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 چكيده: 

پوستر . گردد ای از هنرهای تجسمی است که به دو بخش گرافیک سنتی و گرافیک نوین متمایز می گرافیک حیطه
به معنای امروزی متعلق به لیکن پوستر ، سال دارد 150که یکی از آثار گرافیکی است در ایران قدمتی بیش از 

ترین زمان ممکن  است که با هدف انتقال پیامی مشخص به مخاطب در کوتاه 1330گرافیک نوین و محصول دهه 
در طول ، ها تصویر انسان است ترین آن که یکی از مهم، نقوش و تصاویر در پوسترهای ایرانی. گیرد شکل می

دهنده یا به انتخاب طراح و گاه تحت  گاه به درخواست سفارش اند که های مختلف دستخوش تغییراتی شده دوره
های  پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی انواع روش. اند شکل گرفته... تأثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و 

 بنابر اهمیت آشنایی با چگونگی تأثیرگذاری جامعه بر. پردازد بازنمایی تصاویر انسانی در پوسترهای ایرانی می
های ترسیم انسان در پوستر، کشف میزان ارتباط میان  گیری تصویر انسان در پوسترها، معرفی انواع صورت شکل

روش تحقیق . بکارگیری تصویر انسان با موضوع پوستر و شناخت عوامل مؤثر بر آن مطلوب این تحقیق قرار گرفت
ای صورت گرفته  از طریق مطالعات کتابخانه تحلیلی است و گردآوری اطالعات آن عموماً -در این پژوهش توصیفی

در این . اند های معتبری که دارای منابع تصویری غنی هستند تأمین شده است و تصاویر با مراجعه به کتب و سایت
پوسترهای آنان  های مختلف طراحان گرافیک ایرانی انتخاب شده و پژوهش چند طراح گرافیک برتر از میان نسل

دار از میان این پوسترها به  ای به روش تورش سپس نمونه. آوری شده است اند جمع نی بودهکه دارای سوژه انسا
چگونگی ، با تحلیل و بررسی نمونه پوسترهای مورد نظر. عنوان نمونه مورد مطالعه این پژوهش انتخاب شده است

ن داد طراحان ایرانی متناسب د و نتیجه حاصله از این نوشتار نشاهای مختلف آشکار ش تحول تصویر انسان در دوره
با موضوع پوستر و امکانات موجود دست به خلق تصاویر انسانی زده و شرایط اجتماعی و فرهنگی دوران نقش 

 .ها داشته است مؤثری در انتخاب آن

 

 

 

 

 

 


