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 *ی روبرت وسنورات فرهنگییدگاه تغیاز د یدهه هشتاد شمس یپوگرافیتا یپوسترها تحول

 چکیده
ه بعد گیری طراحی گرافیک ایران رویکرد غالب طراحی پوستر عمدتاً بر شیوه تصویرگرایی معطوف بوده است. از دهه هشتاد باز زمان شکل بیان مسئله:

 شده، این است. آنچه در پرسش اصلی این پژوهش مطرح شدرویکرد تصویری مسلط در طراحی گرافیک ایران مطرح عنوان به یپوگرافیتاطراحی پوسترهای 

همچنین چه یافتن طراحی گرافیک ایران به طراحی پوسترهای تایپوگرافی چه عواملی بوده است؟ بستر تحوالت محیطی و تغییرات فرهنگی در سوقکه 

 شدن پوسترهای تایپوگرافی در طراحی گرافیک ایران گردید؟سازوکارها و دالیلی موجب گسترش و نهادینه

 است.هدف این پژوهش  ،یهشتاد شمس ةده یپوگرافیتا یپوسترهاو تحول  یریگن صنفی در شکلوعوامل درو  یتحوالت فرهنگ یبسترها تبیین هدف:

 دست آمده است. های اطالعاتی بهو پایگاه یاقات کتابخانهیاطالعات با استفاده از تحق و است یلیتحلـیفیصپژوهش تواین  شیوهش: روش پژوه

متکثر  یهاشهیاندهای اصناف فرهنگی و هنری، فضای پویایی از گرایانه و توسعه فعالیتتساهل یفرهنگ یهایگذاراستیس با 7۰ دههنیمه دوم  از :هایافته

متأثر از موج نو گرافیک ی با همکاری نسل جدید طراحان گرافیک نید ییو نوگراسیاسی  یروشنفکرهای جود آمد. با تولید و گسترش کتابودر جامعه به

های طراحان پوستر وهگرنخستین  8۰در دهه های تایپوگرافی شکل گرفت. ابعاد جدیدی از رویکرد تصویری در طراحی جلد کتاب ،ساختارشکن غربی

 ،های پوسترهای تایپوگرافیها و نمایشگاههمچنین حمایت نهادهای فرهنگی دولتی با برگزاری جشنواره ،های مستقل فرهنگی و هنریجریانفی، تایپوگرا

ها، نیدر برگزاری سخنرانیز های طراحان گرافیک کنشوجود آوردند.  موجی از تجربیات متکثر تایپوگرافی فارسی در میان نسل جدید طراحان گرافیک به

 خلق درالمللی بین یپوگرافیتا سبک صاحب طراحان با ییآشنا امکان ی درالمللنیب ارتباطات یهاافق شیگشاهمراه با  ،آموزشیهای ها و کارگاهنشست

 نقش مؤثری بر جای گذاشتند. ،و تثبیت این جریان یریتصو دیجد یهاافق

 کلیدواژه

 یرات فرهنگییشتاد، تغدهه هطراحی گرافیک،  ،یپوگرافیپوستر تا
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 مقدمه
ک و یگراف یشبرد طراحیدر پ یمتعدد یهانهیران، عوامل و زمیک مدرن ایگراف یطراح یریگاز زمان شکل

با آغاز تحوالت و  یل بوده است. در دهة چهل و پنجاه شمسین حوزه دخیهنرمندان ا در آثار یپوگرافیکاربست تا

رات یثأو ت شدون آغاز یزاسیمدرن یسوبه یجیتدرحرکت ، یاسیو س ی، اجتماعی، اقتصادیر فرهنگیرات فراگییتغ

های طراحی پوسترهای تایپوگرافی و توجه به نوشتار اولین تجربه گذاشت. یجا ن حوزه از خود بریدر ا ینیادیبن

تحمیلی نیز  ساله جنگدر دوران هشتشکل گرفت. شمسی  ۵۰فارسی همگام با طراحی گرافیک مدرن در دهة 

های انقالبی در مواردی پوسترهایی با مضامین مذهبی با روش خوشنویسانه طراحی کردند. با پوستر ،طراحان گرافیک

طراحی پوستر بر مبنای  همچنان 7۰تا دهه  ۱۳۶8ایران از سال های طراحی گرافیک بررسی آثار پوسترهای دوساالنه

عنوان رسی بهو تایپوگرافی حروف فا شود و نوشتارالگوهای تصویرگرایانه محوریت اصلی جریان طراحی پوستر محسوب می

گسترش و رونق  با 7۰است. از نیمه دوم دهه عنصر مکمل در قالب اطالعات متن در ساختار پوستر ترکیب شده 

 وجود آمد که در طراحی جلد کتاب بر محوریت تایپوگرافی فارسی بهد یجد یکردهایاز رو ینیابعاد نو ،انتشارات

ک را به ید طراحان گرافیاست که توجه نسل جد یان و ساختارشکنانهیادیکرد بنیرو در اتخاذ ،ن وجه آنیبارزتر

پردازد که چه عواملی از پرسش پژوهش به این امر می ،در این راستا .معطوف کرد یپوگرافیتا یپوسترها یطراح

ت؟ همچنین گیری طراحی پوسترهای تایپوگرافی دخیل بوده اسهای فرهنگی در شکلتحوالت محیطی و زمینه

این پژوهش اند؟ سازی پوسترهای تایپوگرافی چه نقشی داشتهها و سازوکارهای طراحان گرافیک در جریانکنش

با تکیه بر نظریه تغییرات فرهنگی روبرت وسنو تالش دارد تا رابطه میان شرایط محیطی در تغییرات فرهنگی دهه 

و عوامل مؤثر گسترش و  کندبررسی ، تایپوگرافیگیری پوسترهای عنوان بستر ظهور و شکلهفتاد را به

عنوان جریان مسلط تصویری در میان نسل جدید طراحان گرافیک دهه شدن پوسترهای تایپوگرافی بهنهادینه

 .وارسی نماید هشتاد شمسی را

 

 روش پژوهش
شرایط ل یو تحل فیاست و در آن با توص یلیتحلـیفیت توصیو از لحاظ ماه ین پژوهش از نظر هدف کاربردیا

 یپوسترهاشدن تولید، گسترش و نهادینه یهانهیزمو  ین تحوالت فرهنگییدهة هفتاد به تب فرهنگی و اجتماعی

صورت گرفته و عالوه بر  یاقات کتابخانهیاطالعات با استفاده از تحق یپردازد. گردآوریدهه هشتاد م یپوگرافیتا

 یهاگروه یریگشکل ک شاملِیعوامل درون صنفی طراحان گراف ، به مجموعههای توسعه فرهنگیزمینهبررسی 

 یپوگرافیپوستر تا یهاجشنواره یو برگزار هایها، سخنرانها، کارگاهشگاهینما ی، برگزاریپوگرافیپوستر تا یطراح

 توجه خاصی شده است. ،یدولت یهاتیتحت حما

 

 پیشینه پژوهش
تاکنون  یپژوهش قابل ذکر بعد از انقالب اسالمی رانیا یپوگرافیتا یپوسترها یریگشکل بسترهایدر رابطه با 

و  یم ساختاریمفاهتوصیف ها به و عمدة پژوهش کتاب صورت نگرفته یا نامهانیچه به صورت مقاله، پا

صورت ارشد بهینامه کارشناسانیدر قالب پاو  یموارد اندکگرچه در  ؛شده استمعطوف  یپوگرافیتا یشناسییبایز

 ،«رانیک ایگراف یخ طراحیتار»( در کتاب ۱۳۹8) «افشار مهاجر» اند.ن وجه از موضوع پرداختهیمحدود به ا و یکل
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 یو فرهنگ یاسی، سیبر اساس تحوالت اجتماع ۱۳8۰ران را از دوره قاجار تا دهة یک ایگراف یروند تحول طراح

ک در یگراف یطراح ینقش محور ،«بک انقالیگراف» ( در کتاب۱۳۹۰) «یگودرز». نموده است یبررس ،هر دهه

 «کهوند»دهد. میارائه  یبدون موضع انتقاد ییانه و روایگراواقع یریهنر انقالب، تصو یو اصل یم خطوط کلیترس

 یهاانیرابطه تحوالت جر یبه چگونگ ،«تالیجین در عصر دیزایک دیگراف یداریفرهنگ د»( در مقاله ۱۳۹۵)

علل  یطور کلو بهپردازد میران در چهار دهه ین ایزایک دیآثار گراف ییمحتوا و یرات شکلیینسبت به تغ یاجتماع

 یبصر یهاتیرا در محدود ینگارو حروف یپوگرافیتا یپوسترها یک به طراحید طراحان گرافیش نسل جدیگرا

 یمل یهاشنسبت به ارز یو تفکر حکومت یفرهنگ یهایگذاراستیتا اواخر دهة شصت، س یر انسانیتصاو ییبازنما

در استفاده از حروف، امکان  یاز طراحان غرب یدیش تقلی، گرایفارس یسیو خوشنو ییگرادر حروف یو مذهب

( در مقاله ۱۳۹۵) «، اسداللهی و شاهرودییملک»کند. یذکر مداند و میوتر یدر کامپ یاستفاده از حروف فارس

ت یان ابعاد هویبکند که در ذکر می ،«شدنیعصر جهاند بر یکأک با تیگراف یران در طراحیا یت ملیهو ییبازنما»

 «یفلسف»خود اختصاص داده است.  ن وجه را بهیشتریب یها، نوشتار فارسدوساالنه یپوسترها یدر طراح یمل

 به نقش ،«۱۳۶۰تا آخر  ۱۳۴۰ ةدر سه ده یپوگرافیتا یبررس»ارشد با عنوان ینامه کارشناسانیدر پا (۱۳۹۰)

 در ین ارتباطینو یهاک، رسانهیجامعه و آموزش آکادم یو اجتماع یاسیس یهایاحان نوگرا، آزادطر یهاتیفعال

در  (۱۳۹۱) «یشنیباغ»است. اشاره کرده ران یمدرن ا یپوگرافیتا یریگشکلو ران یک ایگراف یطراح ییشکوفا

 ۴۰ه ان دهیتا پا ۲۰ هران از دهیک مدرن ایگراف یطراح یخ شفاهیتار یبررس»ارشد با عنوان ینامه کارشناسانیپا

 ،یشمس ۳۰و ۲۰دهه  یو فرهنگ یاسی، سیر تحوالت اجتماعیثأت یشفاه یهابر مصاحبه یمتک ،«یشمس

ار اثر بخش و مهم یبسرا  ۴۰ک مدرن در دهه یگراف یطراح ییو شکوفا یع فرهنگیوس یهاتیفعال یریگشکل

نیست و در  کدامهیچحاضر با نگاهی به این پیشینه تکرار  شده، پژوهشبا توجه به موارد اشارهکند. یف میتوص

 پوشانی ندارد.ها هماز آن کدامهیچبا  ،عین استفاده از برخی منابع

 

 چارچوب نظری
یابد که چگونه تغییر و جهت می شودمیمطالعات مربوط به تحوالت فرهنگی در جامعه عمدتاً با این پرسش آغاز 

. در شودساز تغییر در فرهنگ میآید، زمینهق آنچه در فرآیند مدرنیزاسیون حاصل میویژه از طریهدر جامعه، ب

گیرند و از شرایط ثیر جهان اجتماعی قرار میأها تحت تفرض بر این است که اندیشهمطالعه تغییرات فرهنگی پیش

