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چكيده
مفهوم هنر اسالمي با سنت و تفكر سنتي و نگرش ديني و معنوي الهي نسبت بـه جهـان پيونـدي ناگسسـتني دارد.

فرهنگ و تمدن اسالمي چه در آثـار سراسرهاي متنوع آن را در  جلوه كهاست  بسيارياين مفهوم داراي كاركردهاي 
جديـدتري مثـل طراحـي نسـبتاً مطالعه رابطه هنرهاي سـنتي بـا هنرهـاي    توان ديد.  گذشته و چه در آثار معاصر مي

سـوال اصـلي در ايـن پـژوهش، چگـونگي گرافيك همواره از ضروريات پژوهشي پژوهشگران قلمـداد شـده اسـت.   
المللي قـرآن كـريم ، مسابقات بين1396الي  1391شش سال اخير،  پوسترهايتصويري هنر اسالمي در  هاي ويژگي

هـايي از ايـن يافتن پرسش اصلي پژوهش، در گروه پاسـخ بـه پرسـش    .چهارمين دوره است و سيبا تأكيد بر پوستر 
ي دربازتـاب هنـر اسـالم    استفاده از هنرهاي سنتي اسالمي چه نقشـي در انتقـال پيـام اصـلي اثـر دارد؟     دست است؛ 

هاي تصويري هنـر اسـالمي در   شناسايي و تحليل ويژگي رو در اين پژوهش، ازاين است؟ چگونه نظرپوسترهاي مورد
پژوهشـي بنيـادي ،ايـن پـژوهش بـه لحـاظ ماهيـت      .ه اسـت مايه اصلي تحقيق قرار گرفتـ  مذكور، دستپوسترهاي 

ـات ضـروري تحليلي و نمونه - شود. روش توصيفي محسوب مي گيري هدفمند براي اين تحقيق انتخاب شـد. اطالع
ابـزار اصـلي بـراي توليـد داده در ايـن .آوري شـد  اي جمع هاي تركيبي مثل مشاهده و كتابخانه نيز با استفاده از روش

شناسـي در آثـار نشانه متغيرها به روشها،  نمونه  پس از مشاهده ترتيب كه است. بدين بوده و فيش پژوهش، مشاهده
هـا و تـرين يافتـه   مهم ) مورد تحليل و بررسي قرار گرفتند.1387و 1384پهلوان ( توسط پيشنهادشده تصويري ارتباط
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سـويي بـا موضـوع هـم  بـر  عـالوه  چراكـه تواند براي موضوعات ملي، ديني و فرهنگي انتخابي هوشمندانه باشد  مي

تا با نگـاهي دارد بر آن ميهنرمندان را از سويي ديگر، و  داردجامعه  شده فراموشاي به هنرهاي سنتي  منتخب، اشاره
.م بردارندگابه احياي هنرهاي سنتي جامعه خود  تر نسبت عميق
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  مقدمه 
  

هاي مهمي كه جاي خالي آن در مطالعات هنر سنتي  يكي از پرسش
شود، نقش هنرهاي سنتي در پيوند با هنرهاي معاصـر   احساس مي

تركيـب هنرهـاي سـنتي بـا      كـه  ايـن است.  گرافيك طراحيمثل 
بخشـي آثـار هنـري     هاي هنري جديد، چه كمكي به هويـت  رسانه
، هنرمندان بسياري بودند كه گرافيك طراحيكند؟ در طول تاريخ  مي

اند.  استفاده كرده گرافيك طراحياز نقوش سنتي جامعه خود در آثار 
است و  شده ديدهوفور  ايراني نيز به گرافيك طراحياين امر در تاريخ 

بسياري از هنرمندان همواره عناصر فرهنگي، بومي، ملي و مذهبي را 
هـا، پوسـترها و سـاير آثارشـان اسـتفاده       ها، روي جلد كتاب در آرم
اند. در بيشتر اين آثار، تركيب عناصر هنر سنتي با موضـوعات   كرده

مختلف، انتخابي هوشمندانه است و به انتقال بهتر پيام اثـر كمـك   
، استفاده از اين عناصر هميشه يك انتخاب درست حال بااين، كند مي

چـون عـدم    داليلـي  بـه طراحاني كـه   بسا چهنبوده و نخواهد بود، 
اسـالمي را در طراحـي    -شناخت و تجربـه كـافي، نقـوش ايرانـي    

كه پيامد آن تقليـل كـاركرد و    اند كاربرده بهموضوعاتي غير مرتبط 

چيني و غيره به يك بافت  گرهچون اسليمي،  باارزشيجايگاه نقوش 
تزئيني صرف، شده است. از اين منظر استفاده از نقـوش هنرهـاي   

توانـد پيونـدهاي    مـي  هـا  آنسنتي بدون مطالعه پيشينه و كـاركرد  
و ساير هنرهاي كاربردي ايجاد كند  گرافيك طراحينامتجانسي در 

كه هم از ارزش اين نقوش در طرح كاسته و هـم باعـث تكـراري    
شـود. هـدف از انجـام ايـن پـژوهش       هاي گرافيكي مي رحشدن ط

شناسايي و تحليل عناصر هنرهاي سنتي در طراحي پوسـتر اسـت،   
ي سـنت،   اي مختصر به واژه بنابراين در تحقيق حاضر، ضمن اشاره

هنرهاي سنتي و هنرهاي اسالمي، پوسترهاي شـش سـال اخيـر،    
تأكيد بر پوستر المللي قرآن كريم با  ، مسابقات بين1396الي  1391
 6فـروردين الـي    30چهارمين دوره است كه در بازه زمـاني   و سي

بزرگ امام خميني (ره) تهران برگـزار   مصلّايدر  1396ارديبهشت 
منظور رسيدن به اهـداف ايـن پـژوهش،     است. به شده پرداختهشد، 

پيشنهادي آثار طراحي گرافيك توسط پهلوان  وتحليل تجزيهروش 
  ) براي مطالعه پوسترهاي نمونه انتخاب شد. 1387(

  
  
  
  پژوهش  پيشينه .1

موضوع تحقيق حاضـر، نشـان داد كـه منـابع مكتـوب        بررسي پيشينه
بسياري در ارتباط با هنرهاي سنتي، هنرهاي اسـالمي موجـود اسـت.    

