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 کیدهچ

باشدد  امدروزه برادراری های ارتباط تصویری ایران معاصر میشاخههنر مینیمال و تاثیرات آن بر زیر  هدف از این مقاله شناخت

دهد  در ر و گویاتر انتقال میتها را سریعامعه امری بسیار حائز اهمیت است، همچنان این زبان تصویر است که پیامارتباط در ج

کند که به صورت ساده، گیرا و تفکر برانگیز باشد  از این حیث، هنر مینیمال که اساس بیان آثدار وجه میمیان اثری جلب ت این

تر تر و خالصدهتواند موجب شود انتقال پیام به صورت سادهت میهای ساده بنیان گذاشته اسخود را بر پایه سادگی بیان و روش

چگونه ارتباط تصویری تحت تاثیر هنر مینیمال ارار گرفته یمال چیست؟ و هنر مینید که آصورت گیرد  اما این سوال پیش می

های اینترنتدی ای و ارجاع به سدایتتحلیلی و با مطالعه به شیوه کتابخانه -نتایج بدست آمده که با روش تحقیق توصیفی؟ است

ضدروری و کداربرد فضدای خدالی در یرحذف عناصر نوشتاری یا تصاویر غ گویای این امر است که هنر مینیمال با ؛گرفته صورت

 باشد کند  نتیجه این فرآیند خلق آثاری خالق ، تاثیرگذار و جذاب میجهت سریع بیان شدن موضوع عمل می

 

   هنر مینیمال، ارتباط تصویری، تاثیرات، گرافیک ایران معاصر واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های کهن، برای ضبط و نمایش واایع و اطالعات برند  تمدنبهره می 1ارتباط تصویری هایها هزاران سال است که از روشانسان

شد و یا بروی سنگ، چوب یا سدفال وی دیوارها نقاشی میر   این تصاویر یا بردکردنای استفاده میاطالعات مهم از تصاویر ساده

ی ه تصویر در نسبت با گفتار اابلیت فهم در گسترهو هر یک از تصاویر نماینگر یک پیام متفاوت بودند  از آنجا کشدند  نقش می

 ها دارد  گفت و گوی از این طریق نیز مخاطبان بیشتری را در بر خواهد گرفت  تری از انسانافزون

رسانی و باعث منتقل کردن پیام با هدف پیاماست  2های گرافیکلیتی وسیع فعاارتباط تصویری ایران معاصر به معنی گسترده

گیرد  کمک می …نوشتار، رنگ، حرکت و گرافیک برای انتقال پیام و تأثیر بر مخاطب از عناصر گوناگونی چون تصویر،د  باشمی

هدر  بدا وجدود آنکده  دهندنقش را بر عهده دارند و عناصر اصلی گرافیک را تشکیل می اما از این میان تصویر و نوشتار مهمترین

تدر، سدانشدکلی آ باشند و بده یدک ارتبداط گرافیکدی، توانند مکمل همد را دارند اما مییک از این عناصر، حوزه بیانی ویژه خو

تواند ادرت نفوذ داشته باشد که به راحتی توسط مخاطب درک شود  بدرای اینکده پیامی می .ببخشندر گذارترادرتمندتر، و تأثی

   این اتفاق بیفتد باید دارای سادگی باشد 

فاادد هرگونده  3با ارائه این فرضیه کده آثدار مینیمالیسدم و  باشدبرگشت سادگی در هنر می برای حاضر اهمیت موضوع پژوهش

های ارتباط تصویری ایران معاصر تداثیرات فرواندی داشدته ههای ساده و سادگی بیان در زیر شاخپیچیدگی و با استفاده از روش

 باشد؛ آغاز شده است یم گرایی در فرم و تاکید بر محتوای اثرتاثیر آن باعث خالصه واست 

 پیشینه تحقیق

های موجود در این حوزه مدورد جسدت و ها و در انتها کتابپایان نامه از آن ی اهمیت علمی، ابتدا مقاالت پسبا توجه به درجه

 «یکداهنر مینیمالیسم و تداثیر آن بدر طراحدی گرافیدک معاصدر امر»جو ارار گرفتند  مقاالت موجود مربوط به این حوزه شامل 

 اند باشد  برخی از مقاالت نیز به طور غیر مستقیم به این موضوع پرداختهنویسنده سید محمد مهدی بوذری می

به « کارکرد شیوهی بیان مینیمال در آثار ارتباط تصویری»ی خود با عنوان ، محبوبه صفرزاده در پایان نامههادر میان پایان نامه

نیدز الهام سادات راست جدو  همچنین ت پرداخته اس کشورهای دیگرک تلف طراحی گرافیهای مخم در حوزهبررسی مینیمالیس

