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 تحليل بسامدي رنگ ایران در پوسترهاي گرافيك با موضوع ایران

 چکیده
طور نسبي، در جهان هستي توان قائل شد؛ اما بهعنوان عنصر مشترك ابناء بشر، تعلق یا محدودیتي نميگرچه برای رنگ به بیان مسئله:

در پرتو ای از خاطرات جمعي شده و گونهگيری ها موجب شکلهایي وجود دارد که خاستگاه یا کاربرد و تکرار و بازنمایي آنعناصر یا پدیده

ای مشخص یا وسيع هها شکل گرفته است. یکي از این عناصر نيز رنگ است که ممکن است در محدودیا هویت بدانها حسي از تعلق آن

 عنوان رسانهاز درستي یا نادرستي موضوع، طيفي از آن به گروهي یا ملتي نسبت داده شود. از آنجا که گرافيك به صورت نانوشته، فارغبه

تواند جزیي از آن باشد، مسئله مسائل فرهنگي و فرهنگ ملي نيز ميرساني کرده و های مختلفي را پيامعبصری برآمده از فرم و رنگ، موضو

های پربسامد مرتبط با ایران در پوسترهای گرافيك با موضوع ایران یا فرهنگ ایراني و همچنين چرایي احتمالي این پژوهش چيستي رنگ

 هاست.کاربرد آن

های متفاوت فرهنگ بصری ایراني از اهداف اصلي این پژوهش نهایت، درك بهتر سویه ناملموس ایراني و در شناخت عناصری نمادین هدف:

 است.

آوری شده؛ سپس ها جمعهای اطالعاتي و شواهد بصری گرافيکي، دادهای، پایگاهگيری از منابع کتابخانهدر این پژوهش با بهرهش: روش پژوه

ها مشخص و آماری، پربسامدترین رنگصورت شبههای رنگي از پوسترهای مرتبط با ایران بهآوری نمونهجمعشيوه تحليل محتوای بصری با به

 شده است. سپس توصيف و تحليل

های مرتبط با جز رنگ سازماني، پرچم رسمي، به رنگطراحان گرافيك ایراني برای بازنمایي رنگ ایراني، به این مقاله نشان داد که :هایافته

سنتي، معماری ایراني هایبوم، هنرها، رنگ اقليم و زیستساختهگ خود که اغلب برآمده از محصوالت و توليدات فرهنگي و هنری، دستفرهن

اند و ها را در اثر خود برای موضوعات مرتبط ایران بازنمایي نمودههایي از این رنگاسالمي، خوشنویسي و مانند آن است، رجوع کرده و طيف

 ای بوده است.هایي از رنگ قرمز الکي، زرد روشن و آجری و نيز آبي فيروزهطيف مرتبط با ایران،های ميان، پربسامدترین رنگدر این 

 کلیدواژه

 ایراني، ملي، رنگ، گرافيك، پوستر، بسامد رنگ
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 مقدمه
گفته « هویت بصری سازماني»های آن سویهاز که در حوزه تصویر به برخي  شده جز عناصر مشخص و ثبتبه

رو قراردادن این موضوع، شود، اطالق عنصری بصری به کسي یا چيزی، چندان موجه یا قطعي نيست. با پيشمي

ایران یا مرتبط با  های پربسامد در پوسترهایي است که یك وجه موضوع آنمسئله این پژوهش، شناسایي رنگ

با طراحان ایراني مواجهه رنگي بررسي کار اصلي این پژوهش، به عبارت دیگر، فرهنگ بصری ایران بوده است؛ 

های مختلفي وجود نمونه بصری )عناصر طرح( دیگر حوزهدر است. خارج از بحث رنگ،  های مرتبط با ایرانموضوع

اند. نمونه یي شدهشوند و بعداً همان عناصر در هنرهای جدید آن کشور بازنمانام یك کشور شناخته ميبهکه  دارد

های خاص، عناصر رهنگا از های چاپي آن کشور است. بعضيگيری گرافيك ژاپن از باسمهآشکار آن هم تأثير

عنوان نماد یا نشان یك ملت ها بهگياهي، حيواني و مصنوع نيز از دسته عناصری هستند که از آن ، اقليمي،طبيعي

 یا بازآفریني شده بازنمایي وسيله هنرمندان، یا به سفارش دیگرانبه شود. این نمادها اغلب،یا شخص استفاده مي

 شدههنرمند هر رشته، کيفيات متفاوتي از آن وارد عرصه فرهنگ بصری  دانش و تکنيك شناخت، به توجه و با

ه شود، رنگ پرچم کشورهاست کعنوان نماد یك ملت یا کشور استفاده ميجمله مواردی که از رنگ بهاز است. 

جدای از رنگ  شود و بحث آن خارج از حيطه کار این پژوهش است.ای رنگ سازماني کشور قلمداد ميگونهبه

آن است که ممکن است به چيزی یا کسي  هایي ازرسمي پرچم کشورها، بحث این پژوهش پيرامون رنگ یا طيف

آساني ميسر و ها، اطالق یا تعلق آن بهبودن رنگ علت محدود. ذکر این نکته ضروری است که بهنسبت داده شود

ای از خاطرات های پربسامد، گونهآثار و اشيای کاربردی و غيره با رنگ حال، محيط اطراف، یااین نيست؛ باممکن 

گيری رنگي نمادین در جوامع محدود، متوسط یا تخصصي است. در سازند که انعکاس آن شکلاالذهاني ميبين

صورت شهودی از که با مطالعه و بسط دانش بصری خود یا به گرافيك ایراني، نيز هستند کساني ميان طراحان

ها بسامد باالیي داشته است. با ای آناند که احتماالً در محيط زندگي یا حرفههایي در کار خود بهره گرفتهرنگ

رو مسئله این ئل مختلف ایران است؛ ازباره مساهای گرافيك درکه برخي از سفارش از آنجااوصافي که بيان شد، 

 مسائل با موضوع ایران یا گرافيك ایراني پربسامد مرتبط با ایران در پوسترهای هایپژوهش، چيستي رنگاین 

 .هاستچرایي کاربرد آن و فرهنگ ایراني

 

 روش پژوهش
ها ایران بوده نآپوستر از طراحان گرافيك ایران پرداخته شده که یك وجه موضوع  ۶۵در جستار حاضر به بررسي 

انتخاب  های دو ساالنه آثار گرافيك ایرانکه اغلب در کتاباست؛ این آثار از ميان آثار مختلف طراحان گرافيك 

یند این ا. در فراست هنگي و هنری و بعضًا تجاری بودهو اغلب با موضوع فرها تصادفي اند. انتخاب نمونهشده

 ۱بيشتر بوده به تشخيص نگارنده با ابزار انتخاب رنگ پژوهش، سه رنگ شاخص از هر اثر که گستره رنگي آن

گيری از خطای ابزار انتخاب رنگ، در منظور پيشبرداری و در پایين هر اثر ثبت شد. بهنمونه ۲افزار ایلوستریتورنرم

، برداشت نمونه رنگ نظارت داشته است. با توجه به برداشت سه رنگ برداشت رنگ از اثر نگارنده بر درستيهنگام 

دست آمد که بر همين اساس های مختلف بهنمونه رنگ از طيف ۱9۵اثر،  ۶۵غالب از هر اثر، در مجموع از ميان 

های غير از سفيد و مشکي بوده است. مقطع حليل شدند. اولویت این پژوهش در این مطالعه، رنگها تاین رنگ

آماری و بر اساس تحليل سال اخير است. گونه تحليل این پژوهش، کيفي و شبه ۵۰زماني خلق این آثار حدود 
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های مبتني بر هبصری پایگاای و شواهد محتوای رنگ آثار گرافيك است. اطالعات این پژوهش از منابع کتابخانه

