طردق ادن نشانهها جحقق پیبا ییکنب بر ادن اساس ،در نشانهشناسای ا تمااعی باه اای
یطالمة دک شیوپ نشانهشناختی در شرادطی ادساتا ،باا چناب ناوع شایوه باا شارادطی پوداا و
کاربردیبار روبهرودیم پس بادب جا حب ایران بیشاتردن عوایال و پارایترهاای جثییرگاذار در
یمناسازی را در نظر بگیردم در ادن راستا ،با جو ه به ادنره شیوپ رناگ باه جنراادی حضاور
نمیدابب و عمبجا به وسیلة شیوپ جصودر نمادان ییشود ،در نظر گرفتن سازوکار یمنااپردازی
جصودر در جحلیال بیلبوردهاای ججااری یاورد بررسای ،یفیاب باه نظار یایرساب در ادایاه
فرانقشهای رنگ و جصودر و یشخصههای کمینة رنگ به یثابة ساازوکار یمنااپردازی رناگ
یمرفی خواهنب شب
 -3-1فرانقشهای رنگ
کرس و فان لیون ( )953-950 :1001و فان لیون ( ،)56-79 :1022بر پادة ددابگاه هلیابی،
سه فرانقش انبدشگانی ،بینافردی و یتنی در پیونب با نشانة رنگ ارائه کردنب بر پادة فارانقش
انبدشگانی ،رنگ ییجوانب به اشیاء ،یرانها ،افراد و به طور کلی به انبدشاههاا ار ااع دهاب
برای نمونه رنگ پرچم دک کشور نماداننابپ یلیات خاصای اسات همچناین کارخاناههاای
یاشینسازی دنیا از رنگهای خاصی برای ار اع به یحصوالت خود استفاده ییکنناب بارای
نمونه رنگ آبی جیرپ شرکت بی ام وی 92با رنگ آبی جیارپ شارکت فاورد 91یتفااوت اسات
عالوه بر ادن ،نمادهادی برای رنگها و ود دارنب برای نمونه رنگ سفیب برای یمصوییت و
پاکی به کار ییرود ادن رنگها کاربرد یحبود ایا قاعبهینابی دارناب فارانقش انبدشاگانی
رنگ به ادن یوارد یحبود نمیشود ،بلره در آیار هنرینبان نقاشای کاه از رناگ بارای بیاان
درونیات و انبدشهها استفاده ییکننب ،به صورت آزادانهجری ینجر به جولیب یمانی بدابجری
برای رنگ ییشود که ییجوانب به یثابة دستور رنگ در بین گروههاای ا تمااعی -فرهنگای
کوچکجر یورد یقبول واق شود بر اساس فرانقش بیناافردی ،هماانطاور کاه بارای گفتاار
ییجوان «کنشهای گفتاری »99در نظر گرفت ،برای رنگ هم ییجوان «کنشهای رناگ »91در
31. BMW
32. Ford
33. speech act
34. color acts
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نظر گرفت در ادن راستا رنگ ییجوانب دارای کنشهادی در ارجباط با افراد باشب برای نمونه
رنگها ییجواننب ییزان اضطراب را کاهش دهنب دا باال ببرنب در ادان یاورد باه دلیال ادنراه
رنگ در ارجباط با افراد کنشی را انجام ییدهب و بیانگر انبدشه نیست ،از فرانقش انبدشگانی
یتمادز ییشود بر پادة فرانقش فرایتنی رنگ ،ییجوان در یتن چنب شیوه داللتهاای خاصای
برای رنگ در نظر گرفت برای نمونه رنگهای یختلف در ساختمانهای اداری ،از دک ساو
بخشهای گوناگون را یجزا ییکنب و از سوی ددگر ،بین آن بخشها انسجام برقرار ییکننب
همچنین انسجام یتنی ییجوانب با هماهنگی رنگی 95افزادش دابب برای نمونه اگر رناگهاای
اجاق از در ة روشنی درسانی برخوردار باشانب ،یایجوانناب باعاث افازادش انساجام شاونب
هرچنب کرس و فان لیون در فرانقش یتنی رنگ بر هماهنگی رنگی جثکیاب کاردهاناب ایاا باه
اعتقاد نگارنبگان در زیینة فرانقش یتنی ییجوان عالوه بر هماهنگی رنگی به ودژگای جضااد
یرمل (رنگهای یرمل) 96نیز جو ه کرد هولتز شوهه ( )77-76 :1006یینودسب رنگهای
یرمل یشتمل بر دو فام روبهروی هم در دادرپ رنگ است و هر زوج رنگ یرمل ،سه رناگ
اولیه (زرد ،آبی و قریز) را دربردارد که آنرا از نظر فیزدولوژداک رضاادتبخاش هساتنب دو
رنگ یرمل اگر در کنار هم قرار گیرنب ،دربدگر را جقودت ییکننب ،یاننب رناگهاای سابز-
قریز ،زرد-آبی و نارنجی-بنفش همچنین بر پاداة فارانقش یتنای ،شایوپ رناگ یمماوال باا
شیوههای نشانهشناختی نوشتاری و ددباری هماراه یایشاود کاه گااهی صارفا باا درای از
نظامهای نشانهشناختی کالم دا جصودر همراه شبه و گاهی شیوپ رناگ از طرداق شایوههاای
کالیی و ددباری جقودت شود در نرادت بادب جو ه کرد که ادن سه فرانقش رنگ همزیان باا
هم عمل ییکننب برای نمونه رنگها بر روی نقشه عالوه بر ادنره نمادانگر پبدبپ خاصیانب،
انسجام یتنی نقشه را نیز افزادش ییدهنب
 -2-1فرانقشهای تصویر
با جو ه به ادنره در یتن چنب شیوه ،نشانة رنگ یستقال حضور نمیدابب ،بررسی فرانقشهای
جصودر ،به ودژه ابماد آییختهشبه با رناگ ،ضارورت دارد کارس و فاان لیاون ()11 :1006
35. color harmony
36. complimentary colors