ی هدای تجدارهای تجاری دهه اخیر امریکا و تاثیر آن بر آگهدیبررسی کاربرد مینیمالیسم درآگهی»در پایان نامه خود با عنوان 

همچنین نازلی طواف نیز در پایان نامده خدود   ستپرداخته امال دو کشور یمین تجاریهای آگهی یمقایسهبه « دهه اخیر ایران

 به بررسی هنر مینیمال در اسمت پوستر ایران پرداخته است  « تاثیر جنبش مینیمالیسم بر پوستر ایرانی»با عنوان 

ه ها تحت محوریت موضوع دیگری به آن پرداختدتوان گفت هیچ کتابی در این حوزه به چاپ نرسیده است  تنها در کتاباما می

های ارتباط و تاثیرش بر زیر شاخه شده است  با توجه به منابع ذکر شده، بیشتر تحقیقات صورت گرفته به بررسی هنر مینیمال

های ارتباط تصویری تاثیر هنر مینیمال بر زیر شاخه»  حاضر اصد دارد پژوهششده است  لذا کشورهای دیگر پرداخته تصویری 

  ر دهدمورد بررسی ارا را «ایران معاصر

 مینیمالیسم

مینیمالیسم سبکی است در هندر، طراحدی، موسدیقی ( Longman Advanced American Dictionary) در دیکشنری النگ من

همین علت اسدت کده معدادل  شوند  شاید بهکند که اغلب تکرار میای استفاده میهای بسیار سادهها و طرحو    که فقط از الگو

نامه دهخدا به این صورت ذکر شده است: کَمینه است  معنای کَمینه در لغت در نظر گرفته شده کَمینه فارسی که برای این واژه

  تر باشد از هر چه}ک نَ یا ن{ )ص( کم

بعدی، از ایداالت متحدده امریکدا آغداز خصوص مرتبط با آثار سه، به 1691های هنری دهه عنوان یکی از جنبشمینیمالیسم به 

شدود؛ کده هددف آن کداری را شدامل میای و جفتهای مدونی، فضای شبکهپیرامون این جنبش انواع ساختار هایشد  پژوهش

کدرد  روش توضیح مجدد مسائلی چون فضا، فرم، مقیاس و محدوده بود و نتیجتاً هرگونده بیدانگری و تدوهم بصدری را نفدی می

                                                 
1 Visual Communication 
2 Graphic 
3 Minimalism 
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واحدهای همانند و جا به جا شونده براساس ریاضی که اابلیت ای از هنرمندان این جنبش خردگرایانه بود؛ مجموعه منظم ساده

ترین تعریف، مینیمالیسم سبکی است که توسط سادگی خطوط، شدیوه، وضدوح فدرم و سدادگی بسط و توسعه دارند  یا در ساده

 (63-62: 1361  )روشن، شودساختار و بافت اابل تشخیص می

 کاربرد مینیمالیسم در حوزهای مختلف هنر

مینیمالیسم دارای جایگاه متمایز است  کمتدر  ن رویکردهای مختلف و گاه متفاوتی که در بطن هنر مدرن به وجود آمدند،در بی

توان یافت که تقریبا در تمامی دوران حیات مدرن و حتی پدس از آن رواج داشدته و دارای آثدار شداخص اسدت  رویکردی را می

 های هنر، اعم از زیبا و کاربردی، تجسمی و ذهنی است هویژگی دیگر این رویکرد، رسوخ آن در همه شاخ

 ادبیات( 1

رسد مساله حجم و کم بودن آن است  اما می مخاطب آید، اولین چیزی که به ذهنواتی صحبت از مینیمال نویسی به میان می

د توجده داشدت کده حجدم کدم برای مینیمال در نظر بگیریم  باید "دبای"شود که کم بودن حجم را به عنوان یک این دلیل نمی

عوامل و عناصر دیگری است  در وااع اگر ما حتی طرح رمانی داشته باشیم که حدداال ممکدن، عناصدر آن را  ،ها در اثرمینیمال

ای که نتوان چیزی از آن کم کدرد بایدد ای نداشته باشیم و زبانمان کامال پالوده شده باشد به گونههیچ چیز اضافه وصیقل داده 

  ا یک اثر مینیمال رو به رو هستیمگفت ب

 موسیقی( 2

موسیقی سریالیسدم پایده و اسداس خدود را روی  شد،ز آغا 1موسیقی با سریالیسم سر آغاز پیدایش و ریشه این گونه تفکرات در

این دو آهنگسداز  کرد  اشاره 3کارل هاینز اشتوکهاوزنو  2یر بولزپی توان بهاین نوع موسیقی می از پیشگامان  تکرار گذاشته بود