شد، ممکن است با  است. باید اشاره کرد که برخي از آثار گرافيکي که رنگشان در این جستار تحليلوب بوده 

 یا انتشاریافته، متفاوت باشد که در این نوشتار، این تفاوت نيز مورد توجه بوده و نمونه شده طراحي اوليه نسخه

 و کاغذی بوده است.های دیجيتال رسانه از رنگ ن رنگي، ميانگيشده های برداشترنگ

 

 پیشینه پژوهش
عنوان عنوان رنگ مورد توجه مردم هلند و ارزیابي هویتي آن بهنارنجي به»با عنوان ای ( در مقاله۲۰۱۱« )۳الکنز»

به بررسي روابط بين یك ملت و رنگ ملي آن پرداخته و به پذیرش این رنگ در ميان مردم هلند « رنگ ملي

کاربرد و »عنوان با ای ( در مقاله۲۰۰9) «۴یانگلنگمنگ »اشاره کرده است. عنوان رنگ ملي و هویتي آنان به

ها بر قرمز چيني و داشتن رابطه احساسي با این رنگ و ، به اجماع چيني«نوآوری قرمز چيني در طراحي مدرن

. لزوم مطالعه پژوهش و تبليغ رنگ قرمز چيني، نيز کاربرد نوآورانه آن در طراحي مدرن چيني تأکيد کرده است

 هایرنگ اند:( گفته۱۳۸۸) «نظر و رجبيخوش»، «معماری اسالميرگری و ارنگ در نگ نور و»با عنوانای در مقاله

نصيری، »اسالمي بوده است.  حکمای رنگ و نور هاینظریهثير أتتحت ،نگارگری ایراني و معماری در شده برده کاربه

که اند، گفته« نماد عرفاني رنگ در هنر و معماری اسالمي» با عنوانای ( در مقاله۱۳9۷« )پور و احمدیافراسياب

 و شبستان صحن گنبد، محراب، ها،کاشي زمينة دیوارها، هایرنگ ترینعمده از ایفيروزه و الجوردی آبي رنگ

اسالمي دارای درخشش و جلوه خاصي های ایرانيدر نقاشي ،طالیيرنگ همراه ها بهاست و این رنگ مساجد

 ،روناس های ایراني در فرش چون، به رنگ«های ایرانيرنگ»نام ای به( در مقاله۱۳۷9« )صوراسرافيل» هستند.

 «گندل» ،«تفج»های محلي مانند برخي از رنگو قرمزدانه  چون حيواني هایرنگدانهو نيل  ،پوست گردو ،اسپرك

های های ایراني؛ رنگرزی با رنگرنگ»نام بهوی همچنين کتابي . ها را ایراني دانسته استپرداخته و آن «جاشير» و

حریر در آورده که فصل های تبه رشته با تمرکز بر فرش در هفت بخش (۱۳۷۸)« رنگرز طبيعي به روایت استادان

جستاری در بازنمایي هویت بصری »نام ( در پژوهشي به۱۳9۸« )کجکاله»های ایراني است. باره رنگپنجم آن در

های عنوان رنگای، بهرنگ شاخص ایراني اشاره کرده و از سه رنگ نخودی، قرمز الکي و فيروزه، به چند «ایراني

ها اشاره شد، هرکدام به وجوهي از هایي که در پيشينه به آندر پژوهش. شاخص مرتبط با ایران نام برده است

ها پژوهش، سنجش پربسامدترین رنگاند. در این ميان، کار این رنگ در آثار یا فرهنگ و هنر ایراني اشاره کرده

 .در آثار گرافيك با موضوع ایران است

 

 رنگ در فرهنگ ایراني
، رنگ هميشه در دین، شعر و زندگي روزمره نقشي نمادین داشته است. «ایرانيکا»المعارف آنالین به نوشته دایره

های ادراکي زندگي بشر، این موضوع در اسالم و فرهنگ فارسي نيز صادق است. مصداق این مانند سایر زمينه

ارسي درباره روح رنگ است ترین منابع ادبيات فاست که از جذاب« پيکر نظاميهفت»موضوع، 

(://iranicaonline.orghttps). ایراني را از  هنر ، رنگ از جمله عناصری است که«مرامنيكو طلب حدتو» گفتهبه

 آنةنمون و داشته وجود ایران فالت تمدن در طلوع بدو از های قدیم وکند. این قاعده از زمانسایر هنرها جدا مي

 گوناگون صنایع و تزیينات، هانقاشي ،ساساني عهد رنگين اشيای و ظروف هخامنشي، برجستهنقش هایکاشي در
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 دستدیواری به هایدر نقاشي همچنين ؛(۸۸. ص ،۱۳9۶، مرامنيك طلب و)وحدتشده است  دیده اسالمي دوره

نوشته  به داراني با لباسي از چندین طيف رنگ روشن دیده شده است.شوش، تصاویر کمان هایحفاری آمده از

 کاربه حاکمان با مرتبط پوشاك اثاثيه و برای زرد، رنگ جمله از هارنگ از در گذشته دور در ایران، برخي ایرانيکا

هم، رنگ  یرانيا اقوام پوشاك در(. https://iranicaonline.org) انحصاری بود درباربرای  نآشد و کاربرد برده مي

 بهمئي، بختياری، زنان پوشاك .است ایراني دیده شده اقوام لباس در که نمود بارز آن داشته نظيربيشکوهي 

ها در پوشاك درباره کاربرد رنگ« پنجهقوی» ای از آنچه گفته شد، هستند.نمونه قشقایي، لر، کرد و مانند آن،

برای  بود؛های زندگي و منزلت پوشاندگان متفاوت دوره ،با توجه به جنسيت هاکاربرد این رنگ ایراني گفته است:

وفور در ها بهگوید: در مقابل رنگ سبز، قرمز الکي وجود دارد که ترکمننقل از دیگران ميمثال، وی در ادامه به

 شناخته و معروف محصوالت در رنگ. (۱۴. ص، ۱۳9۴، پنجه)قوی کنندميفرش و پوشاك خود از آن استفاده 

منطقه یا  همان وابسته به مواد اوليه اغلب ایران، از منطقه هر رنگ پالت و داشته را خود ویژه جایگاه ایراني شده

باره در این« صوراسرافيل»است.  رنگ از برآمده هویتش از بخشي ایرانيمحصولي مثل فرش  .است بوده بومزیست

 از تواننمي را فرش نقش که همچنان ندارد. نقش از کمتر اهميتي در فرش رنگ یدیبي هيچ ترد گفته است:

است که  بومي هویت دارای نيز رنگ کرد؛ جدا توليد چون مراکز آن و مختصات ایراني انسان یعنينگي فره عامل

 در حفظ اصالت فرش ایراني وی در ادامه گفته است: های خاص و مهارت استادان رنگرز آن وابسته است.به رنگ

 و «موبرگ» ،«انار پوست» ،«گردو پوست» )اسپرك(،« قرمزدانه»، «روناس» چون اقتصادی هایرنگ از استفاده

 هایرنگ که از است حق گفته ایشان،به. است «جفت» و «جاشير» ،«گندل» مانند محلي هایرنگدانه از برخي

، ۱۳۷9)صوراسرافيل،  کنيم یاد ملي رنگ عنوانبه اسپرك و موبرگ انار، گردو، پوست پوست قرمزدانه، روناس،

 روناسي، الکي،های از رنگ ایمحدودهدر فرش ایراني،  «زاویهیسيداحمد و ساعدی»به نوشته . (۷۱-۷۴. صص

 تبریز، خراسان، اصفهان، کرمان، از اعم ایران فرش جغرافيایي پهنه تمام در اناری و گردویي ای، پوستسرمه قرمز،

 در سفال و سراميك ؛ همچنين(۳۳. ص، ۱۳9۲، زاویهاحمدیسيد و )ساعدیکاربرد داشته است  یزد و کاشان