هــاي  نامــه ايــن منــابع مكتــوب شــامل انــواع كتــب، مقــاالت، پايــان
در  هـا  آني  دانشجويي و غيره هستند كه ذكر نام و مـرور ادبـي همـه   

ين منـابع، در ارتبـاط   ي ا گنجد. قسمت عمده ي اين تحقيق نمي حيطه
با چيستي هنر سنتي، تعاريف هنـر اسـالمي و بازشناسـي ايـن نـوع از      

 شـده  اشـاره هايي  هنرها است. اما در اين نوشتار به آن دسته از پژوهش
طور مشخص، در ارتباط با پيوند هنـر اسـالمي و هنـر سـنتي بـا       كه به
ي خود بـا   اله) در مق1387نيا ( اند. مواليي تمركز داشته گرافيك طراحي
ضـمن  هـاي گرافيـك مـدرن و معاصـر ايـران،       شناسايي مؤلفهعنوان 

ايران، عواملي كـه باعـث اسـتفاده از     گرافيك طراحيمروري بر تاريخ 
 برشـمرده انـد را   ايران شـده  گرافيك طراحيعناصر هنرهاي سنتي در 

است. نويسنده در اين نوشتار تنها به برشمردن ايـن عوامـل پرداختـه و    
اي از افشـارمهاجر   نداشـته اسـت. در مقالـه    هـا  آنهي انتقادي به ديدگا

هـاي خطـي بـر گرافيـك      آرايـي قـرآن   تأثير صفحه)، با عنوان 1380(
 يـك  بـه  يـك هاي خطـي را   آرايي قرآن هاي صفحه ابتدا ويژگيمعاصر، 
 هـايي  پيشنهادهاي شخصي خود،  و سپس با ابراز نظر و تحليل برشمرد

براي طراحان گرافيك معاصر جهت استفاده از اين عناصر ارائـه داد. در  
اي از طراحـي گرافيـك معاصـر كـه از عناصـر       اين تحقيق، به نمونـه 

هـاي خطـي اسـتفاده كـرده باشـند، اشـاره نشـد.         آرايـي قـرآن   صفحه
گرافيـك معاصـر، نـاقض    )، در نوشتار خود با عنـوان  1377راد ( حسيني

ن اعتقاد اسـت كـه اسـتفاده از نقـوش اسـليمي      بر اي هويت ملي است،
دهنـده، نـوعي از تركيـب متنـاقض      تنها براي جلب رضـايت سـفارش  

هنرهاي سنتي تصويري با طراحي گرافيك است كه تحولي مثبـت در  

 شود. طراحي گرافيك محسوب نمي
  

  ها . مواد و روش2
ماهيـت از   ازنظرهدف، يك تحقيق بنيادي است كه  ازنظرمقاله حاضر 

اي در ايـن   كنـد. اطالعـات زمينـه    روش توصيفي ـ تحليلي تبعيت مي 
اسـت.   آمـده  دسـت  بهآثار   اي و مشاهده تحقيق از طريق اسناد كتابخانه

الـي   1391نمونه اين تحقيـق، پوسـترهاي شـش سـال اخيـر،        جامعه
المللي قرآن كـريم هسـتند. دليـل اينكـه تمـامي       ، مسابقات بين1396

براي اين مسابقات مورد تحليل و بررسـي قـرار    شده راحيطپوسترهاي 
هـا يـا عـدم برخـورداري از      نگرفته است، عدم دسترسي به ايـن طـرح  

كيفيت بصري مناسب جهت بررسي و مطالعه بود. نگارندگان با مراجعه 
المللي قرآن كريم، تماس بـا پشـتيباني و    به سايت رسمي مسابقات بين
ين مسابقات، مستقر در سازمان اوقـاف و  مراجعه حضوري به دبيرخانه ا

  امور خيريـه جمهـوري اسـالمي ايـران، متوجـه عـدم بايگـاني طـرح        
هاي قبلي اين مسابقات شدند، لذا تصميم بر اين شد تا  پوسترهاي دوره

تـا   1391تحليل و بررسي روي پوسترهاي مربوط به مسابقات از سـال  
معين براي ايـن تحقيـق،   زماني   انجام شود و با توجه به محدوده 1396

نمونـه، از    عنوان جامعـه  تعداد شش پوستر منطبق با موضوع تحقيق، به
و بـراي رسـيدن بـه اهـداف پـژوهش،       شده انتخابسوي پژوهشگران 

 30چهـارمين دوره ايـن مسـابقات، كـه در بـازه زمـاني        و سـي پوستر 
بـزرگ امـام خمينـي (ره)     مصلّايدر  1396ارديبهشت  6فروردين الي 

تـري   عنوان نمونه، مورد توصـيف و تحليـل كامـل    ران برگزار شد، بهته
ــه ــار    قرارگرفت ــل آث ــراي توصــيف و تحلي ــژوهش ب ــن پ اســت. در اي
پيشنهادي آثـار طراحـي گرافيـك،     وتحليل تجزيهاز روش  موردمطالعه
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بـه سـؤاالت    توجـه  بـا ) انتخـاب شـد.   1387توسط پهلـوان (  شده ارائه
شامل چند دسته سـؤال دربـاره    شده طراحياي  تحقيق، كارت مشاهده

روش كار بدين ترتيب بـود  ساحت تجسمي، شمايلي و زباني آثار است. 
عنـوان   هـا بـه   گذاري شدند. از اين شماره كه در ابتدا شش نمونه شماره

كدهاي ورودي و غيرقابل تغييـر بـراي كسـب اطالعـات، تـا مرحلـه       
تصـويري هـر پوسـتر، بـا درج       گيري استفاده شد. سپس نمونـه  نتيجه
آن در زير تصويرش و سال طراحـي آن در بـاال سـمت راسـت       شماره

 چهـار در  كـارت مشـاهده  آمده است. نتـايج حاصـل از    كارت مشاهده
جدول ارائه شد. سپس پوسـتر سـي و چهـارمين دوره ايـن مسـابقات،      