   .آینداز آوانگاردهای بسیار مطرح در موسیقی مدرن بشمار می

هدای ها و فرمدولاستفاده از پیچیدگی در فرم هایشان،گروهی از موسیقیدانان جوان تصمیم گرفتند تا در ساخته 1691در سال 

ماندن بیش از حد در  یقی این جوانان تکرار وبگذارند و موسیقی ساده تولید کنند  اساس سادگی موسر هارمونی و ملودی را کنا

هدای ایدن کوچکترین تغییری برای مدت طوالنی از جمله ویژگدی بدون یک تمپوی ثابت و    یک آکورد، یک ملودی، یک ریتم،

 .باشندمی 9فیلیپ گلس ،5تری رایلی ،4المونته یانگآهنگسازان معروف و برجسته مینیمال   موسیقیدانان بود

 معماری( 3

های شود  یک معمار یا طراح ممکن است به سادگی با استفاده از ایددهدامنه استفاده از هنر مینیمال به لوازم منزل محدود نمی

تفاده از رنگ به دیوارها را بدون کوچکترین انحنا، بدون اس ،دازدرهای یک منزل یا کل یک ساختمان بپمینیمال به طراحی اتاق

مهنددس بدرای اسدتفاده از جزئیدات بده منظدور زیندت دادن،  به عبدارت دیگدر در ایدن سدبک،  (1صورت شفاف بسازد )تصویر

 (2: 1363، یکند و سعی دارد از حداال امکانات بیشترین بهره را ببرد  )عباسیترین تالشی نمکوچک

 هنرهای نمایشی و سینما( 4

ا بدر رسداندن نهداند و مبندای آسازی ساخته شدهمی فیلدهچیهای پیکنیکمینیمالیسم در سینما، آثاری هستند که به دور از ت

کندد و ها را بدرای مخاطدب حدذف میبه مفهومی دیگر، سینماگر، تا جای ممکن واسطه ترین شکل ممکن است مفهوم به ساده

ای ویژه، موسدیقی هتواند جلوهها میاین واسطه گیرد فرم را در خدمت رساندن مفهوم و ایده به شکلی ساده و نمایان به کار می

همچندین پیرندگ  رود در بسیاری از آثار مینیمال سینما، کارگردان بده سدران نابدازیگران مدی و روایت داستانی پیچیده باشند 

شدود  آثدار مینیمدال عمومدا آثداری هسدتند بدا های زمانی و بصری نمیرود و دچار دگرگونیها، به صورتی خطی پیش میفیلم

   شوند های سینمای عامه پسند میکمتر وارد جریان مخاطب خاص و محدود، و

                                                 
1 Serialism 
2 Pierr Boulez 
3 Karlheinz Stockhausen   
4 La monte Young 
5 Terry Riley 
6 Philip Glass 
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 1در حومه پاریس، طراح: لوکوربوزیه 1331ویال ساوا ساخته شده در سال  -1تصویر

 (252: 1332)سمیع آذر، 

 

، آثدار 5کدیم کدی دوک ،4، بدرادران داردن3جدیم جدارموش ،2روبر برسدونمعروف و برجسته مینیمال می توان  هایکارگرداناز 

 نام برد  را 7و عباس کیارستمی 9اب شهید ثالثسهر

 نقاشی( 5

باشدند، نگاهشدان بده یدک روش منطقدی و مفداهیم  نقاشان مینیمال بیش از اینکه به احساسات شخصی و بیان آنها عالاه مند

اسدتفاده از  های راسدت بسدیار اسدتفاده جسدتند، وها از خطو جاذبه بود  مینیمالیست یای ریاضفیزیک عمومی مانند تصاعده

هدای بده کدار بدردن رندگ ، وهای حدداالاز رنگاستفاده  برهنرشان را برای محصوالت تجاری ممنوع کردند  این نقاشان سعی 

، 11مارک روتکو، 6یت موندریان، پ8میر مالویچیکازتوان معروف و برجسته مینیمال می نقاشاناز  (2)تصویر  بودندخالص و اصلی 

 را نام برد   12فرانک استال، 11سل لویت

 مجسمه سازی( 6

، دان 14، دونالدد جداد13کدارل آنددره آثدارآیند؛ از جمله ترین آنها نیز محسوب میترین آثار مینیمالیستی، اطعا رادیکالشاخص

هایی ساده و سده های اصلی آثار مینیمالیستی هستند  همه این آثار ترکیبکه همگی حاوی ویژگی 19رابرت موریس و 15فالوین

آنها عموما متشکل از یک واحد پایده یدا مبندا هسدتند بدرای  (3)تصویر  باشندبتنی بر یک مربع یا مکعب مستطیل میبعدی، م

تری که بعدها از تکرار هماهنگ آنها پدید آمدند  این روش تکرار، بطور مفرطی ساده و عاری از پویایی است تدا کارهای گسترده