های جریانعبارت دیگر،  هب ؛(۲۱۱ ، ص.۱۳۹۹، )وسنوآید وجود می تغییرات فرهنگی به ،محیط اجتماعیحاکم بر 

ن یدر اشوند. فرهنگی و هنری در نتیجه افزایش تراکم رویکردهای فکری و تمایزات درونی جامعه متحول می

 یظهور پوسترها های تغییرات فرهنگی درزمینهمنظور مطالعه به یلیتحل یسمین مکانیتدو یپژوهش برا

از نظر وسنو پژوهش  استفاده شده است. 1روبرت وسنو یظرن یدهة هشتاد شمسی در ایران، از الگو یپوگرافیتا

نیازمند شناخت چگونگی تغییریافتن  ،هنری جدیدـهای فکریدر خصوص مسالة چرایی و چگونگی ظهور نظام

منابع  ،آمده در شرایط محیطیوجوداند. تغییرات بهها در آن ظهور یافتهشرایط محیطی کالنی است که این نظام

نجا به دو دسته یدر ا .(7۰ ، ص.۱۳8۶)افتخاری، آورد وجود می های فرهنگی نوآورانه را بهظهور جنبشالزم برای 

در دسته اول  شوند.گردد و هر دسته نیز شامل سه بعد مییاشاره م یرات فرهنگیین تغییتب یکلی از مفاهیم برا

رایط و رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ش مجموعه ،که منظور از آن شودمیاشاره  «شرایط محیطی»ابتدا به 
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ای معین، رکود یا رونق اقتصادی جامعه، آرامش و اقتصادی همچون افزایش یا کاهش جمعیت در جامعه در دوره

ای از این عوامل که در ا مجموعهیباشد. هریک های دینی و مذهبی جامعه میویژگی و های فضای سیاسییا تنش

جهت ماهیت گیرند. بهتوسط پژوهشگر مورد توجه قرار می ،ثیرگذار باشندأماعی جامعه تتغییرات فرهنگی و اجت

گذارند و امکان جای می ثیرات مشخص و مشهودی از خود برأت ،باشندعینی و مادی که شرایط اجتماعی دارا می

بافت یا »مفهوم سپس  ؛(۲۱۳ ، ص.۱۳۹۹، )وسنوسازند کنکاش در ابعاد مختلف تحوالت فرهنگی را فراهم می

گیرد که بستر پدیدارشدن قرار می مدنظرترین وضعیت از محیط اجتماعی واسطهعنوان بیبه «های نهادیزمینه

که  های سازمانی هستندها و موقعیتهای نهادی وضعیتبافت»آورد. و نوآوری تولیدات فرهنگی را فراهم می

شوند و دارای نظم و ترتیبات قدرت، منابع اقتصادی، پرسنل و میها تولید و توزیع درون آن ها عمالً ایدئولوژی

ها، مدارس، دانشگاه .(۱۴۳ ، ص.۱۳۹۹وسنو، ) «ندشومشروعیت الزم برای تولید ایدئولوژی محسوب می

عنوان مولدان های دولتی و احزاب سیاسی بهسازمان ،هاهای علمی یا فرهنگی، روزنامههای دینی، انجمنسازمان

ها دسترسی دارند و با تولید و حمایت از آثار فرهنگی و هنری با و هنر، به منابع الزم برای حمایت از جریانایده 

 «های کنشزنجیره»آخرین بُعد از این دسته شامل  .(8۵، ص. ۱۳87)صدیقی، کنند مخاطبانشان ارتباط پیدا می

های کنندگان فرهنگ و تصمیمیدکنندگان و مصرفشود که به رفتار تولهای نهادی میها یا زمینهدر درون بافت

ثیر أحامیان یک جنبش فرهنگی، رهبران سیاسی و کسانی که بر رفتار تولیدکنندگان فرهنگ و مخاطبانش ت

با اشکال متنوع، گوناگون و  «تولید»در دومین دسته، ابتدا به مرحله  .(۱۴۳ ، ص.۱۳۹۹، )وسنواشاره دارد  ،دارند

ها مورد ند تولید افکار و اندیشهیشویم. در فرآمحصوالت فرهنگی در جامعه مواجه می ها وگسترش فعالیت

ها، مجالت، چاپ و منتشر ها، روزنامهگیرند، محصوالت فرهنگی همچون کتاببندی و پردازش قرار میدسته

ثیر فضای أشود. تحت تند آفرینش و تولید، روند گزینش آغاز مییبعد از فرآ .(۲۴۹ ، ص.۱۳8۶)مهرآیین، شوند می

را بر  ها. هنرمندان برخی سبکشودمیهای هنری بیشتر استقبال برخی جریان ، ازمتکثر تولیدات فرهنگی

برخی  شوند.ها مورد توجه مخاطبان واقع میاز خلق آثار هنری نسبت به سایر روش یاشکال جدید و گزینندمی

از نظر  «شدننهادینه»ند یرآگیرند. فان و متولیان فرهنگی قرار میآثار با اهدای جوایز و تکثیر مورد تقدیر مخاطب

های اجتماعی تولید هستند و با استقالل ها بر زمینهآن یسازوکار تولیدات فرهنگی، گویای استقالل و حتی اثرگذار

مؤلفان و حامیان  .آورنددست می های تاریخی بهثری در طول دورهؤشده درونی، نقش پایدار و ماز معیارهای تثبیت

ها اندیشه ،هایی در سطح جامعهها، مباحثه و گفتارها و گفتمانمجموعه سخنرانی آثار فرهنگی و هنری از طریق

های مختلف صورت مکرر در رسانهیا برخی آثار بارها به سازندو رویکردهای ذهنی خود را در جامعه نهادینه می

 ۱ تصاویر) (۲۵۲ ، ص.۱۳8۶)مهرآیین،  شوندالگوهای موفقی معرفی میصورت ها بهمانند چاپ کتاب و نمایشگاه

 .(۲و 

 
 .گاننگارند: منبعی. اجتماع تحوالترابطه با تغییرات فرهنگی و  در هنر دیتول ندآیفر .1 تصویر
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.گاننگارند: . منبعمدل نظری تبیین تغییرات گفتمانی روبرت وسنو .2 تصویر  

 

 ی و تحوالت اجتماعاقتصادتوسعه  ،شرایط محیطی
از ابعاد جامعه موجب  یاریدر بسبه بعد  ۱۳7۰از دهة در ایران  یو توسعه اقتصاد ینوساز یهابرنامه یاجرا

 شد یعمران یهاو طرح یرساختیع زیدات و تحوالت گسترده در صنایش تولیرشد و افزا یهانهیزم شدنفراهم

 یها، برنامهیارز یش درآمدهایمت نفت و افزایق یجهش ناگهان، با ۱۳8۴از سال  .(۱۴۵ ، ص.۱۳۹۹، ی)فوز

و  ی، بر رشد بوروکراسیص درآمدها به امور جاریها و تخصنهیش هزیار، همراه با افزایبا نوسانات بس یاتوسعه

ن با یرشد طبقه متوسط شهرنش آمده،در نتیجة این شرایط محیطی پیش .ر گذاشتیثأت یدولت یهاینهادساز

در پی گسترش نقش فرهنگی و  .(8۱ ، ص.۱۳۹۲زاده، زارع ی و)قاسم شدت قوت گرفتبه شهرها به مهاجرت

 یفرهنگ یهاانه به ارزشیگراسنت یفرهنگ یهاد، ارزشیعنوان طبقه متوسط جدبهاجتماعی قشر شهری 

های تدریج زمینهالب بهپس از انق یهاهای نوسازی دولتبرنامه .(۲۱۴ ، ص.۱۳۹7، یدی)مر ر یافتییانه تغیشهرگرا

بیش از پیش فراهم  دیاین طبقة جدارتقای سطح تحصیلی و گسترش کمی و کیفی نظام آموزش عالی را در میان 

میلیون  ۵/۴برابری به  ۲۶ت دانشجویان با رشد یجمع ۱۳۹۲تا  ۱۳۶8های آورد. متعاقب این امر در فاصله سال

 استادانو ان یت دانشجویافزایش جمعسترش شهرنشینی و گ .(۱۹۱-۱۵۲ ،۱۳۹۹)فوزی، نفر افزایش یافت 

ثیرگذار بودند و أدانشگاهی منجر به ظهور نیروهای فکری جدیدی شد که در تحوالت سیاسی و فرهنگی جامعه ت

های سیاسی و فرهنگی متناسب با شرایط اجتماعی جدید منتهی آمدن محیط متکثر فکری و خواستهبه فراهم

 شد.

 

 ثیرات فرهنگیأی و تهای نهادبافت
 یمیها مفاهبود که در بطن آن ییهاائتالف یریگها و شکلظهور گروه ۱۳7۰مه دهة ین یاسیتوسعه س یامدهایاز پ

تساهل و مدارا، نواندیشی مفاهیم دینی و تقویت نهادهای گو، و، فرهنگ گفتیو اجتماع یفرد یهایچون آزاد

فهم  با دفاع از تکثر و تنوع یشینواند متفکران .(۲7۰ ، ص.۱۳88راهبر،  ی وسرمد ی)عباس مدنی مطرح گردید
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به  یاسیو س ی، فرهنگیکار گرفتند و در سطوح آموزش ن بهیر از دینقش علوم و فلسفه را در نحوة تفس ،ینید

ه ب یها عالوه بر کارکرد علمدانشگاه یفضا .(۳۰ ، ص.۱۳78پور، یی)جالپرداختند  یاسیو س ینیج گفتمان دیترو

و  ی، ادبیمختلف فرهنگ یهال شد. تشکلیان تبدیدانشجو یو فرهنگ یاجتماع یهاها و مناظرهوگوگفت یفضا

رونق  یو فرهنگ ی، اجتماعات فکرییات دانشجویها، نشریسخنران یافتند و برگزاری یرشد روزافزون یاسیس

است، یس یهانهاد در حوزهمردم یاهاحزاب و سازمان .(۱۹۴-۱۹۰، ص. ۱۳8۹پور، یی)جالدا کردند یپ یاریبس

نقد و بحث در  یپرداختند و فضا یفرهنگ یهادگاهیو ارائه د یاسیس یهااقتصاد، فرهنگ و هنر به طرح خواسته

گر از ید ییک یهنرـیادب یهاات و گفتمانیرشد نهادها، نشر .(۲۱۵ ، ص.۱۳۹7، یدی)مرها فعال شد همه عرصه

ر گذاشت یثأدهة هشتاد ت یط متکثر فکریمح یریگبود که در شکل یالت اجتماعند تحویفرآ یفرهنگ یامدهایپ

ها در دگاهیبر ضرورت تنوع د ۱۳7۶دولت پس از سال  یفرهنگ یهایگذاراستیس .(۱۵۴ ، ص.۱۳8۶، ی)افتخار

دات یتول ید داشت و نقش دولت در فضایکأد تیو عدم دخالت و نظارت در نشر قبل از تول یفرهنگ یهاتیفعال

ق مختلف در سطح جامعه بود یها و سالدگاهید با هدف ارائة دیکردن بر نظارت پس از تولصرفًا بسنده یفرهنگ

های های فعال در عرصه، جریانیو هنر یزمان با کاهش کنترل دولت بر امور فرهنگهم .(۱88 ، ص.۱۳۹۹، ی)فوز

، یالت دانشگاهیش سطح تحصیا کردند و با افزاپید یشتریعمل ب ی، آزادیاجتماعی و فرهنگی با نگرش انتقاد

ش با رشد یش از پیت مطبوعات و نشر کتاب بینه فعالی، زمیایارانه یهاتی، حمایتحوالت بافت گفتمان اجتماع

استقبال مخاطبان، شاخص چاپ و نشر کتاب و مطبوعات در موضوعات ن دوران همراه با یدر او توسعه مواجه شد. 

