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 1فریده حق بین

 دانشگاه الزهرا ،شناسیدانشیار گروه زبان

 چکیده
 شارر جراران باه نمادانابن ابمااد یمناادی  رنگ در گفتمان برخی بیلبوردهاای ججااریِای نظام نشانهواکاوی 

ببان بپاردازدم  پیرارپ پاژوهش، دربرگیرنابپ ساه  یینبی نظاماانجایب که در ادن پژوهش برآنیم به شیوهیی

، 2931جا  2931های سال جوز است که در فاصلةیملم، پودر جاژ و اسنک چی های بیمةبیلبورد ججاری شرکت

جحلیلای اسات و از -برداری شابنب  روش پاژوهش جوصایفیبه روش ییبانی از یحبودپ شرر جرران عرس

لیاون  شناختی کرس و فانابزار پژوهش، برره گرفته شب که دربرگیرنبپ روش نشانهرودررد جلفیقی به عنوان 

 همراه بااکمینة رنگی  هایو بر اساس آن یشخصه ( است1006( و هولتز شوهه )1022)فان لیوون  (،1001)

بار  همچناین،  گرفته شابنببه کار  پژوهش پیررپانبدشگانی، بینافردی و یتنی رنگ، در جحلیل  هایفرانقش

، پاژوهش پیرارپودژگی جضااد یرمال جو اه شاب  نتااده پاژوهش نشاان داد در  عالوه برهماهنگی رنگی 

درون بافات  آن،هاای های کمیناة رناگ و فارانقشای رنگ با در نظر گرفتن یشخصهیمناپردازی نظام نشانه

راستا، فارانقش یتنای جری قابل بررسی است  در ادن دافتهنگی و بافت یوقمیتی به شرل جثیبتفره -ا تماعی

یتنی با ساادر ای رنگ و بر پادة پیونبهای برونهای نظام نشانهیتنی یابین سازهرنگ از طردق پیونبهای درون

ی در یقادساه باا فارانقش انبدشاگانی و فارانقش اکننابهای یاننب جصودر و کالم نقش جمیاینهای نشانهنظام

 بینافردی در یمناپردازی رنگ داشته است  
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 مقدّمه -3

 انبوهی از افارادِیحبود به  پیام در زیانِ انتقالِ با هبفِ بیلبورد، نوعی رسانة یحیطی است که

پیاام و  بارای انتقاالِ ایکمینه هایها و نشانگانسازهپبدبار شبه است که هر چنب از   ایمه

جشریل شابه اسات کاه  شناختیهای نشانهشیوهاز  ،به طور یممول ایا بردجولیب یمنا برره یی

گیاری از بار ادان اسااس، براره  نبهست ینحصر به فردی ایرانات یمناپردازی اراید هر دک

ذار، نیازیناب گیارا و جثییرگاروشن، های پیامیفاهیم و رسانة یحیطی بیلبورد، به ینظور انتقال 

چرا که شایوپ  ای رنگ است نظام نشانه به ودژه ،آندرون یتنیِ های نشانگانبرخی جو ه به 

پردازد و باه یثاباة داک جردن زیان به انتقال پیام و جولیب یمنا ییشناختی رنگ، در کوجاهنشانه

نوشاتار و  هاای درون یتنایِینابی، در پیوناب باا ساازهجوانب به صورت نظامة یمنادی، ییالد

فرهنگای یمنااپردازی  -جصودر در یتنِ بیلبورد و در پیونب با بافتِ یوقمیتی و بافتِ ا تماعی

 یمنااپردازی ایرانااتاز در ژانار بیلباورد،  رناگ شناختینشانه پشیو با جو ه به ادن کهکنب  

یاواردی در ،نوشتار دا جصودر یاننبهای درون یتنی نشانگان سادر که برخوردار استای ودژه

باه شناساادی  ،در ژانر بیلباورد ای رنگهای نظام نشانهبررسی قابلیت، نیستنب از آن برره ینب

 در طراحای و جفسایر یاتنِیساتقیما  جواناب شود کاه یایینجر یی دییمنا ةهای ناشناخت نبه

   بیلبورد به کار گرفته شود

در برخای ای رنگ نظام نشانه یمناپردازی پبه واکاوی نحوپژوهش،  بر ادن اساس، در ادن    

از داک خواهیم پرداخت  هبف پاژوهش، ینب بیلبوردهای ججاری شرر جرران، به روشی نظام

 ای رنگ در گفتمان برخی بیلبوردهای شرر جرران اسات ونظام نشانه ةکشف یمانی نرفتسو 

 گساترششاناختی باه ینظاور نشاانه پهاای یمنااپردازی شایوشناسادی  نبه ،از سوی ددگر

 2931هاای سال در فاصلةپیررپ پژوهش، ، ببدن ینظور  یحیطی بیلبورد است رسانةایرانات 

دربرگیرنابپ ساه بیلباورد  که شب گردآوری، به روش ییبانی از یحبودپ شرر جرران 2931جا 

باه روش پاژوهش  وجاوز اسات یملام، پاودر جااژ و اسانک چای های بیماةججاری شرکت

از رودررد جلفیقی برره گرفتاه شاب کاه  در ادن زیینه شب  جحلیلی واکاوی و جحلیل-جوصیفی

( و هاولتز 1022) فان لیاوون (،1001) 5نولیو و فان 1شناختی کرسدربرگیرنبپ روش نشانه

                                                           
4. G. Kress 

5. T. Van Leeuwen 
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 باا عناصار یپیونابهای بیناایتن ةپژوهش بر پاد پواکاوی پیرر   درنرادت،بود( 6100) 6شوهه

 ب فرهنگی و ا تماعی در فضای ادران ایروز انجام ش

 شبه است  در بخش نخست که یقبیة پژوهش حاضر از پنه بخش جشریلبه طور کلی،  

پاژوهش پرداختاه گونااگون های حاضر است به طرح یسثله، هبف پژوهش و یمرفی بخش

ای شبه در ارجباط باا نظاام نشاانههای انجامجردن پژوهش، یرمپژوهش پیشینةادم  در بخش 

مت یبانی نظاری پاژوهش، باه یمرفای رودرارد جلفیقای رنگ را یرور خواهیم کرد  در قس

خواهیم پرداخت  در بخش بحث و بررسی، به واکاوی سازوکار یمنااپردازی رناگ  پژوهش

 بنابی گیاری و پیشانرادات، باه  ما پژوهش خواهیم پرداخت  در بخاش نتیجاه پیررپدر 

هش ارائه خاواهیم های پژوهش خواهیم پرداخت و پیشنراداجی در پیونب با یوضوع پژودافته

  کرد 

 پیشینة پژوهش -2

گیاری های رنگ صورت گرفته است کاه بار شارلهای گوناگونی در زیینة ودژگیپژوهش

شناسی ا تماعی و رودرردهاای یشاابه جاثییر سازوکارهای یمناپردازی رنگ در روش نشانه

ی را به صاورت های اصلرنگ 8والباوست گودب،یی( 11-91: 2363) 7بیرن چنانره انب نراده

، والباوساتاز پاس  ،(17-25: 2363) 3اسارات کرد، و به گفتة رنگی ارائهدک طیف هشت

: 1001لیاون ) کرس و فانبه باور   پرداختشناسی رنگ یبانی نظری روانبه یمرفی  20لوشر

 شاناختی رناگ بار افارادبررسای جاثییر روان وشار باهلالرام از آرای  با ،22هگوج( 191-691

هاای دردافات برخای گاروه یو  دربارپ رنگ یطارح کاردرا  21حث بینافرددتبپرداخت و 

 پاس از آن،گیرناب  هاا قارار یایجاثییر رناگانسانی از  مله کودکان و زناان بیشاتر جحات

دو ودژگاای در یااورد رنااگ یمرفاای کاارد  ودژگاای نخساات رنااگ، ( 2377) 29کانبدنسااری

                                                           
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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 ی رناگ بار بیننابه را بررسای است که جاثییر فیزدرای و ددابار 21ارزش یستقیم پدربردارنب

جواننب به سوی یا حرکت کننب دا از یاا دور شاونب  ودژگای ها ییکنب؛ به طوری که رنگیی

های نماددنی و اود دارناب آن است که بر اساس آن پبدبه 25دوم رنگ، ارزش پیونبدهنبگی

ارجبااط  و خون داا شاملهکه دارای ارزش عاطفی باالدی هستنب  برای نمونه، بین رنگ قریز 

 و ود دارد 

رناگ، پاژوهش در ادان زییناه بسایار هاای گوناگون در یورد ودژگیهای با ارائة نظرده    

نشاان دادناب رناگ های خود ( در بررسی3892ران )و ددگ 26گسترش دافت؛ از  مله بلیزی

( باا بررسای 2381) 27کاادزر   در یقابال،ساتا ییرگذارثج نیزانتخاب دک فروشگاه  درحتی 