سازوکار یمناپردازی رنگ در بیلبوردهای ججاری شرر جرران :یطالمة یوردی بیلبوردهای ججاری 63/

یینودسنب بر پادة فرانقش انبدشگانی 97جصودر ،پیام جصودر به وسیلة ارجباط شیوپ جصاودر باا
بافت بیرون 98ینتقل ییشود و ارجباط شیوههای گوناگون با طرحوارههای فرهنگای

93

ایماة

بالفصل ،سبب خوانش یمنا ییشود به همین دلیل گاهی جصاودر دک ایماه بارای ایماة
ددگر گنگ و نایفروم است فرخ عراقی ( 61 :2930و  )66بیان کارده اسات یفراوم جصاودر
سفرپ افطار برای جمایی وای قابل درک نیست؛ با ادن و ود ،باا گساترش پبدابپ راانی
شبن و به یبد رسانههای ممی ،طرحوارههای فرهنگی رانی نیز به چشم ییخورد بارای
نمونه اگر در جصودری از خروسخوان برای اشاره به زیان صرف صبحانه استفاده شاود ،در
همة فرهنگها خروسخوان به صبحگاه و هنگام صرف صبحانه اشاره دارد
کرس و فان لیون ( )11 :1006اشاره ییکننب بر پادة فرانقش بینافردی ،10جصودر ییجواناب
با یخاطب ارجباط برقرار کنب در ادن زیینه ییجوان به فاصلة ا تماعی جصودر باا یخاطاب و
افق ددب 12اشاره نمود فاصلة ا تماعی جصودر با یخاطب ،نسبی و پیوستاری است؛ چنانچاه
فاصلة جصودر با یخاطب نزددک باشب ،رابطة یخاطب و جصودر صمیمانه است و هرچه ادان
فاصله بیشتر باشب ،رابطة یخاطب و جصودر ،خنثیجر و غیرشخصیجر است عاالوه بار ادان،
زاودة دوربین در جصودر یمرن است از باال ،پادین دا رودررو نشاان داده شاود اگار جصاودر
رودررو باشب ،یوا رة جصودر و یخاطب از نوع یستقیم است ایاا چنانچاه جصاودر رودررو
نباشب ،ارجباط جصودر و یخاطب گسسته است اگار افاق دداب جصاودر از بااال باشاب ،بیننابه
قبرجمنب قلمباد ییشود و هنگایی که افق ددب از پادین باشب ،فرد دا شیء بازنماادیشابه در
جصودر قبرجمنب فرض ییشود و بر پادة فرانقش یتنی ،11خوانش عرسهاا در فرهناگهاای
غربی به صورت دوقطبی صورت ییگیرد حقبین ( )295 :2930یینودسب یمموال در سمت
چپ [در فارسی در سمت راست] ،جصودر اطالع کرنه 19قارار دارد و در سامت راسات [در
فارسی در سمت چپ] ،اطالع نو11حضور ییدابب همچنین فارخ عراقای ( 61 :2930و )66
37. ideational metafunction
38. cotext
39. cultural schemata
40. interpersonal metafunction
41. perspective
42. contextual metafunction
43. old/given information
44. new information
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بیان ییکنب قرار گرفتن جصودر در باال ،نمادانگر یفروم ادبهآل15باودن اسات و قارار گارفتن
جصودر در پادین بیانگر یفروم واقمی 16بودن است همچنین در یرکز ،یفراوم یحاوری و در
حاشیه ،یفاهیم کماهمیتجر قرار دارنب
 -1-1مشخصههای رنگ

87

کرس و فان لیون ( )950-953 :1001و فان لیون ( )17-15 :1022و هولتز شوهه (:1006
 ،)30-71در جحلیل ودژگیهای رنگ ،برخی یشخصههای رنگ را ارائه کردهانب که
پیوستاریانب و لزویا جمادزدهنبه نیستنب انواع یشخصههای کمینة رنگ به شرح زدر هستنب:
تیره-روشنی :84ودژگی جیره-روشنی دربرگیرنبپ بینرادت روشن جا بینرادت جیره است در
چرخة رنگ ،زرد بیشتردن درخشنبگی (یمادل خاکستری روشن نزددک به سفیب) و بنفش
کمتردن درخشنبگی (یمادل خاکستری جیره نزددک به سیاه) را دارد بر اساس ادنره جاردری
و روشنادی در زنبگی روزیرپ بشر از مله ججربههای بنیاددن یحسوب ییشونب ،ادن
ودژگی در جمایی فرهنگها و ود دارد هرچنب یمرن است جفاوتهادی بین فرهنگهای
گوناگون و ود داشته باشب
درجة اشباع :83ینظور از در ة اشباع رنگ ،ییزان خلوص نسبی آن است به شبدبجردن
نمود دک فام رنگ اشباعشبه ،خالص دا کایل ییگودنب که دارای بیشتردن یقبار رنگیاده
است یقیاس اشباع از بیشتردن حب اشباع جا کمتردن آن را شایل ییشود و رنگ اشباع آن
است که با سیاه ،سفیب و خاکستری ناخالص نشبه باشب بر پادة ادن ودژگی ییجوان ییزان
جثییرگذ اری عاطفی را بررسی کرد برای نمونه ،باالجردن حباشباع ییجوانب به یمنای
یخاطره طلبی باشب ایا در کاربرد عاییانه زننبه باشب در حالی که در ة اشباع پادین ییجوانب
نشاندهنبپ نافذبودن باشب و در کاربرد عاییانه جباعیکننبپ سردی و کسلی باشب
45. ideal
46. real
47. features of color
48. value
49. saturation
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درجة خلوص :50در ة خلوص ،به جطییرات شبت فام دا کنتراست باین کابر 52و واضا