سراسر کشور  یهادهد. تعداد روزنامهیافزایش قابل توجهی را نشان م ینیو د ی، فلسفیاع، اجتمیاسیمختلف س

د که نسبت به سال یون نسخه در روز رسیلیم ۳ها به رقم راژ آنیچهار برابر شد و ت باًیتقر ۱۳7۹ل سال یتا اوا

 .(۹۱، ص. ۱۳۹۹، ی)فوزیافت  یرشد چهار برابر ۱۳7۵

 

 هنری-و مجامع فرهنگی هاهای انجمنتوسعه فعالیت
های هنری بود که با هدف ها و تشکلهای مدنی دولت، توسعه فعالیت انجمنبخشی از برنامه ۱۳7۰از نیمه دهة 

در گفتمان فرهنگی و درخواست جامعه هنری برای پیوستن به جریان جهانی هنر شکل گرفت و گرایش  ییپویا

)مریدی، المللی شد و بینهای متعدد داخلی ر به افزایش نمایشگاهوجود آورد که منج ای در آفرینش هنری بهتازه

های فرهنگی و هنری از توسعه فضاهای تجسمی حمایت نمود که از جمله دولت با سیاست .(۲۲۳، ص. ۱۳۹7

گذاری در حفظ، توسعه بود که با هدف سیاست ۱۳77تأسیس مجموعه فرهنگی و هنری فرهنگستان هنر در سال 

 های هنری و...کتابالمللی جوامع هنری داخلی، تألیف و ترجمه هنگ و هنر اسالمی و ارتباطات بینفر یو ارتقا

در تداوم روند توسعه فضاهای تجسمی مراکز فرهنگی دیگر همچون  .(www.honar.ac.irا آغاز کرد )فعالیت خود ر

نرهای معاصر فلسطین، مجموعه المللی، موزه ههای تجسمی ملی و بینبرپایی نمایشگاه با هدفگالری صبا 

شناسی هنر و های فلسفه و زیباییهنرپژوهی نقش جهان تحت مدیریت فرهنگستان هنر و انتشار کتاب در زمینه

المللی طراحی های بینبرگزاری دوساالنه ،هنرهای تجسمی فعالیت نمودند. از اقدامات هنری مهم فرهنگستان

المللی فضای ی طراحی گرافیک ایران و همچنین تبادالت و ارتباطات بینپوستر جهان اسالم بود که بر تحرک فضا

مجموعه فرهنگی و هنری خانه هنرمندان  .(۱۶۹، ص. ۱۳8۹قاز، )نیلای پیدا کرد تجسمی کشور نقش برجسته

 سینمای هخان ایران، موسیقی خانه ایران، تئاتر خانه های هنری ایران شاملعنوان مکان دبیرخانه صنفایران نیز به

ایران  خوشنویسان انجمن ایران، سازانمجسمه انجمن ایران، گرافیک طراحان انجمن ایران، نقاشان انجمن ایران،
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 شکل حمایتی برای اهالی هنر با اختصاصتأسیس شد. این نهاد فرهنگی غیردولتی و مستقل به ۱۳77در سال 

اف هنری و برقراری ارتباط میان هنرمندان ایران با فضای گالری و برپایی نمایشگاهی و ارائه خدمات برای اصن

بخشیدن به جایگاه صنفی طراحان گرافیک برای تحقق .(www.iranartists.org) هنرمندان سایر کشورها برپا شد

با و در ساختاری منسجم  انجمن طراحان گرافیک را تأسیس نمودند ۱۳7۶ای طراحی گرافیک، در سال و حرفه

بزرگداشت و معرفی طراحان گرافیک پیشکسوت و دعوت از طراحان مطرح ها، ها، دوساالنهبرگزاری نمایشگاه

فعالیت  .(۱۲، ص. ۱۳۹۴)رشیدی،  2نقش مهمی در معتبرساختن جایگاه خود در جامعه ایفا کردند ،گرافیک دنیا

های دولتی، موجب بهبود نگرش و جلب تعامل جامعه از حمایت ها و تشکیالت فرهنگی مستقلبسیاری از انجمن

ها، جایگاه سازی میان آنهای فرهنگی و هنری گردید. انسجام تشکیالتی میان هنرمندان و شبکهنسبت به فعالیت

 .(۱ جدول)های هنری در جامعه را ارتقا داد فعالیت

 
 .۲۲۴، ص. ۱۳۹7مریدی، : منبع. ۱۳7۰نیمه دهه  های فرهنگی و هنری درلیست آغاز فعالیت انجمن .1جدول 

 سال نام مراکز فرهنگی سال نام مراکز فرهنگی

 ۱۳78 سازانانجمن مجسمه ۱۳7۶ نجمن طراحان گرافیک ایرانا

 ۱۳78 کانون نویسندگان ایران ۱۳77 انجمن نقاشان ایران

 ۱۳78 خانه تئاتر ۱۳77 خانه تئاتر

 ۱۳7۹ گران عروسکیانجمن نمایش ۱۳77 خانه هنرمندان

 ۱۳7۹ خانه موسیقی ۱۳77 فرهنگستان هنر

 ۱۳8۲ نجمن تصویرگران ایرانا ۱۳78 انجمن شاعران ایران

  ۱۳78 انجمن قلم ایران

 

 خطهای نقاشیمنزلت اجتماعی خوشنویسی و گرایش
های فرهنگی و ارزش با توجه به اصولخط پس از انقالب جایگاه و منزلت اجتماعی خوشنویسان و هنرمندان نقاشی

خوشنویسی توسط انجمن فعالیت قابل توجهی یافت.  یاز جهات مختلفی ارتقامبتنی بر هویت دینی و ملی، 

شعبه  7۵از  ۱۳8۰که انجمن خوشنویسان ایران در سال طوریبه ؛خوشنویسان در سراسر کشور گسترش پیدا کرد

های ها و نمایشگاهبرگزاری جشنواره .(۳۲۴-۲۲7 ، ص.۱۳۹۶)کشمیرشکن، شد هزار هنرآموز تشکیل می ۳۲و 

داشت برخی از استادان و خوشنویسان بزرگداشت و گرامیهای مذهبی و دینی، متعدد در ارتباط با مناسبت

گذاری برای مراتب و عنوان سرمایه فرهنگی و اجتماعی، چاپ کتاب از آثار خوشنویسان و ارزشپیشکسوت به

 د تا خوشنویسی اسالمی جایگاه متمایزی نسبت به سایر اشکال هنرهای سنتی بهمراحل خوشنویسی، باعث ش

در این دوران برخی از خوشنویسان همچون محمد احصایی و جلیل رسول  .(۲7، ص. ۱۳۹۲)تیموری، دست آورد 

خط اعتبار یهای مذهبی و ادبی با وجه نقاشهای خوشنویسی با توجه به روایتای عالوه بر فعالیتو نصراهلل افجه

نگاری با تنوع بیشتر خط هایگرایش 7۰نیمه دوم دهه در  .(۲77، ص. ۱۳۹۶)کشمیرشکن، بسیاری پیدا کردند 

های هنری، های نوگرایانه در سایر جریانی بیانوجوجستگرایی و از دهه گذشته پیگیری شد و با توجه به کثرت

های داخل و خارج از های ملی بعد از انقالب و نمایشگاهخط در دوساالنهگرایان در نقاشیهای نو سنتگرایش

مستمر و شتابان نسل جدید نقاشان به  توجه 8۰از دهه  .(۳۰۵، ص. ۱۳۹۶)کشمیرشکن، کشور متجلی شد 

http://iranartists.org/
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خط با اهداف اقتصادی در فضای بازار هنری متأثر از حمایت مؤسسات و نهادهای دولتی نیز قرار گرفت نقاشی

 .(۵۹ ، ص.۱۳۹۲، تیموری)

 

 گسترش انتشارات و تحول طراحی جلد کتاب
های متکثر و طرح اندیشههای ظهور زمینه ،اجتماعیـفضای باز سیاسی شدنبا فراهم 7۰از نیمه دوم دهه 

های مباحث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم آمد و متفکران نوگرایی دینی و اندیشههای متنوع در دیدگاه

ها و نظرات خود در جامعه ادی نشر افکار از طریق چاپ کتاب به بیان و انعکاس اندیشهسیاسی به سبب فضای آز

 یانتقاد نگرش با یفرهنگ و یفکر یهاانیجر تیفعال نهیزم یفرهنگ و یاجتماع یهایآزاد یفضا درپرداختند. 

 ،یاجتماع تمانگف بافت تحوالت ،یدانشگاه التیتحص سطح شیافزا با یجهت از ؛افتندی یشتریب عمل یآزاد

 نشر و مطبوعات تیفعال نهیزم یاجتماعـیفرهنگ یهایآزاد یهایگذاراستیس ،ی از انتشاراتاارانهی یهاتیحما

و تولید و نشر کتاب با موضوعات فلسفی،  ش تعداد نویسندگانیافزا .شد مواجه توسعه و رشد با شیپ از شیب کتاب

سندگان و ناشران یکرده همراه شد و نولیمخاطبان تحص یات نسلرییبا تغ ینید ییو نوگراسیاسی  یروشنفکر

شکن انه و ساختاریک با نگرش نوگرایبا طراحان گراف یدنبال همکاربه ،دهندگانعنوان سفارشها بهکتاب یتخصص

سوی از  ،هایی که با تمرکز بر عنصر تایپوگرافیک صورت پذیرفته بودآثار طراحی جلد کتاب ،در این بین ؛بودند

ک ینسل چهارم طراحان گراف حضورن دوران یدر ا .( ۱۴۰۰)عابدینی،ناشران و نویسندگان مورد اقبال قرار گرفت 

 یمتفاوت در طراح یکردیدر غرب، روطراحی گرافیک و موج نو تایپوگرافی ساختارشکن  یهار جنبشیثأتحت ت

کرد ین پس رویاز ا معرف نام کتاب بود،، فقط برم کلمات در عنوان کتااگر در گذشته، ف. وجود آمد جلد کتاب به

کتاب در نظر گرفته شد  یعنوان محتوازمان به، همیطراحی عنوان عنصر اصلجلد کتاب به یدر طراح یپوگرافیتا

توجه به  ۱۳78ران در سال یک ایگراف ین دوساالنة طراحیتا جایی که در ششم ؛(۶۳، ص. ۱۳۹۳ ،یفوری)ص

ز به یجوا یبود و اعطا ترها مشهودنهیر زمیبه مراتب نسبت به سا یپوگرافیز بر تاجلد کتاب با تمرک یطراح

ان نوآورانه و خالق دهة یر تحول طراحان در یک جرییافتن مسسوق ایبر یانهیک زمیپوگرافیتا یطراح یهاکتاب