                                                 
1 Le Corbusier 
2 Robert Bresson 
3 James R. "Jim" Jarmusch 
4 Jean-Pierre Dardenne 
5 Kim Ki-duk 
6 Sohrab Sales 
7 Abbas Kiarostami 
8 Kazimir Malevich 
9 Piet Mondrian 
10 Mark Rothko 
11 Sol Lewitt 
12 Frank Stella 
13 Carl Andre 
14 Donald Judd 
15 Dan Flavin 
16 Robert Morris 
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یک چیدز »تناب شود؛ یک تفکر صریح و ااطع که ایده اساسی آن به تعبیر دونالد جاد آلیسم زاید اجاز هر گونه پیچیدگی و ایده

  (151: 1361)سمیع آذر،  است  «بعد از چیز دیگری

 

 
 مایع رنگی روی بوم، طراح: فرانک استال -2تصویر 

 (141: 1331)افشار،

 

 
 حجم مینمال، طراح: دونالد جاد -3تصویر 

 (5: 1332)بچلر، افشار، 
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 عکاسی (1

عکاس تمام زواید و حواشی صحنه را حذف کرده و تمرکز خود را بر سدوژه  ؛زندگرایی حرف اول را میساده این نوع عکاسی،در 

ویات و پیام خود را با همدان یکدی دو نَکند تا تمامی مَدهد و سعی میارتباط بین عناصر بصری به جا مانده در صحنه ارار می و

 (4)تصویر  ننده انتقال دهد عنصر باای مانده به بی

 

 
 مینیمال به سبک عکاسی -4تصویر 

(www.lenzak.com) 

 

 های مختلف ارتباط تصویریکاربرد مینیمالیسم در زیر شاخه

رسد، به دیگران هم نشدان می بیند و به نظرش بدیع، آموزنده و جذابکند، میانسان همواره در تالش بوده که آنچه را حس می

  شکوفایی شگفت آور ارتباط تصویری در زمان کنونی، به عنوان یک ابدزار کندتصویر، این امر را تسهیل می دهد، و ارتباط از راه

ارتباطی پر ادرت و یک جز کلی در فرهنگ بصری انسان امروز، نیاز طراحدان و داندش پژوهدان را بدرای فهدم ماهیدت ارتبداط 

در وادت انسدان گرفتدار امدروز جویی دهد  انتقال سریع و بدون فوت وات پیام به مخاطدب، موجدب صدرفافزایش می تصویری

کنند  کاربرد تصاویر جهت سریع انتقال بودن ها نقش کلیدی ایفا میشود  از این رو در عصر پرشتاب کنونی، که در آن لحظهمی

 کند رسانی، منزلتی دوچندان پیدا میپیام

بینیم، تاثیرات شگفت انگیدزی بدر احسداس و شخصدیت دروندی و در نتیجده ه ما به عنوان تصویر در دنیای اطراف خود میآنچ

رویکرد رفتاری ما دارد  انسان با دیدن اطراف خود و در گذر زمان )به طور روز افزون و به شیوه اکتسابی( بر دانش بصری خدود 

 (24، 1387افزاید  )کوکبی، می

غدات و بازریدابی و عرضده مناسدب تولیددات یگیری گرافیک به معنی امروزی آن پس از انقالب صنعتی با نیاز به تبلزمینه شکل

های هندر مددرن و نیازهدای ارتبداطی در و طراحی گرافیک از آغاز ارن بیستم بر اثر جنبش ؛جهت مصرف بیشتر آنها ایجاد شد

ای واحدبندی شده که کشورهایی مانند سوئیس به ساختاره به ویژه در دوران دو جنگ جهانی متحول گردید  طراحان گرافیک،

های بصری برای سازماندهی اطالعات و پیام رسدانی بده وسدیله های ریاضی بود، روی آوردند به هدف ایجاد برنامهمتکی بر نظام

تصداویر نقدش  ،یزی و صنعت چداپتصویر که مورد توجه طراحان ارار گرفت  امروزه با تحوالت ایجاد شده در عکاسی، نشر روم

هدا، بده جهدانی تصدویر محدور وارد گویندد از جهدان کلمدات و واژهبرخی از دانش پژوهان میای که بسیار مهمی دارند  به گونه

 (98: 1362ایم  )عزیزی یوسفکند، شده

های هنری در ایدران تاسیس دانشکدهاش از زمان ی طوالنی ندارد  در وااع این هنر به معنی امروزیگرافیک معاصر ایران سابقه

مطرح شده است  تا ابل از آن به دلیل نبود هیچ گونه سابقه آموزشی و پژوهشی در زمینه گرافیدک، آثدار بده صدورت عیندی از 