پـس از بازشناسـي عناصـر هنرهـاي      و تر و توصيف دقيق موردبررسي
معيارهـاي هنـر    ازنظـر هـاي آن   المي در اين پوستر، ويژگـي سنتي اس

  .قرار گرفتند موردمطالعهسنتي 
  

  در تحليل بصري كاررفته بهمفاهيم . 1- 2
بندي، پوسترها به سه دسـته   در اين دسته بندي انواع پوستر: دسته

تقسيم شدند. منظور از پوسترهاي شمايلي، آن دسته آثـاري كـه فقـط    
شمايل دارند. پوسترهاي نوشتاري، به آثاري كه تنهـا بـا نوشـتار ارائـه     
شدند و تلفيقي به آثاري گفته شد كه عالوه بـر شـمايل، داراي نوشـتار    

  هم هستند. 
شده توسط شـمايل   يت فضاي اشغالمنظور كم عنصر: اولويت

  يا نوشتار در سطح آگهي است.  
هـاي شـمايلي    فيگوراتيو، بـه آن دسـته از نشـانه    نوع شمايل:

اطالق شده است كه داراي شباهت بسـيار بـا يـك موضـوع هسـتند.      
هــاي شــمايلي هســتند كــه  آن نشــانه درواقــعنمــوداري.  - تجريــدي

روابـط اجـزاي    مايـانگر نروابط قياسي با اجـزاي خودشـان،    موجب به«
  .(Peirce, 2002, p. 51) »چيزي هستند

بندي پيرس، به سه دسـته نشـانه    تقسيم اساس برانواع نشانه: 
آن دسـته از  «رسـيم. نشـانه شـمايلي     اي و نمادين مـي  شمايلي، نمايه

رابطه دال و مدلول بـر اسـاس شـباهت     ها آنهايي هستند كه در  نشانه
اي اسـت كـه از    اي نشـانه  نشـانه نمايـه  . (Sujudi, 2002, p.90)» باشد

عالئم بيمـاري   همچونگرفته باشد. هرگونه عالمت  تأثيرموضوع خود 
 ;Pahlavan, 2005)اي اسـت   ي نمايـه  يا عالئم رسيدن توفان، نشـانه 

Ahmadi, 2013)بـه موضـوع از   «هايي هستند كه  . نشانه نمادين نشانه
هــاي كلـي    بستگـي با ايده هم اي محكم از طريق راه قرارداد يا قاعده

  .(Pahlavan, 2005, p.44)» شوند مرتبط مي
در اثر كه ممكـن   كاررفته بهمنظور نوع نقوش مايه:  انواع نقش

  است شامل نقوش گياهي، انساني، حيواني، معماري يا صنعتي باشد.  
هـاي   ميـان دال و مـدلول در نشـانه     رابطهنوع گزينش نماد: 

 بـر اسـت يـا انگيختـه و    » دلبخواهي«قراردادي و  صورت بهنمادين يا 
ها و توليدات سازمان مشخص و انگيخته با محتواي يـك   ارزش اساس

  .(Pahlavan, 2008)پيام است 
ياكوبسن براي كاركردهـاي زبـان شـش نقـش      انواع كاركرد:

قائل است كه عبارتنداز: كـاركرد ارجـاعي، عـاطفي (بيـانگر)، ترغيبـي      
دلـي و كـاركرد فـرا زبـاني.      شـناختي، هـم   (تأثيرگذار)، هنري يا زيبايي

ايــن كــاركرد روابــط ميــان پيــام و فرســتنده را رقــم  كــاركرد بيــانگر:
و موضوعي كـه پيـام را بـه آن     زند.كاركرد ارجاعي: روابط ميان پيام مي

كند. كاركرد تأثيرگذار: روابـط ميـان پيـام و     دهد مشخص مي ارجاع مي

ياكوبسـن ايـن كـاركرد را     كاركرد هنـري:  كند. گيرنده را مشخص مي
كند. كاركرد فرازباني: بـه   ميان پيام و خودش تعريف مي  چون رابطه هم

  است.   شده بيانكه پيام با آن  گردد برميرمزي 
كادر فضا را به دو بخـش درونـي و بيرونـي اثـر      و كادراژ: كادر
بنـدي   كند. كادر را در دو نـوع كـادر حاضـر و غايـب طبقـه      تقسيم مي

كنند. كادراژ به ابعاد و اندازه تصـوير و برآينـد فرضـي فاصـله بـين       مي
  شود. سوژه و بيننده آن مربوط مي

، ريـزي  طـرح ساخت كانوني: در ايـن نـوع   بندي:  انواع تركيب
اي از تصـوير   نقطه طرف بهتمام خطوط قوي (جهت، رنگ، نور، شكل) 

شـوند. سـاخت    كه محل قرارگيري موضوع اصلي اسـت هـدايت مـي   
ريزي، موضوع اصلي كـامالً در محـور نگـاه     محوري: در اين نوع طرح

است، اين محور معموالً در مركز صـفحه قـرار دارد.    شده واقعبيننده اثر 
بنـدي اثـر، عنصـر     و ايجـاد تنـوع در تركيـب    يكنواختيبراي دوري از 

ي مقابل صفحه  و تكرار نشده در نيمه تنهايي بهتصويري و يا نوشتاري 
در اين نوع ساخت، موضوع اصلي در يـك   گيرد. ساخت عمقي: قرار مي
شود و به شكلي طبيعي موضوع اصـلي   بعدي ادغام مي آرايي سه صحنه

قرار گيرد. تمام عناصر تصـويري،   زمينه پيشدر جلوي صحنه يعني در 
در خـدمت   مؤثر اي گونه بهاثر  زمينه پستجسمي، در  عوامل ونوشتاري 

گيرند. ساخت متوالي: اين  نوع طرح، نگاه بيننده  موضوع اصلي قرار مي
دهـد و بـر موضـوع اصـلي كـه       مي را از باال تا پايين محدوده اثر عبور

. الگـوي  كنـد  مـي غالباً در پايين سمت راست آگهي قرار دارد متمركـز  
  است. Zاين ساخت شبيه حرف  موردنظر