51

گفته ییشود جمام رنگهای فامهای چرخة رنگ صبدرصب خالصانب که یشتمل بر فامهای
اولیة قریز ،زرد ،آبی و فامهای یانودة نارنجی ،سبز ،بنفش و رنگهای بینابین آنرا هستنب در
ادن زیینه حتی اگر در ة خلوص کاهش دابب ،یمرن اسات هودات رناگ حفاد شاود ایاا
وضوح آن کاهش دابب همچنین در ة خلوص اصطالحی نسبی است
تلفیقشدگی (تلفیق متضادها :)51یقیاسی است که از رنگ جلفیقشبه 51جا رنگ درنواخات

55

را دربرییگیرد رنگ جلفیقشبه نمادانگر شرادط یرانی ،زیانی و طرافیاادی خاصای اسات،
یاننب رنگ چمن در نواحی یختلف که جحتجثییر شرادط اقلیمی گوناگون جطییر یایکناب در
حالی که رنگهای درنواخت ،نشاندهنبپ کیفیات عمویی اشیاء هساتنب؛ بارای نموناه رناگ
چمن عمویا سبز است رنگ درنواخت دارای صبقِ انتزاعی است ایا رنگ جلفیقشبه دارای
صبق واقمی است رنگهای جلفیقشبه دربرگیرنابپ رناگهاای یالثاه داا رناگهاای خنثای
کرویاجیک 56یاننب قروهای هستنب که نه فام قابال جشاخیص دارناب و ناه جرکیبای از سایاه و
سفیبنب همچنین ودژگی جلفیقشبگی ،رنگهای آکرویاجیک 57را شایل ییشونب که هیچ فاام
قابل جشخیصی نبارنب و یخلوطی از سیاه و سفیب هستنب بارای نموناه خاکساتری یطلاق از
جرکیب سه رنگ اصلی به و ود ییآدب
تک فامی -چندفامی :54یقیاسی است که از رنگهای جکفام 53جا رنگهای بسایار یتناوع را
شایل ییشود جنوع دری از ابزارهای نشانهشناختی است؛ برای نمونه در دکوراسایون ینازل،
افراد به دلیل جرس از اشتباه از رنگهای یتنوع استفاده نمیکنناب کاه در جازئین دکوراسایون

50. purity
51. hybridity
52. pure
53. modulation
54. modulated
55. flat
56. chromatic
57. achromatic
58. differentiation
59. monochrome
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ینزل ،جنوع رنگی باال به یمنای «شجاعت» و جنوع رنگی یحبود به یمنای «جرساودی» اسات
هرچنب در بافتهای یوقمیتی ددگر کاربرد رنگهای کمتر ییجوانب یمانی یثبتی داشته باشب
گرمی -سردی :10بر اساس ادن ودژگی رابطة رنگها و جثییرات نهنیشان بررسی ییشاونب
ادن یقیاس دربرگیرنبپ رنگ آبی جا رنگ قریز است که قریز در انترای یقیاس قرار دارد کاه
با گریی ،انرژی و بر ستگی یرجبط است ایا آبی در سوی ددگار یقیااس قارار دارد کاه باا
سردی ،آرایش و فاصله در ارجباط است پیوستار گریای-ساردی کاربردهاای بسایاری دارد
برای نمونه رنگهای قریز ،زرد ،نارنجی گرم هستنب و رنگهاای سابز ،آبای و بانفش سارد
هستنب
 -8بحث و بررسی
در ادن بخش ،نگارنبگان در پی پاسخ به ادن پرسش کاه ’چگوناه نظاام نشاانهای رناگ در
بیلبوردهای یورد بررسی یمناپردازی ییکنب؟‘ ،به واکاوی سازوکار یمناپردازی رنگ در ساه
بیلبورد ججاری شرکتهای بیمة یملم ،پودر جاژ و اسنک چیجوز در شرر جرران پرداختاهاناب
در ادن زیینه از رودررد جلفیقی پژوهش به یثابة ابزار پژوهش استفاده کردهاناب و باا در نظار
گرفتن بازبافتسازی عناصر فرهنگی بر پادة روابط بینایتنی در فضای ا تماعی اداران ایاروز
به بحث و بررسی پرداختهانب در ادایه ،در سه زدربخش باگانه ،یمناپردازی رناگ در ساه
بیلبورد ججاری به شیوپ جوصیفی-جحلیلی یورد بررسی قرار گرفته است
 -3-8بیلبورد شرکت بیمة معلم
همانطور که یشاهبه خواهیب کرد ،جصودر شمارپ ( )2نمادانگر بیلبورد ججاری شارکت بیماة
یملم است که در آن هشت فام رنگی به کار رفته است پسزیینة بیلبورد به رنگ آبی اسات
که فام سرد و جیره است ایا با نوار زرد اخطار به دو نیم شبه است که در قسامت بااالی آن،
رنگ آبی دارای اشباع باال و جلفیقشبگی بسیار است در حالی که رنگ آبی در پادین در اة
اشباع پادینجری دارد و جلفیقشبه نیست نوار زرد اخطار از نوع فام گرم ،با در ة اشباع باال،