 (353: 1375های غربی الهام گرفته و هنرمندان راهی جز تقلید نداشتند  )حلیمی، نمونه
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 طراحی پوستر( 1

تدوان رود اما نمیی به کار میسی وارد شده و به معنی آگهی دیوارهای اخیر به زبان فارسی است که در دههایی انگلیپوستر واژه

بدرای  A4ی حددود هایی که در انددازهشود، لزوما پوستر است  برای مثال: آگهیگفت که هر نوع آگهی که روی دیوار نصب می

 (125: 1387شوند  )مهاجر، شود، پوستر محسوب نمیو روی دیوار نصب می اطالع رسانی مراسم ترحیم چاپ

اندد  از جملده اسدتاد پوستر از کلمه اعالن و آگهی نیز استفاده نمودهی در بعضی از کتب، استادان و صاحب نظران به جای واژه

 (63: 1382)ممیز، ممیز که در بعضی از مقاالت خود به جای پوستر واژه اعالن را به کار برده است  

های مینیمال، دنیای پوستر ایران تاثیر بسیار زیادی از این سبک هنری گرفته است  در طراحی انجدام شدده بده با ظهور گرایش

شود فقط چیزهای مهم نگه داشته شود و بقیه موارد حذف شدود  مینیمالیسدم بدرای خدالص سبک مینیمال در ایران سعی می

ها و اشدکال سداده، ایدن اابلیدت را ایجداد با تشکیل شدن از رنگ هنر مینیمالناصر اشتباهی است  شدن از چیزهای اضافی و ع

بدا  انطراحد هایی از پوسدتر مینیمدال ایدران اسدت کده( نمونده5)تصویر کند که به راحتی به ذهن سپرده و یاد آورده شود  می

    شدندخلق اثری خالق  باعث و حذف تصویر و نوشتار اضافی گیری از حفظ مهمترین عناصربهره

 

 
 مینیمالپوسترهای  -5تصویر 

 علی عمرانیسمت چپ پایین:  -سمت راست پایین: پریسا تشکری -طراح پوسترهای باال: تهمتن امینیان 

(www.ideyab.com) 
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 طراحی نشانه( 2

گیدرد ایدن فرآیندد ارتبداطی تعامدل میها که در فرآیندی ارتباطی ادرار آرم یک نشانه میانجی است بین افراد جامعه و سازمان

 (1361مجرای ارتباطی رمزگان )پهلوان،  -4موضوع پیام،  -3گیرنده،  -2فرستنده،  -1سازنده دارد : 

دهدد  )خیدری، آرم نشانه تصویری و یا نوشتاری خالصه شده بسیار ساده است که معنی و مفهوم موضوع را به شکلی نشدان می

1389 :33) 

کند  نشانه باید بی هدیچ سدخن یدا خود جلب می گذارد و چشم را به شدت بهوفق به سرعت بر مخاطب تاثیر مییا نشانه م آرم

نشدانه خدوب بایدد آنچندان  د ها متمایز سازتشخیص باشد و دارای انسجامی باشد که آن را از دیگر نشانه کالمی به سرعت اابل

تبار خود را حفظ نموده و اابل استفاده باشد  ویژگی یک نشدانه یدا یدک اع اوی و معتبر باشد که تا مدت زمان طوالنی همچنان

شدود  کده از اصدالت ایدده و اصدل هندر های ایرانی دیده میکه در طراحی بعضی از نشانه ت؛نماد خوب، سادگی یا ایجاز آن اس

 (9)تصویر  مینیمال استفاده شده است 

 

 
 مینیمالهای نشانه -6تصویر 

(www.taban-golestan.ir) 

 

 طراحی جلد کتاب( 3

شدود ترکیب و کنار هم ارار گرفتن صحیح محتوا، طراحی و دیگر اجزای گوناگون است که باعث می در فرآیند تولید یک کتاب،

هدای متندوع آن، و اابلیدت محصول نهایی، شکلی منسجم داشته باشد  عالوه بر معقوله طراحی گرافیک، شناخت صنعت چداپ

سدازی ارنهدا ای تلخ و شیرینی از یک طراحی جلد کتاب به وجود آورد  هر چند توسعه و پیشرفت جلد و کتابهتواند تجربهمی

های روز افزون صنعت چاپ، فرصت تولد آثدار شنی خالایت به همراه اابلیتکیفیت امروزی برسد اما همیشه چا زمان برده تا به

 آورد نوین و خالاانه را به وجود می

هایی هستند که مخاطب به محض توجده بده کتدابی خداص آنهدا را فت طرح جلد و عنوان آن یکی از اولین مولفهشاید بتوان گ