بازنمايي در اين تحقيـق،    منظور از شيوهبازنمايي:   انواع شيوه
و روشي است كه طراح از آن براي خلق اثـرش اسـتفاده نمـوده       شيوه

 - 1. انـد  شـده  بنـدي  طبقـه ها به سه دسته  است. بدين ترتيب اين روش
آثاري كه طراح عناصر موجود را با اسـتفاده از تعـابير خـاص گرافيكـي     

ي  با شـيوه   شده خلقي آثار  در دسته ها آنپردازي كرده است كه  شكل
از  هـا  آنآثاري كه طراح در خلق  - 2اند.  قرار داده شده گرافيك طراحي

يك يا چنـد   ها آنآثاري كه در  - 3حروف و نوشتار استفاده كرده است. 
از  برخـي  درانـد.   توسط روش عكاسي بازنمايي شده شده استفادهتصوير 
 است. شده استفادهزمان از دو روش براي بازنمايي  ها هم آگهي

شمايل و نوشتار سه نوع است   رابطه ر: شمايل و نوشتا  رابطه
  كننـده. رابطـه   كننده و تثبيـت  جواري، تقويت هم  از: رابطه اند عبارتكه 
نوشتار و شمايل در حكم دو واحد مسـتقل در   ، در اين رابطه،جواري هم

بين دو وجه بازنمـايي    رابطه ،كننده گيرند. رابطه تقويت كنار هم قرار مي
پذير است كه اين دو واحـد در بطـن    زباني و شمايلي در صورتي امكان

نشـين نقـش    چون دو عنصـر هـم   يك نظام چرخشي قرار گيرند و هم
تواند گوياي وضعيتي باشـد   مي ،كننده تثبيت  . رابطهكنند ايفاتري را  كلي

صورت پيام زباني كه آن پيام شمايلي داراي تعابير چندگانه باشد در اين 
 چندمعناي تصويري  با جهت دادن به مخاطب، يكي از تعابير اين نشانه

   .)Pahlavan, 2008, p. 84-86( كند را تثبيت مي
  

  نتايج .3
هاي شمايلي نشان  از دسته سؤاالت مربوط به پيام آمده دست بهنتايج 

پوسـتر داراي   پـنج  ،موردمطالعهبندي پوسترهاي دادند كه در طبقه
پوستر نوشتاري بود.  يكپوسترهاي تلفيقي و  شده تعريفمشخصات 

اولويت عنصر به لحاظ وسعت سطح در چهار پوستر با نوشتار و در دو 
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 - تجريدي و از شمايل فيگوراتيو پوستر با شمايل بود. در چهار پوستر
است. انـواع   شده استفادهو يك پوستر از شمايل فيگوراتيو  نموداري

 و پوسـتر  يـك هاي شـمايلي در  است كه نشانه ترتيب بدينشانه ن
 دو. اسـت  كاررفتـه  بـه پوستر   چهارهاي شمايلي/ نمادين در نشانه

و يك پوستر پوستر نماد دلبخواهي  يكپوستر داراي نماد انگيخته، 
مايـه،   . در ميان انواع نقشهم نماد انگيخته و هم دلبخواهي داشت

 پنجبيشتر و در  ها مايه نقشاز باقي انواع  طبيعي و معماريمايه  نقش
. در وجـود داشـت   مايه طبيعـي  ، نقشپوستر مجموع ششپوستر از 

صورت پيكتورال در پوستر تلفيقي، رابطه دال و مدلول به پنجميان 
پوستر برقرار بوده است. اولويـت   دوپوستر و رابطه مفهومي در  سه

كـاركرد  با پوستر  عي و دوارجاپوستر با كاركرد  سهانواع كاركرد در 
  ).1است (جدول  هنري

  
   موردمطالعهدر پوسترهاي  هاي شمايلي پيام :1جدول 

Table 1: Schematic messages in the posters studied  
  

كد پوستر
Poster code

  هاي شمايلي پيام
Iconic messages  

1 2 3 4 5 6 

 نوع پوستر
Poster type 

 * * *** iconic  شمايلي
 نوشتاري
written * * * * * * 

اولويت عنصر
 (وسعت سطح)

Element Priority
(Surface Area)

 * *   شمايل

   * * * * نوشتار

 نوع شمايل
Icon type 

 فيگوراتيو
Figurative * * *  * * 

نموداري- تجريدي  
Abstraction-

graphing 
* *   * * 

 انواع نشانه
Sign types 

 * * *** شمايل
 نماد

symbol  * *  * * 

 نوع گزينش نماد
Sign selection 

method 

 انگيخته
Spontaneous   *  * * 
 دلبخواهي
Arbitrary  * *    

مايه انواع نقش  
Pattern types 

    human انساني
 * *  industrial صنعتي

ها فرازبان  
Metaphors      * 
 حيواني
animal       
 معماري

architecture  * *   * 
 * * *** natural طبيعي

انواع رابطه دال و 
 مدلول

Types of Sign and 
Relationship

 مفهومي
conceptual     * * 
 پيكتورال
pictorial * * *    

 انواع كاركرد
Types of 
functions 

 * * **** expressive بيانگر
 تأثيرگذار

impressive    * * * 
 * * * artistic هنري

 فرازبان
metaphors    * * * 

 * * **** referral ارجاعي

 اولويت كاركرد
Priority Function

    بيانگر
    تأثيرگذار
 * * * هنري
    فرازبان
   *** ارجاعي



49 

  

  
 

در 
ي 
الم

اس
ي 
سنت

نر 
ب ه

زتا
ل با

حلي
ت

ي و 
 س
ستر

 پو
 بر
كيد

ا تأ
ر ب
ست
 پو

حي
طرا

ين
ت ب

بقا
سا

ه م
دور

ن 
رمي

چها
ريم

ن ك
قرآ

ي 
ملل
ال

 

  هاي تحقيق) (منبع: يافته موردمطالعهدر پوسترهاي  هاي تجسمي پيام :2جدول 
Table 2: Visual messages in the posters studied (Source: Research Findings) 

  