وسيله هنرمندان های مکمل و نوراني بهرنگ ،و زیراندازها و در توليداتي چون فرش، گليمای آبي فيروزه ایراني،

و زرد روشن  درخشان طالیي الجوردی هایرنگآرایي ایراني، و کتاب شد. در نگارگریکار برده ميایراني به

های سرد، گرچه باور عموم بر این است که رنگ معماری اسالمي عمدتًا همان رنگ .اند)نخودی(، رنگ غالب بوده

، رنگ برخي از اماکن معماری اسالمي، «اسماعيلي و سليماني»گفته ای و مانند آن است؛ اما بهچون آبي، فيروزه

د خاتم زنجان و مشير شيراز، زرد و در مسجد نصيرالملك شيراز صورتي است و این در برخي مساجد چون مسج

 )اسماعيلياست اهلل اصفهان، آبي و کرم است؛ همچنين رنگ مسجد شيخ لطف« مسجد صورتي»مسجد مشهور به 

های مرتبط با آن، رنگ غالب مسکن رنگ زرد روشن )نخودی( یا آجری روشن و طيف .(۱۱، ص.۱۳9۶، سليمانيو 

اسالمي رنگ قرمز در معماری ایراني، «مرامطلب و نيكوحدت»گفته بوم آن است. بهسنتي ایران و مرتبط با زیست

از  «سلطانيه گنبد»بری ينات گچیدر تز ،عنوان نمونهبه ؛کار رفته استهيني بیينات و عناصر تزیبيشتر در تز

 رنگ ،اصفهان «پيربکران»بری سبز و آبي الجوردی استفاده شده است. در گچ ،زرد ،قرمز ،های گوناگون سفيدرنگ

نارنجي و صورتي دیده  ،های قرمزرنگ ،کاری دوره قاجار هم به لحاظ مضامين جدیدکاشي در راب قرمز است.مح

 به هاکاریکاشي ، سطوح اغلب«و همکاران نصيری»گفته . به(۸۸، ص. ۱۳9۶، مرامنيك طلب ووحدت) شودمي

گرچه  .(۱۲ص. ،۱۳9۵، و احمدی پور، افراسياب)نصيریاست  الجوردی و ایفيروزه ای،زنگاره چون سرد هایرنگ

عنوان رنگ خاص یا نمادین معماری ایران، مخاطب را محتاط ای و خاکي بهجز فيروزههای دیگر بهشدن رنگمطرح

http://iranicaonline.org/
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ای در این خصوص ای و آجری یا خاکي در معماری ایران برای مخاطب، شبههاما پربسامدی رنگ فيروزهکند؛ مي

پالت رنگي خاص خود را دارد. درباره رنگ پرچم ایران و گذارد؛ ولي باید پذیرفت که هر حرفه یا شغل، باقي نمي

شناسي ژرژ دومزیل نمادی گفته است: سه رنگ اصلي پرچم ایران بر اساس نظام اسطوره« نياحسن»مفاهيم آن، 

گانه ایراني بوده و در این ميان، سفيد نماد شاهي، قرمز نماد جنگاوری و شجاعت و رنگ سبز نشانه طبقات سهاز 

 .(۱، ص. ۱۳9۶نيا، )حسنکشاورزی و برزگران بوده است 

 

 بحث و تحلیل
 انتقالر اثر، عبارتند از: جلب توجه، تمرکز ب« ۵بری و مارتين»چهار کارکرد رنگ در طراحي گرافيك به نقل از 

رنگ در  ه از همين دیدگاه به. چنانک(۶، ص. ۱99۱، )بری و مارتيناطالعات و ماندگاری اطالعات در ذهن 

ها از دیدگاهي مورد توجه در پوسترهای مورد بررسي رنگ توان گفت،مي پوسترهای با موضوع ایران نگاه شود،

ز سوی دیگر کارکرد دیگر کارکردهای رنگ در اولویت بعد هستند؛ اهستندکه اطالعاتي از ایران را بازنمایي کنند و 

رسد؛ مي رساني دو عنصر شکل و رنگ به سامانرساني سریع بوده که با ترکيب و همپوستر در گرافيك همواره پيام

رساني، امل این پيبنابراین بازنمایي پيامي که اثر برای آن طراحي شده همواره مهم و پراهميت بوده؛ اما در خال

های هنری معاصر و ها و جنبشسبكير تأثسبك ملي،  گر دیگری چون سبك و تکنيك طراح،متغيرهای مداخله

وسيله مخاطب، دهنده هم در برآیند نهایي اثر تأثيرگذارند؛ همچنين ادراك شایسته پيام بهسفارش هایخواست

در « هال» همچنين .شودميپذیر گيرنده پيام امکانشدن فرستنده و  افق با همکه گرافيك است؛ وجه دیگر اثر 

 یا اشتبرد یك از بيش استنباط امکان ،رمزگشایي و رمزگذاری در خالل کنداستدالل ميخود دریافت  نظریه

 سوی از آنچه و شودمي رمزگذاری فرستنده وسيلهبه که ميان پيامي یعني دارد؛ وجود ایرسانه متون از قرائت

 ,Hallبه نقل از  ۲۶۶، ص. ۱۳9۲زاده، )مهدی ندارد وجود همانندی یا انطباق لزوماً  شود،مي رمزگشایي مخاطب

ایران در  آثار گرافيك با موضوع ایران، منحصراً بررسي ترجمه رنگي از کلمه مطالعه رنگ ایراني در (1973

 پوسترهایي است که یك وجه از موضوعش درباره ایران است.

ترتيب سطح رنگ، مشکي، آجری  بههای غالب، ، رنگدوساالنه سفال معاصر ایران استکه موضوع آن :1 تصویر

 تصویر، پایين در شده برداری رنگي سه رنگ گفتهنمونه .اندبسته نقش سفيد ایزمينه که بر الکي تيره است رنگ و

د؛ رنگ آجری روشن، که موضوع این اثر، به دو بخش یا عنصر، سفال و ایران تقسيم شوچنان. است شده داده نشان

صورت مشترك، مرتبط با سفال و ایران است. آجری رنگي آشنا و پربسامد برای مخاطب ایراني بهپایين تصویر 

ها و صنایع بافتهاست و قرمز الکي تيره نيز چنين کارکردی دارد. اولي اغلب در بناهای سنتي و دومي در دست

شناسي، تصویر سفال و رنگ آجری برای سفال نمادی گانه نظام نشانهایران به کرات قابل رؤیت است. بر اساس سه

ای با داللت رنگ آجری برای بازنمایي ایران تصویری نمایه که حالي شمایلي با داللت معنایي صریح است؛ در

تفاوت است که رجاع دو عنصر موضوعي پوستر به لحاظ داللت معنایي معبارتي، گونه ا معنایي غيرصریح است؛ به

 شود. در ادامه از همين دیدگاه به تحليل موضوع پرداخته مي
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  .طراح: مصطفي اسدالهي .1تصویر

 . ۵9. ، ص۱۳۸۲مشکي، ع: منب

  .محمد وليحيطراح: محسن . ۲تصویر 

، ۲۰۰۴انجمن صنفي طراحان گرافيك ایران، منبع: 

 . 9۰. ص

 فرشيد مثقالي،  طراح: .۳ تصویر

دفتر امور هنرهای تجسمي وزارت  منبع:

 .۳۱ص. ، ۱۳۸۶فرهنگ و ارشاد اسالمي، 

  .قباد شيوا طراح: .۴ تصویر

مؤسسه فرهنگي پژوهشي نشر نظر، منبع: 

 .۷۲، ص. ۱۳۸۲

  .مصطفي اسدالهي طراح: .۵ تصویر

 .۶۱، ص.۱۳۸۳مشکي، منبع: 