بینند و جز اولین عواملی هستند که ممکن است مخاطبی را به کتاب خاص جذب کنند و یا باعث شوند مخاطب بده کتدابی می

 (131: 1361دیگر توجه نکند  )اکبری تبار، 
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 حدوزه هاى مختلفبخش در هنرى مینیمال سبک این تامل است  اابل نیز کتاب جلد طراحى بر مینیمال رهن تاثیرات بررسى

 در انجام شدده جلد هاىطراحى به گذرا نگاهى هستند  با تررنگ پر این تاثیرات هایى،بخش در و داشته تاثیر گرافیک طراحى

 حدداال و بنددىترکیب در عمودى و افقى اصلى خطوط و تخت، ثىخن هاىرنگ از استفاده مانند، هایىویژگى اخیر، هاىسال

 شود  مى دیده کاربرد رنگ

 را شما که شده استفاده کلیدى نمادهاى از آنها طراحى گذارند  درمی اول لحظه در را تاثیر بیشترین معاصر، جلدهاى طراحى

 یدک از اسدتفاده مقابدل در و جلدد کتداب کدردن نشلو از پرهیز سازد مى کتاب مطالب از مهمى بخش یا موضوع کلى متوجه

 در این سبک ظهور با (7)تصویر  شود مى دیده خوبى به هاطراحى این در تصویرى جلوه بیشتر خلق براى محکم بندىترکیب

 در جدیدد هداىبافت یدا خداص هاىااب از استفاده و کرده بیشترى پیدا اهمیت کتاب مادى ساختار نوع و جلد بافت طراحى،

 طراحدى در تدایپوگرافى ورود مطرح اسدت، جلد طراحى بخش در که موضوعاتى مهمترین از اند  یکىشده پدیدار طراحى جلد

 براى اىویژه حروف جذابیت کمک به اصلى موضوع بیان و شده کننده تعیین بسیار نقش حروف دیدگاه، این با زیرا است، جلد

 فدروش ساده در جلدهاى طراحى دارند، ادعا که است شده دیده گرایشات این با هم هایىمخالفت البته کند مى ایجاد مخاطب

 ادرار ادوى بنددىترکیب یک کنار در خالاانه بسیار ایده یک زیرا اگر نیست، طور این یقین به اما دارد  معکوس تاثیر هاکتاب

 (59 -55: 1361)بوذری،  .کرد خواهد جلب خود به را اىبیننده هر گیرد، چشم

 

 
 جلد کتاب دسر، طراح: مجید زارع -1تصویر 

(www.roozrang.com) 
 

 بندیطراحی بسته( 4

اابل ابدول باشدد تدا  بندی باید از هر دو بُعد کارایی و زیباییهای خالاانه است  طرح بستهبندی نیازمند صرف زمان و ایدهبسته

بندی است  هدف اصلی صدر طراحی بسته کارایی همیشه دربتواند محصول را برجسته نمایش داده و فروش آن را افزایش دهد  

 ت سا هاهای فروشگاهبندی، نگهداری و حفظ محصول بر روی افسهبسته

بندی باید به افزایش و سهولت فروش نیز کمک نموده و در بعضی از مدوارد، حتدی روش جدیددی بدرای مصدرف آن طرح بسته

اصول زیبایی شناختی نیدز  د گذاربندی تأثیر میر هزینه حمل و نقل و تولید بستهمحصول خاص ارائه دهد  تولید و توزیع نیز ب
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کنیم  با ای برخوردار است  بسیاری از ما وات زیادی صرف خرید از فروشگاه و سوپرمارکت نمیدر عصر دیجیتال از اهمیت ویژه

ر این حالت، مشتریان به جای لمدس بسدته فیزیکدی های اینترنتی، مشتریان هر روز در حال افزایش هستند  دامکانات فروشگاه

 ت بندی بسیار مهم اسکنند  از این رو، زیبایی و جذابیت طرح بستهمحصول، فقط طرح دیجیتالی آن را مشاهده می

هویتی  های ساده،بندی فرمها باشد  در بستهترین عنصر طراحی بستهدنیمان یاد تواند مهمترین و بهبندی میفرم یا شکل بسته

 (52: 1362دهند  )عزیزی یوسفکند، های خاص و فانتزی حسی از یک کاالی مدرن را ارائه میو فرم تر دارندرسمی

بندی بنددد  در بسدتهذهدن مخاطدب نقدش میر تر دنواز بوده و به خاطر اعمال سادگی، راحدتبه شدت چشم طراحی مینیمال

 ته  زیرا سبب شده که خریداران دایقا ظاهر محصدول مدورد نظدر خدود راارار گرف محصوالت هم طراحی مینیمال مورد توجه

 (8)تصویر  .مشاهده کنند

 