دردافت شواهب قطمی در ادان زییناه و اود نابارد   افرادپاسخ و  ودژههای رنگبین  ارجباط

رنگ به صاورت یساتقیم های خود به ادن نتیجه رسیب که ( نیز با بررسی2335) 28فرانسیس

انب اشاره کرده (79-68: 1000ران )و ددگ 23  گاربرگذاردییر ییثج یحصولبر ارزدابی کیفیت 

های یختلفی را به یشتردان ینتقال جوانب یزههای یتفاوت ییبا رنگ بنبی غذاهاطراحی بسته

ییرگذار در ارجباطات ثها دری از یرمتردن عناصر جرنگ( بیان کرده است 1001)10  کافمنکنب

 روناب باه کاار یایکردن اطالعات خاص و دا  لب جو ه یخاطب  برای بر ستههستنب که 

ها و احساسات را وابستگی بین رنگ، پژوهشگران انب( اشاره کرده1005ران )و ددگ 12آلپرت

انگیزانناب های زرد، نارنجی و آبی احساس شادی را در افراد بر یایرنگدردافتنب آزیودنب و 

ادان احساساات )شاادی و  و ای هساتنبکننابههاای ناراحتای رنگایا قریز، سیاه و قراوه

عوایال همچنین   گذارنبییر ییثهای سنی یختلف به صورت یشابه جر ییان گروهد ناراحتی(

و  11اکساتوت  احتمال خردب را افازادش دهاب با  لب نظر یشتریها رنگاز  مله یحیطی 

هاا برسااختة نهان بشارنب و واقمیات ه بر ادنره جثکیب کردنب رنگ( عالو1029) 19اکستوت

                                                           
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 

 انب پرداخته

 پهای ادرانی نیز یباحثی را در یورد کااربرد رناگ در حاوزعالوه بر ادن، برخی پژوهش 

-105: 2986اناب  از  ملاه روساتا و خوداه )جبلیطات و بیلبوردهای شرر جرران یطرح کرده

هاای افاراد ای دارد و برخای واکانشانب هر رنگی قبرت جثییرگاذاری وداژه( بیان کرده101

 داباب در حاالی کاه برخای باه صاورت ها به صورت رفتار اکتسابی بروز یایرنگنسبت به 

( رناگ ناه جنراا 961: 2987افشار یرا ر )به باور کنب  های فیزدولوژدری نمود پیبا ییپاسخ

جوانب بیانگر یزه، بو، شارل و خاصیت نمادانبن نوعِ یحصول یحتوای بسته را دارد، بلره یی

هاا خاصایت روانای رناگ نودسابیی( 188-181: 2987اودانی )حتی ییزان حرارت باشب  ک

هاای گونااگونی از  ملاه ججاارت، جبلیطاات، فضاساازی است از آنرا در زییناه سبب شبه

و های اداری، فنی، آیوزشی، جفردحی و یواردی از ادان قبیال اساتفاده شاود  بیاباانی یحیط

ها را به جفصیل یورد بررسای قارار ( نیز جثییر روانی هر دک از رنگ2930روغنی گلپادگانی )

بنابی ابازارآالت صانمتی باه بررسای رناگ و نقاش آن در بساته (2930انب  اربابیاان )داده

بنابی یحصاوالت صانمتی اسات کاه ای در بستهپرداختنب  به اعتقاد آنان رنگ ابزار بر سته

د ارجبااط ادجادارای عملرردهای  لب جو ه، جحمیل کاال بر یشتری، ادجاد کشش بصری و 

 یثبت با یشتری است 

شناسای ( باا اساتفاده از رودراردی جلفیقای در روش نشاانه18: 2931ران )ینفرد و ددگا    

به بررسی بیلبوردهای برار فاطمی پرداختنب  نتاده پژوهش آنان به طور کلی نشاان  ا تماعی

نگی ادران ایاروز فره -ای رنگ با در نظر گرفتن بافت ا تماعیداد الگوی کاربرد نظام نشانه

در بیلبوردهای برار فااطمی بیاانگر ادان یفراوم اسات کاه باه ینظاور بزرگباشاتِ یراسام 

اناب و در ای  شن نوروز بسیار انبک به کار رفتهسوگواری دهة فاطمیه، عناصر نظام اسطوره

انب و در عوض، فرا رسیبن یوسم برار و نو شبن طبیمت نودب داده شبه یواردی حذف شبه

هادی از یوسم برار جا حبی سازی یراسم سوگواری با نمادانبن  لوههمچنین همبافتاست  

ای سوگواری در پیوناب باا یراسام اداام فاطمیاه شابه ینجر به کمرنگ شبن عناصر اسطوره

شناسای است  به طور کلی، چنانچه یشااهبه شاب، یمنااپردازی رناگ بار پاداة روش نشاانه
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جرران کمتر یورد بررسی قرار گرفته است  در ادایه باه  ا تماعی در بیلبوردهای ججاری شرر

 یرور یفاهیم نظری پژوهش خواهیم پرداخت 

 مبانی نظری پژوهش -1

ه ساساانی ( یمرفی شب؛ چنانرا2378ران )و ددگ 11گرای سازگانی جوسط هلیبیدستور نقش

است   هبود15شناسی ا تماعیبخش روش نشانهنودسب در برخی یفاهیم الرام( یی13: 2983)

لیون از  مله افرادی بودنب که باه دنباال ارائاة  شناسی ا تماعی، کرس و فاندر روش نشانه

ای از  مله رناگ برآیبناب  باه بااور کارس و فاان لیاون های نشانهیبلی برای جمایی نظام

 کاه رناگ نشاانة اسات ناه نشاانه  چرا« 16ساازینشاانه»یرام  ،( در ادن رودرارد6: 1006)

 شابه نیسات و در فرادناب شود کاه یمناای آن از پایش جمیایننظر گرفته ییدر  17ایانگیخته

فرهنگای  -هاای ا تمااعینشانه و جوافق باین گاروه سازنبگانِ 18سازی، بر پادة عالدقنشانه

ینبناب ایاا قاراردادی های رنگ قاعابهشود  ادن ببدن یمناست که نشانهبازسازی و جولیب یی

یناب هلیابی، گرای نظام( با الرام از دستور نقش951-918: 1001نیستنب  کرس و فان لیون )

هاادی ینبیکار رفت که ینظور از آن، قاعبه رنگ به« 90دستور»رنگ برای  13«ینب »اصطالح 

شود و وظیفة ینب  رنگ، کشاف جماادالت است که از عالدق سازنبگان نشانة رنگ ناشی یی

کوچک دا بزرگ، یحلی داا  راانی  های یختلف،و عالدق یختلف سازنبگان نشانه در گروه

رناگ  ایای دارد  عالوه بر ادن، نظاام نشاانهاست؛ چرا که یمنای نشانة رنگ حالت اسطوره

های کمینة رناگ و های انبدشگانی، بینافردی و یتنی است که بر پادة یشخصهدارای فرانقش

جواننب یمناا جولیاب یی فرهنگی -با در نظر گرفتن روابط بینایتنی و در پیونب با بافت ا تماعی

 هاا چناب ای رنگ بادب جو اه نماود در ادان رودرارد یاتنکننب  پیش از واکاوی نظام نشانه

های یختلفی یاننب جصودر، زبان و رنگ هستنب و یمناا انب، ببدن یمنا که دربرگیرنبپ الدهشیوه

                                                           
24. M. A. K. Halliday 

25. social semiotics 

26. sign-making 

27. motivated 

28. interest 

29. resource 

30. grammar 
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 تمااعی باه  اای شناسای اکنب  بر ادن اساس، در نشانهها جحقق پیبا ییاز طردق ادن نشانه

شناختی در شرادطی ادساتا، باا چناب ناوع شایوه باا شارادطی پوداا و یطالمة دک شیوپ نشانه

رودیم  پس بادب جا حب ایران بیشاتردن عوایال و پارایترهاای جثییرگاذار در کاربردیبار روبه

 جنراادی حضاور یمناسازی را در نظر بگیردم  در ادن راستا، با جو ه به ادنره شیوپ رناگ باه

شود، در نظر گرفتن سازوکار یمنااپردازی وسیلة شیوپ جصودر نمادان یی دابب و عمبجا  بهنمی

 رساب  در ادایاه یفیاب باه نظار یای ،جصودر در جحلیال بیلبوردهاای ججااری یاورد بررسای