كد پوستر
Poster code

  هاي تجسمي پيام
Visual messages  

1 2 3 4 5 6 

Frame typesانواع كادر
 حاضر

present    *  * 
 غايب

absent * * *  *  

 frame انواع كادراژ

types  
Far   دور  * *  

Nearنزديك ***  * 

 انواع شيوه بازنمايي
Types of 

representation 

طراحي 
 گرافيك

Graphic 
design 

* * * * * * 

حروف طراحي  
Letter 
design 

  * * * * 

 عكاسي

photograp
hy 

 * *   * 

بندي تركيبانواع   
Composition types

 كانوني
Focal point *  *   * 
 محوري
axial  *  * * * 
 عمقي
deep *      
 متوالي

Consecutiv
e 

      

  ترين خط در اصلي
  ساختار

The main line in the 
structure 

 افقي
Horizontal       
 عمودي
vertical  * *  * * 
  مورب

Diagonal *   *   

 
هاي تجسمي پوسترهاي نمونه، تعداد چهار پوسـتر   از بررسي پيام

داراي كادري از نوع غايب و تنها در دو پوستر با كادر حاضر ديـده شـد.   
كادراژ در چهار پوستر از نوع نزديـك و تنهـا در دو پوسـتر از نـوع دور     

سـه پوسـتر سـاخت    صورت بـود كـه   بندي نيز بديناست. انواع تركيب
كـانوني، يـك پوسـتر     - محوري، يك پوسـتر داراي سـاخت محـوري   

عمقي و يك پوستر هـم داراي سـاخت كـانوني بـوده      - ساخت كانوني
است. بعد از رسم خطوط اصـلي عمـودي، افقـي و مـورب موجـود در      

ترين ساخت پوسترها، مشخص شد كه در چهار مورد از پوسترها، اصلي
پوسـتر، خـط مـورب بـود. در مـورد شـيوه       خطشان خط عمود و در دو 

هـا از   ، مشخص شد كه در همه نمونـه موردبررسيبازنمايي پوسترهاي 
 تنهـايي  بـه ها يـا   شيوه بازنمايي طراحي گرافيك يا با تلفيق ديگر شيوه

  ).2است (جدول  شده استفاده
هاي زبـاني، رابطـه    شده مربوط به پيام هاي انجام تحليل اساس بر

پوستر داراي  يكو  جوار رابطه همپوستر،  چهاربين شمايل و نوشتار در 

پوسـتري كـه داراي نوشـتار     شـش كننده است. از ميـان  رابطه تقويت
همـه  داراي قلـم تـايپي و اخـتالف انـدازه قلـم در       همه مـوارد بودند، 

  ).3زه قلم بوده است (جدول اندا پوسترها بيش از دو
هاي هنر اسـالمي   شده مربوط به جلوه هاي انجام تحليل اساس بر

، منبـع الهـام خلـق و    مـوردنظر شده، در همه آثار  مطالعهدر پوسترهاي 
آفرينش هنري اثر، قرآن و در دو پوستر عالوه بر كتاب مقدس، پيـامبر  
اكرم (ص) هم بوده است. محتواي تمامي پوسـترها فرهنـگ و تفكـر    

موضوع تمام آثار، فرازميني و معنـوي بـوده اسـت.     رو ازايناسالمي بود 
ت. در اسـ  شـده  اسـتفاده ، از هنر خوشنويسي موردمطالعهدر شش نمونه 

در سـه   و تـذهيب هايي از هنـر   خوشنويسي، نشانه بر عالوهسه پوستر 
خوشنويسي از معماري يا تزئينات وابسـته بـه آن و    بر عالوهپوستر نيز 

دسـتي و   در يكي از پوسترها نيز از خوشنويسي در كنار تذهيب، صـنايع 
اسـت. طراحـان در نيمـي از     شـده  اسـتفاده تزئينات وابسته به معماري 

  ).4اند (جدول  برده هرها از زبان نمادين براي بيان محتوا بهرپوست
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  هاي تحقيق) (منبع: يافته موردمطالعهدر پوسترهاي  هاي زباني پيام :3جدول 
Table 3: Linguistic messages in the posters studied (Source: Research Findings) 

  

ركد پوست
 poster code

  هاي زباني پيام
Linguistic message  

1 2 3 4 5 6 

انواع رابطه شمايل و 
  نوشتار

Types of 
Relationship Icon 

and Text  

كننده تثبيت   

Stabilizer       
كننده تقويت  

Amplifier 

 
    *  

جوار هم  

Neighboring * * *   * 

تنوع اندازه در قلم 
  نوشتاري
variation in Size 

writing font  

    one يك
    two دو

 بيشتر از دو
more than 

two 
* * * * * * 

 نوع قلم
Font type 

 * * **** typing تايپي
نويس دست  

handwriting       
  

  
  

   موردمطالعهدر پوسترهاي  هاي هنر اسالمي جلوه: 4جدول 
Table 4: Effects of Islamic Art on the Posters Study  

  

 poster code كد پوستر
  هاي هنر اسالمي جلوه

Leadership of Islamic Culture 
1 2 3 4 5 6 

منبع الهام خلق و 
  آفرينش اثر

Source of inspiration 
and creation of the 

work  

 * * **** Quran قرآن
 the پيامبر اكرم (ص)

prophet 
Mohammad 

 * *    

  احاديث
Hadiths       

  محتواي اثر متأثر از
content of the work 

affected by  

فرهنگ و تفكر
  اسالمي

Islamic Culture 
and Thought 

* * * * * * 

  موضوع اثر
subject of the work 

 فرازميني و معنوي
Extraterrestrial 

and spiritual

* * * * * * 

استفاده از اقسام هنر 
  اسالمي

Using all kinds of 
Islamic art  

 خوشنويسي

calligraphy * * * * * * 
 hand صنايع دستي

crafts      * 
  تذهيب

Illumination *  *   * 
معماري و تزئينات

 Architecture وابسته

and related 
decorations 

 *  *  * 

استفاده از زبان
Use of language

 * * *    symbolic نمادين
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  ها . بحث در نتايج و يافته4
چهارمين  و سيپوستر  شرح زمينه و توصيف. 1- 4