  .مرتضي مميزطراح:  .۶ تصویر

، مؤسسه فرهنگي پژوهشي نشر نظر منبع:

 . ۱۰. ، ص۱۳۸۶

 .طراح: مرتضي مميز .۷تصویر 

، مؤسسه فرهنگي پژوهشي نشر نظرمنبع: 

 .۱۰، ص. ۱۳۸۶

 قباد شيوا. منبع: طراح: .۸تصویر 

https://iranhonar2008.mihanblog.com 
 مصطفي اسدالهي. طراح،  .۹تصویر

 .۲۱، ص. ۱۳۸۳مشکي، منبع: 

منبع:  .خورشيدپورطراح: علي  .10تصویر 

 .۱ ، ص.۱۳۷۳انجمن هنرهای تجسمي ایران، 

صنفي انجمن منبع:  .قباد شيواطراح:  .11 تصویر

 .۳۱۰، ص. ۱۳۸۶طراحان گرافيك ایران، 

انجمن منبع:  .طراح: نرگس صفایي .1۲تصویر 

 .۲۶9، ص. ۱۳۸۶طراحان گرافيك ایران، صنفي 

http://iranhonar2008.mihanblog.com/post/105


 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

 تحليل بسامدي رنگ ایران در پوسترهاي گرافيك با موضوع ایران

 ۶۵-۴۸        ۱۴۰۱، بهار 27دوره یازدهم، شماره 

54 

نام  ،ایتختپوقوع این رویداد در  علتبه که هشتمين دوساالنه پوستر تهران استاین تصویر، موضوع : ۲تصویر 

 در هستند. آبي و روشن دزر آن، الکي، اصلي رنگسه و سفيد اثر ارجاع به ایران دارد. زمينه این ،در این اثر تهران

 رنگ با یکدیگر ضمن و نقش عنصر دو اثر، این ت. درهای آن انتخاب و برجسته شده اسرنگ نمونه اثر هم پایين

اند. اللفظي از ایران را به نمایش گذاشتهنمایانه نيز دارند و معنایي غيرصریح یا تحتنقشي هویت رساني موضوع،هم

عني نيست که دو شکل و ماین بدان البته نقش و رنگ مرتبط با ایران است؛  از اینمایهاللفظي این معنای تحت

 اند.رنگ مورد اشاره در این اثر اصالتاً ایراني

های ساالنه یا دوساالنه و اغلب شاخص، برای نمایشگاه مختلف يطراحان ةوسيلهستند که به آثاری :11 تا ۳تصاویر 

در سطحي  رنگ زرد واز  يهایطيف ،شده الب آثار گفتهغدر اند. گرافيك، تصویرسازی و نقاشي ایران طراحي شده

اثر  ایراني بودناز  يترجمان ،آثار دسته نیا زرد رنگ ۸، ۴، ۳ تصاویردر  جزهب شود.مي دیده محدودتر، رنگ الکي

 فرهنگ از ایویژه شناخت اینکه ضمن اثر این طراحاشاره کرد که  دیطور خاص بابه ۸ ریتصونبوده است. درباره 

 بریتانيکا درباره المعارفدایره که ایگونهبه است، برده بهره کارهایش در ایراني رنگ پالت از همواره دارد، ایراني

 بيستم، قرن اواخر در :است نوشته( شيرازی سعدی بزرگداشت سال هشتصدمين پوستر) طراح این کارهای از یکي

 باستان فارسي خطي نسخ آرایيکتاب و عربي سنتي خطاطي رنگ، پالت از ایراني، گرافيك طراح ،«شيوا قباد»

کار به مجالت عنوان طراحي و تبليغات بندی،بسته جمله از خود گرافيکي آثار مجموعه در را آن و گرفت الهام

 ایراني مشهور شاعر تولد سالگرد هشتصدمين مناسبت به که( ۱9۸۴)سال  در او پوستر مثال، برای گرفت؛

. دهدمي نشان رنگ با جوشوجنبپر تصویر یك ایجاد در را وی نظيربي کنترل و توانایي شده، طراحي «سعدی»

 معاصر طراحي چارچوب در اصالحاتي، با باستان، فارسي خطي هایکتاب سنت ادامه که داد نشان او آثار مجموعه

  (.https://iranicaonline.org) پذیر استامکان

 نیرنگ در ا و است آنایراني بودن  نشان از قينستعل يرانیا خط که است رانیامرتبط با  یگریاثر د :1۲ ریتصو

 فاقد کارکرد خاصي است. ،اثر

ساالنه طراحان و دومي برای دو دو اثر از یك طراح است که اولي برای دوساالنه پوستر تهران :1۴و  1۳تصاویر 

ها ارجاع به علت مرکزیت، در برخي از این پوستراند. قبالً گفته شد که نام تهران بهگرافيك ایران طراحي شده

یك به فيروزه فرم هندسي برگرفته از نقوش معماری و در مرحله بعد رنگ سبزآبي نزد ۱۳تصویر ایران دارد. در 

وشتار شکل ن ۱۴تصویر که در االذهاني را با مخاطب ایراني به نمایش گذاشته، در حالي شکلي از ارتباط بين ،ایراني

اقد چنين ه و رنگ اثر ففارسي در زمينه پوستر، این کارکرد را به نمایش گذاشت ۵فارسي و شکل منفي عدد 

  کارکردی است.

شود. این فضای در غالب این آثار، فضای مشابهي که مبين سبك شخصي طراح است دیده مي :۲1 تا 1۵تصاویر 

این طراح  ۱۳تصویر ت. های تخت واضح و پرکنتراست، اسیي تا حدودی محکم با رنگهامشابه، شامل فرم

کلمه ایران که برگرفته از خط « ن»ی ایراني است که با شکل فرش و زیراندازهاشده  گرفته از فرم شناختهالهام

در کشور  که موضوع آن نمایشگاه تجاری ایران ۱۶تصویر نستعليق است، به سامان رسيده است؛ همچنين شکسته

 ن را های پرچم ایرادیگری است، با فرمي منتسب به فرهنگ بصری ایراني در تلفيق با موضوع پوستر، رنگ

http://iranicaonline.org/
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  .مصطفي اسدالهي طراح: .۳1تصویر

 .۶۱، ص. ۱۳۸۳مشکي، منبع: 

  .مصطفي اسدالهي طراح: .1۴تصویر

 .۵۳، ص. ۱۳۸۳مشکي، منبع: 

  .مصطفي اسدالهي طراح: .1۵تصویر

 .۸۳، ص. ۱۳۸۳مشکي، منبع: 

 مصطفي اسدالهي.  طراح: .1۶تصویر

 .۶۵، ص. ۱۳۸۳مشکي، منبع: 

 مصطفي اسدالهي.  طراح: .1۷تصویر

 .۵۳، ص. ۱۳۸۳مشکي، منبع: 

 مصطفي اسدالهي. طراح: .1۸تصویر

 .۵۱، ص. ۱۳۸۳مشکي، منبع: 

 مصطفي اسدالهي. طراح: .1۹تصویر

 .۴9، ص. ۱۳۸۳مشکي، منبع: 

 مصطفي اسدالهي.  طراح: .۲0تصویر

 .۴9. ، ص۱۳۸۳مشکي، منبع: 

 مصطفي اسدالهي.  طراح: .۲1تصویر

 .۴۵ص.  ،۱۳۸۳مشکي، منبع: 

 .زادهطراح: مونا رحيم .۲۲تصویر

دفتر امور هنرهای تجسمي وزارت فرهنگ و منبع: 

 .۱۲۳ص.  ،۱۳۸۶ارشاد اسالمي، 

طراح: رضا مير مقتدایي و فروزان  .۲۳تصویر

انجمن هنرهای تجسمي ایران، یزادني. منبع: 