های کمینة رنگ به یثابة ساازوکار یمنااپردازی رناگ های رنگ و جصودر و یشخصهفرانقش

 یمرفی خواهنب شب 

 های رنگفرانقش -1-3

(، بر پادة ددابگاه هلیابی، 56-79: 1022( و فان لیون )953-950: 1001لیون ) کرس و فان

سه فرانقش انبدشگانی، بینافردی و یتنی در پیونب با نشانة رنگ ارائه کردنب  بر پادة فارانقش 

هاا ار ااع دهاب  ها، افراد و به طور کلی به انبدشاهجوانب به اشیاء، یرانانبدشگانی، رنگ یی

هاای برای نمونه رنگ پرچم دک کشور نماداننابپ یلیات خاصای اسات  همچناین کارخاناه

کنناب  بارای های خاصی برای ار اع به یحصوالت خود استفاده ییسازی دنیا از رنگیاشین

یتفااوت اسات   91با رنگ آبی جیارپ شارکت فاورد 92نمونه رنگ آبی جیرپ شرکت بی ام وی

ها و ود دارنب  برای نمونه رنگ سفیب برای یمصوییت و دهادی برای رنگعالوه بر ادن، نما

ینابی دارناب  فارانقش انبدشاگانی ها کاربرد یحبود ایا قاعبهرود  ادن رنگپاکی به کار یی

شود، بلره در آیار هنرینبان نقاشای کاه از رناگ بارای بیاان رنگ به ادن یوارد یحبود نمی

جری ینجر به جولیب یمانی  بدابجری کننب، به صورت آزادانهییها استفاده درونیات و انبدشه

فرهنگای  -هاای ا تمااعیجوانب به یثابة دستور رنگ در بین گروهشود که ییبرای رنگ یی

 طاور کاه بارای گفتاار جر یورد یقبول واق  شود  بر اساس فرانقش بیناافردی، هماانکوچک

در « 91های رناگکنش»جوان ی رنگ هم ییدر نظر گرفت، برا« 99های گفتاریکنش»جوان یی

                                                           
31. BMW 

32. Ford 

33. speech act 

34. color acts 
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نمونه  هادی در ارجباط با افراد باشب  برایجوانب دارای کنشنظر گرفت  در ادن راستا رنگ یی

جواننب ییزان اضطراب را کاهش دهنب دا باال ببرنب  در ادان یاورد باه دلیال ادنراه ها ییرنگ

گر انبدشه نیست، از فرانقش انبدشگانی دهب و بیانرنگ در ارجباط با افراد کنشی را انجام یی

هاای خاصای جوان در یتن چنب شیوه داللتیی شود  بر پادة فرانقش فرایتنی رنگ،یتمادز یی

های اداری، از دک ساو های یختلف در ساختمانبرای رنگ در نظر گرفت  برای نمونه رنگ

کننب  انسجام برقرار ییها کنب و از سوی ددگر، بین آن بخشهای گوناگون را یجزا ییبخش

هاای افزادش دابب  برای نمونه اگر رناگ 95رنگی جوانب با هماهنگیهمچنین انسجام یتنی یی

جوانناب باعاث افازادش انساجام شاونب  اجاق از در ة روشنی درسانی برخوردار باشانب، یای

باه اناب ایاا لیون در فرانقش یتنی رنگ بر هماهنگی رنگی جثکیاب کارده هرچنب کرس و فان

جوان عالوه بر هماهنگی رنگی به ودژگای جضااد اعتقاد نگارنبگان در زیینة فرانقش یتنی یی

های نودسب رنگیی (77-76: 1006هولتز شوهه )کرد  نیز جو ه  96های یرمل(یرمل )رنگ

در دادرپ رنگ است و هر زوج رنگ یرمل، سه رناگ  روی همیرمل یشتمل بر دو فام روبه

بخاش هساتنب  دو قریز( را دربردارد که آنرا از نظر فیزدولوژداک رضاادتاولیه )زرد، آبی و 

-هاای سابزیاننب رناگ کننب،رنگ یرمل اگر در کنار هم قرار گیرنب، دربدگر را جقودت یی

 بنفش  همچنین بر پاداة فارانقش یتنای، شایوپ رناگ یمماوال  باا -آبی و نارنجی-قریز، زرد

 شاود کاه گااهی صارفا  باا درای از اری هماراه یایشناختی نوشتاری و ددبهای نشانهشیوه

هاای شناختی کالم دا جصودر همراه شبه و گاهی شیوپ رناگ از طرداق شایوههای نشانهنظام

در نرادت بادب جو ه کرد که ادن سه فرانقش رنگ همزیان باا  کالیی و ددباری جقودت شود 

انب، ادنره نمادانگر پبدبپ خاصیها بر روی نقشه عالوه بر کننب  برای نمونه رنگهم عمل یی

 دهنب انسجام یتنی نقشه را نیز افزادش یی

 های تصویرفرانقش -1-2

های دابب، بررسی فرانقشرنگ یستقال  حضور نمی ةبا جو ه به ادنره در یتن چنب شیوه، نشان

( 11: 1006لیاون ) شبه با رناگ، ضارورت دارد  کارس و فاانجصودر، به ودژه ابماد آییخته

                                                           
35. color harmony 

36. complimentary colors 
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جصاودر باا  پارجباط شیو ةجصودر، پیام جصودر به وسیل 97فرانقش انبدشگانی ةنودسنب بر پادیی

 ة ایما 93های فرهنگایهای گوناگون با طرحوارهشود و ارجباط شیوهینتقل یی 98بافت بیرون

 ةدلیل گاهی جصاودر دک  ایماه بارای  ایما شود  به همینبالفصل، سبب خوانش یمنا یی

( بیان کارده اسات یفراوم جصاودر 66و  61: 2930م است  فرخ عراقی )ددگر گنگ و نایفرو

  راانی پافطار برای جمایی  وای  قابل درک نیست؛ با ادن و ود، باا گساترش پبداب پسفر

خورد  بارای های فرهنگی  رانی نیز به چشم ییهای  ممی، طرحوارهشبن و به یبد رسانه

ره به زیان صرف صبحانه استفاده شاود، در خوان برای اشانمونه اگر در جصودری از خروس

 صبحانه اشاره دارد  خوان به صبحگاه و هنگام صرفها خروسفرهنگ ةهم

جواناب ، جصودر یی10فرانقش بینافردی ةکننب بر پاد( اشاره یی11: 1006کرس و فان لیون ) 

باا یخاطاب و ا تماعی جصودر  ةجوان به فاصلبا یخاطب ارجباط برقرار کنب  در ادن زیینه یی

ا تماعی جصودر با یخاطب، نسبی و پیوستاری است؛ چنانچاه  ةاشاره نمود  فاصل 12افق ددب

یخاطب و جصودر صمیمانه است و هرچه ادان  ةجصودر با یخاطب نزددک باشب، رابط ةفاصل

جر است  عاالوه بار ادان، جر و غیرشخصییخاطب و جصودر، خنثی ةفاصله بیشتر باشب، رابط

ن در جصودر یمرن است از باال، پادین دا رودررو نشاان داده شاود  اگار جصاودر دوربی ةزاود

جصودر و یخاطب از نوع یستقیم است  ایاا چنانچاه جصاودر رودررو  ةرودررو باشب، یوا ر

نباشب، ارجباط جصودر و یخاطب گسسته است  اگار افاق دداب جصاودر از بااال باشاب، بیننابه 

شابه در که افق ددب از پادین باشب، فرد دا شیء بازنماادیشود و هنگایی قبرجمنب قلمباد یی

هاای هاا در فرهناگ، خوانش عرس11فرانقش یتنی ةشود و بر پادجصودر قبرجمنب فرض یی

نودسب یمموال  در سمت ( یی295: 2930بین )گیرد  حقغربی به صورت دوقطبی صورت یی

ارد و در سامت راسات ]در قارار د 19چپ ]در فارسی در سمت راست[، جصودر اطالع کرنه

( 66و  61: 2930دابب  همچنین فارخ عراقای )حضور یی11فارسی در سمت چپ[، اطالع نو

                                                           
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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باودن اسات و قارار گارفتن 15آلکنب قرار گرفتن جصودر در باال، نمادانگر یفروم ادبهبیان یی

 بودن است  همچنین در یرکز، یفراوم یحاوری و در 16جصودر در پادین بیانگر یفروم واقمی

 جر قرار دارنب اهمیتحاشیه، یفاهیم کم

 87های رنگمشخصه -1-1

: 1006و هولتز شوهه )( 17-15: 1022( و فان لیون )950-953: 1001لیون ) کرس و فان

انب که کرده های رنگ را ارائههای رنگ، برخی یشخصه(، در جحلیل ودژگی71-30

 های کمینة رنگ به شرح زدر هستنب:خصهانب و لزویا  جمادزدهنبه نیستنب  انواع یشپیوستاری