  المللي قرآن كريم دوره مسابقات بين
المللي قـرآن   و چهارمين دوره مسابقات بين  مربوط به سي ،پوستر نمونه

در  1396ارديبهشـت   6فروردين الـي   30است كه در بازه زماني  كريم
پوستر ايـن دوره  . )1 تصوير( امام خميني (ره) تهران برگزار شد يمصلّا

المللي قرآن كريم توسط خانه طراحان انقالب اسـالمي   از مسابقات بين
منظور ارائـه   اين طرح بهاست.  دشدهيتول» پويا سرابي«ايران با طراحي 

مستطيل عمـودي و افقـي    هاي قطعاي در  در بسترهاي مختلف رسانه
عنـوان   و بـه  1عرشه پل و استرابوردپوستر، طراحي شد، بسترهايي چون 

كنندگان در مسـابقه).   رارگيري شركتدر سن (محل ق نهيزم پستصوير 
 مـدنظر در تحقيق حاضر، مالك بررسي، قطع مسـتطيل عمـودي اثـر    

رساني در زمينه برگزاري يـك   طراحي اين پوستر، اطالعهدف از  است.
بـوده اسـت. ايـن پوسـتر در دسـته      المللي با موضوع دينـي   رويداد بين

در طراحـي آن از شـمايل و نوشـتار     چراكهپوسترهاي تلفيقي قرار دارد 
شـده نيـز، تركيـب طراحـي      بازنمايي اسـتفاده   شيوه است. شده استفاده

از  زمان هماستفاده  صورت ديجيتال است. گرافيك به همراه عكاسي به
پوسترهاي تلفيقي قـرار    عنصر نوشتاري و شمايلي در اثر، آن را در زمره

در نگاه نخست، كتابي باز بر روي رحلي چوبي با مسـتطيلي  داده است. 
اصلي هستند، كه نگاه مخاطب را بـه خـود   عمودي سفيدرنگ، عناصر 

كنند. سپس نقـوش هندسـي چـوبي كـه پيرامـون كتـاب را        جلب مي
محـاط   هـا  آنهاي پيچان گياهي (اسـليمي) كـه در    اند و طرح فراگرفته

گونـه بـه همـراه انـدكي      اند، با خانواده رنگـي نخـودي و طاليـي    شده
در نيمـه مركـزي    .اند سبزآبي، به معنويت بيشتر فضاي اثر كمك كرده

درست در زير كتاب بـاز قـرار    يچندضلعرو به پايين اثر، نقشي هندسي 
كه يك كتاب مقـدس اسـت    شده مشخصديگر  دارد. كتابي كه اكنون

اي ماهيـت كتـاب    بـر هـر بيننـده   » القرآن الكريم«و با خواندن عبارت 
ن خواهد شد. در اين ناحيـه، گـويي اوج وحـدت و تمركـز نقـوش      روش

را شاهديم. اين هماهنگي و وحـدت بـا    ها آنهندسي و تركيب رحل با 
  اند. به تكامل رسيده »القرآن الكريم«ي عبارت  دايره

عنوان آن اسـت، بـه سـه     بازگوكنندهپيام اصلي نوشتاري اثر كه 
وان اصلي هـم،  و زير عندر باالي كتاب فارسي، انگليسي و عربي زبان 

در قسمت باالي ايـن   مكان و زمان برگزاري مسابقات درج شده است.
» اقـراء « وار با واژه با نقش اسليمي دايره مسابقات ازپيام، شعار اين دوره 

ــهدر آن،  ــت.  قرارگرفت ــهاس ــغ ب ــر    رازي ــاير عناص ــاني، س ــر زب عناص
  دهنده همگي شمايل هستند. تشكيل
  

چهارمين  و سيپوستر هاي تجسمي  شرح پيام .2- 4
  المللي قرآن كريم دوره مسابقات بين

براي يـافتن  ذهن مخاطب  چراكه حاضر استكادر اين پوستر، كادري 
بايـد را در   آنچـه نخواهد رفـت و هـر   محدوده اثر  معناي اثر به خارج از

 در ابعـاد كتـاب و نقـوش   نمـايي   . كادراژ يا ميزان بـزرگ بيند پوستر مي
تـا رحـل عضـوي از شـبكه      شـده  طراحـي اي  گونه به هندسي مشبك

بندي محـوري   بندي در اين اثر، تركيب تركيبهندسي چوبي باشد. نوع 
ترين خط در ساخت، خط عمودي مرئي متشكل  اصلي كانوني است. –

 .)2 تصــوير( از عناصــر نوشــتاري در قســمت مركــزي پوســتر اســت 

عمودي سفيدرنگ و ترين تضاد حاكم در اين پوستر، تضاد سطح  اصلي
 حركـت غالـب در عناصـر    بدون طرح و نقـش بـا سـاير نقـاط اسـت.     

پوستر، حركتي رو به باالست كه حركات پيچـان نقـوش     دهنده تشكيل
خطـوط مـورب بـا     اند. الشعاع قرار نداده اسليمي نيز اين حركات را تحت

نسبت معين بـه مركـز رسـيده باعـث تمركـز در      هاي گوناگون با  زاويه
ي بازنمـايي   شـيوه  اند. قسمت مركزي و سپس رو به باالي پوستر شده

صـورت ديجيتـال    پوستر نيز تركيبي از عكاسي و طراحي گرافيـك بـه  
آيـد، ريتمـي    تمي كه در پوسـتر بـه چشـم مـي    است. اين اثر داراي ري

     .است تكرارشونده هندسي، منظم و
  

 و سيپوستر  هاي تجسمي داللت تأليف .3- 4
  المللي قرآن كريم چهارمين دوره مسابقات بين

كـانوني بـر اصـل     - با سـاختي محـوري  در اين پوستر عناصر تجسمي 
. عناصر از چند جنس و بافت هستند. پالت رنگـي  اند يافته سامانوحدت 

هـا   هاي گرم از خانواده انواع كرم بـا مخلـوطي از سـبزآبي    حاكم، رنگ
با كتاب بـاز و رحـل    نقطه كانوني اثر نيز محدوده مستطيل سفيداست. 