 .۱۰۰، ص. ۱۳۷۳

 طراح: علي وزیریان.  .۲۴تصویر

 . ۴۸. ، ص۱۳9۰،وزیریانمنبع: 
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های این اثر، رنگ آبي بيشترین نسبت را با فرهنگ بصری ایران دارد؛ همچنين بازنمایي کرده است. در ميان رنگ

شناسيم، دارد. در اینجا هایي که از ایران ميبيشترین نسبت رنگي را با رنگ ۱۸تصویر در ميان آثار این طراح، 

ایر آثار این طراح، کارکرد سپربسامد دیده شده از ایران است. در شده از ایران، رنگ  های شناختهمنظور از رنگ

 وی است. يرنگ در خدمت موضوع و نيز مبين سبك شخص

ت آن و نيز موضوع آن باغ ایراني است، رنگ نخودی و سپس نوشتار و مرکزی که ۲۲تصویر در  :۲۴ تا ۲۲رویاتص

که موضوع آن  ۲۳تصویر رساني در رساني کرده و این همتقارن چهارگانه پيرامون نوشتار، فضای ایراني را هم

که  ۲۴یر تصوتری برای مخاطب آشنا با ایران دارد؛ همچنين در است، عناصر شناسا و ملموس« ایران مهد تمدن»

وضوع است، به موضوع آن چهارمين دوساالنه نگارگری ایران است، این بازنمایي با عناصر دیگری که مرتبط با م

هایي که پيشينه بصری آن در ایران سامان رسيده است. نکته حائز اهميت آن است که طراحان ایراني در موضوع

تصاویر اند. مثال آن ارد، کمتر از عناصر انتزاعي بهره بردهها مأخذ و ارجاع بصری وجود ددار است و برای آنریشه

 است. ۳۰و  ۲۴، ۸

ایراني که  در گام اول بازنمای موضوع و سبك شخصي طراح است؛ اما عنصری از فرم و رنگ این اثر :۲۵تصویر 

ایران متصل  در تصویر گل )برآمده از نقوش گل و مرغ ایراني( سمت چپ بازنمایي شده، آن را به پيشينه بصری

 کرده است. 

های برآمده از سنت بصری نگکه موضوع آن ادبيات نمایشي است دو طيف از ر ۲۶تصویردر  :۲۸ تا ۲۶تصاویر

آجری  ز رنگبا کاربرد طيفي ا ۲۷تصویرایراني، یعني قرمز الکي و نخودی به نمایش درآمده و این نمایش در 

های ها و شکلهایي از رنگطيف ،است دستي ایرانکه موضوع آن صنایع ۲۸تصویربازنمایي شده است؛ همچنين در 

یگری است که، مرتبط با موضوع که خود ریشه در سنت بصری ایران دارد، بازنمایي شده است. این اثر نيز سند د

 طراحان ایراني در موضوعاتي که پيشينه بصری آن موجود است، به سنت بصری خود وفادارترند.

رکيبي از ال پوستر ایران است، ترجمان تصویری ایران، تس ۲۵که موضوع آن  ۲9تصویر در  :۳۲ تا ۲۹تصاویر

بودن اثر با دو  که موضوع آن نگارگری ایراني است، ایراني ۳۰تصویر نقش قالي و معماری ایراني است؛ اما در 

راز و که جشن هنر شي ۳۱تصویر عنصر بصری رنگ و شکل به اضافه خط نستعليق به نمایش درآمده است. در 

به تصویر  با ترکيبي از خط شکسته روشن نمودی از دیرینگي و دیرپایي ایران است، طيفي از رنگ قرمز الکي

های مرتبط با معماری ایراني و مرتبط با موضوع به بازنمایي ایران با طيفي از رنگ ۳۲تصویر درآمده است؛ اما در 

  نمایش درآمده است.

سازی ایران است، رنگ نقش چنداني در که موضوع آن اولين اکسپوی مجسمه ۳۳تصویر در  :۳۴تا  ۳۳تصاویر 

های مرتبط با پيشينه فرهنگي ایران قابل طيفي از رنگ ۳۴تصویر در متن  که حالي بازنمایي واژه ایران ندارد؛ در

 خوانش است. 

های آشنای گرم، رنگ متکي به تلفيقي از طيففرم و سپس برآمده از  بيان مفهوم ایراني اثر نخست :۳۵ر یتصو

 .ایراني، چون الکي و نخودی است

های ای از سنت نوشتاری ایران مزین شده و طيفنگاه ایراني است، به نوشته این تصویر کهموضوع  :۳۶تصویر

 رسان موضوع اثر است.مختلف رنگي، عمدتًا هم
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  .قباد شيوا طراح: .۲۵تصویر

 .۱۰ص. ، ۱۳۸۲شيوا، منبع: 

  .محمد صابرطراح:  .۲۶تصویر.

مرکز هنرهای تجسمي وزارت فرهنگ و منبع: 

 .۸۳، ص. ۱۳۸۶ارشاد اسالمي، 

  .مصطفي اسدالهي طراح: .۲۷تصویر

 .۷9، ص. ۱۳۸۳مشکي، منبع: 

انجمن منبع:  .طراح: بيژن جناب .۲۸تصویر

 .۲۶ ، ص.۱۳۷۵هنرهای تجسمي ایران، 

منبع:  .پورحسنطراح: پيمان  .۲۹تصویر

 .۶۷، ص. ۱۳۸9انجمن طراحان گرافيك ایران، 

  .طراح: علي وزیریان .۳0تصویر

 .۷۷، ص. ۱۳9۰، وزیریانمنبع: 

مؤسسه قباد شيوا. منبع:  طراح: .۳1تصویر

 .۸9، ص. ۶۱۳۸، فرهنگي پژوهشي نشر نظر

انجمن منبع:  .طراح: حميد عجمي .۳۲تصویر

 .۳۰، ص. ۱۳۷۵هنرهای تجسمي ایران، 

انجمن منبع:  .طراح: آریا کسایي .۳۳تصویر

 .۲۲۱، ص. ۱۳۸9طراحان گرافيك ایران، 

 .مسعود نجابتيطراح:  .۳۴تصویر

 .۶۳. ، ص۱۳۸۵مشکي، منبع:  

 زاده. سيامك فيليطراح:  .۳۵تصویر

، ۱۳۸۵مؤسسه توسعه هنرهای تجسمي، منبع: 

 .۲۲۴ص. 

 خاني. طراح: ایرج ميرزا علي .۳۶تصویر

طراحان گرافيك ایران، صنفي انجمن منبع: 

 .۲۱۷، ص. ۱۳۸9
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اثر رضا عابدیني موضوع:  طراح: .۳۷تصویر

نمایشگاه پوسترهای فرهنگ ایراني، 

  .۱۳۸۶سال

 https://geotypografika.comمنبع :

  .مجيد عباسيطراح:  .۳۸تصویر

، ۱۳۸9انجمن طراحان گرافيك ایران، منبع: 

 .۲۲9ص.

 . درخشاني طراح: حسين .۳۹تصویر

دفتر امور هنرهای تجسمي وزارت فرهنگ منبع: 

 .۲۵۸ص. ، ۱۳۸۶و ارشاد اسالمي،

طراح: مرتضي مميز، مصطفي  .۴0تصویر
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 .۱۴۰، ص. ۱۳۷۸نمایشگاه گرافيك معاصر ایران،

  .طراح: مرتضي مميز .۴1تصویر

انجمن صنفي طراحان گرافيك ایران، منبع: 

 . ۲ ، ص.۱۳۸۰

  ..طراح: کریست هویان .۴۲تصویر

،ص. ۱۳۷۳، انجمن هنرهای تجسمي ایرانمنبع: 

9۶. 