  .(۲جدول ) گرددمیهشتاد محسوب 

 
 .گاننگارند: . منبع7۰ دهه ومد مهین یپوگرافیتا کتاب جلد یطراح نیمهمتر .2جدول 

 سال ناشر حاتیتوض طراح سندهینو کتاب نام

 کتاب

 یریتصو

 منظر

 مجموع

 سندگانینو

 ینیعابد رضا

 یمشک ساعد

 ساختارشکن یپوگرافیتا یطراح کتاب نمونه نیاول

 یمحتوا و سندهینو نظر کارکرد و امیپ از مستقل

 از ییرها یبرا یفارس نوشتار یریتصو یباز -موضوع

 متن اتیادب

 ۱۳77 نظر

 رساله دهیگز

  دلگشا

 اهتمام به

 ینبو میابراه
 ینیعابد رضا

 دوساالنه نیششم کتاب، جلد یطراح دهیبرگز

 ۱۳78 ران،یا کیگراف یطراح
 ۱۳78 روزنه

 و هاکوتوله

 درازها
 ینیعابد رضا ینبو میابراه

 در حروف یاجزا و ریتصاو بیترک و وستهیپ رابطه

 - کتاب یاسیس طنز هیمادرون تیتقو درجهت کلمات

 (چک یجمهور) برنو نالیب برنده

 ۱۳7۹ ین

 ۱۳7۹ زیر ماه فضا در نوشتار یذهن الیس و یاتفاق دار،یناپا بیترک یمشک ساعد بوبن نیستیکر ناب حضور
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 یرایشثیرگذاری و گأاز نظر ابعاد تی و مسعود نجابتی فوریصهایی مانند رضا عابدینی، ساعد مشکی، بیژن چهره

های ای، اعتبار و توجه بسیاری نسبت به ظرفیتجوایز حرفه دریافتبا چاپ آثار خود و  ،که به تایپوگرافی داشتند

از میان طور کلی به .(۴و  ۳)تصاویر  وجود آوردند ها و طراحان بهدهندهتایپوگرافی فارسی در میان سفارش

نسل  یپردازو تجربه یریگشکل یعنوان بسترهابه ،هفتاددر دهة ک یگراف یان طراحیجر یدرون ن عواملیمهمتر

 .ر اشاره کردیتوان به موارد زیم، در دهة هشتاد یپوگرافیتا یپوسترها یک به طراحید طراحان گرافیجد

سندگان از طراحان نوگرا یش مخاطبان کتابخوان و استقبال ناشران و نویع انتشار کتاب، افزایتوسعه و رشد سر. ۱

 شکن.و ساختار

از  ییرها یو تالش برا یغرب یپوگرافیساختارشکن تا یهاشهیک با اندید طراحان گرافینسل جد ییآشنا. ۲

 گذشته. یالگوها

در محیط  یپ فارسیت تایو قابل یکیگراف یافزارهانرم یتال و توسعه امکانات و ابزارهایجید یشرفت فناوریپ. ۳

 ها.آن

ششم و هفتم و در  یهاساالنهدر دو یفارس یپوگرافیت تایا محورجلد کتاب ب یز به طراحیجوا یاعطا. ۴

 های خارج از کشور.نمایشگاه

 

 

 

 
ها و درازها، طراح: رضا طراحی جلد کتاب قصه کوتوله ۳تصویر

 .۲8 ،۱۳۹۳تشکری و کاشانی، . منبع: ۱۳7۹عابدینی، 

. 7۱۳7طراحی کتاب منظر، طراح: رضا عابدینی و ساعد مشکی،  .۴تصویر 

facebook.com :منبع ،pinterest.com//http. 

 

 تجربی هاینمایشگاهو  فیاتایپوگر یهاگروهگیری شکل
برپایی با نیز هنری  یهاگروههای فرهنگی و هنری، انجمن هایگیری فعالیتبا شکل 7۰از نیمه دوم دهه 

از  .پرداختندبه تولید آثار فرهنگی  خودمشترک درصدد پیوند میان همکاران و همفکران های نمایشگاهی برنامه

های گروهی هنرمندان تجسمی مانند اولین نمایشگاه گروهی که از مجموع سی گالری تشکیل جمله فعالیت

در فرهنگسرای نیاوران با توجه به تسهیل نظارت بر امور فرهنگی در ایجاد انگیزه بر دیگر  ۱۳77شد در سال می

های نمایشگاهی گروهی از اولین فعالیت .(۲۰، ص. ۱۳87، پوروالی)اشت اصناف هنری نقش مهمی بر جای گذ

با حضور « ۴گروه »نمایشگاه گروهی پوستر  ۱۳78های دوساالنه گرافیک ایران، در سال گرافیک فارغ از نمایشگاه

تصویری ای متنوع از تجربیات و رویکردهای نسل چهارم گرافیک ایران برگزار گردید. آثار نمایشگاه مجموعه

اواخر دهه در  .(۲۵۴، ص. ۱۳۹8، مهاجر)افشارگذاشت پوسترهای نسل جدید طراحان گرافیک را به نمایش می

های حضور به نسل جدید جوانان و دانشجویان رشته با هدف ایجاد انگیزه و دادن فرصتبار برای اولین هفتاد
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که معلول ی هایفارغ از محدودیت ت این رویداداهمی. شدبرگزار  طراحی گرافیک، نمایشگاهی از پوسترهای تجربی

های نو و غیرمتعارف برای دستیابی به توانست باشد، موقعیتی برای نمایش ایدهدهندة واقعی میوجود سفارش

های تجربی این نمایشگاه انگیزه برپایی نمایشگاه .(۵، ص. ۱۳8۰)ممیز،  3دورآوجود های جدید تصویری بهافق

مند به تایپوگرافی فارسی با هطراحان نسل جدید عالقآمده، وجودخشید و با توجه به فرصت بهجمعی را تداوم ب

کی یهای مشترک متعددی با تکیه بر موضوعات ادبی و اجتماعی برگزار کردند. های هنری، نمایشگاهایجاد گروه

، اعضای آناز جمله شروع کرد.  های خود رافعالیت ۱۳8۰بود که در سال  «رنگ پنجم»ها گروه ترین آناز موفق

های با هدف توجه به ظرفیت ند. این گروهزاده، مجید عباسی و بیژن صیفوری بودساعد مشکی، علیرضا مصطفی

تصویری تایپوگرافی فارسی و همچنین ارتباط میان طراحان گرافیک ایران و جهان اولین نمایشگاه پوسترهای 

این رویداد حرکتی نو در برپایی  .(۶ ، ص.۱۳۹۱)ادیم، آغاز نمود  ار «بوف کور»تایپوگرافی خود با عنوان 

های خالقانه و تجربیات نو در میان طراحان های جمعی و بدون سفارش بود که امکان نمایش فعالیتنمایشگاه

 های گروهیبا برگزاری نمایشگاه ،گروه رنگ پنجم از این پس .(۱۵ ، ص.۱۳8۱)رضوانی، گرافیک را فراهم کرد 

های های گروهی با موضوعات ادبی در داخل و خارج از ایران، نشستاز آثار اعضای خود و فراخوان نمایشگاه

تخصصی، دعوت از مهمانان خارجی، اهدای جوایز و چاپ کتاب از آثار نمایشگاه و بزرگداشت طراحان مطرح 

چنین داشت. نظایر اینمهمی  نقشبه تایپوگرافی فارسی در تعیین گرایش نسل جدید  ،تایپوگرافی فارسی

گذاری تجربیات متنوع در های ارتباطی و تعامل جهت اشتراکگیری زنجیرهپوستر، در شکل های گروهینمایشگاه

های گروهی و ثیر این فضا، طراحان بسیاری با برگزاری نمایشگاهأکردند. تحت تمیان اعضا نقش کلیدی را ایفا می

سازی و تثبیت ل آمدند و در جریانئالمللی ناهای معتبر داخلی و بیناز جشنواره یددانفرادی به دریافت جوایز متع

عنوان گفتمان مسلط در طراحی گرافیک ایران نقش های نوین در طراحی پوسترهای تایپوگرافی بهها و شیوهسبک

 .(۶و  ۵)تصاویرو  (۴و  ۳جداول ) کردندمهمی ایفا 

 گان.نگارند: . منبع۱۳8۰دهه  وهی مستقل پوستر تایپوگرافیهای گرمهمترین نمایشگاه .۳ جدول

 شگاهینما عنوان حاتیتوض کتاب سال

 و ۱۳8۵

۱۳8۶ 
 برگزاری نمایشگاه در تهران، اصفهان، مشهد و قم ---

نمایشگاه کشو و ارجاع توسط 

 گروه چارگوش

 ترنمایشگاه افسردگی عمیق بخش پوستر تایپوگرافی  --- ۱۳8۵

۱۳8۶ --- 
 و اتیادب و یقیموس تئاتر، شاعران، بزرگداشت عکس، شگاهینما: پوسترها وعاتموض

 جانیاله و مشهد راز،یش تهران، در شینما -یاجتماع مشکالت موضوعات

 یپوسترها یگروه شگاهینما

 رخصت یپوگرافیتا

 مرکب وسترپ یگروه شگاهینما یخارج طراحان و یرانیا یپوگرافیتا یپوسترها مشترک شگاهینما دارد ۱۳8۹

 پوستر نه پووستر شگاهینما زاده و امیرحسین قوچی بیکنمایشگاه مشترک دامون خانجان --- 

 یرنگ روز کی نیمگز رنگ ینترنتیا تیسا برگزارکننده --- ۱۳8۹

 دارد ۱۳8۹

 مورد ۵۵ و است شده یطراح یپوگرافیتا پوستر نمونه ۴۴ پوستر ۹۹ مجموع از

نمایش در  – دارد یپوگرافیتا یدگرگون یاصل نوشتار پوستر ۱7 در ،یریتصو پوستر

 مشهد اصفهان، تهران، شیراز، سمنان،

 وارکوبید پوستر
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 .گاننگارند: . منبعپوسترهای تایپوگرافی گروه رنگ پنجم هاینمایشگاه .۴جدول 

 سال کتاب توضیحات های گروه رنگ پنجمنمایشگاه

اولین نمایشگاه پوسترهای 

 «بوف کور»تایپوگرافی با عنوان 
 ۱۳8۱ دارد به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد صادق هدایت

 ۱۳8۱ دارد شش پوستر از هشت طراح گرافیکونمایشگاه پنجاه نمایشگاه خشت اول

دومین نمایشگاه تایپوگرافی ایرانی با 

 «مولوی» عنوان
 ۱۳8۳ اردد به مناسبت بزرگداشت موالنا

 ۱۳8۴ --- منتخب پوسترهای تایپوگرافی نسل پنجم طراحان گرافیک ایران نمایشگاه تایپوگرافی نسل پنجم

 ۱۳8۴ دارد نمایش آثار گروه و نمایش پوسترهای تایپوگرافی لئوناردو سونولی نمایشگاه همدست