60. hue
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خالص ،روشن ،جلفیقنشبه در ایتباد چپ به راست بیلبورد به صاورت یاورب قارار دارد و
بر روی آن ،عالیت و نوشتة خطر به رنگ یشری نگاشته شبه است و رنگ یشری فام جیره،
ناخالص ،جلفیقشبه و با اشباع باال است همچنین قسمت باالی بیلبورد به رنگ سفیب اسات
که فام روشن و ناخالص است که جا حبی جلفیقشبه و دارای ساادة جیاره اسات در گوشاة
باالی سمت راست بیلبورد ،دک حلقة نجات غردق به دور نوار زرد اخطار انباخته شابه کاه
به رنگ سفیب و آبی است و رنگ سفیب دارای اشباع بااال ،جلفیاقنشابه ،ناخاالص و روشان
است رنگ آبی با در ة اشباع پادین ،خاالص ،روشان و کرویاای سارد اسات در پاادین و
سمت چپ بیلبورد ،شمار جبلیطاجی به رنگ سفیب با اشباع ییانه ،روشان و جلفیاقنشابه قارار
دارد در ایتباد چپ به راست و پس از شمار جبلیطاجی ،خبیات شرکت بیمة یملم باا نوشاتة
کوجاهی جوضی داده شبه است و در ینتریالیه سمت راسات پاادین جصاودر ،ناام ججااری و
لوگوی شرکت بیمه به همراه آدرس سادت ادن شرکت آیبه است لوگاوی شارکت از داک
بیضی یورب به رنگ آبی جیره ،با در ة اشباع پادین ،خالص و جلفیقنشبه جشریل شبه است
که در ییان آن نام شرکت به رنگ سفیب قرار دارد آدرس سادت نیز به رنگ سفیب باا در اة
اشباع ییانه ،ناخالص و فام روشن آیبه است عالوه بر ادن ،چنب نوع جضاد رنگی در بیلبورد
و ود دارد از مله بین رنگ آبی و زرد جضاد یرمل و ود دارد بین رنگ سیاه و سافیب و
رنگ آبی و سفیب جضاد و ود دارد همچنین نوعی هماهنگی رنگی بین رناگهاای آبای باا
ودژگیهای یختلف و ود دارد

تصویر شمارة ( .)3بیلبورد تجاری شرکت بیمة معلم
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به ینظور واکاوی یمناپردازی نظام رنگ در ادن بیلباورد باداب اشااره کارد کاه طرحاوارپ
فرهنگی نوار زرد اخطار از طردق روابط بینایتنی در ادن بیلبورد بازبافتسازی شبه است کاه
جا حبی بویی شبه است که دارای در ة اشباع باال و خالص ،جلفیقنشابه و روشان اسات
ادن نوار زرد اخطار ،در فضاهای شرری برای لوگیری از خطر دورجاادور یراان در دساتِ
جممیر کشیبه ییشود در بررسی فرانقش یتنی رنگ ،طرحوارپ فرهنگی حلقة نجاات غرداق
که برای لوگیری از غرق شبن استفاده ییشود ،در بیلبورد بازبافتسازی شبه اسات ادان
دو طرحوارپ بازبافتسازی شبه در پیونب با ددگار ساازههاا از ملاه یاتن دداباری و یاتن
نوشتاری در جولیب یمنا به کار ییرونب همچنین بر پاداة فارانقشیتنای رناگ ،ناوعی جضااد
یرمل در بیلبورد یشاهبه ییشود؛ در قسمت باالی سمت راست بیلبورد ،بین رناگ آبای و
زرد جضاد یرمل و ود دارد ادن جضاد یرمل در پیونب با دو طرحوارپ فرهنگی یورد اشااره
است که رنگ زرد در ارجباط با نوار زرد اخطار ،داللت بر خطر دارد و رنگ آبی در پیونب باا
حلقة نجات غردق برای یفروم نجاتدهنبگی به کار رفته است از سوی ددگار ،گارم باودن
رنگ زرد ،جا حبی در پیونب با خطر و سرد بودن رنگ آبای در پیوناب باا آرایاش و اینیات
است همچنین باال بودن در ة اشباع رنگ آبی و زرد داللت بر اغراق یمنای نجاتدهنابگی
و خطر دارد از سوی ددگر ،رنگ سفیب در حلقة نجات غردق در جضاد با رنگ سیاه در ناوار
زرد اخطار است و رنگ سفیب برای نمادش شمار جبلیطاجی نیز به کار رفته است؛ در حالی که
رنگ سیاه برای بیان یفروم خطر و نمادش عالیت خطر استفاده شابه اسات جقابال سایاه و
سفیب نیز داللت بر یفروم خطر و نجاتدهنبگی دارد که جثدیبی بر یفاهیم یارجبط باا جضااد
یرمل زرد و آبی است ادن یفاهیم ،همسو با شامار جبلیطااجی «یملام ناا ی انساانهاسات»
هستنب همچنین ادن شمار جبلیطاجی و نام ججاری «بیمة یملم» ییجواننب در پیونب باا درابدگر
قرار گیرنب و از ادن طردق یفروم نا ی بودن یملم در شمار جبلیطاجی به ناام ججااری شارکت
بیمة یملم ،انتقال دابب که بیانگر یفراوم نجااتدهنابه باودن بیماة یملام اسات باه عاالوه،
هماهنگی رنگی بین انواع رنگ آبی بین حلقة نجات غردق و لوگوی شرکت بیماة یملام در
بیلبورد یشاهبه ییشود که ییجوانب بیانگر یفروم نجاتدهنابگی باشاب در نرادات بار پاداة
فرانقش یتنی جصودر که در پیونب با فرانقش یتنی رنگ است ،در سمت راسات و بااال قارار
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گرفتن جصودر حلقة نجات غردق به یمنای آن است که یفروم نجات از خطار بارای بیننابه،
ادبهآل و از پیش شناختهشبه است در پادین بیلبورد ،قرار گرفتن لوگوی شارکت در سامت
راست ،یمرفی خبیات در یرکز و شمار جبلیطاجی در سمت چپ به جرجیب داللت بر شاناخته
بودن لوگو ،اهمیت خبیات شرکت و نو بودن شمار جبلیطاجی برای بیننبه است کاه هار ساه
جمبیری واقمی برای بیننبه دارنب بر پادة فرانقش بینافردی جصودر ،به دلیال ادنراه بیلباورد از
نمای نزددک و فاصلة آن با یخاطب کم و افق نیز یساتقیم اسات ،هار دو در ادگااه برابار
قبرت قرار گرفتهانب فرادنب یمناپردازی رنگ در بیلبورد ججاری شرکت بیمة یملم در بول
شمارپ ( )2به نمادش درآیبه است
جدول شمارة ( .)3معناپردازی رنگ در بیلبورد شرکت بیمة معلم
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 -2-8بیلبورد شرکت مواد شویندة تاژ
جصودر شمارپ ( )1یتملق به بیلبورد ججاری شرکت جاژ است که در آن حبود پنه فام رنگای
به کار رفته است پسزیینة بیلبورد به رنگ آبی روشن با در ة اشباع پادین ،خاالص ،جلفیاق
نشبه و سرد است در یرکز و گوشة سمت چپ بیلبورد ،جصودر یرب سفیب رنگی قرار دارد
که شبیه به بسته بنبی یحصول جاژ است و لوگو و شمار جبلیطاجی شرکت جاژ بر روی آن قرار
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گرفتهانب رنگ سفیب یرب و فام ناخالص ،روشن ،جلفیقنشبه با اشباع باال است در یرب  ،نام
یحصول به رنگ قریز با اشباع باال ،خالص ،نسبتا جیره و جلفیقنشبه است که از نوع کرویای
گرم است و در اطراف آن دو بیضی به رنگ آبی و ود دارد که نخستین بیضی به رنگ آبای
روشن ،خالص ،با در ة اشباع پادین و جلفیقنشبه است و دویین بیضی ،آبی جیره ،خالص ،با
اشباع باال و جلفیقنشبه قرار دارد که هار دو کرویاای سارد هساتنب در پاادین یربا  ،شامار
جبلیطاجی به رنگ آبی جیره ،خالص ،با اشباع ییانه ،جلفیقشبه و با فام سرد به کار رفتاه اسات
در گوشة سمت راست بیلبورد ،جصودر یاشین لباسشودی با درب شیشهای قرار دارد که پر از
آب است و یاهی قریز رنگی در حال شناکردن درون آن است آب درون یاشین لباسشاودی
به رنگ آبی روشن با در ة اشباع پادین ،جلفیقنشبه ،خالص و سرد است رنگ قریز یااهی،
دارای در ة اشباع باال ،خالص ،روشن و جلفیقنشبه است که فام گارم اسات درب یاشاین
لباسشودی شیشهای و ددوارپ آن به رنگ خاکستری با در اة اشاباع ییاناه ،جیاره ،ناخاالص،
جلفیقشبه و فام سرد است و سادههای جیرپ رنگی بار روی آن ددابه یایشاود همچناین در
جصودر چنب نوع هماهنگی رنگی یاننب هماهنگی رنگای آبای ،سافیب و قریاز و اود دارد و
جضاد بین آبی و قریز و ود دارد