در نرادت جیره است  نرادت روشن جا بیروشنی دربرگیرنبپ بی-ودژگی جیره: 84روشنی-تیره

رنگ، زرد بیشتردن درخشنبگی )یمادل خاکستری روشن نزددک به سفیب( و بنفش  ةچرخ

ادنره جاردری    بر اساسکمتردن درخشنبگی )یمادل خاکستری جیره نزددک به سیاه( را دارد

شونب، ادن های بنیاددن یحسوب ییو روشنادی در زنبگی روزیرپ بشر از  مله ججربه

های هادی بین فرهنگها و ود دارد  هرچنب یمرن است جفاوتودژگی در جمایی فرهنگ

 گوناگون و ود داشته باشب 

دبجردن به شب ینظور از در ة اشباع رنگ، ییزان خلوص نسبی آن است : 83درجة اشباع

یاده گودنب که دارای بیشتردن یقبار رنگشبه، خالص دا کایل یینمود دک فام رنگ اشباع

شود و رنگ اشباع آن است  یقیاس اشباع از بیشتردن حب اشباع جا کمتردن آن را شایل یی

جوان ییزان است که با سیاه، سفیب و خاکستری ناخالص نشبه باشب  بر پادة ادن ودژگی یی

جوانب به یمنای اری عاطفی را بررسی کرد  برای نمونه، باالجردن حباشباع ییجثییرگذ

جوانب طلبی باشب ایا در کاربرد عاییانه زننبه باشب  در حالی که در ة اشباع پادین یییخاطره

 کننبپ سردی و کسلی باشب دهنبپ نافذبودن باشب و در کاربرد عاییانه جباعینشان

                                                           
45. ideal 

46. real 
47. features of color 
48. value 
49. saturation 



 72/ری    سازوکار یمناپردازی رنگ در بیلبوردهای ججاری شرر جرران: یطالمة یوردی بیلبوردهای ججا

 

 51و واضا  52به جطییرات شبت فام دا کنتراست باین کابر در ة خلوص،: 50درجة خلوص

های انب که یشتمل بر فامهای چرخة رنگ صبدرصب خالصهای فامشود  جمام رنگگفته یی
های بینابین آنرا هستنب  در های یانودة نارنجی، سبز، بنفش و رنگاولیة قریز، زرد، آبی و فام

مرن اسات هودات رناگ حفاد شاود ایاا ادن زیینه حتی اگر در ة خلوص کاهش دابب، ی
 وضوح آن کاهش دابب  همچنین در ة خلوص اصطالحی نسبی است 

 55جا رنگ درنواخات 51شبهیقیاسی است که از رنگ جلفیق(: 51شدگی )تلفیق متضادهاتلفیق

 انی، زیانی و  طرافیاادی خاصای اسات،شبه نمادانگر شرادط یرگیرد  رنگ جلفیقرا دربریی

کناب  در جثییر شرادط اقلیمی گوناگون جطییر یاینواحی یختلف که جحت یاننب رنگ چمن در

دهنبپ کیفیات عمویی اشیاء هساتنب؛ بارای نموناه رناگ های درنواخت، نشانحالی که رنگ

شبه دارای انتزاعی است ایا رنگ جلفیق چمن عمویا  سبز است  رنگ درنواخت دارای صبقِ

هاای خنثای هاای یالثاه داا رناگرگیرنابپ رناگشبه دربهای جلفیقصبق واقمی است  رنگ

ای هستنب که نه فام قابال جشاخیص دارناب و ناه جرکیبای از سایاه و یاننب قروه 56کرویاجیک

شونب که هیچ فاام را شایل یی 57های آکرویاجیکشبگی، رنگسفیبنب  همچنین ودژگی جلفیق

خاکساتری یطلاق از  قابل جشخیصی نبارنب و یخلوطی از سیاه و سفیب هستنب  بارای نموناه

 آدب جرکیب سه رنگ اصلی به و ود یی

های بسایار یتناوع را جا رنگ 53فامهای جکیقیاسی است که از رنگ: 54چندفامی -تک فامی

نمونه در دکوراسایون ینازل،  شناختی است؛ برایشود  جنوع دری از ابزارهای نشانهشایل یی

کنناب کاه در جازئین دکوراسایون استفاده نمیهای یتنوع افراد به دلیل جرس از اشتباه از رنگ

                                                           
50. purity 
51. hybridity 
52. pure 
53. modulation 

54. modulated 

55. flat 

56. chromatic 

57. achromatic 

58. differentiation 

59. monochrome 
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اسات  « جرساودی»و جنوع رنگی یحبود به یمنای « شجاعت»ینزل، جنوع رنگی باال به یمنای 

 جوانب یمانی یثبتی داشته باشب های کمتر ییهای یوقمیتی ددگر کاربرد رنگهرچنب در بافت

 شاونب شان بررسی یینهنیها و جثییرات بر اساس ادن ودژگی رابطة رنگ: 10سردی -گرمی

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 

 د ساردی کاربردهاای بسایاری دار-سردی، آرایش و فاصله در ارجباط است  پیوستار گریای

هاای سابز، آبای و بانفش سارد های قریز، زرد، نارنجی گرم هستنب و رنگبرای نمونه رنگ

 هستنب 

 بحث و بررسی -8

ای رناگ در چگوناه نظاام نشاانه’در ادن بخش، نگارنبگان در پی پاسخ به ادن پرسش کاه 

ساه  ، به واکاوی سازوکار یمناپردازی رنگ در‘کنب؟بیلبوردهای یورد بررسی یمناپردازی یی

اناب  جوز در شرر جرران پرداختاهیملم، پودر جاژ و اسنک چی های بیمةبیلبورد ججاری شرکت

اناب و باا در نظار در ادن زیینه از رودررد جلفیقی پژوهش به یثابة ابزار پژوهش استفاده کرده

سازی عناصر فرهنگی بر پادة روابط بینایتنی در فضای ا تماعی اداران ایاروز گرفتن بازبافت

انب  در ادایه، در سه زدربخش  باگانه، یمناپردازی رناگ در ساه به بحث و بررسی پرداخته

 جحلیلی یورد بررسی قرار گرفته است -بیلبورد ججاری به شیوپ جوصیفی

 بیلبورد شرکت بیمة معلم -8-3

( نمادانگر بیلبورد ججاری شارکت بیماة 2شمارپ )طور که یشاهبه خواهیب کرد، جصودر همان

زیینة بیلبورد به رنگ آبی اسات است که در آن هشت فام رنگی به کار رفته است  پس یملم

که فام سرد و جیره است ایا با نوار زرد اخطار به دو نیم شبه است که در قسامت بااالی آن، 

شبگی بسیار است  در حالی که رنگ آبی در پادین در اة رنگ آبی دارای اشباع باال و جلفیق

شبه نیست  نوار زرد اخطار از نوع فام گرم، با در ة اشباع باال، دارد و جلفیق جریاشباع پادین

                                                           
60. hue 
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نشبه در ایتباد چپ به راست بیلبورد به صاورت یاورب قارار دارد و خالص، روشن، جلفیق

بر روی آن، عالیت و نوشتة خطر به رنگ یشری نگاشته شبه است و رنگ یشری فام جیره، 

ع باال است  همچنین قسمت باالی بیلبورد به رنگ سفیب اسات شبه و با اشباناخالص، جلفیق

شبه و دارای ساادة جیاره اسات  در گوشاة که فام روشن و ناخالص است که جا حبی جلفیق

شابه کاه  باالی سمت راست بیلبورد، دک حلقة نجات غردق به دور نوار زرد اخطار انباخته

نشابه، ناخاالص و روشان ال، جلفیاقبه رنگ سفیب و آبی است و رنگ سفیب دارای اشباع باا

است  رنگ آبی با در ة اشباع پادین، خاالص، روشان و کرویاای سارد اسات  در پاادین و 

قارار نشابه سمت چپ بیلبورد، شمار جبلیطاجی به رنگ سفیب با اشباع ییانه، روشان و جلفیاق

باا نوشاتة   در ایتباد چپ به راست و پس از شمار جبلیطاجی، خبیات شرکت بیمة یملم دارد

و  الیه سمت راسات پاادین جصاودر، ناام ججااریکوجاهی جوضی  داده شبه است و در ینتری

لوگوی شرکت بیمه به همراه آدرس سادت ادن شرکت آیبه است  لوگاوی شارکت از داک 

نشبه جشریل شبه است بیضی یورب به رنگ آبی جیره، با در ة اشباع پادین، خالص و جلفیق

کت به رنگ سفیب قرار دارد  آدرس سادت نیز به رنگ سفیب باا در اة که در ییان آن نام شر