سومین نمایشگاه تایپوگرافی ایرانی با 

 های ایرانیالمثلعنوان ضرب

فی و نمایش آثار طراح جلدهای تایپوگرافی بهزاد گلپایگانی در معر

تالش برای دستیابی بیشتر به زبان تصویری  شمسی ۵۰دهه 

های تایپوگرافی و انطباق بیشتر با مفاهیم نسبت به نمایشگاه

جوهای نو در وکشف استعدادهای جوان و جست ؛گذشته

 تایپوگرافی

 اصفهان و شیراز ،تهران

 ۱۳8۵ دارد

چهارمین نمایشگاه تایپوگرافی ایرانی 

 «شاهنامه فردوسی»با عنوان 

نمایشگاه  -زاده حقیقی، طراح قلم زربزرگداشت حسین عبداهلل

مکان برگزاری در  –ای از آثار طراحی گرافیک با قلم زرگزیده

 اصفهان و مشهد

 مکان برگزاری نمایشگاه شاهنامه در تهران

 ۱۳87 دارد

از کشور های خارج نمایشگاه

)مجموعه برگزیده از پوسترهای 

های های سالتایپوگرافی نمایشگاه

 اخیر(

المللی اولین حضور بین - نمایشگاه فریاد ایرانی، اشیرول فرانسه

 گرافیک پوستر ایران

 ، شومون فرانسه۲ نمایشگاه فریاد ایرانی

نمایشگاه  -، ژنو۴فریاد ایرانی -، بلژیک۳ نمایشگاه فریاد ایرانی

 ، ایتالیا۵۰*۵۰و  ۴۰*۴۰

 دارد

--- 

 دارد

۱۳8۱ 

۱۳8۲ 

۱۳8۳ 

 

 

 شگاهینما پوستر .۵ریتصو

 رنگ گروه کور، بوف یپوگرافیتا

. ۱۳8۱ ،یفوریص ژنیب: طراح پنجم،

 شگاه تایپوگرافیمنبع: بوف کور: نمای

 .۲۵ ص. ،۱۳8۱
 
 

 

 شگاهینما پوستر .۶ریتصو

 پنجم، رنگ گروه ،یمولو یپوگرافیتا

 . ۱۳8۳ زاده،یمصطف رضایعل: طراح

  .pinterest.com.//httpمنبع: 
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 هاشگاهینما ییبرپا و هاجشنواره یبرگزاردر  یردولتیو غ یدولت یت نهادهایحما
را داشت،  یة انقالب اسالمیاول یهاگرا که شعار بازگشت به آرمانآمدن دولت اصولرکایو با رو ۱۳8۴از سال 

از  .(۶7 ، ص.۱۳۹۰، ی)مظفرد قرار گرفت یکأع ناب مورد تیتش یهاو ارزش ینبه مباو التزام  یهای مذهبشیگرا

د یجد یاز نهادها یاریس بسیسأ، تینفت یهاحاصل از فروش فرآورده یش منابع سرشار درآمد ارزیبا افزا یجهت

مطلبی  ،ی)امجدکشور گسترش یافت  یو فرهنگ یاسیس یها، در عرصهیو برآمده از تفکر انقالب یفکر یبا فضا

 یش قابل توجهیافزا یقرآن یهاویژه در بخشبه یفرهنگ ین دوره بودجة نهادهایدر ا .(۱8۲ ، ص.۱۳۹۹ و گنجی،

 یفرهنگ یهاشگاهیها و نماجشنواره یدر برگزار یمذهب یهاها و ارگاناز سازمان یمال یهاتیپیدا کرد که به حما

 و ایکیمیرح ؛۲۲8 ، ص.۱۳۹۹، ی)فوزد یگردمنجر  ینید میو مفاه یانقالب اسالم یهامعطوف به ارزش یهنر

اسالمی ـهای ایرانیدغدغة حفظ و اشاعه هویت و ارزشبر در این رویدادهای هنری،  .(۴۴ ، ص.۱۳۹۹ ی،افتخار

 یفارس حروف و یسنت یسی. خوشنوشد دیکأت یفرهنگ یگذاراستیدر سمطرح  یهاعنوان یکی از گفتمانبه

ها و جشنواره از یاریبس یبرگزار در یاسالم هنر و فرهنگ ینمودها و نیمضام نیمهمتر از یکیعنوان به

 یهاشیگرا جشنواره ۱۳8۲ سال در. گرفت قرار یفرهنگ انیمتول توجه مورد یمذهب و ینید نیها با مضامشگاهینما

سراسر کشور  انیجوبا استقبال گسترده دانش یهنر و یفرهنگ نینو دادیرو کیعنوان به خط ینقاش در نینو

 ۱۳8۴در سال  .بود رگذاریثتأ یفارس حروف تیبر محور یتجسم یهاجشنواره یریگبر شکلرو شد که هبرو

با تمرکز بر استفاده از انواع اقالم  ینگارحروف شگاهینما نیعنوان اولبه «یاسماء الحسن» انةیسال شگاهینما یبرگزار

از  ؛از حروف فارسی، مورد استقبال نسل جدید جوانان قرار گرفتطراحی ساختاری نوین  در یسنت یسیخوشنو

نگاری و های حروفها و نمایشگاهها و نهادهای فرهنگی دولتی در بسیاری از جشنوارهاین پس با حمایت سازمان

های نوگرایانه از خطوط سنتی در قالب موضوعات دینی، مفاهیم قرآنی و توجه به تایپوگرافی فارسی، برداشت

های عمومی وابسته به نهادها دنبال افزایش مکانبههای انقالب اسالمی به مثابه الگویی مطلوب معرفی شد. آرمان

ها و مراکز فرهنگی همچون موزة هنرهای معاصر، خانه هنرمندان ایران، گالری صبا های دولتی، گالریو سازمان

مسیر اعتباربخشیدن به  ،های پوسترایش آثار نمایشگاهبا نم وابسته به فرهنگستان هنر و باغ موزة دفاع مقدس،

های مرتبط با طراحی تر گشت. در این قبیل مراکز با تعریف و مدیریت پروژهطراحی پوسترهای تایپوگرافی هموار

آزادی عمل  فرصتبه طراحان تصویرگرایانه،  تایپوگرافی و تلفیقی هایپوسترهای نمایشگاهی و تجربی به روش

 شدها داده میتصویری متنوع در آفرینش یهای بیانگری، روایتگری و خلق فضاهاگری در زمینهوجوجستجهت 

ای رویکرد آزادانه ،های هنری مستقل از گفتمان رسمیهای نهادی، جریانعالوه بر حمایت .(8و  7)تصاویر و  (۵ ولجد)

 از یگروه ۱۳88 سال یاجتماعـیاسیس تحوالت زا بعد .(۳۴۲ ، ص.۱۳۹۶)کشمیرشکن، دنبال کردند  با بیان معاصر را

 یآورجمع و یطراح به اقدام یزیاستکبارست و مقاومت محور از تیحما اهداف با یهنر یهاگروه لیتشک با کیگراف طراحان

 یهاروش یمبنا بر اصفهان در هیآ طراحان و مشهد انقالب پوستر نهضت یهاتشکل. نمودند یمجاز یفضا در پوستر

 ینگارحروف یپوسترها دیتول و یمذهب آثار یفیک سطح یارتقا هدف با یعیش هنر کانون و( ۱۳۹۹ ،ینجابت) گرانهریتصو

گالری  (۳۲ ، ص.۱۳۹7 ،ینجابت) .پرداختند تیفعال به یمجاز یفضا در ،یانقالب و ینید هنر هیدرونما با ینید و یمذهب

خصلت و بیانی پیشرو و ناسازگار با جریان  ،با محوریت هنر معاصراز آثار هنری  یهایطراحان آزاد با برپایی نمایشگاه

آزادی ، مذکور رویدادهای هنری گالری طراحی پوستر .(۱۳۹۵)اعالیی،  4گرا را به نمایش گذاشتکالسیک رویکردی تجربه

با  پوگرافی نمایشیپوسترهای تای یداد. طراح گرا را در اختیار طراحان گرافیک قرارعمل هنرمندانه، جسورانه و تجربه
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 فترشمار میکید بر وجه ناخوانایی حروف و کلمات از وجوه بارز این آثار بهأکثرت فرم و ت هرویکردهای متعدد طراحان ب

ا یگرایی همچون زندگی روزمره و عامیانه، توجه به نمادهای فضای شهری، نوستالژی یمضامینبه  که با ارجاعات متعدد

  .(۹تا  7)تصاویر  دردنکمی وجوجست هنر معاصر بیان را از گراییگذشته

 
 گاننگارند: . منبعها و نهادهای دولتیهای پوسترهای تایپوگرافی تحت حمایت سازمانها و نمایشگاهمهمترین جشنواره .۵جدول 

 سال نندهک ها و نهادهای برگزارسازمان کتاب اهداف و موضوعات، رویکرد عنوان جشنواره

نه نمایشگاه ساال

پوسترهای حروف نگاری 

 اسماء الحسنی

 هادر تهران و شهرستان

توجه به سنت ، نگاریپوسترحروف

خوشنویسی اسالمی و بیان 

 شناسی نوینزیبایی

۵ 

 دوره 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی - حوزه هنری

 - سسه توسعه هنرهای تجسمی معاصرؤم -

 خانه هنرمندان و موزه هنرهای معاصر تهران

 د دانشگاهیجها -

 ۱۳8۴از 

 تاکنون

المللی جشنواره بین

 اهللبسم

نگاری و لوگوتایپ و پوسترهای حروف

 خوشنویسی

 یهنر یهاتجربه و یفرهنگ ارتباط

 عرصه در یاسالم جوامع هنرمندان

 یقرآن

۶ 

 دوره

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 

مرکز  -ی اسالم سنکنفرا سازماناسالمی و 

 رهای قرآنیگسترش هن

۱۳8۴  

 ۱۳۹۳تا 

ان یپوستر اد یزه جهانیجا

 یدیتوح

تقویت تلقی توحیدی  -پوسترطراحی 

ادیان و بیان ظرفیت غنی هنر در تبیین 

 های قرآنیآموزه

 دارد
سازمان  -)ع(  یامام عل ینید یموزه هنرها

 یشهردار یهنر یفرهنگ
۱۳8۵ 

المللی هنر جشنواره بین

 مقاومت

تایپوگرافی و بخش جنبی: پوستر 

 نگاریکتیبه

کید بر هنر انقالب با محوریت أت

 مقاومت علیه استکبار جهانی

۴ 

 دوره

 یتجسم یفرهنگستان هنر، مرکز هنرها

سسه ؤم -ی اسالم ارشاد و وزارت فرهنگ

 یتجسم یانجمن هنرها - صبا یهنر یفرهنگ

ت یروا یاد فرهنگیدفاع مقدس بن - انقالب

 فتح

۱۳8۵  

 تاکنون

 یرانیا بهار هشگاینما

اشعار مولوی،  -پوسترهای تایپوگرافی

نیما و نمایشگاه پوسترهای تایپوگرافی 

 )ص( پیامبر اکرم

 دارد

 یهنرها امور دفتر ارشاد، وزارت یهنر معاونت

 ،یتجسم یهنرها توسعه سسهؤم ،یتجسم

 (س) الزهرا دانشگاه و هنر فرهنگستان

۱۳8۶ 

 یسوگواره پوسترها

 ییعاشورا

 هاو شهرستاندر تهران 

پوسترهای تصویری و پوسترهای 

 نگاریحروف
----- 

 حوزه هنری

 

۱۳8۶  

 تاکنون

 صبح انتظار در ەجشنوار

پوسترهای تصویری پوسترهای 

 تایپوگرافی

 و تبیین، (ص) اکرم امبریپ یپوگرافیتا

 انتظار، مهدوی هنگرف توسعه

 بشریت عالم منجی ظهور سازیزمینه

----- 
 

 دانشگاه سوره

۱۳87 

 ۱۳۹۰تا

 ----- حافظ بزرگداشت رازیش – شهر شهره

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و 

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری 

 شیراز

۱۳87 

 رهاجشنو نتینخس

 زدی نگارهخط یالمللنیب

 با سالم ینگارحروف پوستر یطراح

 میکر نآقر اتیآ و میمفاه به توجه
 دارد

 و فرهنگ کل ادارات یزد، استان هنری حوزه

 سازمان خیریه، امور و اوقاف اسالمی، ارشاد

 اسالمی تبلیغات

۱۳88 

 ۱۳88 تهران یشهردار ----- اکرم )ص( امبریپ الدیم مناسبت به مترو یپوگرافیتا شگاهینما