  .طراح:  فرزاد ادیبي .۴۳تصویر

 .۸۴، ص. ۱۳۸۴مشکي،منبع: 
  .طراح: فرزاد ادیبي .۴۴تصویر

 .۸۴، ص. ۱۳۸۴مشکي،منبع: 
منبع: . زادهحسين عبدالمحمدطراح:  .۴۵تصویر

 .۲۴۴ ، ص۱۳9۰گرافيك ایران،انجمن صنفي طراحان 

  .طراح: محسن سيد محمودی .۴۶تصویر

 .۴۴، ص.۱۳۷۸انجمن هنرهای تجسمي ایران،منبع: 
منبع:  .مرتضي آکوچکيانطراح:  .۴۷تصویر

 .۶۴،ص. ۱۳۸9صنفي طراحان گرافيك ایران، انجمن 
  .کوروش پارسانژادطراح:  .۴۸صویرت

 https://rangmagazine.ir منبع :



 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

 تحليل بسامدي رنگ ایران در پوسترهاي گرافيك با موضوع ایران

 ۶۵-۴۸        ۱۴۰۱، بهار 27دوره یازدهم، شماره 

59 

ح این قسمتي است که عنوان آن نمایشگاه پوسترهای فرهنگ ایران است، طرایك بخش از اثری سه :۳۷تصویر

  .آن بازنمایانده است ثر، ایران را با رنگي از خاك و  خوشنویسيا

 یي بازنمایي شده است؛ نظر با رنگ نخودی نزدیك به طالهای ایراني، بهبا موضوع واریاسيون :۳۸تصویر

 شناسي ایراني، از خط نستعليق برای بازنمایي نام ایران بهره گرفته شده است. با موضوع مردم :۳۹تصویر

نيز تصویری  و های سنتي ایرانتلفيقي از رنگاین اثر  کار مشترك سه طراح شاخص ایراني است،  :۴0تصویر

  است.شاخص و پرافتخار از روزگار عظمت این گستره تمدني 

ه موضوع آن ک ۴۲تصویر  رنگ و شکل پوستر در راستای موضوع اثر بوده؛ اما در ۴۱تصویر در  :۴۲و  ۴1تصاویر 

  ا داشته است.رگل لوتوس که تصویری منتسب به ایران است، این کارکرد ایراني در ارمنستان است، های جشنواره فيلم

ر سنت بصری ایران دنشان داده شده که ریشه بودن اثر غالباً با عناصری  ایرانيدر این دو اثر،  :۴۵و  ۴۳تصاویر 

  تکنيك بصری طراح، نيز بازنمایي شده است. واند؛ ضمن اینکه، سبك داشته

مفهوم ترجمان  ،موضوع آن نگاه ایراني است، نوشتار نستعليق ۳۶تصویر که مانند  ۴۵تصویر در  :۴۶و  ۴۵اویر تص

رساني مرتبط با موضوع، بازنمای مفهوم زمان، ضمن همصورت همو شکل به رنگ ۴۶تصویر ایراني اثر شده و در 

  است. ایراني اثر بوده

 مفهومي دیگرعنصر مليت تر،در این پوس .های بابونه استدومين جشنواره ملي گل این تصویرموضوع  :۴۷تصویر 

 با زمينه آجری به تصویر کشيده شده است. که بودن است،  از ایراني

ایراني ای سرو است که بازنمای، این خط شکسته و نيز تصویری از درخت اسطوره  عناصر این اثر :۴۸تصویر 

  اثر شده است. بودن

 

 
  .طراح: امين فرهمندزاده. ۴۹تصویر

دفتر امور هنرهای تجسمي وزارت منبع: 

 .۲۷۳ص.  ،۱۳۸۶فرهنگ و ارشاد اسالمي، 

بابك فروتني و فرزانه  طراح:  .۵0تصویر

انجمن هنرهای تجسمي منبع:  .حامدی

 .۲۳، ص. ۱۳۷۵ایران، 

  .طراح: مهدی فدوی.51تصویر

مرکز هنرهای تجسمي وزارت فرهنگ و منبع: 

 .۸۴. ، ص۱۳۸۸ارشاد اسالمي، 
  .طراح: مهدی رحيمي .۵۲تصویر

مرکز هنرهای تجسمي وزارت فرهنگ و منبع: 

 .۸۴، ص. ۱۳۸۸ارشاد اسالمي، 
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بودن اثر را شکل  یرانيهای ملي ایران است، نماد اآیين که موضوع آن جشنواره ۴9تصویر در  :۵۴تا  ۴۹تصاویر 

ازنمایي نشده چه در فرم چه در رنگ اثر، سویه قابل توجهي از عنصر ایرانيت ب ۵۰تصویر نمایندگي کرده و در 

است؛ همچنين در  نمایي شدهموضوع پوستر، باز( ۵۲و  ۵۱)تصاویر های بعدی پوستری ودر این پوستر  است.

بازنمایي  است،آبي و نخودی در قالبي مرتبط با موضوع که نمایشگاه هنری ایران دو طيف از رنگ سبز ۵۳تصویر 

های مرتبط با فرهنگ گو از همان طراح است، رن ۱۸تصویر ای مرتبط با گونهکه به ۵۴تصویر شده است. در 

رغم اینکه موضوع آن سومين علي ۵۵تصویر عناصر با موضوع اثر، بازنمایي شده است. بصری ایران و نيز فرم مرتبط 

 طور عمده متمرکز بر بيان بصری موضوع بوده است.نمایشگاه دوساالنه نقاشي ایران است، به
 

 

 طراح: مصطفي اسدالهي.  .۵۵تصویر

 .۲۱، ص. ۱۳۸۳مشکي، منبع: 

  .طراح: مصطفي اسدالهي .۵۴تصویر

 .۴9ص. ، ۱۳۸۳مشکي، منبع: 

 طراح: مسعود نجابتي.  .۵۳تصویر

 .۱۴. ، ص۱۳۸۵مشکي، منبع: 

مؤسسه طراح: قباد شيوا. منبع:  .۵۸تصویر

 .۸۳ص. ، ۱۳۸۶فرهنگي پژوهشي نشر نظر، 

مؤسسه طراح: قباد شيوا. منبع:  .۵۷تصویر

 .۸۳ص.  ،۱۳۸۶فرهنگي پژوهشي نشر نظر، 

 آهویي. طراح: ابوالفضل همتي. ۵۶تصویر

، ۱۳۷۸انجمن هنرهای تجسمي ایران، منبع: 

 .۵۰ص. 

طراح: اثر مسعود نجابتي، موضوع:  .۶1تصویر

 .نمایشگاه نقاشان معاصر ایران در زاگرب

 .۸۱، ص. ۱۳۸۵مشکي، منبع: 

 طراح: مصطفي اسدالهي. . ۶0تصویر

 .۱9، ص. ۱۳۸۳مشکي، منبع: 

مؤسسه طراح: قباد شيوا. منبع:  .۵۹تصویر

 .۸9ص.  ،۱۳۸۶فرهنگي پژوهشي نشر نظر، 
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همراه ه ببه عنوان عناصر ایراني  شکل و رنگکه در آن  اسالمي استنگارگری ایراني این اثرموضوع  :۵۶تصویر 

 هم و مرتبط با موضوع با ترکيبي از تکنيك و لحن بصری طراح این پوستر بازنمایي شده است.