خط در ساختار اين پوسـتر، خـط عمـودي و     ترين اصلي، زير آن هستند
به شيوه عكاسي و طراحي گرافيك بازنمايي شده است. اين اثـر داراي  

رونده و حركتي رو به باال دارد. نقطه كـانوني ايـن    ريتم تكراري و پيش
ن نيـز تضـاد   آكزي آن قرار دارد. تضاد حـاكم بـر   مرپوستر در قسمت 

  ها است. ها و بافت ميان رنگ
  

چهارمين  و سيپوستر  هاي شمايلي پيامشرح  .4- 4
  المللي قرآن كريم دوره مسابقات بين

عكاسي شده از يك مشبك چوب و نقوش ترسيمي    كتاب، رحل، بريده
دهنده اين پوستر هستند كه كتاب، رحل و  هاي تشكيل اسليمي، شمايل

هاي فيگوراتيـو صـنعتي (منظـور     ي شمايل هاي چوبي در زمره مشبك
گيـاهي   فيگوراتيوهاي  شمايل  ازجملهها  ساخته دست انسان) و اسليمي

هاي نمادين بهره جسـته   اح در اين اثر از شمايلشوند. طر محسوب مي
دلبخواهي بـوده   صورت بهنوع گزينش شمايل نمادين در اين اثر است. 
قرآن هسـتند،   دهنده نشانشمايل كتاب و رحل، كه  ،طراح چراكهاست 

صورت سطح سفيد عمودي در بـاالي   و به شده ساطعبا نوري كه از آن 
نمادي از چراغ راه بودن در جهت هدايت  عنوان را به است قرارگرفتهآن 

عنـوان   اي از نقوش مشبك چوب، بـه  . تكهبرگزيده استامت اسالمي 
اي از هنر سنتي اسالمي ايراني كه ارجاعي بـه تـاريخ و فرهنـگ     نمايه

عنوان عناصر تزئيني در  گذشته دارد. اين هنر در معماري اسالم بيشتر به
از سويي ديگر  بود. مورداستفادهها  هزاد اماكن مقدس نظير مساجد و امام

اي به طي طريق و سـير سـلوك معنـوي     با انتخاب طرح اسليمي اشاره
در اين پوستر، نقوش اسليمي داللت بـر سـير و    طوركلي به داشته است.

سلوك معنوي و مشبك چوب داللـت بـر نظـم، تمركـز، هنـر سـنتي       
هاي معماري سنتي و استفاده در اماكن مقدس  اسالمي، پنجره - ايراني

  دارند. شمايل رحل در كنار كتاب، داللت بر قرآن دارند.
  

چهارمين  و سيپوستر  هاي شمايلي تأليف پيام .5- 4
  المللي قرآن كريم دوره مسابقات بين

نقـوش   ،كار بردن عناصري از هنر اسالمي با تركيـب كتـاب، رحـل    به
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و  يبيشترين ارجـاع را بـه فضـاي معنـوي و امـر      چيني و گره اسليمي
بنابراين اولويـت   تاريخي به هنرهاي سنتي ايراني دارد.- ارجاعي كاركرد

  كاركرد در اين پوستر، كاركردي ارجاعي است.
 

چهارمين  و سيپوستر  هاي زباني پيام شرح .6- 4
  المللي قرآن كريم دوره مسابقات بين

صـورت   محل قرارگيـري عنـوان اصـلي پوسـتر در نيمـه بـااليي، بـه       
چين و با استفاده از سه خانواده حروف براي سه زبان است. تنـوع   وسط

در اين اثر نيز بيش از سـه انـدازه و جـز در دو     كاررفته بههاي  اندازه قلم
مورد، باقي موارد با استفاده از حروف تايپي است. شعار اصلي ايـن دوره  

نيز در باالي عنوان پوستر بـا  » يك كتاب، يك امت«سابقات يعنياز م
اي  چين قـرار دارد. رابطـه   صورت وسط نقشي اسليمي تركيب يافته و به

كه بين نوشـتار و شـمايل در ايـن پوسـتر برقـرار اسـت يـك رابطـه         
كه ذهـن مخاطـب بـا خوانـدن شـعار       صورت بدينكننده است،  تثبيت

نمايـد و پيـام    جايگزين قـرآن كـريم مـي   سرعت كتاب باز را  پوستر، به
  كند.   پوستر را با تركيب نوشتار و شمايل دريافت مي

  
 و سيدر پوستر  اسالمي هاي هنر تحليل ويژگي .7- 4

  المللي قرآن كريم چهارمين دوره مسابقات بين
، مـوردنظر هـاي تجسـمي، شـمايلي و زبـاني پوسـتر       پيـام با برشمردن 

تـرين ايـن    هايي از هنر اسالمي در آن مشخص شد كه از مهـم  ويژگي

  توان به موارد زير اشاره داشت: ها مي ويژگي
 منبع الهام خلق و آفرينش آن، كتاب مقدس قرآن است. •
 برخاسته و ملهم از فرهنگ و تفكر سنتي جامعه اسالمي است. •
 موضوع اثر، به موضوعي فرازميني و معنوي اشاره دارد. •
 ها سود جسته است. زبان نمادين در انتخاب شمايل از •
با استفاده از نقوش اسليمي و هنر مشبك چوب، به هنر اسـالمي   •

هاي پيچـان نقـش اسـليمي در     استفاده از فرم اشاره داشته است.
اين اثر، خود اشاره به طي طريق و سير سـلوك معنـوي در هنـر    

  اسالمي دارد.
جنبـه  طراح با استفاده از نقوش سنتي عالوه بر زيبـايي اثـر، بـه     •

كـه بـا    صـورت  نيبـد دي بودن هنر سنتي نيز توجه داشته، كاربر
چينـي   هاي گـره  و نقشنمايي بخشي از هنر مشبك چوب  بزرگ

  آن را تبديل به رحل قرآن كرده است.
هـاي   گونه و سبزآبي هاي گرم و طاليي با استفاده از تركيب رنگ •

در هنرهاي اسالمي به معنويت فضاي پوسـتر افـزوده    كاررفته به
 است.