 ۱۳8۹ سازمان اوقاف و امور خیریه دارد نگاری پوستر حروف اصفهان –روایت محرم 
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 ،یالحسناسماء سترپو .7ریتصو

 سال ،بهرام حمیدی: طراح

  http// : نبع. م8۱۳8

.todayposters.com 
 

 

 

 

 

 ،پوستر عاشورایی .8تصویر

ل سااللهی، طراح: علیرضا بیت

روایت محرم، : نبع. م۱۳88

 ۳۱ ص.،۱۳88
 

   
   

 

 

 

 

 
 جادار بایز شگاهینما پوستر .9ریتصو

 . ۱۳8۹ سال راد، مانیا: طراح ،مطمئن

  azadart.gallery.//http: منبع

 سارا، بهشت شگاهینما پوستر .10ریتصو 

. ۱۳88 سال ،ییچنگلوا شهرزاد: طراح

  azadart.gallery.//http: نبعم

: طراح ،مشجر شگاهینما پوستر .11ریتصو 

 . ۱۳8۶ سال ،یفزون فرهاد

  pinterest.com.//http: منبع

 

 وزشیهای آمها و کارگاهبرگزاری نشست
ها، های طراحان گرافیک در برگزاری سخنرانیکنش ،های مهم جریان گفتمان تایپوگرافی دهة هشتاداز دیگر زمینه

تبلیغی در جهت گسترش و تثبیت جریان -های آموزشیافزایی بود. این فعالیتهای مهارتها و کارگاهنشست

های ای از فعالیتای تخصصی از بطن مجموعهشاخهعنوان داشت تا در ضمن آن، تایپوگرافی بهجدیدی گام برمی

ای مربوط به صنف طراحان گرافیک به استقالل برسد. در طی این اقدامات درون صنفی، امکان آشنایی حرفه

سیس أواسطة تها بهدانشجویان با مقولة تایپوگرافی و انتقال تجربیات طراحان و توسعه گستره موضوع در شهرستان

شد. استراتژی مذکور با و طراحی گرافیک در مراکز آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی فراهم میهای هنری رشته

های تایپوگرافی آغاز گردید و در تمرکز، انتخاب و مدت از طریق برگزاری کارگاهکوتاه یهای تعاملآموزش
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ک عنصر یعنوان وشتار بهشناسانه به مقولة نزیبایی-گیری سالیق کارکردیها برای شکلدهی به حساسیتجهت

و  وگوگفت ها در عین حال محملی برایبرگزاری کارگاه فرمی مستقل در ارتباطات تصویری موفق عمل کرد.

 ،گذاشتن تجربیات طراح گرافیکاشتراکبرای بهرا بخش و فضایی الهام بود ارتباط میان طراح گرافیک و دانشجویان

های ذهنی های ساماندهی ایدهپردازی، شیوههای اجرا و تجربهمندان با روشهآورد. در این فضا عالقوجود می به

شدند. ارتباط مستقیم میان نگاری فارسی آشنا میها به بیان تصویری تایپوگرافی یا حروفو مسیر تبدیل آن

ظهور  ی، بهمندعالقههای ذهنی جهت آشنایی و ایجاد طراحان عالوه بر انتقال تجربیات و بیان احساسات و انگیزه

ای از موارد به در پاره ن ویبه تبیمباحث بنیادین نظری در این حوزه نیز کمک شایانی نمود. نگاه ساختارمند 

ها که کمبود متون نظری مفاهیم تخصصی حوزة طراحی حروف در فضای آن سال سازیسازی و مناسببومی

موع، این قبیل اقدامات درون صنفی بخش مهمی از گردد. در مجشدیداً محسوس بود بسیار ارزشمند تلقی می

 .(۶جدول ) وجود آورد ایجاد انگیزه و گرایش به طراحی با حروف فارسی را میان نسل جدید طراحان گرافیک به

 
 گان.نگارند: . منبع۱۳8۰های تایپوگرافی دهه ها و سخنرانیمهمترین کارگاه .۶جدول 

 کارگاه عنوان

 یسخنران و 
 یبرگزار مکان و خیتار حاتیتوض دهکنن برگزار

 حرف بدون

 (یسخنران)
 ینیعابد رضا

 ریتصو و حروف ارتباط یبررس و جهان طراحان آثار شینما

 «حرف بدون» یپوگرافیتا یپوسترها کتاب و پوستر شگاهینما

 جهاد یفرهنگسرا -۱۳8۵

 هنر کانون -ی دانشگاه

  خراسان

 از یپوگرافیتا تولد

 یسیخوشنو روح

 (یانسخنر)

 ینیعابد رضا

 تیاهم و ارزش انیب – کالوس پرنس زهیجا درباره یسخنران

 در حروف فاصله نسبت انیب ک،یگراف یطراح در یپوگرافیتا

 و... نیالت حروف با اسیق در یرانیا یسیخوشنو

 تهران -۱۳8۵

معاصر  یپوگرافیتا

 (یسخنران) رانیا
 قباد شیوا

انتقاد از  - یپوگرافیبیان و بررسی حروف، نوشتار، تایپ و تا

جریان فرمالیسم در تایپوگرافی ایران و عدم توجه به مفاهیم در 

 تایپوگرافی

ارائه در نهمین  -۱۳8۶

دوساالنه طراحی گرافیک 

 ایران

 یآموزش کارگاه

 یپوگرافیتا
 یالحسناسماء موضوع یپوگرافیتا یطراح یدیسع یمهد

 شگاهینما نیچهاردهم -۱۳8۵

 میکر قرآن

 پوستر سوگواره

 سرخ یایدر
 ییعاشورا یپوگرافیتا یپوسترها یطراح یدیسع یمهد

 مترو فرهنگ خانه -۱۳8۵

 تهران

  مترو فرهنگ خانه -۱۳8۶ (ع) یعل امام یپوگرافیتا یطراح یدیسع یمهد یپوگرافیتا کارگاه

 یآموزش کارگاه

 یپوگرافیتا
 یاجتماع و یفرهنگ موضوعات یپوگرافیتا یطراح یدیسع یمهد

 یهنر-یفرهنگ خانه-۱۳8۶

 تهران یشهردار

 اعترافات

 ابانیخ کیگراف
 یفزون فرهاد

 یفرهنگ ریثأت و یریگشکل نحوه و یمعرف - یپوگرافیتا شگاهینما

 کیگراف عنوان با پوستر یطراح کارگاه-طراح آثار بر جامعه

 ابانیخ

 فردوس دانشگاه -۱۳8۶

 مشهد

 یدانشگاه جهاد -۱۳87

 مشهد -یعتیشر

 و هازارهگ کارگاه

 ی(سخنران) نهیآ
 یفوریص ژنیب

 آثار یمعرف و یپوگرافیتا یپوسترها در یشخص یریتصو انیب

  طراح

 ینب دانشگاه -۱۳87 و ۱۳8۶

 زیتبر اکرم

حروف و طراحی 

حروف فارسی در 

 )کارگاه( پوستر

 یدیجمش محمد

 های نوین برخورد با حروفبررسی شیوه

وسیقی در روند رسیدن به ثیر مأبررسی مفهوم فرم در پوستر و ت

 ایده

 تنکابن آزاد دانشگاه -۱۳87
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 کارگاه عنوان

 یسخنران و 
 یبرگزار مکان و خیتار حاتیتوض دهکنن برگزار

 یباباجان رضا کناره در

 یباباجان رضا یپوگرافیتا کارگاه

 ارهدرب انیعرفان دیوح یوگوگفت و نیپورحس مانیپ یسخنران

 یپوگرافیتا

 و یشهردار تیحما -۱۳8۹

 مشهد یهنر حوزه

 )کارگاه( ییرایگ
 نیرحسیام

 کیب یقوچ

 پوستر یطراح یبرا یفارس فونت نمودنیریتصو تیقابل روش

  یپوگرافیتا
 سمنان دانشگاه -۱۳88

 اشراق یفرهنگسرا -۱۳88 یفارس فونت ساختار تجربه در ییزداییآشنا و یبندبیترک ینیعابد رضا یپوگرافیتا کارگاه

 خانه فرهنگ تبریز -۱۳88 حروف با یبندبیترک پوریسیع عمار مکتب آزاد )کارگاه(

 و یپوگرافیتا کارگاه

 یسخنران

 جوانبخت بهراد

 سپهر مسعود

 یپوگرافیتا در یبندبیترک لیتحل کارگاه: جوانبخت بهراد کارگاه

 یفارس

 و هایتوانمند ران،یا معاصر یپوگرافیتا: سپهر مسعود یسخنران

 هاتیمحدود

 هنر دانشگاه -۱۳88

 یطراح در یرانیا یسیخوشنو یلگوا از اقتباس و برداشت روش یدیسع یمهد )کارگاه( یشرق

 یپوگرافیتا پوستر

 اصفهان هنر دانشگاه -۱۳8۹

 حروف آهنگ

 )کارگاه( یفارس

 یپوسترها یفضاساز و یطراح در یبندبیترک و تمیر یبررس یدیسع یمهد

 یپوگرافیتا

 تهران هنر دانشگاه -۱۳8۹

 

 های نوین تجربهافقآشنایی با طراحان تایپوگرافی خارجی و 
و  یها و مراودات اقتصادیجانبه بود، همکارهمه ییزداکه در پی تنش ۱۳7۶دولت از سال  یاسیو گفتمان سپیر

ها در ارتباط میان هنرمندان داخلی تیاز محدود یطوالن یادنبال دورهبا جهان خارج توسعه پیدا کرد. به یفرهنگ

، ۱۳۹۶رشکن، ی)کشم رفت یرو به فزون ،خارج ان هنرمندان و جهانین زمان تماس میر نقاط جهان، در ایبا سا

ها شروع شده بود و در آغاز جشنواره یبا برگزار یالمللنیجهت ارتباطات ب یدولت ینهادهاتکاپوی  .(۳۳۹ ص.

نظارت  یندهایر کرد که افراد، مستقل از فرآییتغ یاگونه نترنت، بستر این تعامالت بهیرشدن ایبا فراگ ۱۳8۰دهة 

ارتباطات و تعامالت  یهاش افقیاین گشا .(۲۱۹ ، ص.۱۳۹7، یدی)مرپرداختند  یمرز باطات فرابه ارت یدولت

د ینسل جد یگذاشت و برا یجا رات خود را بریثأز تین یهنر یهانهی، در زمین فرهنگیج روابط بیو ترو یالمللنیب

 به یپوگرافیسبک تاو صاحبیک گرافم با طراحان مطرح یو ارتباط مستق ییامکان آشنا ،رانیک ایطراحان گراف

تعامالت ، نخستین یدولت یهاتیبود که فارغ از حما یمستقل یهان گروهیگروه رنگ پنجم از اولوجود آمد. 