تصویر شمارة ( .)2بیلبورد تجاری پودر شویندة تاژ

به ینظور واکاوی نحوپ یمناپردازی نظام نشانهشناختی رنگ در ادن بیلبورد ججااری باداب
اشاره کرد که بر پادة فرانقش انبدشگانی رنگ ،یاهی قریز در ادن جصودر داللت بر طرحاوارپ
فرهنگی یراسم نوروز دارد یاهی قریز دری از ا زای سفرپ هفتساین در یراسام باساتانی
نوروز است در حال شنابودن یاهی ،نشاندهنبپ آن است که آب به انابازهای جمیاز و پااک
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است که یاهی قریز به راحتی ییجوانب در آن زنبگی کنب عالوه بر ادان ،هماراه باودن آب،
یواد شودنبه و یاهی قریز در ادن بیلبورد ،ییجوانب به صاورت ضامنی داا از طرداق رواباط
بینایتنی با طرحوارپ فرهنگی خانهجرانی یرجبط شود با بررسی فرانقش یتنی رناگ یایجاوان
اشاره کرد که ادن طرحواره فرهنگی است که بر اساس آن ،ادرانیان به یناسبت ناوروز ،پایش
از فرارسیبن سال نو خانة خود را جمیز ییکننب ادن دو طرحواره در پیونب با ددگر سازههاای
بیلبورد در جولیب یمنا به کار ییرونب عالوه بر ادن ،در پیونب با فرانقش رنگ ،در یاتن چناب
شیوپ ادن بیلبورد ،چنبدن نوع هماهنگی رنگی ددبه ییشود هماهنگی رنگی آبای در رناگ
پس زیینة بیلبورد ،شمار جبلیطاجی و قسمتی از لوگوی شرکت جااژ و آب درون رناگ یاشاین
لباسشودی و ود دارد کاه همگای دارای در اات اشاباع یختلاف هساتنب شامار جبلیطااجی
«همیشه کیفیت ،همیشه جاژ» که به رنگ آبی جیره و اشباع است ،از طردق هماهنگی رنگای و
پیونب با آب جمیزی که یاهی ییجوانب در آن شنا کناب و حلقاة پیرایاون ناام ججااری کاه در
لوگوی شرکت جاژ به رنگ آبی است ،داللت بر یفروم کیفیت جمیزکننبگی پودر شودنبپ جااژ
دارنب عالوه بر ادن ،هماهنگی رنگی بین یاهی قریز و نام ججااری در لوگاوی شارکت جااژ
و ود دارد با جو ه به ادنره یاهی قریز رنگ به طرحوارپ فرهنگای یراسام ناوروز باساتانی
اشاره دارد که در ادن بیلبورد بازبافتسازی شبه است و در پیونب با نام ججاری به رنگ قریز
اشباع قرار دارد ،ییجوانب بیانگر آن باشب که کارکرد یحصول پودر شودنبپ جااژ در پیوناب باا
یراسم نوروز ،جمییزی را برای سالی نو به اریطان ییآورد همچنین نوعی همااهنگی رنگای
فام سفیب در پیرایون یاهی ،پیرایون نام ججاری شرکت جاژ و یرب سافیب و اود دارد رناگ
سفیب یرب در جصودر سمت چپ بیلبورد ،بر پادة شباهت با بستة پودر شودنبپ جااژ ،بار ادان
یحصول داللت دارد که از طردق هماهنگی رنگی در پیونب با دو رگة سفیب رنگی اسات کاه
به دور یاهی قریز و ود دارد که ناشی از جمیزی آب یو ود در یاشین لباسشودی اسات از
طرفی ،پیونب طرحوارپ خانهجرانی و پودر شودنبه و به طور ضمنی جوصیه به استفاده از پودر
شودنبه برای خانهجرانی نوروز نشاندهنبپ کیفیت باالی شستشوی ادان یحصاول اسات در
نرادت کاربرد فامهاای رنگای سارد و گارم قریاز و آبای یایجواناب در ارجبااط باا ودژگای
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کنشگری 62و بررهوری 61قرار گیرنب که ادن ودژگیهاا یایجوانناب از طرداق یشخصاههاای
رنگی جیره-روشنی و در ة اشباع جقودت شونب در ادن ییان رنگ قریز به یثابة کانشگار و
رنگ آبی به یثابة بررهور در نظر گرفته ییشونب که کاربرد رنگ قریز بارای ناام ججااری در
لوگوی یحصول ،نشاندهنبپ کنشگر بودن شرکت جاژ است و اشباع بودن قریاز باه یمناای
شبت باالی کنشگری است ایا کاربرد رناگ آبای در یاورد آب درون یاشاین لباسشاودی،
پسزیینه و پیرایون نام ججاری در لوگو ،نشاندهنبپ برارهور باودن آنراسات کاه اساتفاده از
در ة روشنی باال در یورد رنگ پسزیینه و آب بیانگر شبت بررهوری اسات کاه ناشای از
عمل کنشگر است و در راستای شمار جبلیطاجی «همیشه کیفیت ،همیشاه جااژ» قارار دارد در
نرادت بر پادة فرانقش یتنی جصودر که در پیونب با فرانقش یتنی رنگ است ،در سمت راست
قرار گرفتن جصودر یاشین لباسشودی که یااهی قریازی در حاال شاناکردن در آن اسات باه
یمنای آن است که یفروم پاککننبگی با کیفیات پاودر شاودنبپ جااژ ،بارای بیننابه از پایش
شناختهشبه است و در سمت چپ واق شبن جصودر بستهبنبی پودر شودنبپ جاژ باه هماراه
لوگو و شمار جبلیطاجی بیانگر آن است که ادن جصودر بیانگر اطالع نودی برای بیننبه است
جدول شمارة ( .)2معناپردازی رنگ در بیلبورد پودر شویندة تاژ
ردیف