در بیلبورد  رنگی اشباع ییانه، ناخالص و فام روشن آیبه است  عالوه بر ادن، چنب نوع جضاد

و ود دارد  از  مله بین رنگ آبی و زرد جضاد یرمل و ود دارد  بین رنگ سیاه و سافیب و 

هاای آبای باا رنگی بین رناگ مچنین نوعی هماهنگیرنگ آبی و سفیب جضاد و ود دارد  ه

 های یختلف و ود دارد ودژگی

 
 (. بیلبورد تجاری شرکت بیمة معلم3تصویر شمارة )
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به ینظور واکاوی یمناپردازی نظام رنگ در ادن بیلباورد باداب اشااره کارد کاه طرحاوارپ  

سازی شبه است کاه بازبافتفرهنگی نوار زرد اخطار از طردق روابط بینایتنی در ادن بیلبورد 

نشابه و روشان اسات  است که دارای در ة اشباع باال و خالص، جلفیق جا حبی بویی شبه

ادن نوار زرد اخطار، در فضاهای شرری برای  لوگیری از خطر دورجاادور یراان در دساتِ 

شود  در بررسی فرانقش یتنی رنگ، طرحوارپ فرهنگی حلقة نجاات غرداق جممیر کشیبه یی

سازی شبه اسات  ادان شود، در بیلبورد بازبافتبرای  لوگیری از غرق شبن استفاده ییکه 

هاا از  ملاه یاتن دداباری و یاتن سازی شبه در پیونب با ددگار ساازهدو طرحوارپ بازبافت

یتنای رناگ، ناوعی جضااد رونب  همچنین بر پاداة فارانقشکار یی نوشتاری در جولیب یمنا به

راست بیلبورد، بین رناگ آبای و شود؛ در قسمت باالی سمت ه یییرمل در بیلبورد یشاهب

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 

گی به کار رفته است  از سوی ددگار، گارم باودن دهنبحلقة نجات غردق برای یفروم نجات

رنگ زرد، جا حبی در پیونب با خطر و سرد بودن رنگ آبای در پیوناب باا آرایاش و اینیات 

دهنابگی است  همچنین باال بودن در ة اشباع رنگ آبی و زرد داللت بر اغراق یمنای نجات

اد با رنگ سیاه در ناوار و خطر دارد  از سوی ددگر، رنگ سفیب در حلقة نجات غردق در جض

کار رفته است؛ در حالی که  زرد اخطار است و رنگ سفیب برای نمادش شمار جبلیطاجی نیز به

رنگ سیاه برای بیان یفروم خطر و نمادش عالیت خطر استفاده شابه اسات  جقابال سایاه و 

ا جضااد دهنبگی دارد که جثدیبی بر یفاهیم یارجبط باسفیب نیز داللت بر یفروم خطر و نجات

« هاساتیملام ناا ی انساان»یرمل زرد و آبی است  ادن یفاهیم، همسو با شامار جبلیطااجی 

جواننب در پیونب باا درابدگر یی« بیمة یملم»هستنب  همچنین ادن شمار جبلیطاجی و نام ججاری 

قرار گیرنب و از ادن طردق یفروم نا ی بودن یملم در شمار جبلیطاجی به ناام ججااری شارکت 

دهنابه باودن بیماة یملام اسات  باه عاالوه، ملم، انتقال دابب که بیانگر یفراوم نجااتبیمة ی

رنگی بین انواع رنگ آبی بین حلقة نجات غردق و لوگوی شرکت بیماة یملام در  هماهنگی

دهنابگی باشاب  در نرادات بار پاداة جوانب بیانگر یفروم نجاتشود که ییبیلبورد یشاهبه یی

پیونب با فرانقش یتنی رنگ است، در سمت راسات و بااال قارار فرانقش یتنی جصودر که در 
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گرفتن جصودر حلقة نجات غردق به یمنای آن است که یفروم نجات از خطار بارای بیننابه، 

شبه است  در پادین بیلبورد، قرار گرفتن لوگوی شارکت در سامت آل و از پیش شناختهادبه

سمت چپ به جرجیب داللت بر شاناخته راست، یمرفی خبیات در یرکز و شمار جبلیطاجی در 

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 

دو در  ادگااه برابار نمای نزددک و فاصلة آن با یخاطب کم و افق نیز یساتقیم اسات، هار 

 انب  فرادنب یمناپردازی رنگ در بیلبورد ججاری شرکت بیمة یملم در  بولقبرت قرار گرفته

 ( به نمادش درآیبه است 2) شمارپ

 (. معناپردازی رنگ در بیلبورد شرکت بیمة معلم3جدول شمارة )
 ردیف

 رنگ معناپردازی سازوکار
 رنگی هایفام

 مشکی 2سفید 3یدسف 1آبی 2آبی 3آبی زرد 3

2 

صه
مشخ

های
 

گ
رن

 

 ییانه اشباع اشباع اشباع اشباع ییانه اشباع اشباع اشباع اشباع درجة

 ناخالص ناخالص ناخالص خالص خالص خالص خالص خلوص میزان 1

 جیره روشن روشن جیره روشن جیره روشن روشنی-تیره 8

 شبهجلفیق نشبهجلفیق شبهجلفیق نشبهجلفیق نشبهجلفیق شبهجلفیق نشبهجلفیق شدگیتلفیق 5

 ___ ____ ____ سرد سرد سرد گرم سردی-گرمی 1

 جک فام جک فام جک فام جک فام جک فام جک فام جک فام یچندفام-فامیتک 7

4 

ش
فرانق

های
 

گ
رن

 

 فرانقش

 اندیشگانی
پیونبهای بینایتنی 

 یتنیو برون

 طرحوارپ

 نوار فرهنگی

 اخطار زرد

____ 
 حلقة با بدر پیون

 غردق نجات
_____ 

 حلقة با پیونب در

 غردق نجات

 شمار با پیونب در

 و لوگو جبلیطاجی،

 شرکت خبیاجی

 یملم بیمة

طرحوارپ 

فرهنگی نوار 

 زرد اخطار

3 
 فرانقش

 بینافردی
جثییر عاطفی بر 

 بیننبه

القای احساس 

 خطر

القای حس 

 اینیت

القای احساس 

 اینیت

 القای احساس

 اینیت
 نیتاحساس ای

برانگیزانبن 

 اعتماد بیننبه

القای احساس 

 خطر

30 

 فرانقش

 متنی

 نبارد دارد دارد دارد دارد دارد نبارد هماهنگی رنگی

 سفیب-سیاه آبی-سفیب سفیب-سیاه آبی-زرد آبی-سفیب آبی-زرد آبی-زرد جضاد رنگی 22

21 
-پیونبهای درون

 یتنی

 جقابل و پیونب

 حلقة جصودر با

 غردق نجات

 با جقابل و ونبپی

 اخطار زرد نوار

 حاقة جصودر

 غردق نجات

 نوار با جقابل در

 اخطار زرد

 حلقة جصودر

 نجات

 شمار بیان

 لوگو و جبلیطاجی

 خبیات و

 بیمة شرکت

 یملم

 بیان خطر در

 نوار زرد خطر

 خطر معنایی داللت 29
 دهنبگی نجات

 اینیت و
 دهنبگی نجات

 و خطر از نجات

 ادجاد اینیت
 گیدهنب نجات

 خبیات ارائة

 صادقانه
 خطر

 بیلبورد شرکت مواد شویندة تاژ -8-2

( یتملق به بیلبورد ججاری شرکت جاژ است که در آن حبود پنه فام رنگای 1)شمارپ جصودر 

 زیینة بیلبورد به رنگ آبی روشن با در ة اشباع پادین، خاالص، جلفیاقکار رفته است  پس به

 داردمت چپ بیلبورد، جصودر یرب  سفیب رنگی قرار نشبه و سرد است  در یرکز و گوشة س

بنبی یحصول جاژ است و لوگو و شمار جبلیطاجی شرکت جاژ بر روی آن قرار که شبیه به بسته
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نشبه با اشباع باال است  در یرب ، نام انب  رنگ سفیب یرب  و فام ناخالص، روشن، جلفیقگرفته

نشبه است که از نوع کرویای سبتا  جیره و جلفیقیحصول به رنگ قریز با اشباع باال، خالص، ن

گرم است و در اطراف آن دو بیضی به رنگ آبی و ود دارد که نخستین بیضی به رنگ آبای 

نشبه است و دویین بیضی، آبی جیره، خالص، با روشن، خالص، با در ة اشباع پادین و جلفیق

د هساتنب  در پاادین یربا ، شامار نشبه قرار دارد که هار دو کرویاای ساراشباع باال و جلفیق