مطرح خارجی آغاز  یپوگرافیو ارتباط با طراحان تا یالمللنیب یگروه یهاشگاهیق نمایخود را از طر یالمللنیب

در  ۱۳8۲ن دوساالنه پوستر تهران در سال یه هشتمیک سه قاره در حاشیگراف شگاه طراحانینما یبرگزارنمود. 

 یالمللنیب یپوگرافیک و تایطراحان مطرح گراف یمهم در معرف یهان گامیاز اول ییک ،رانیمعاصر ا یموزه هنرها

ک و پوستر یرافگ یطراح یهابا حضور در دوساالنه یپوگرافین پس طراحان مطرح تایها بود. از او تعامل با آن

افت یران، دریک ایهمراه با طراحان گراف یشگاه گروهیو حضور در نما یشگاه انفرادینما یعنوان داور، برگزاربه

 یهادر خلق افق ،کیگراف یطراح یدر مجالت تخصص ی، مصاحبه و معرفیالمللنیو ب یز در مسابقات داخلیجوا

دا کردند. یپ یثرؤدادن نسل جوان نقش مو سوق یپوگرافیتاان یدن به جریاعتباربخش ،ییو معنا یرید تصویجد

انه با یگراکرد تجربهیرا در رو یبا آثار خارج ییران از تعامل و آشنایا یپوگرافیتا یطراح یریرپذیثأن تیشتریب

د، یجد یهاقلم یش به طراحی، گرایینماعدو ب یپرداز، حجمیال ذهنیس یهایب مواد، فضاسازیاستفاده از ترک
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یافتن و تنوع یپوگرافیتا یدر پوسترها ییگراتوان خالصه نمود که به التقاطمی یو عکاس یپوگرافیب تایترک

 قابلیت های ساختاریش به یکرد عمده در گرایاگر تا پیش از این، رو بنابراین ؛شدمنتهی می یریات تصویتجرب

مه دوم دهة هشتاد به بعد، یاز نشد، بسنده می یبندبیاز فضا و ترک یبصر ارزش هایحروف و کشف 

مورد توجه  یانگریب یهاوهیدر ارتباط با معنا و تکثر در ش یطانه و التقایرگرایکرد تصویساختار با رو یسازدگرگون

 .(7جدول ) ر گرفتقرا

 
 .گاننگارند: منبع. 8۰شده در دهه المللی شناخته طراحان پوسترهای تایپوگرافی بین .7جدول 

 طراح یمعرفزمینه  تایپوگرافی پوستر طراح آثار یهایژگیو طراح نام

 دیوید

 کارسون

 حروف، یبندبیترک یسامانده در یاتفاق و یحس انسجام ،یشهود ینگارحروف کردیرو

 داریناپا و معلق ساختار

 شماره ،۱۳8۳) سیتند هینشر

۳۵) 

 یبراد لینو
 ،یالحظه ییساختارگرا فحرو یبندبیترک ،یتالیجید یپوگرافیتا در شرویپ طراحان از

 رنگ و یبندبیترک در پرکنتراست یبندبیترک

 ،۱۳8۱ و ۱۳78 گلستانه، هینشر

 سیتند هینشر-۱۵و  ۱۴ شماره

 (۵۳ شماره ،۱۳8۴)

 استفان

 ستریگماس
 طیمح و ایاش با یطراح انگرا،یب و یمفهوم ییهایطراح پرداز،دهیا و گراتجربه یپوگرافیتا

 شماره ،۱۳8۵) سیتند هینشر

 (۱۵۳ شماره ،۱۳88)  و( 7۳

 رانیا در حضور

 لئوناردو

 یسونول
 دیسف و اهیس محدود رنگ بیترک حروف، به نسبت واریءش نگرش

 رنگ گروه با مشترک شگاهینما

 سیتند هینشر-۱۳8۴، پنجم

 ،۱۳88) و( 7۴ شماره، ۱۳8۵)

 داوران تیأه-(۱۶۵ شماره

 جهان کیگراف دوساالنه نیسوم

 اسالم

 یکاغذ یهازباله با مواد بیترک با یدست یاجرا و بداهه یهایبندبیترک دیاپر کین

 خانه در نشست و یسخنران

-۱۳8۵ ران،یا هنرمندان

 ژهیو نگارخانه در شگاهینما

 شماره ،۱۳8۵) سیتند -تهران

۹۰) 

 یووتل نیمارت
 یبعدسه حجم ساختار ،یهندس اشکال و حروف از هیالهیال ده،یتندرهم و متراکم بیترک

 یتالیجید و درخشان یهارنگ ،یتالیجید یاجرا روزمره، یایاش از

 شماره ،۱۳87) سیتند هینشر

 ،۱۳88) نشان هینشر( ۱۲۶

 (۲۰ شماره

 رالف

 گلوفیشرا

 مواد، بیترک ،یدست یاچندمرحله یاجرا محور،کیتکن ،یریتصو دهیچیپ یهایبندبیترک

 دورنگ و رنگتک یپوسترها

 در پوستر اهشگینما یبرگزار

 نینهم اول زهیجا ۱۳8۱ تهران،

 ۱۳8۶ ،تهران پوستر دوساالنه

 شماره ،۱۳8۶) سیتند هینشر

 شماره ،۱۳88) نشان هینشر( ۹۶

 (۱ مارهش ۱۳8۲ و ۲۰

 تایپوگرافی هندسی و ساختارگرا با سازماندهی پیکرنما، پرتحرک و پویا شر پائوال
 طراحان شگاهینما در آثار شینما

 ۱۳8۲ ،ارهق سه کیگراف

 رزماری تیسی
بندی غیرمنتظره از بافت و فضا، از طراحان موج نو وضوح فرم هندسی در ترکیب

 تایپوگرافی سوئیس

هیأت داوران هشتمین نمایشگاه 

 ۱۳8۲جهانی پوستر، تهران، 

 آپلوا پیلیف
 عدم و ییخوانا انیم چالش و مدرن یپوگرافیتا یپوسترها یکارکرد و یکاربرد یژگیو

 یدگیچیپ و یسادگ انیم مرز در حروف عناصر بیترک ،ییاخوان

ه شمار ،۱۳8۲) سیتند هینشر

-(۱۴۰ شماره ،۱۳87 و ۱8
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 طراح یمعرفزمینه  تایپوگرافی پوستر طراح آثار یهایژگیو طراح نام

 ،۴ شماره ،۱۳87) نشان هینشر

۱8، ۲۰) 

 لوش اووه
 ؛تایپوگرافیبندی های غیرمنتظره ترکیب؛ راه حلتکنیک ترکیبی تایپوگرافی و عکاسی

 های سیاسی و اجتماعیدر انتقال پیام عنوان زبانگیری از تایپوگرافی بهبهره

 هفتم و ششم دوساالنه مهمان

 هینشر-رانیا کیگراف یطراح

 (۹۵ شماره ،۱۳8۵) سیتند

 دوساالنه نینهم در زهیجا

 ۱۳8۶ ران،یا کیگراف

 یجنوب کره یسنت یسیخوشنو یریتصو سنت از ثرأمت و مالینیم و یستیفرمال یپوگرافیتا سو سانگ آن

 در آثار یمعرف و شینما

 در قاره سه کیگراف شگاهینما

 ۱۳8۲ معاصر، یهنرها موزه

 یشرق یاروپا یپوسترها یریتصو سنت از ثرأمت انهیرگرایتصو یپوگرافیتا شیلیرا انی
 نینهم داوران تیأه عضو

 ۱۳8۶ ران،یا کیگراف دوساالنه

 لنز آنته
 یبندبیترک یتارهااخس یسازدگرگون با ییخواناعدم و ییخوانا انیم مبهم مرز جادیا

 یبعدسه و یدوبعد یفضا در بعد توهم جادیا و نوشتار

 دوساالنه نیهشتم دهیبرگز

 شینما ۱۳8۴ ران،یا کیگراف

 نینهم داوران تیأه عضو و آثار

 ۱۳8۶ ران،یا کیگراف دوساالنه

 

 نتیجه
جه شد و بنا به ضرورت و های بسیاری مواطراحی گرافیک ایران بعد از انقالب اسالمی با تغییرات و دگرگونی

خود  را به رسانه ارتباطی در جامعه توجه بسیارییک عنوان طراحی پوستر به ،های فرهنگی و اجتماعیزمینه

 و یطیمح کالن راتییتغهای برنامه ،دهه هفتاد شمسی دولت ینوساز یهابرنامهبا آغاز معطوف کرد. 

 انهینوگرا یفرهنگ یکردهایرو و هاشهیاند طرح امکانی، اهلتس دگاهید با یاجتماع و یفرهنگ یهایگذاراستیس

 شکنبا رویکردهای سنت ینید و یفلسف ،یاسیس یهادگاهید با کتاب چاپ ،دیجد یاجتماع یفضا در. آمد فراهم

 و حروفهای پیشین کاربست یی از قالبساختارزدا ی وپوگرافیتابر  هابکتا جلد یطراحو در  گسترش یافت

 و یاسیس ینوگرا نیمضام با ی کهپوگرافیتا یجلدها یطراحهای نوگرایانه به این نگرش ید شد. رواجتأک نوشتار

با استقبال ناشران و مخاطبان همراه گشت و دریافت جوایز طراحی جلد  ،ده بودکر دایپ ییمعنا انطباق یاجتماع

 هشتاددر دهه  .آورد فراهم را یافپوگریتا یپوسترها یطراح به رانیا کیگراف یطراح افتنیسوق نهیزم ،کتاب

 المللی پوستر، چاپ کتابهای بینهای گروهی و انفرادی، حضور در نمایشگاهطراحان گرافیک با برگزاری نمایشگاه

سهم مهمی  ،ی و گرایش نسل جدید طراحان گرافیک به پوسترهای تایپوگرافیمندعالقهدر ایجاد  ،دریافت جوایز و

ی دولت یهاسازمان و نهادهانقش  ی وفرهنگ یهایگذاراستیس را باید در این جریان بخش دیگر ایفا کردند.