بازنمایي موضوع بوده در این دو اثر،  رنگ ها، نام ایران آمده از یك طراح است و بر پيشاني آن :۵۸و  ۵۷تصاویر

 شود. صریحي از ایران  در این دو اثر دیده نميو حسي از ایران 

نظر بهازنمای ایران هستند. ل هم، براستا و مکمهم در آن است، دو عنصر فرم و رنگکه از طراح قبلي  :۵۹تصویر 

 رسد طراح این اثر مانند قبل از پالت رنگ خاص ایراني خود را بهره گرفته است. مي

  بودن اثر با رنگ قرمز الکي القا شده است. حس ایراني در این تصویر: ۶0تصویر 

 تواند بازنمای رنگ ایران باشد.ميای قابل توجه، از رنگ قرمز الکي با گسترهدراین اثر طيفي : ۶1تصویر
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 .طراح: محمد احصایي. ۶۲تصویر

 .۲۰۶ص.  ،۲۰۰۴انجمن طراحان گرافيك ایران، منبع: 

 .طراح: فرزاد ادیبي .۶۵تصویر

 .https://instagram.com منبع: 

 .طراح: فرزاد ادیبي .۶۴صویرت

 .https://instagram.comمنبع: 

 

اند. نستعليق بازنمای ایران بودهبا ترکيبي از خطوط ایراني و عربي و نوشتار شکستهاین دو اثر  :۶۳و  ۶۲تصاویر 

رنگ آبي زمينه و نيز نوشتار  به نظر، چندان دریافت نشده؛ اما ۶۲تصویر بودن از  رغم اینکه حس ایرانيعلي

تصویر که تفسير  گفتني است در این خصوص به اقناع رساند. مخاطب راتا حدودی  ۶۳تصویر نستعليق شکسته

دليل آن تضعيف مقدار عناصری است که است.  شده تامپسون  ایتعاملي رسانهتفسير معنای شبه راستایهم ۶۲

https://instagram.com/
https://instagram.com/
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گوید: دریافت مخاطب ای شده خود، ميتعامل رسانهشناسيم. تامسپون در نظریه شبهعنوان عناصری ایراني ميبه

توجه به بافت فکری مخاطب است  ها غيرمستقيم )که گرافيك هم جزء آن است( بازاندیشانه، باز و بااز پيام رسانه

طيف رنگ آبي زمينه که مشابه  ۶۳تصویر مقابل در  در. (۱۳۷9به نقل از تامپسون،  ۱۳۷ ، ص.۱۳9۲زاده، )مهدی

  همراه خط نستعليق، حس ایراني اثر را تعمق بخشيده است.شده در معماری ایران است بهوفور دیده هایي بهرنگ

اند. در این اثر، رنگ دو عنصر رنگ و فرم بازنمای ایران و نيز موضوع اثر بوده ۶۴تصویر در  :۶۵و  ۶۴تصاویر 

ای همسان یا بعضًا جایگزین طالیي است با نوشتاری از نستعليق به سامان گونهدی، قرمز الکي و ُاکر که بهنخو

اثر را نشان داده  نایراني بوددیگر از  ایسویه و نيز تاحدودی آبي رنگ قرمز الکي ۶۵تصویر رسيده است؛ اما در 

  است.

 

گذاری برداری شده از آثار متن در این شکل جاینمونه های پربسامد از پوسترهای با موضوع ایران، در فرآیند تهيه این شکل رنگگستره رنگ. 1نمودار

های قرمز تيره و زردها و نيز زردها به سبزآبي عنوان یك واحد رنگي چيده شده است. الزم به توضيح است ميان برخي از طيفشد و هر رنگ به

ها منظور های رنگي به یکدیگر است. همانطور که قبالً هم گفته شد، رنگ سفيد در این نمونهبودن طيف مپوشاني وجود دارد که دليل آن، نزدیكه

 : نگارندهمنبعهاست. های ميانه این رنگهای رنگي، گامهای رنگي زیر برخي از گامنشده است؛ همچنين ردیف
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 گیریبحث پیش از نتیجه
گيری و شکل، از طریق تکرار یا کاربرد آن در طول زمان طور نسبيبه یك کشور به رنگاطالق یك یا چند 

های خاص در یك اقليم؛ کاربرد دانها سرزمين و رنگ پوست یا وجود رنگارتباط آن ب ها؛خاطرات جمعي با آن

ایدئولوژی یا قوميت و مانند آن  توليدی؛ ارتباط آن با آیين، مذهب، مدت رنگي خاص در محصوالتطوالني

گری، دستي، سفالهای هنری ایراني چون معماری، پوشاك، صنایعمرور کلي برخي از شاخهپذیر است. امکان

های منتسب به هر رشته یا حرفه در ایران، با توجه به جنسيت و آرایي و مانند آن نشان داد که طيف رنگکتاب

ای، رنگ هر رشته متفاوت است؛ در این پژوهش، منظور از رنگ شاخص درهای هنری کدام از شاخه مصالح هر

تعاملي راء شبهرو با توجه به آاین از غالب آن است. رنگ ایراني در گرافيك هم از همين منظر بررسي شده است؛

آن است، بازاندیشانه و با  ك هم جزءيسویه غيرمستقيم که گرافهای یكرسانه شده تامپسون که تفسير ایرسانه

 رو قراردادنيشپکننده پيام است. از خوانش پوسترهای با موضوع ایران در انتها؛ با توجه به بافت ذهني دریافت

های مرتبط با ایران در پوسترهای مورد نظر شود. پربسامدترین رنگهای این پژوهش ارائه ميیافته ۱نمودار نتایج 

های نزدیك به آن، های کمي و کيفي پژوهش بر اساس جامعه آماری، نخست قرمز الکي و طيفبا تلفيقي از شيوه

های نزدیك به ؛ و پس از آن آبي و طيف۲-۱نمودار، به آن های نزدیكو سپس زرد و طالیي و طيف ۱-۱نمودار 

دیده  ۵-۱و  ۴-۱ نمودارگونه که در نگي، همانرس از این سه دسته طيف . پ(۳-۱)نمودار ای استتيره و فيروزه

 ها در پوسترهای با موضوع ایران بوده است.شود، طيف نزدیك به مشکي و سپس سبز، پربسامدترین رنگمي

 

 نتیجه
دست قابل اعتنایي از پوسترهای با موضوع ایران به آمده از این پژوهش که با بررسي تعداد دستبر اساس نتایج به

های نزدیك به آن و پس از آن آبي و های قرمز الکي، سپس زرد، طالیي، طيفآمد، به ترتيب، طيفي از رنگ

هایي بودند که در پوسترهای مرتبط با ایران با توجه به ترین رنگای پربسامدهای نزدیك به تيره و فيروزهطيف

های مشکي پر بسامد بوده است. یك وجه اعتبار این اند. پس از آن طيفکار برده شدهها بهپوستر موضوع اصلي

ای نظام رسانهواقع  درهای شاخص یا اصلي دیگر چون قرمز، سبز و بنفش است. نتيجه، کم بسامدی برخي از رنگ

برخاسته از پالت رنگي دیگر  هایي در گرافيك شده کهشدن رنگ نمادین موجب ،آن است جزء هم که گرافيك

یا  دهندهطراح، سفارش تعلقات بر اساس است که ایران از يهایرنگعناصر فرهنگ بصری ایراني و برآیند آن، 

توان گفت طراحان گرافيك ایراني ضمن وفاداری است. بر این اساس، مي شده بازنمایي ایران رنگ عنوانمخاطب به

های با جز رنگ سازماني، پرچم رسمي کشور، به رنگازنمایي رنگ ایراني، بهبه سبك و پالت رنگ خود، برای ب

ها اغلب برآمده از محيط، فرهنگ و فرهنگ بصری چون اند. این رنگپشتوانه فرهنگي خود نيز رجوع کرده

سالمي اسنتي، معماری ایرانيهایبوم، هنرها، زیستساختهدستي، کاالهای فرهنگي هنری، دستمحصوالت صنایع

دستي و پوشاك ایراني است؛ همچنين منشأ رنگ و خوشنویسي است. منشأ قرمز الکي فرش و برخي از صنایع

های آبي، ای و طيفهای آن اقليم ایراني، مسکن بومي و منحصراً خاك ایران و منشأ رنگ فيروزهنخودی و طيف

ای طوالني است و مانند خود در ایران فاقد سابقهدليل اینکه گرافيك با مفهوم امروزی کاری ایراني است. بهکاشي