شبه و با فام سرد به کار رفتاه اسات  جبلیطاجی به رنگ آبی جیره، خالص، با اشباع ییانه، جلفیق

ای قرار دارد که پر از در گوشة سمت راست بیلبورد، جصودر یاشین لباسشودی با درب شیشه

ن یاشین لباسشاودی آب است و یاهی قریز رنگی در حال شناکردن درون آن است  آب درو

نشبه، خالص و سرد است  رنگ قریز یااهی، به رنگ آبی روشن با در ة اشباع پادین، جلفیق

نشبه است که فام گارم اسات  درب یاشاین دارای در ة اشباع باال، خالص، روشن و جلفیق

ای و ددوارپ آن به رنگ خاکستری با در اة اشاباع ییاناه، جیاره، ناخاالص، لباسشودی شیشه

شاود  همچناین در های جیرپ رنگی بار روی آن ددابه یایشبه و فام سرد است و سادهیقجلف

جصودر چنب نوع هماهنگی رنگی یاننب هماهنگی رنگای آبای، سافیب و قریاز و اود دارد و 

 جضاد بین آبی و قریز و ود دارد 

 (. بیلبورد تجاری پودر شویندة تاژ2) ةتصویر شمار

شناختی رنگ در ادن بیلبورد ججااری باداب ردازی نظام نشانهبه ینظور واکاوی نحوپ یمناپ 

اشاره کرد که بر پادة فرانقش انبدشگانی رنگ، یاهی قریز در ادن جصودر داللت بر طرحاوارپ 

ساین در یراسام باساتانی فرهنگی یراسم نوروز دارد  یاهی قریز دری از ا زای سفرپ هفت

ای جمیاز و پااک انابازه پ آن است که آب بهدهنبنوروز است  در حال شنابودن یاهی، نشان
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جوانب در آن زنبگی کنب  عالوه بر ادان، هماراه باودن آب، است که یاهی قریز به راحتی یی

جوانب به صاورت ضامنی داا از طرداق رواباط یواد شودنبه و یاهی قریز در ادن بیلبورد، یی

جاوان فرانقش یتنی رناگ یای جرانی یرجبط شود  با بررسیبینایتنی با طرحوارپ فرهنگی خانه

اشاره کرد که ادن طرحواره فرهنگی است که بر اساس آن، ادرانیان به یناسبت ناوروز، پایش 

هاای کننب  ادن دو طرحواره در پیونب با ددگر سازهاز فرارسیبن سال نو خانة خود را جمیز یی

رنگ، در یاتن چناب  فرانقشرونب  عالوه بر ادن، در پیونب با بیلبورد در جولیب یمنا به کار یی

رنگی آبای در رناگ  شود  هماهنگیرنگی ددبه یی شیوپ ادن بیلبورد، چنبدن نوع هماهنگی

زیینة بیلبورد، شمار جبلیطاجی و قسمتی از لوگوی شرکت جااژ و آب درون رناگ یاشاین پس

لباسشودی و ود دارد کاه همگای دارای در اات اشاباع یختلاف هساتنب  شامار جبلیطااجی 

رنگای و  که به رنگ آبی جیره و اشباع است، از طردق هماهنگی« شه کیفیت، همیشه جاژهمی»

جوانب در آن شنا کناب و حلقاة پیرایاون ناام ججااری کاه در پیونب با آب جمیزی که یاهی یی

لوگوی شرکت جاژ به رنگ آبی است، داللت بر یفروم کیفیت جمیزکننبگی پودر شودنبپ جااژ 

هماهنگی رنگی بین یاهی قریز و نام ججااری در لوگاوی شارکت جااژ دارنب  عالوه بر ادن، 

و ود دارد  با جو ه به ادنره یاهی قریز رنگ به طرحوارپ فرهنگای یراسام ناوروز باساتانی 

سازی شبه است و در پیونب با نام ججاری به رنگ قریز اشاره دارد که در ادن بیلبورد بازبافت

آن باشب که کارکرد یحصول پودر شودنبپ جااژ در پیوناب باا جوانب بیانگر اشباع قرار دارد، یی

رنگای  آورد  همچنین نوعی همااهنگییراسم نوروز، جمییزی را برای سالی نو به اریطان یی

فام سفیب در پیرایون یاهی، پیرایون نام ججاری شرکت جاژ و یرب  سافیب و اود دارد  رناگ 

باهت با بستة پودر شودنبپ جااژ، بار ادان سفیب یرب  در جصودر سمت چپ بیلبورد، بر پادة ش

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 

ه به استفاده از پودر جرانی و پودر شودنبه و به طور ضمنی جوصیطرفی، پیونب طرحوارپ خانه

دهنبپ کیفیت باالی شستشوی ادان یحصاول اسات  در جرانی نوروز نشانشودنبه برای خانه

جواناب در ارجبااط باا ودژگای هاای رنگای سارد و گارم قریاز و آبای یاینرادت کاربرد فام
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هاای جوانناب از طرداق یشخصاههاا یایقرار گیرنب که ادن ودژگی 61وریو برره 62گریکنش

گار و روشنی و در ة اشباع جقودت شونب  در ادن ییان رنگ قریز به یثابة کانش-رهرنگی جی

شونب که کاربرد رنگ قریز بارای ناام ججااری در ور در نظر گرفته ییرنگ آبی به یثابة برره

بودن قریاز باه یمناای  گر بودن شرکت جاژ است و اشباعدهنبپ کنشلوگوی یحصول، نشان

ا کاربرد رناگ آبای در یاورد آب درون یاشاین لباسشاودی، گری است ایشبت باالی کنش

ور باودن آنراسات کاه اساتفاده از دهنبپ برارهزیینه و پیرایون نام ججاری در لوگو، نشانپس

وری اسات کاه ناشای از زیینه و آب بیانگر شبت بررهدر ة روشنی باال در یورد رنگ پس

قارار دارد  در « کیفیت، همیشاه جااژ همیشه»گر است و در راستای شمار جبلیطاجی عمل کنش

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 

ه از پایش کننبگی با کیفیات پاودر شاودنبپ جااژ، بارای بیننابیمنای آن است که یفروم پاک

بنبی پودر شودنبپ جاژ باه هماراه شبه است و در سمت چپ واق  شبن جصودر بستهشناخته

 لوگو و شمار جبلیطاجی بیانگر آن است که ادن جصودر بیانگر اطالع نودی برای بیننبه است  

 (. معناپردازی رنگ در بیلبورد پودر شویندة تاژ2جدول شمارة )
 ردیف

 رنگ معناپردازی سازوکار
 رنگی هایفام

 سفیب خاکستری 1قریز 2قریز 9آبی 1آبی 2آبی 3

2 

صه
مشخ

های
 

گ
رن

 

 اشباع اشباع ییانه اشباع اشباع اشباع ییانه اشباع اشباع پادین اشباع درجة

 ناخالص ناخالص خالص خالص خالص خالص خالص خلوص میزان 1

 روشن جیره جاحبی جیره روشن جیره جیره روشن روشنی-تیره 8

 نشبهجلفیق شبهجلفیق نشبهجلفیق نشبهجلفیق نشبهجلفیق نشبهجلفیق نشبهجلفیق شدگیتلفیق 5

 ___ سرد گرم گرم سرد سرد سرد سردی-گرمی 1

 جک فام جک فام جک فام جک فام جک فام جک فام جک فام یچندفام-فامیتک 7

4 

ش
فرانق

های
 

گ
رن

 

 فرانقش

 اندیشگانی
پیونبهای بینایتنی و 

 یتنیبرون

طرحوارپ فرهنگی 

 جرانیخانه
 شمار جبلیطاجی لوگوی یحصول

طرحوارپ 

 فرهنگی نوروز

نام و لوگوی شرکت 

 جاژ
 یاشین لباسشودی

بنبی یحصول بسته

 و پودر شودنبپ جاژ

3 
 فرانقش

 بینافردی
جثییر عاطفی بر 

 بیننبه
 القاگر احساس جمیزی

القاگر احساس 

 جمیزی

القای احساس 

 جمیزی

-در پاک اغراق

 کننبکی

-اغراق در پاک

 کننبگی
 کننبگیینشث پاک _____

30 

 فرانقش

 متنی

 دارد نبارد دارد دارد دارد دارد دارد هماهنگی رنگی

 سفیب-قریز نبارد آبی-قریز آبی-قریز آبی-قریز آبی-قریز آبی-قریز جضاد رنگی 22

-پیونبهای درون 21

 یتنی

در پیونب با جصودر آب 

 زالل

ونب با در پی

 لوگوی یحصول
 بیان شمار جبلیطاجی

در پیونب با 

جصودر یاهی 

 قریز

بیان نام و لوگوی 

 شرکت جاژ

جصودر درب یاشین 

 لباسشودی

بنبی جصودر بسته

 یحصول

 پودر شودنبپ جاژ درب یاشین لباسشودی کننبگی قویپاک کننبگی قویپاک کنش شستن کنش شستن کنش شستن معنایی داللت 29