 
 بسته بندی شامپوهای سیو، طراح: تورج صابری وند -8تصویر 

(www.roozrang.com) 
 

 ( طراحی گرافیک محیطی5

شود، در نتیجده نیداز بده ها افزوده میاکن در آناند و روز به روز بر تعداد افراد سامروزه شهرها به صورت وسیعی گسترش یافته

های هدایت بصری نظم یافته، که براساس اوانین علمی گرافیک محیطی تدوین یافته باشند بدیش از گذشدته احسداس سیستم

ه، دو های گرافیک محیطی داشدتشود  این نیاز در کشوری مانند ایران که سابقه نه چندان طوالنی در آموزش و اجرای پروژهمی

 (18: 1384چندان است  )نورونی، 

ها و زوایدای رسانی در روزگار ماست و در جوامع به اصطالح پیشرفته، در همده زمیندهطراحی گرافیک از عوامل امر تبلیغ و پیام

زندگی حضوری محسوس دارد  گرافیک محیطی از یک سو بخش مهمی از محیط و اشیای پیرامون خود را بر مبنای معیارهدا و 

دهد و از سوی دیگر به واسطه زبدان گرافیدک، بدا محدیط و اشدیا و انسدانهای دیگدر الگوهای زیبایی شناختی گرافیک شکل می

 ،سلط بر فرهنگ محیط، بیشدترین اهمیدت را در کدار گرافیدک محیطدی داردتکند  شناخت و گو کرده و ارتباط برارار میگفت

تواند آشناترین بیان و ارتباط را بدا بینندده برادرار یق داشته باشد به آسانی میواتی طراح با فرهنگ و روحیه جامعه آشنایی عم

 (29: 1381کند  )تجویدی، 

های مناسدب جهدت تعامدل و تلفیدق بدا توان یکی از گزینهاش میهنر مینیمال با توجه به تعریف، نوع اجرا و بسترهای اجرایی

نو و هماهندگ بدا فرهندگ و سدنت جامعده شدود  هندر مینیمدال در  هنرهایی چون گرافیک محیطی باشد  و سبب خلق آثاری

 (6های شهری موثر باشد  )تصویر تواند در کاهش هزینهگرافیک محیطی تا حد زیادی می
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 تبلیغات محیطی بانک ملت، طراح: تهمتن امینیان -3تصویر 

(www.ideyab.com) 

 

 ( طراحی گرافیک متحرک6

ها دگرگون شده و روز به روز بیش از حدد و مدرز تصداویر سداکن افیک همراه با تغییرات رسانهامروزه دامنه و گستره طراحی گر

عبور کرده و خود را در االب گرافیک متحرک نمایان ساخته است  گرافیک متحرک از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار در رشدد و 

های تعاملی )مالتی مددیا( شدده اسدت و از آن    ( و رسانهینما، تلویزیون، اینترنت، تلفن همراه وهمگیر شدن رسانه دیجیتال )س

 -58: 1362فدر،  )المعی، امامی رسانه سینما و تلویزیون دارد ای با هنر جایی که حرکت در ذات آن تعریف شده، سنخیت ویژه

56) 

الاانه مورد ستایش ارار خ ، که از طرف بسیاری از طراحان به عنوان گرایشی محبوب وگرافیک متحرکدر طراحی  مینیمالیسم

 « سدتسادگی بهتدر ا»اند ی طراحی خود کردهنسلی این شعار را دستمایه گرفته، امروزه خیلی مورد توجه است  طراحان از هر

گرایی بدا حدداالو ای خلق کردندد  طراحان گرافیک متحرک با استفاده ار تعداد کمی اشکال و جزئیات سمبلیک اثر فوق العاده

 (11)تصویر  د تاثیر بیشتری بر مخاطب اثر بگذارند انتوانسته
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 آگهی تبلیغاتی هفتمین همایش تخصصی حمل و نقل و ترافیک، طراح: استودیو چپ چین -11تصویر 

 )نگارنده(

 

 نتیجه گیری

ن هنرمند بدر میالدی دارد  در این مکتب، بیا 91گرایی، مکتبی است که ریشه در جنبش هنری دهه مینیمالیسم یا همان ساده

هدای هندسدی و ها تا حد فرمسازی فرمسازی و خالصهشد  سادههای معمول عرضه میهای ساده و عاری از پیچیدگیپایه روش

های مختلدف هندر ) ادبیدات، موسدیقی، ها از خصوصیات برجسته آثار مینیمالیسم بود  این جنبش در حوزهاستفاده ناب از رنگ

سدازی برآمدده از ایدن سازی و عکاسی( هم رواج پیدا کرد  همچنین تمرکز بدر سدادگی و سادهسمهمعماری، سینما، نقاشی، مج