فامهای رنگی

سازوکار معناپردازی رنگ

3
2

درجة اشباع

اشباع پادین

اشباع

اشباع ییانه

اشباع

اشباع

اشباع ییانه

اشباع

1

میزان خلوص

خالص

خالص

خالص

خالص

خالص

ناخالص

ناخالص

تیره-روشنی

روشن

جیره

جیره

روشن

جاحبی جیره

جیره

روشن

تلفیقشدگی

جلفیقنشبه

جلفیقنشبه

جلفیقنشبه

جلفیقنشبه

جلفیقنشبه

جلفیقشبه

جلفیقنشبه

گرمی-سردی

سرد

سرد

سرد

گرم

گرم

سرد

___

تکفامی-چندفامی

جک فام

جک فام

جک فام

جک فام

جک فام

جک فام

جک فام

طرحوارپ

نام و لوگوی شرکت

فرهنگی نوروز

جاژ
اغراق در پاک -
کننبگی

8
5
1

مشخصههای رنگ

آبی2

آبی1

آبی9

قریز2

قریز1

خاکستری

سفیب

7

فرانقش

4

30
22
21
29

فرانقشهای رنگ

3

اندیشگانی
فرانقش
بینافردی

پیونبهای بینایتنی و

طرحوارپ فرهنگی

برونیتنی

خانهجرانی

جثییر عاطفی بر
بیننبه

القاگر احساس جمیزی

لوگوی یحصول

شمار جبلیطاجی

القاگر احساس

القای احساس

اغراق در پاک -

جمیزی

جمیزی

کننبکی

بستهبنبی یحصول

یاشین لباسشودی

و پودر شودنبپ جاژ

_____

ینشث پاککننبگی

هماهنگی رنگی

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

نبارد

دارد

فرانقش

جضاد رنگی

قریز -آبی

قریز -آبی

قریز -آبی

قریز -آبی

قریز -آبی

نبارد

قریز -سفیب

متنی

پیونبهای درون -

در پیونب با جصودر آب

در پیونب با

بیان نام و لوگوی

جصودر درب یاشین

جصودر بستهبنبی

یتنی

زالل

لوگوی یحصول

شرکت جاژ

لباسشودی

یحصول

کنش شستن

کنش شستن

پاککننبگی قوی

درب یاشین لباسشودی

پودر شودنبپ جاژ

داللت معنایی

در پیونب با
بیان شمار جبلیطاجی

جصودر یاهی
قریز

کنش شستن

پاککننبگی قوی

61. actor
62. patient
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بر پادة فرانقش بینافردی جصودر ،باه دلیال ادنراه جصاودر از نماای نزدداک اسات و فاصالة
ا تماعی جصودر با یخاطب نسبتا کم و افق ددب بیلبورد یستقیم اسات ،بیاانگر آن اسات کاه
بیلبورد با یخاطب رابطة صمیمانهای ادجاد ییکنب و بیننبه و شرکت جاژ در یرجبة درسانی از
نظر سلسلهیراجب قبرت قرار گرفتهانب در بول شامارپ ( )1فرادناب یمنااپردازی رناگ در
بیلبورد پودر شودنبپ جاژ به شیوپ نظامینبی به نمادش درآیبه است
 -1-8بیلبورد شرکت فرآوردة غذایی چیتوز
جصودر شمارپ ( )9بیلبورد ججاری شرکت چیجوز است که صفحة آن به رناگ قریاز اشاباع،
خالص ،نسبتا روشن ،جلفیقنشبه و فام گرم است شمار جبلیطاجی ،دور نوشتة نام ججاری و نام
یحصول نیز به رنگ سفیب اشباع ،ناخالص ،جلفیقنشبه و فام روشان اسات همچناین رناگ
یشری که رنگ جیره ،ناخالص ،جلفیقشبه و با اشباع باال در ادن بیلبورد به کار رفتاه اسات و
در جصودر به صورجی بسیار یحبود و در زدار قسامت شرساتة بیلباورد یشااهبه یایشاود
همچنین جضاد رنگی بین سفیب و قریز و همچنین بین سیاه و سفیب و ود دارد