ترین حرفه هنری سنتي های تاریخي ایران حضور نداشته، در این ميان، مرتبطمعماری با فرش ایران در همه دوره
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های غالب رنگ این دو، زرد روشن و است که طيف آرایي ایرانيبا گرافيك نوین ایران، سنت خوشنویسي و کتاب

 هستند. بوم ایران نيزهای آن مرتبط با اقليم و زیستشده و طيف ضمن اینکه دو رنگ گفته طالیي است؛

 

 نوشتپي
1. Eye drapper 
2. Adobe Illustrator 

3. Daniel Lakens 

4. Qiuyue Zeng,Minglang Yang 
5. Berry, Susan   & Martin, Judy 

 منابع
کنفرانس  .مقایسه تطبيقي کاربرد رنگ در معماری اسالمي چين و ایران(. ۱۳9۶) اسماعيلي، ستایش و سليماني، صدیقه. -

  شيراز، ایران.، های معماری، شهرسازی و مدیریت شهریپژوهش ساالنه

هران: انجمن صنفي . تاالنه جهاني پوستر تهراندوسهشتمين نمایشگاه (. ۱۳۸۲) انجمن صنفي طراحان گرافيك ایران. -

 طراحان گرافيك.

 ني پوستر تهران. تهران: انجمن صنفي طراحان گرافيك.(. نهمين دوساالنه جها۱۳۸۶) انجمن صنفي طراحان گرافيك ایران. -

 .نظر. تهران: نشر ۸9ای مجموعه آثار کتاب سرو نقره(. ۱۳۸9انجمن صنفي طراحان گرافيك ایران. ) -

 ر.. تهران: نشر نظ9۰ای مجموعه آثار کتاب سرو نقره(. ۱۳9۰انجمن صنفي طراحان گرافيك ایران. ) -

. تهران: يك ایران: اولين کتاب آثار برگزیده طراحان گراف۱گرافيك ایران (. ۱۳۸۰انجمن صنفي طراحان گرافيك ایران. ) -

 داروگ نو.

چهارمين دو  مجموعه آثار(. ۱۳۷۳هنرهای معاصر و انجمن طراحان گرافيك ایران. ) هانجمن هنرهای تجسمي ایران، موز -
 . تهران: انجمن طراحان گرافيك ایران.ساالنه گرافيك ایران: تهران

. تهران: صر ایرانگرافيك معاصر ایران، گزیده آثار پنجمين نمایشگاه گرافيك معا(. ۱۳۷۵انجمن هنرهای تجسمي ایران. ) -

 ای تجسمي ایران.انجمن هنره

ن هنرهای . تهران: انجمگزیده آثار ششمين نمایشگاه گرافيك معاصر ایران(. ۱۳۷۸انجمن هنرهای تجسمي ایران. ) -

 تجسمي ایران.

 .تهران: مؤششه فرهنگي آینده پویان (.مه مسعود اوحدیترج)(، ایدئولوژی وفرهنگ مدرن۱۳۷9تامپسون، جان. ) -

نامه کارشناسي پایان) فمختل ادوار در ایران پرچم عالیم و هارنگ های معنایي نهفتهتحليل بنيان (.۱۳9۶) نيا، فائزه.حسن -

 ، ایران. رامسر دانشگاه آزاد ارشد(.

 . تهران: نشر نظر.گزیده آثار مرتضي مميز(. ۱۳۸۶حقيقي، ابراهيم. ) -

 (،۱۲۷) ،ب ماه هنرکتا مجله اسالم. معماری و نگارگری در و رنگ . نور(۱۳۸۸) محمدعلي. رجبي، و نظر، رحيمخوش -

 .۷۱-۷۰ ص.ص

(. ۱۳۸۶ران. )دفتر امور هنرهای تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موز هنرهای معاصر و انجمن طراحان گرافيك ای -

 . تهران: دفتر امور هنرهای تجسمي وزارت فرهنگ.نهمين دوساالنه پوستر تهران

(. ۱۳۸۶یران. )رت فرهنگ و ارشاد اسالمي، موز هنرهای معاصر و انجمن طراحان گرافيك ادفتر امور هنرهای تجسمي وزا -

 .. تهران: دفتر امور هنرهای تجسمي وزارت فرهنگمجموعه آثار نهمين دو ساالنه طراحي معاصر ایران

(، صص ۴)۱ ،مجله پيکره(. عوامل مؤثر بر کاربرد رنگ در فرش یزد. ۱۳9۲زاویه، سيدسعيد. )ساعدی، سيما و سيداحمدی  -

۲۵-۴۲. 

https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=343
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=343
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=343
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 ةمؤسس. تهران: های طبيعي به روایت استادان رنگرزهای ایراني؛ رنگرزی با رنگرنگ(. ۱۳۷۸صور اسرافيل، شيرین. ) -

 .تحقيقات فرش دستباف

  .۷۱-۷۴صص.  (،۲۴-۲۳)۷9، کتاب ماه هنرهای ایراني. (. رنگ۱۳۷9صوراسرافيل، شيرین. ) -

 . تهران: نشر نظر.قبادشيوا: طراح گرافيك(. ۱۳۸۳. )قباد، شيوا -

المللي پژوهش در علوم و تکنولوژی، دومين کنفرانس بين .رنگ در پوشاك زنان ترکمن نقش و (.۱۳9۴) .زهرا ،پنجهقوی -
  ، استانبول، ترکيه.همایش کارین سسه سرآمدؤم

 .۱۵۶-۱۳9(، صص. ۳)۲۰، مجله مطالعات ملينمایي گرافيك نوین ایران. (. جستاری در هویت۱۳9۸منصور. ) ،کجکاله -

(. ۱۳۸۸مرکز هنرهای تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، موزه هنرهای معاصر، مؤسسه توسعه هنرهای تجسمي. ) -

 . تهران: مؤسسه توسعه هنرهای تجسمي.مجموعه آثار دهمين دوساالنه جهاني پوستر تهران

 . تهران: یساولي.: مسعود نجابتي۱طراحان گرافيك ایران (.۱۳۸۵) ساعد.مشکي،  -

 . تهران: یساولي.: مصطفي اسدالهي۲طراحان گرافيك ایران(. ۱۳۸۳مشکي، ساعد. ) -

 . تهران: یساولي.: فرزاد ادیبي۶گرافيك ایران طراحان(. ۱۳۸۴. )مشکي، ساعد -

 تهران: نشر نظر.  .گزیده آثار مرتضي مميز(. ۱۳۸۶مؤسسه فرهنگي پژوهشي نشر نظر با همکاری بنياد مميز. ) -

عرفان  .نماد عرفاني رنگ در هنر و معماری اسالمي (.۱۳9۷. )فریبا ،احمدی و اکبرعلي ،پورافراسياب ،محمد ،نصيری -
 .۵۳-۱۷صص.  (،۵۶)۱۴ .(اسالمي )ادیان و عرفان

های های خانهبررسي اهميت، فراواني و پراکنش رنگ قرمز در ارسي(. ۱۳9۶. )امين ،مرامنيكو  مسعود ،طلبوحدت -

-۸۷ ص.ص (،۲)۲۲، معماری و شهرسازی هنرهای زیبا. های قاجاری تبریزتاج ارسي خانه ۲۲پژوهي:  تاریخي ایران، مورد

9۷. 

 . تهران: سوره مهر.گرافيك مذهبي؛ مجموعه آثار علي وزیریان(. ۱۳9۰وزیریان، علي. ) -
- Berry, S & Martin, J. (1991). Designing with Colour, London, England, B.T.Batsford Ltd.Conference: 10th 

IEEE International Conference on Computer-Aided Industrial Design and Conceptual Design. Wenzhou, 

Peoplesr, China.  
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