 های دیگر از جمله تبلیغات و ارتباطات تاثیر فروانی داشته است مکتب، در زمینه

ی دیدده شددن، هداتر از آن به یاد ماندن است  یکدی از راهای نیست و سختدیده شدن آثار هنری در هیاهوی شهری کار ساده

متفاوت بودن است  درک فضای موجود یعنی فضای شلون و پر همهمه کار مشکلی نیست  نقطه مقابدل ایدن شدلوغی سدکوت و 

رسدد اینجاسدت کده صدایی است  در این میان ما به عنوان مخاطب به دنبال فضایی هستیم برای آرامش و تامل  به نظدر میبی

دهدد کدامال منطقدی و ترین حالدت را میبیانی که به ما اجازه تامل و دریافت پیام در سریعاستفاده از گویش مینیمال به عنوان 

چگونه ارتباط تصویری تحت تاثیر هنر مینیمال ارار گرفته است؟ با که  پژوهش این استرسد  سوال اصلی مورد نیاز به نظر می

لیسم بر روی اصول اولیه طراحی )مبانی هنرهدای تجسدمی(، که مینیما ایمرسیدههای انجام شده در مقاله به این نتیجه بررسی

های کم تمرکز دارد  و این اابلیت را دارد که به راحتی به ذهن سپرده شود  تعادل، فضاهای منفی، تایپوگرافی و استفاده از رنگ

ند کم به نسبت کل را در کشدور چ هایی از تبلیغات مینیمال، هرنهتوانیم نموو همینطور به راحتی به یاد آورده شود  امروزه می
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گیر روشدنفکر هایی که آنها را مدیون مدیران خالایدت، طراحدان هدفمندد و همچندین مددیران تصدمیمنمونهخودمان ببینیم  

 دهند هستیم گونه تبلیغات را میی خودنمایی اینها و موسساتی که اجازهشرکت

کندد و کدار یدک می ن هستند  آن که بیش از پارامترهدای دیگدر تمدایزگرافیک به دنبال آکه همه طراحان  خالایت آن چیزیِ

، برای ارتقا کار خود از استانداردهای رعایدت شدده شودنماید  بنابراین پیشنهاد میبهتر می هنرمندان را نسبت به دیگر هنرمند

   تا اثری خالق و تاثیرگذار خلق کنیم  ؛در هنر مینیمال استفاده کنیم

 منابع
 ها  تهران: نشر سمت (  گرافیک تبلیغات چاپی در رسانه1387اجر، کامران )افشار مه

  151 -128، ص 5(  مطالعه در باب فرآیند طراحی جلد کتاب  کتاب مهر، شماره 1361اکبری تبار، علی اکبر )

  57 -52، ص 196هنر، شماره (  هنر مینیمالیسم و تاثیر آن بر طراحی گرافیک معاصر امریکا  کتاب ماه 1361بوذری، محمد مهدی )

 (  ارتباط تصویری از چشم انداز نشانه شناسی  تهران: نشر دانشگاه تهران 1361پهلوان، فهیمه )

  36 -24، ص 21 -21(  بررسی گرافیک محیطی شهر تهران و تاثیرات فرهنگی آن  جلوه هنر، شماره 1381تجویدی، فاطمه )

 هران: انتشارات انجمن هنرهای تجسمی   ت1(  گرافیک 1375حلیمی، محمد حسین )

  33 -31، ص 3(  شیوه اجرایی لوگو تایپ در نرم افزار  مجله گرافیک و چاپ، شماره 1389خیری، فروزان )

  119 -61، ص 89 -85(  مینیمالیسم  فصلنامه هنر، شماره 1361روشن، نرجس )

 هان  تهران: نشر نظر (  انقالب مفهومی: تاریخ هنر معاصر ج1361سمیع آذر، علیرضا )

  67(  مینیمالیسم: هنر ساده گرایی  نشریه هما، شماره1363عباسی، طیبه )

  54 -51، ص 178(  گرافیک در بسته بندی  فصلنامه هنر، شماره 1362عزیزی یوسفکند، علیرضا )

  73 -98، ص 175(  گرافیک در صنعت نشر  فصلنامه هنر، شماره 1362عزیزی یوسفکند، علیرضا )

  25 -24، ص 127(  گرافیک: ادرت ارتباط تصویری  نشریه تندیس، شماره 1387کوکبی، مهرناز )

  کتاب ماه هنر، 1381 -1361(  تاثیر گرافیک متحرک بر طراحی عنوان بندی فیلم ایرانی 1362المعی، یاسر؛ امامی فر، سید نظام الدین )

  93 -58، ص 181شماره 

  16 -18، ص 97های عمومی  نشریه تندیس، شماره ت گرافیک محیطی در مکان(  اهمی1384نورونی، ستاره )
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