تصویر شمارة ( .)1بیلبورد تجاری شرکت چیتوز

در جحلیل ادن بیلبورد بادب اشاره کرد که بر پادة فرانقش یتنای رناگ کاه در یاواردی در
پیونب با فرانقش یتنی جصودر است ،در یرکز جصودر نام دری از یحصوالت شرکت چایجاوز
به نام کرانچی قرار گرفته است نام ججاری چیجوز ،از طردق رواباط بیناایتنی باا ساازههاای
غیربااویی ،از شاارکت « »Cheetosاقتباااس شاابه اساات یحصااول اداان دو شاارکت از نظاار
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بستهبنبی ،لوگوی ججاری شباهتهای زدادی باا هام دارناب

69

رناگ قریاز صافحة بیلباورد

ییجوانب در پیونب با بستهبنبی یحصول کرانچی باشب همچنین ییجوانب در پیونب با یازپ جناب
بودن یحصول باشب ایا جمیین داللت قطمی رنگ قریز در ادن زییناه قطمای نیسات بار پاداة
فرانقش یتنی نوعی جقابل سفیب و قریز در بیلبورد یشاهبه ییشود با جو ه باه ادنراه رناگ
سفیب برای بیان شمار جبلیطاجی به کار رفته است ،کاربرد آن جا حبی به صورجی خنثی در نظار
گرفته شبه است که ییجوانب دال بر ارائة خبیات ببون در نظر گرفتن سود اقتصاادی باشاب
کاربرد رنگ یشری ،برای نشان دادن آن است که در جصودر دک کنش صورت گرفته اسات؛
چرا که صفحة جابلوی شرری از ییانه و از قسمتی که نام یحصول نگاشته شبه است ،شرسته
و به دو نیم شبه است و در زدر شرستگی رنگ یشری به کار رفته است کاه کاارکرد رناگ
یشری برای نمادش قابشرنی و در نتیجه بافتزدادی 61و بازبافتساازی 65اسات از ساوی
ددگر جقابل رنگ قریز و یشری و ادجاد شرستگی در جابلوی قریزرنگ ییجوانب در پیوناب باا
جرد بودن یحصول باشب بر پادة فرانقشیتنی جصودر که در پیونب با فرانقش یتنی رنگ اسات،
قرار گرفتن شرستگی در یرکز جصودر بیانگر اهمیت باالدی اسات در پاادین و سامت چاپ
قرار گرفتن شمار جبلیطاجی ،داللت بر واقمیبودن و نوبودن آن برای بیننبه است و قرار گرفتن
نام ججاری شرکت چیجوز در گوشة سمت راست و باالی بیلبورد ،به یمنای ادابهآل باودن و
شناخته بودن آن برای بیننبه است همچنین در پیونب با فرانقش بیناافردی جصاودر ،باه دلیال
فاصلة کم جصودر با یخاطب و افق ددب یستقیم بیلبورد ،رابطة جصودر باا یخاطاب ،صامیمانه
است و یخاطب و بیلبورد در ادگاه درسانی از نظر سلسلهیراجاب قابرت قارار گرفتاهاناب
بول شمارپ ( )9نمادانگر فرادنب یمناپردازی رنگ در بیلبورد اسانک چایجاوز ،باا در نظار
گرفتن سازوکارهای یمناپردازی رنگ به شیوهای نظامینب است

 69شرکت « »Cheetosیتملق به شرکت « »Fritholayدر آیردراست ایا شرکت چیجوز یتملق به گروه صناد غذادی
ددنا است نماد « »Cheetosدک دوزپلنگ کارجونی به نام « »Chester Cheetahاست ایا نماد چیجوز ،ییمونی
کارجونی است در نشان ججاری « »Chee.Tozبین دو واژپ « »Cheeو « »Toozنقطه قرار دارد
64. decontextualization
65. recontextualization
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جدول شمارة ( .)1معناپردازی رنگ در بیلبورد فرآوردة غذایی چیتوز
ردیف