                                                           
61. actor 

62. patient 
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فرانقش بینافردی جصودر، باه دلیال ادنراه جصاودر از نماای نزدداک اسات و فاصالة  بر پادة

ا تماعی جصودر با یخاطب نسبتا  کم و افق ددب بیلبورد یستقیم اسات، بیاانگر آن اسات کاه 

کنب و بیننبه و شرکت جاژ در یرجبة درسانی از ای ادجاد ییبیلبورد با یخاطب رابطة صمیمانه

( فرادناب یمنااپردازی رناگ در 1) شامارپ انب  در  بولقرار گرفته یراجب قبرتنظر سلسله

 ینبی به نمادش درآیبه است بیلبورد پودر شودنبپ جاژ به شیوپ نظام

 توزبیلبورد شرکت فرآوردة غذایی چی -8-1

جوز است که صفحة آن به رناگ قریاز اشاباع، شرکت چی ( بیلبورد ججاری9جصودر شمارپ )

نشبه و فام گرم است  شمار جبلیطاجی، دور نوشتة نام ججاری و نام جلفیق خالص، نسبتا  روشن،

نشبه و فام روشان اسات  همچناین رناگ یحصول نیز به رنگ سفیب اشباع، ناخالص، جلفیق

کار رفتاه اسات و  شبه و با اشباع باال در ادن بیلبورد بهیشری که رنگ جیره، ناخالص، جلفیق

شاود  د و در زدار قسامت شرساتة بیلباورد یشااهبه یایدر جصودر به صورجی بسیار یحبو

 همچنین جضاد رنگی بین سفیب و قریز و همچنین بین سیاه و سفیب و ود دارد 

 توز(. بیلبورد تجاری شرکت چی1) ةتصویر شمار

در جحلیل ادن بیلبورد بادب اشاره کرد که بر پادة فرانقش یتنای رناگ کاه در یاواردی در  

جاوز تنی جصودر است، در یرکز جصودر نام دری از یحصوالت شرکت چایپیونب با فرانقش ی

هاای جوز، از طردق رواباط بیناایتنی باا ساازهبه نام کرانچی قرار گرفته است  نام ججاری چی

از نظاار اقتباااس شاابه اساات  یحصااول اداان دو شاارکت « Cheetos»غیربااویی، از شاارکت 
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   رناگ قریاز صافحة بیلباورد 69دارنابباا هام های زدادی ججاری شباهت لوگویبنبی، بسته

جوانب در پیونب با یازپ جناب بنبی یحصول کرانچی باشب  همچنین ییجوانب در پیونب با بستهیی

بودن یحصول باشب ایا جمیین داللت قطمی رنگ قریز در ادن زییناه قطمای نیسات  بار پاداة 

با جو ه باه ادنراه رناگ شود  فرانقش یتنی نوعی جقابل سفیب و قریز در بیلبورد یشاهبه یی

سفیب برای بیان شمار جبلیطاجی به کار رفته است، کاربرد آن جا حبی به صورجی خنثی در نظار 

جوانب دال بر ارائة خبیات ببون در نظر گرفتن سود اقتصاادی باشاب  است که یی گرفته شبه

سات؛ ا کاربرد رنگ یشری، برای نشان دادن آن است که در جصودر دک کنش صورت گرفته

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 

اسات  از ساوی  65ساازیو بازبافت 61زدادیشرنی و در نتیجه بافتیشری برای نمادش قاب

جوانب در پیوناب باا یشری و ادجاد شرستگی در جابلوی قریزرنگ ییددگر جقابل رنگ قریز و 

یتنی جصودر که در پیونب با فرانقش یتنی رنگ اسات، جرد بودن یحصول باشب  بر پادة فرانقش

قرار گرفتن شرستگی در یرکز جصودر بیانگر اهمیت باالدی اسات  در پاادین و سامت چاپ 

بودن آن برای بیننبه است و قرار گرفتن بودن و نویقرار گرفتن شمار جبلیطاجی، داللت بر واقم

آل باودن و جوز در گوشة سمت راست و باالی بیلبورد، به یمنای ادابهنام ججاری شرکت چی

شناخته بودن آن برای بیننبه است  همچنین در پیونب با فرانقش بیناافردی جصاودر، باه دلیال 

ورد، رابطة جصودر باا یخاطاب، صامیمانه فاصلة کم جصودر با یخاطب و افق ددب یستقیم بیلب

اناب  یراجاب قابرت قارار گرفتاهاست و یخاطب و بیلبورد در  ادگاه درسانی از نظر سلسله

جاوز، باا در نظار ( نمادانگر فرادنب یمناپردازی رنگ در بیلبورد اسانک چای9)شمارپ  بول 

 ینب است ای نظامگرفتن سازوکارهای یمناپردازی رنگ به شیوه

                                                           
جوز یتملق به گروه صناد  غذادی در آیردراست ایا شرکت چی« Fritholay»یتملق به شرکت « Cheetos»  شرکت 69

جوز، ییمونی است ایا نماد چی «Chester Cheetah»کارجونی به نام  دک دوزپلنگ« Cheetos»ددنا است  نماد 

 ار دارد نقطه قر« Tooz»و « Chee»بین دو واژپ « Chee.Toz»کارجونی است  در نشان ججاری 

64. decontextualization 

65. recontextualization 
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 توز(. معناپردازی رنگ در بیلبورد فرآوردة غذایی چی1شمارة ) جدول

 ردیف
 رنگ معناپردازی سازوکار

 رنگی هایفام

 یشری سفیب قریز 3

2 
صه

مشخ
های

 
گ

رن
 اشباع اشباع اشباع اشباع درجة 

 ناخالص ناخالص خالص خلوص میزان 1

 جیره روشن جاحبی جیره روشنی-تیره 8

 شبهجلفیق نشبهجلفیق نشبهجلفیق شدگیتلفیق 5

 ــــــــــــ ــــــــــــ گرم سردی-گرمی 1

 جک فام جک فام جک فام یچندفام - فامیتک 7

4 

ش
فرانق

های
 

گ
رن

 

 فرانقش

 اندیشگانی

پیونبهای بینایتنی 

 یتنیو برون

بنبی یحصول بسته

 کرانچی
 شرسته شبن اااااااا

3 
 فرانقش

 بینافردی

جثییر عاطفی بر 

 یننبهب
 ــــــــــــ القاگر یزپ جنبی

القاگر جرد و 

 شرننبه بودن

30 

 متنی فرانقش

 نبارد نبارد نبارد هماهنگی رنگی

 جضاد رنگی 22
 -قریز و قریز -سفیب

 یشری
 سفیب-سیاه

سفیب و -سیاه

 یشری-قریز

21 
 پیونبهای 

 یتنیدرون
 ــــــــــــ

در پیونب با نام یحصول 

 و شمار جبلیطاجی

در جقابل با صفحة 

 بیلبورد شرسته

 معنایی داللت 29

یمرفی یحصول 

کرانچی و جنب بودن 

 یحصول کرانچی

 یمرفی یحصول کرانچی
جرد و شرننبه 

 بودن

 گیری و پیشنهادهانتیجه -5

با جو ه به ادنره یوضوع پژوهش، واکاوی یمناپردازی رنگ در گفتماان برخای بیلبوردهاای 

 شابپ نظاام که ینجر باه نمادانابن ابمااد یمناادی کمتار شاناخته ججاری در شرر جرران است

شود، از رودررد جلفیقای باه عناوان ابازار پاژوهش، براره گرفتاه شاب کاه ای رنگ یینشانه

( و هاولتز 1022)فاان لیاوون ( و 1001لیاون ) شناختی کرس و فاندربرگیرنبپ روش نشانه

فاان  ( و1001لیاون ) کرس و فانعی شناسی ا تما( است  بر پادة روش نشانه1006شوهه )

ینبنب ایا قراردادی نیستنب و یمنای نشاانة رناگ در انگیخته و قاعبه هانشانه، (1022) لیوون

فرهنگای -های ا تمااعیسازی بر پادة عالدق سازنبگان نشانه و جوافق بین گروهفرادنب نشانه

ت نه نشانه  در ادان رودرارد اس« سازینشانه»شود و آنچه اهمیت دارد بازسازی و جولیب یی