با مضامین  یپوگرافیتا و ینگارحروف یپوسترها یهاشگاهینما وها هجشنوارکرد. این نهادها برگزاری  وجوجست

ی تأثیرگذار اسالم یسیخوشنو یمذهب و ینید یهاارزش به توجه درو  دادند قرار تیحما مورد رادینی و مذهبی 

های ، عرصه را برای فعالیتگفتمان رسمی دولتیکه جدا از  های مستقل فرهنگی و هنریجریانهمچنین  ؛بودند

یی جسورانه با بیانگری ورای خوانا ییگراتجربه. در اختیار طراحان قرار دادندالزم را  آزادی عملخود را باز دیدند، 

در این آثار ارجاعات متعدد به  متمایز این آزادی عمل بود.های از ویژگی ،ندانههنرم کنشو  نوشتار یا ناخوانایی

دستانه و توجه به مضامین نوستالژیک یا مضامینی همچون زندگی روزمره، زندگی شهری، طراحی خام
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احان های طرکنش وجود آوردند. الگوهای تصویری متکثری را در طراحی پوسترهای تایپوگرافی به ،گراییگذشته

تثبیت و  های مهماز دیگر زمینه ،افزاییهای مهارتها و کارگاهها، نشستگرافیک در برگزاری سخنرانی

در جهت گسترش و تثبیت مقولة صنفی و درون های آموزشیفعالیتو  بود سازی پوسترهای تایپوگرافیجریان

الگوی موفقی  انمندعالقهافیک در میان گیری سالیق تایپوگربرای شکل تایپوگرافی و انتقال تجربیات طراحان

 کیگراف طراحان دیجد نسل یبرا یالمللنیب تعامالت و ارتباطات یهاافق شیگشابا  ،گرید یسو از ؛ایجاد کرد

 وجود به یپوگرافیتا یپوسترها و کیگراف سبکصاحب و مطرح طراحان با میمستق ارتباط و ییآشنا امکان ،رانیا

 یانفراد شگاهینما یبرگزار داور، عنوانبه پوستر و کیگراف یطراح یهادوساالنه در حضور با طراحان خارجی. آمد

 مجالت در یمعرف و مصاحبه ،یالمللنیب و یداخل مسابقات در زیجوا افتیدر ،یگروه شگاهینما در حضور و

 و یپوگرافیتا انیجر به دنیبخشاعتبار و ییمعنا و یریتصو دیجد یهاافق خلق در کیگراف یطراح یتخصص

 .تأثیر بسیاری بر جای گذاشتند جوان نسل دادنسوق

 

 نوشتپی
1. Robert Wuthnow 

سعی در تثبیت  ،با برگزاری نمایشگاه آثار طراحان گرافیک و چاپ کتاب بود. آنها ۱۳۵۵گیری اولیه و فعالیت انجمن در سال شکل. ۲

پس از پیروزی انقالب اسالمی تا  شد؛غاز انقالب اسالمی فعالیت انجمن متوقف که با آ داشتندای و صنفی جایگاه خود در جامعه حرفه

 .(http//igds.ir)گردید D-ICOالمللی طراحی عضو انجمن بین ۱۳8۱و در سال دچار وقفه شد  ۱۳7۶سال 

افته یآثار راه و شدک محدود میهای طراحی گرافیهای طراحی گرافیک و پوستر صرفاً به دوساالنهاغلب نمایشگاه ۱۳8۰تا قبل از دهه . 3

ا در مواردی به روش ی گرفتمیبایست با چاپ افست و در تیراژ و هزینه بسیار باال انجام لذا الزاماً می ؛دهندة واقعی بودنددارای سفارش

هایی ای با ویژگینسخهعرصه برای ارائه آثار تک ،اما از دهة هشتاد و با فراگیرشدن فناوری چاپ دیجیتال ؛شدچاپ سیلک عرضه می

های پوستر برگزاری نمایشگاه برایدر نتیجه هنرمندان  ؛صرفه بودن مهیا گشتبهچون ابعاد بزرگ، کیفیت مطلوب، سرعت چاپ و مقرون

 مسیر هموارتری را پیش روی خود دیدند. ،های طراحی گرافیکتجربی و جشنواره

توسط نسل جدید طراحان گرافیک طی ده سال  ۱۳87رضا عابدینی از سال ت هنری مجموعه پوسترهای گالری طراحان آزاد با مدیری. ۴

 (.//azadart.galleryhttp) اندتایپوگرافی طراحی شده روش ها بهبیش از نیمی از آن ،پوسترمورد  ۳۵۰به اجرا درآمدند و از بین 
 

 منابع
 .//aei.comkiarangalhttpگالری طراحان آزاد،  .(۱۳۹۵) کیارنگ. اعالیی، -

 نامهانیپا) ۱۳8۴-۱۳۶7 انقالب از پس ایران در انتقادی-نئورئالیستی سینمای ظهور هایریشه بررسی .(۱۳8۶) .زهرا ،یافتخار -

 ، تهران، ایران.تهران هنر دانشگاه(. پژوهش هنر  ارشدیکارشناس

 .یفاطم تانتشارا: تهران .رانیا کیگراف یطراح خیتار .(۱۳۹8) .کامران مهاجر، افشار -

 یهادولت در یرفاه-یاجتماع یهااستیس یاسهیمقا لیتحل .(۱۳۹۹) ، مطلبی، مسعود و گنجی، قربانعلی.هیحور ،یامجد -

 .۱77-۱۹۱ ص.ص (،۳)۱۲، رانیا یاجتماع توسعه مطالعات هینشر ی.روحان و نژادیاحمد

 .۲8-۲۰صص.  (،۱8۶) ،ماه هنر .خط انقالب اسالمی های هنر مقاومت در خط و نقاشیبررسی ارزش .(۱۳۹۲) .تیموری، کاوه -

 یهانسازما به رانیا یاسالم یجمهور نهم و هشتم یهادولت کردیرو یقیتطب مطالعه .(۱۳۹۹) .اصغر ،یافتخار و رضایعل ا،یکیمیرح -

 .۲7-۴8 صص. ،(۳۴) ۱۰ ،اسالم جهان یاسیس یهاپژوهش هینشر ی.اجتماع و یفرهنگ نهاد مردم

 .۱۵ص.  (،۱)۱ ،سیتند هینشر .کور بوف شگاهینما یبرگزار بهانه به: یفارس یپوگرافیتا .(۱۳8۱) .احسان ،یرضوان -

ناسیونالیسم ایرانی: تبیین جامعه شناختی تحوالت اندیشه ناسیونالیستی نزد روشنفکران ایرانی از انقالب (. ۱۳87، بهرنگ. )صدیقی -
 عه شناسی سیاسی( دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.)رساله دکتری جام مشروطه تا انقالب اسالمی
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 .مقاالت مجموعه: نیتریو کتاب .امروز تا یشمس شصت دهه از کتاب جلد یطراح به ینگاه: جلد یرو ریز .(۱۳۹۳) .ژنیب ،یفوریص -

 .یردشتیم یفرهنگسرا انتشارات: تهران

 .http//.vinesh.ir .کننده: مریم کهوندمصاحبه .ینیعابد رضا با وگوگفت .(۱۴۰۰) .عابدینی، رضا -

 .(، صص۲)۳۹ ،استیس هینشر .۱۳7۶ خرداد از پس رانیا در یاسیس ةتوسع .(۱۳88) .مهرنوش راهبر، و یمهد ،یسرمد یعباس -

۲8۰-۲۵۹. 

 .سمت انتشارات: تهران .(۱۳۹۶-۱۳۵7) رانیا یاسالم یجمهور در یاجتماع-یاسیس تحوالت .(۱۳۹۹) یی.حی ،یفوز -

 انتشارات نظر. :تهران .نکاشی در هنر معاصر ایرانک .(۱۳۹۶) .کشمیرشکن، حمید -

 تهران: انتشارات دانشگاه هنر. .های هنری ایرانهای فرهنگی و جریانگفتمان .(۱۳۹7) .رضامریدی، محمد -

 .۶۰-7۰ .صص ،(۳۱) ،حصون هینشر یی.گرااصول یهاشاخص .(۱۳۹۰) .تیآ ،یمظفر -

 .۲8-۳8 صص. ،(۵۱) ،هنر آموزش رشد هینشر .ینجابت مسعود باوگو گفت .(۱۳۹7) .مسعود ،ینجابت -

 .۱۳۹۹۰۹۱۶۰۰۰۱۶8 ،۱۳۹۹-۱۲-۱۰تاریخ  شدهیابیباز .farsnews.ir.www .میغافل کلمه تیاهم از .(۱۳۹۹)مسعود.  ،ینجابت -

 .۱8-۲7صص.  (،۹۵، )نشریه گلستانه .(. هنر، آموزش و اعتالی فرهنگ۱۳87) ن.پور، مژگاوالی -

تهران:  (.ترجمه مصطفی مهرآیین) اختار اجتماعیای درباره رابطه اندیشه و سگ: نظریهشناسی فرهنجامعه .(۱۳۹۹) .وسنو، روبرت -

 نشر کرگدن.

ی )پایان نامه شمس ۴۰ه ان دهیتا پا ۲۰ هران از دهیدرن اک میگراف یطراح یخ شفاهیتار یبررس(. ۱۳۹۱باغیشنی، نجمه. ) -

 ، تهران، ایران.تهران هنر دانشگاهکارشناسی ارشد، گروه ارتباط تصویری(. 

 سال پنج و سی یگزیده و ایران در کتاب جلد طراحی تاریخ یدرباره مقاالتی مجموعه(. ۱۳۹۳تشکری، پریسا و کاشانی، مجید. ) -

 ، تهران: انتشاران فرهنگسرای میر دشتی و هنر نو.۱۳۵7 _۱۳۹۲ ایران معاصر هایکتاب جلد طراحی

)رساله دکتری، گروه  ایران و مصر هند، در اسالمی مدرنیسم ظهور هایریشه: فرهنگ تولید شرایط(. ۱۳8۶مهرآیین، مصطفی. ) -

 جامعه شناسی( دانشگاه تربیت مدرس، تهران. 

 .۶ص(، ۲۲8. )نشریه تندیسدرباره ساعد مشکی.  (. حضور ناب:۱۳۹۱ادیم، کوروش. ) -

 .نو طرح انتشارات: تهران. اصالحات جنبش دکنندهیتهد یعوام یشناختجامعه یبررس پنهان، دولت(. ۱۳78. )درضایحم پور،ییجال -

 مسائل یبررسنشریه . حاتاصال دوره در ییدانشجو یهاتیفعال بر دیکأت با رانیا در ییدانشجو جنبش(. ۱۳8۹. )درضایحم پور،ییجال -
 .۱7۹-۲۱۳ صص. (،۳)۱، رانیا یاجتماع

  . ۵۳7۴۳۹۹کد خبر: .//yjc.newshttp.. اینشست خبری چهارمین نمایشگاه دوساالنه سرو نقره .(۱۳۹۴). رشیدی، علی -

رشد، گر.ه ارتباط )پایان نامه کارشناسی ا۱۳۶۰تا آخر  ۱۳۴۰ ةدر سه ده یپوگرافیتا یبررس(. ۱۳۹۰فلسفی، محمد کاظم. ) -

 ، تهران، ایران.تهران هنر دانشگاهتصویری(. 

 متوسط طبقه ظهور( امنیتی و سیاسی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی،) (. پیامدهای۱۳۹۲. )، رسولزارع زاده صفت اهلل و قاسمی، -

 . ۶7-۹۶. صص( ۱8)۵ ،نشریه آفاق امنیتایران.  در جدید

 .۵7-۳8 ، صص.(۶۲) ،نشریه حرفه: هنرمند .تالیجین در عصر دیزایک دیگراف یردایفرهنگ د(. ۱۳۹۵کهوند، مریم، ) -

 انتشارات فرهنگستان هنر. :تهران. گرافیک انقالب(. ۱۳۹۰) .گودرزی، مرتضی -

د بر عصر یک با تاکیگراف یران در طراحیا یت ملیهو ییبازنما(. ۱۳۹۵). اسداللهی، مصطفی و شاهرودی، فاطمه ،ملکی، سپیده -

 .8۲-7۰ ، صص.(۳)۱7 ،نشریه مطالعات ملی .شدن یانجه

 تهران: انتشارات داروگ نو.. ایران گرافیک طراحان تجربی پوسترهای نمایشگاه(. ۱۳8۰ممیز، مرتضی. ) -

http://www.vinesh.ir/
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 پایان نامه کارشناسی ارشد، )۱۳88-۱۳7۶ آن ظهور اجتماعی شرایط و ایران در معاصر رئالیستی نقاشی(. ۱۳8۹نیل غاز، نسیم. ) -

 ، تهران، ایران.دانشگاه علم و فرهنگ پژوهش هنر(
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