بندي نظيـر قـرار دادن خطـوط     با استفاده از تمهيداتي در تركيب •
شوند و نيز  مورب با زواياي منظم كه همگي به مركز اثر ختم مي

سطح سفيد و ساده بر باالي كتاب، در عين وحـدت ايجـاد يـك    
بنـدي   اسـت. ايـن نـوع تركيـب     نقطه كانوني در مركز اثر كـرده 

 بنيم. محوري و كانوني را در بيشتر اقسام هنرهاي اسالمي مي

  
    گيري نتيجه

  
 تـوان دريافـت   هاي يك تا چهار، مي با استفاده از نتايج حاصل از جدول

تواننـد بـه بازنمـايي بيشـتر      كار بـردن تمهيـداتي مـي    كه طراحان با به
گرافيك بپردازند. استفاده زيـاد از   هاي هنر اسالمي در آثار طراحي جلوه

هاي طبيعـي و كـاركرد    مايه نوشتار و اولويت آن، استفاده بيشتر از نقش
 كـاربردن  ارجاعي، استفاده از خط عمود در ساختار و ساخت محوري، به

ارتبـاط   بـي  ها اينحروف، تنوع اندازه قلم بيش از دو اندازه، همه  طراحي
با محتوا و موضوع آثار نيسـت. سـاخت محـوري كـه خـود بـر تقـارن        
مركزي استوار است، استفاده از خط عمود كه بر ايستايي و حركتـي رو  
به باال داللت دارد. استفاده بيشتر از نوشتار كه ارتباط آن با خوشنويسي 

آيـد، اسـتفاده از    حساب مي ترين هنرها در هنر اسالمي به از مقدس كه
هاي طبيعي كه به خلقـت اشـاره دارد، همـه ايـن عوامـل در       مايه نقش

اند. اما در يكـي از پوسـترها    شده قرارگرفتهپيوند با محتواي آثار مدنظر 
كه همان پوستر سي و چهـارمين دوره ايـن مسـابقات اسـت، پيونـد و      

بـا  بـوده اسـت.    نـوازتر  چشـم تـر و   رد برشمرده دلنشـين همنشيني موا
هـاي تجسـمي، شـمايلي و زبـاني پوسـتر       برشمردن و تحليل ويژگـي 

هـاي هنـر سـنتي و هنـر اسـالمي،       و تطبيق آن با ويژگي موردمطالعه
، بـا  كاررفتـه  بـه هـاي   توان دريافت كه در اين پوستر، تمامي شمايل مي

اسـت.   شده انتخابتوسط طراح  اه آنشناخت كافي از پيشينه و كاركرد 
چينـي كـه    استفاده از هنر مشبك چوب با نقـش گـره  بدين ترتيب كه 

اش اســتفاده در امــاكن مقــدس نظيــر مســاجد و مقــابر  هكــاربرد اوليــ
زادگان داشته براي موضوعي ديني انتخابي مناسب بـوده اسـت. از    امام

در معمـاري ايرانـي     بـراي تـزئين پنجـره    عمـدتاً سويي ديگر اين هنر 
شد و انتخاب شمايلي كه اشاره بـه پنجـره دارد بـا     اسالمي استفاده مي

هـاي متنـوع سـطوح     در بـاالي كتـاب و رنـگ    سفيدرنگتركيب نور 
آن، در ايجـاد فضـاي معنـوي و روحـاني      الي البهكوچك اسليمي در 

ركيب آن با مشـبك  استفاده از كتاب و رحل و ت بوده است. مؤثرپوستر، 
كاري شده باشد و اين امـر   از پنجره مشبك جزئيباعث شده كه كتاب 

شـود. در ايـن پوسـتر     خود از عوامل وحدت و يگانگي اثر محسوب مي
طراح با استفاده هوشمندانه از عناصر هنرهاي سنتي ايراني و اسـالمي،  

تـر موضـوع و عنـوان پوسـتر و حتـي       باعث درك بهتر و انتقال سـريع 
توان دريافـت كـه    خاطر سپاري بيشتر آن شده است. از اين منظر مي هب

 هـا  آنهاي تصويري ايراني و اسالمي و تلفيق  شناخت كافي از سنتبا 
توان  ه نتايج مطلوبي ميبا طراحي گرافيك معاصر در بسياري از موارد ب

و اين موضوعي است كه بايد مدنظر طراحان گرافيك قـرار   يافت دست
بـا    استفاده از عناصـر هنـر سـنتي و تركيـب آن    به ديگر سخن، گيرد. 

تواند براي موضوعات ملـي،   مي گرافيك طراحيهنرهاي جديدي چون 
سويي بـا   هم بر عالوه چراكهديني و فرهنگي انتخابي هوشمندانه باشد 

جامعه دارد و  شده فراموشاي به هنرهاي سنتي  موضوع منتخب، اشاره
تـر نسـبت    دارد تا با نگاهي عميق ن را بر آن مياز سويي ديگر، هنرمندا

رو پيشـنهاد   ازايـن  به احياي هنرهاي سنتي جامعه خـود گـام بردارنـد.   
هـاي هنـر اسـالمي در سـاير      شود بـراي تحقيقـات آينـده، جلـوه     مي

   قرار گيرد. موردمطالعههاي طراحي گرافيك  حوزه
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سي و چهارمين دوره: پوستر 1تصوير
 المللي قرآن كريم مسابقات بين

Fig. 1: Poster of the Thirty-Fourth 
Quran International Competition

بندي كانوني يا مركزي و چپ:  بندي محوري، وسط: تركيب: به ترتيب از راست: تركيب2تصوير
  ترين خط در ساختار اصلي

Fig. 2: Right order: Axial, middle: Focal or center and left: Main line in structure 
  
  ها تشنو يپ
اين سازه كه نوعي استند ايستاده تبليغاتي است به عبارتي نسل جديد . 1

هاي ايستاده قديمي است كه از چندين سال  هاي بادباني و پرتابل سازه

فرهنگي و اطالع رساني هاي  ها جهت اكران پيش توسط شهرداري
  گيرد. مورد استفاده قرار مي
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