هاای رنگ به کار گرفته شب که ینب  رنگ دارای فرانقش« دستور»رنگ برای « ینب »اصطالح 

های کمینة رنگ قابل بررسای و جحلیال انبدشگانی، بینافردی و یتنی است و بر پادة یشخصه
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هاای ژگایدربرگیرنبپ ود ،(1006های کمینة رنگ با جلفیق یبل هولتز شوهه )است  یشخصه

خلاوص  شابگی، اشاباع و ییازانچنبفایی، جلفیاق -فاییروشنی، جک -سردی، جیره -گریی

رنگ هستنب  همچنین به دلیل ادنره در ادن رودررد شیوپ رنگ عمبجا  به وسیلة شیوپ جصودر 

شود، سازوکار یمناسازی جصودر نیز در یواردی باه کاار گرفتاه شاب و در نرادات نمادان یی

 -ناپردازی رنگ با در نظار گارفتن پیونابهای بیناایتنی باا بافات ا تمااعیسازوکارهای یم

ای رنگ، به یثاباة داک الداة یمناادی، درون بافات فرهنگی جحلیل شبنب  چرا که نظام نشانه

جوانب یمنا فرهنگی و در پیونب با یتن نوشتاری و یتن ددباری یی -یوقمیتی و بافت ا تماعی

بیلبورد، نظاام رناگ قاادر باه انتقاال یفااهیمی جثییرگاذار در  جولیب کنب، به ودژه در گفتمان

گیاری از ادان رساانة یحیطای باه جرددب بررهجردن زیان به جمایی افراد  ایمه است؛ بیکوجاه

هاای گونااگون آن از  ملاه های جثییرگذار و گیرا، نیازینب جو ه به قابلیاتینظور انتقال پیام

 ای رنگ است نظام نشانه

یورد بررسی یمنااپردازی  ای رنگ در بیلبوردهایچگونه نظام نشانه»به پرسش در پاسخ  

جوان گفت در پیررپ پژوهش، یمناپردازی رنگ بر پادة رودررد جلفیقی کارس و یی «کننب؟یی

شب  رودرارد  ( جحلیل1006رودررد هولتز شوهه )( و 1022) فان لیوون ( و1001لیون ) فان

روشانی، -ساردی، جیاره-یشخصاة کمیناة رنگای گریایجلفیقی پژوهش دربرگیرنبپ شاش 

رنگ و سه فارانقش انبدشاگانی،  خلوص یتضادها، اشباع و ییزان چنبفایی، جلفیق-فاییجک

بینافردی و یتنی رنگ است که در جحلیل گفتمان بیلبوردهای یورد بررسی به کار گرفته شب  

هاا ، افراد و به طور کلی به انبدشههاجوانب به اشیاء، یرانبر پادة فرانقش انبدشگانی، رنگ یی

ار اع دهب و در پیونب با بافت فرهنگی و ا تماعی قرار گیرد  بر اساس فارانقش بیناافردی، 

جوانب در ارجباط با یخاطب، ینجر به جولیب کنش شود  در نرادت فرانقش یتنی رناگ رنگ یی

رنگی و هماهنگی رنگی از دک سو دربرگیرنبپ پیونبهای انسجایی ادجادشبه از طردق جضاد 

پاردازد  های ددگر از  مله جصودر و کالم به یمنااپردازی یایاست و از سوی ددگر با شیوه

اناب ایاا رنگی اشاره کارده هرچنب کرس و فان لیون در فرانقش یتنی رنگ فقط به هماهنگی

برای جرمیل رودررد کرس و فان لیون، عالوه بر هماهنگی رنگی، به ودژگای جضااد یرمال 

های یرمل( نیز جو ه شب  به طور کلی، بر پادة نتاده پاژوهش حاضار یملاوم شاب در )رنگ
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ای رنگ با در نظر گرفتن گفتمان چنب شیوپ بیلبوردهای یورد بررسی، یمناپردازی نظام نشانه

فرهنگای و بافات  -های رنگ در درون بافات ا تمااعیهای کمینة رنگ و فرانقشیشخصه

جری قابل بررسی است  در ادان راساتا، فارانقش یتنای رناگ از افتهدیوقمیتی به شرل جثیبت

یتنای باا ای و بر پادة پیونابهای بارونهای نظام نشانهیتنی یابین سازهطردق پیونبهای درون

ی در یقادساه باا فارانقش اکننابهای یاننب جصودر و کاالم نقاش جمیاینهای نشانهسادر نظام

ای رناگ داشاته اسات  در نرادات مناپردازی نظام نشانهانبدشگانی و فرانقش بینافردی در ی

ای رنگ باا اساتفاده از ساازوکارهای پیشنراد شب در طراحی بیلبوردهای ججاری، نظام نشانه

یتنی با یتن نوشتاری و یتنی و برونیمناپردازی یورد بررسی و با در نظر گرفتن روابط درون

 ینب صورت گیرد ای نظامیتن ددباری به شیوه

 منابع

 بنبی ابزارآالت صنمتی دستی بررسی رنگ، نقش و ساختار در بسته(  2930اربابیان، سونیا )
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  یرر جرران: سورپ .( نگ/دفاع یقبس

  سیته: جرران  جبلیطات هایجرنیک و هاجاکتیک  (2986)علی خوده  و احمب روستا،

  علم: جرران  ا تماعی شناسینشانه سوی به: یمناکاوی(  2983)ساسانی، فرهاد 

ارشب  کارشناسی نایةپادان  کاالها برچسب در یمناپردازی سازوکار بررسی(  2930)صبا  عراقی،فرخ

 الزهرا  شناسی، دانشگاهزبان

   جرران: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شناسی جبلیطاتروان(  2987کاودانی، یحمب )

(  یمناپردازی رنگ در بیلبوردهای برار فاطمی 2931بین و فرهاد ساسانی )ینفرد، نر س، فردبه حق

   همبان: دانشگاه همبان گراشناسی نقشچریبپ یقاالت نخستین همادش زبانشرر جرران  

Alpert, M., J. Alpert and E. Maltz (2005). Purchase Occasion Influence on the 

Role of Music in Advertising. Journal of Business Research, 58, 369–

376. 



 2939، جابستان 5های غرب ادران، سال دوّم، شمارپ / فصلنایة یطالمات زبان و گودش81

 

Bellizzi, J. A., A. E. Crowley and R. W. Hasty (1983). The Effects of Color in 

Store Design. Journal of Retailing, 59 (1), 21-45  
Birren, F (1969). The Color Primer; A Basic Treatise on the Color System of 

Wilhelm Ostwald. New York: Van Nostrand Reinhold 

Eckstut, A and J. Eckstut (2013). The Secret Language of Color: Science, 

Nature, History, Culture, Beauty and Joy of Red, Orange, Yellow, 

Green, Blue, and Violet (8th edition). Black Dog & Leventhal Publish. 

Francis, F. J. (1995). Quality as Influenced by Color. Food Quality and 

Preference, 63, 149-155. 

Garber, J. L., E. M. Hyatt, J. R. Starr and G. Richard (2000). The Effects of 

Food Color on Perceived Flavor. Journal of Marketing Theory and 

Practice, 84, 59-73. 

Halliday, M. A. K. (1978). Language as Social Semiotic: The Social 

Interpretation of Language and Meaning. London: Edward Arnold. 

Holtzschue, L (2006) Understanding Color: An Introduction for Designers (3rd 

Edition). Canada: John Wiley & Sons, Inc. 

Kaiser, P (1984). Physiological Response to Color. Color Research and 

Application, 9(1), 29-36  
Kaufman, S. C. (2002). Seeing through the Eyes of the Color-Blind Shopper: 

Developing Dialogues for Understanding. Retrived from: Colors 
Matters Research. http://www.colormatters.com/the-color-blind-shopper 

Kress, G & T. Van Leeuwen (2002). Colour as A Semiotic Mode: Notes for a 

Grammar of Colour. Visual Communication, 1(3), 343–368. 

---------------------------  (2006). Reading Images: The Grammar of Visual 

Design. London: Routledge. 
Kandinsky, S (1977). Concerning the Spiritual in Art. United States: Dover 

Publications Inc. 

Scott, I (1969). The Lüscher Color Test. USA: Washington Square Press.  

Van Leeuwen, T. (2011). The Language of Colour: An Introduction. Germany: 

Bremen University. 

http://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=12876570836&searchurl=kn%3DW%2520.Ostwald.%2520The%2520Color%2520Primer%26sts%3Dt
http://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=12876570836&searchurl=kn%3DW%2520.Ostwald.%2520The%2520Color%2520Primer%26sts%3Dt
http://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=12876570836&searchurl=kn%3DW%2520.Ostwald.%2520The%2520Color%2520Primer%26sts%3Dt