سازوکار معناپردازی رنگ

3

فامهای رنگی
قریز

سفیب

یشری

1

میزان خلوص

خالص

ناخالص

تیره-روشنی

جاحبی جیره

روشن

جیره

تلفیقشدگی

جلفیقنشبه

جلفیقنشبه

جلفیقشبه

گرمی-سردی

گرم

ــــــــــــ

ــــــــــــ

تکفامی  -چندفامی

جک فام

جک فام

جک فام

اااااااا

شرسته شبن

8
5
1

مشخصههای رنگ

2

درجة اشباع

اشباع

اشباع

اشباع
ناخالص

7

3
30
22

فرانقشهای رنگ

4

فرانقش

پیونبهای بینایتنی

بستهبنبی یحصول

اندیشگانی

و برونیتنی

کرانچی

فرانقش

جثییر عاطفی بر

بینافردی

بیننبه
هماهنگی رنگی

فرانقش متنی

جضاد رنگی
پیونبهای

21

درونیتنی

القاگر یزپ جنبی

ــــــــــــ

نبارد

نبارد

سفیب -قریز و قریز-
یشری
ــــــــــــ

سیاه-سفیب

29

داللت معنایی

یحصول کرانچی

نبارد
سیاه-سفیب و
قریز-یشری

در پیونب با نام یحصول

در جقابل با صفحة

و شمار جبلیطاجی

بیلبورد شرسته

یمرفی یحصول
کرانچی و جنب بودن

القاگر جرد و
شرننبه بودن

یمرفی یحصول کرانچی

جرد و شرننبه
بودن

 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
با جو ه به ادنره یوضوع پژوهش ،واکاوی یمناپردازی رنگ در گفتماان برخای بیلبوردهاای
ججاری در شرر جرران است که ینجر باه نمادانابن ابمااد یمناادی کمتار شاناختهشابپ نظاام
نشانهای رنگ ییشود ،از رودررد جلفیقای باه عناوان ابازار پاژوهش ،براره گرفتاه شاب کاه
دربرگیرنبپ روش نشانهشناختی کرس و فان لیاون ( )1001و فاان لیاوون ( )1022و هاولتز
شوهه ( )1006است بر پادة روش نشانهشناسی ا تماعی کرس و فان لیاون ( )1001و فاان
لیوون ( ،)1022نشانهها انگیخته و قاعبهینبنب ایا قراردادی نیستنب و یمنای نشاانة رناگ در
فرادنب نشانهسازی بر پادة عالدق سازنبگان نشانه و جوافق بین گروههای ا تمااعی-فرهنگای
بازسازی و جولیب ییشود و آنچه اهمیت دارد «نشانهسازی» است نه نشانه در ادان رودرارد
اصطالح «ینب » رنگ برای «دستور» رنگ به کار گرفته شب که ینب رنگ دارای فرانقشهاای
انبدشگانی ،بینافردی و یتنی است و بر پادة یشخصههای کمینة رنگ قابل بررسای و جحلیال
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است یشخصههای کمینة رنگ با جلفیق یبل هولتز شوهه ( ،)1006دربرگیرنبپ ودژگایهاای
گریی -سردی ،جیره -روشنی ،جکفایی -چنبفایی ،جلفیاقشابگی ،اشاباع و ییازان خلاوص
رنگ هستنب همچنین به دلیل ادنره در ادن رودررد شیوپ رنگ عمبجا به وسیلة شیوپ جصودر
نمادان ییشود ،سازوکار یمناسازی جصودر نیز در یواردی باه کاار گرفتاه شاب و در نرادات
سازوکارهای یمناپردازی رنگ با در نظار گارفتن پیونابهای بیناایتنی باا بافات ا تمااعی-
فرهنگی جحلیل شبنب چرا که نظام نشانهای رنگ ،به یثاباة داک الداة یمناادی ،درون بافات
یوقمیتی و بافت ا تماعی -فرهنگی و در پیونب با یتن نوشتاری و یتن ددباری ییجوانب یمنا
جولیب کنب ،به ودژه در گفتمان بیلبورد ،نظاام رناگ قاادر باه انتقاال یفااهیمی جثییرگاذار در
کوجاهجردن زیان به جمایی افراد ایمه است؛ بیجرددب بررهگیاری از ادان رساانة یحیطای باه
ینظور انتقال پیامهای جثییرگذار و گیرا ،نیازینب جو ه به قابلیاتهاای گونااگون آن از ملاه
نظام نشانهای رنگ است
در پاسخ به پرسش «چگونه نظام نشانهای رنگ در بیلبوردهای یورد بررسی یمنااپردازی
ییکننب؟» ییجوان گفت در پیررپ پژوهش ،یمناپردازی رنگ بر پادة رودررد جلفیقی کارس و
فان لیون ( )1001و فان لیوون ( )1022و رودررد هولتز شوهه ( )1006جحلیل شب رودرارد
جلفیقی پژوهش دربرگیرنبپ شاش یشخصاة کمیناة رنگای گریای-ساردی ،جیاره-روشانی،
جکفایی-چنبفایی ،جلفیق یتضادها ،اشباع و ییزان خلوص رنگ و سه فارانقش انبدشاگانی،
بینافردی و یتنی رنگ است که در جحلیل گفتمان بیلبوردهای یورد بررسی به کار گرفته شب
بر پادة فرانقش انبدشگانی ،رنگ ییجوانب به اشیاء ،یرانها ،افراد و به طور کلی به انبدشههاا
ار اع دهب و در پیونب با بافت فرهنگی و ا تماعی قرار گیرد بر اساس فارانقش بیناافردی،
رنگ ییجوانب در ارجباط با یخاطب ،ینجر به جولیب کنش شود در نرادت فرانقش یتنی رناگ
از دک سو دربرگیرنبپ پیونبهای انسجایی ادجادشبه از طردق جضاد رنگی و هماهنگی رنگی
است و از سوی ددگر با شیوههای ددگر از مله جصودر و کالم به یمنااپردازی یایپاردازد
هرچنب کرس و فان لیون در فرانقش یتنی رنگ فقط به هماهنگی رنگی اشاره کاردهاناب ایاا
برای جرمیل رودررد کرس و فان لیون ،عالوه بر هماهنگی رنگی ،به ودژگای جضااد یرمال
(رنگهای یرمل) نیز جو ه شب به طور کلی ،بر پادة نتاده پاژوهش حاضار یملاوم شاب در
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گفتمان چنب شیوپ بیلبوردهای یورد بررسی ،یمناپردازی نظام نشانهای رنگ با در نظر گرفتن
یشخصههای کمینة رنگ و فرانقشهای رنگ در درون بافات ا تمااعی -فرهنگای و بافات
یوقمیتی به شرل جثیبتدافتهجری قابل بررسی است در ادان راساتا ،فارانقش یتنای رناگ از
طردق پیونبهای درونیتنی یابین سازههای نظام نشانهای و بر پادة پیونابهای بارونیتنای باا
سادر نظامهای نشانهای یاننب جصودر و کاالم نقاش جمیاینکننابهای در یقادساه باا فارانقش
انبدشگانی و فرانقش بینافردی در یمناپردازی نظام نشانهای رناگ داشاته اسات در نرادات
پیشنراد شب در طراحی بیلبوردهای ججاری ،نظام نشانهای رنگ باا اساتفاده از ساازوکارهای
یمناپردازی یورد بررسی و با در نظر گرفتن روابط درونیتنی و برونیتنی با یتن نوشتاری و
یتن ددباری به شیوهای نظامینب صورت گیرد
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