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های سال 57تا انقالب بهمن  32های کودتای مرداد اگر از منظر مطالعه تطبیقی به پوستر در ایران نگاه کنیم، حد فاصل سال

احمد، رضا براهنی و سیمین درخشش و اوج هنر در ایران است، چراکه بستر و خیزش اجتماعی فراهم شده که در آن جالل آل

تقاد به وضع کشور دارند. شاعرانی چون شاملو، کسرایی، گلسرخی و اخوان ثالث نیز هر هایی در اندانشور در آثار خود کنایه

، «خشت و آینه»، «شب قوزی»هایی چون یک به زبانی فریاد اعتراضی نسلی هستند. موج نوی سینمای ایران نیز فیلم

کند. در تئاتر، را عرضه می …، «هاگوزن»، «طبیعت بیجان»، «آرامش در حضور دیگران»، «تنگسیر»، «گاو»، «قیصر»

زنند و در موسیقی نیز خوانندگانی چون فریدون ای میهای تازهرابط حرفنویسانی چون ساعدی، یلفانی، و حکیمنامهنمایش

سرایانی چون ایرج جنتی عطایی، اردالن سرفراز و شهیار قنبری، هر یک به نوعی فروغی، فرهاد مهراد، و مازیار؛ و ترانه

های های اجتماعی و سیاسی ساخته شود و درنتیجه پوسترتراض مردمشان هستند. در چنین بزنگاهی بدیهی است فیلمصدای اع

 وبوی دیگری داشته باشد.ها رنگاین فیلم

درا اند، در آغاز چانوخمی را پیمودهتا به امروز راه پرپیچ« دختر لر»های فیلم در ایران تاریخ طویل و درازی دارند؛ از پوستر

سازد، پس از آن طراحان ارمنی هستند که از دانش نقاشی و گرافیکی که در روسیه فارسی در هند پوستر می هایواکر برای فیلم

کنند. طراحانی چون موشخ و ناپلون سروری، میشا گیراگوسیان، هایک اُجاقیان نسلی های ایران استفاده میاند، در پوسترآموخته

، «بازگشت مشهدی عباد»، «مادر»، «توفان زندگی»هایی چون کنند؛ پوستر فیلمایران را طراحی میهای فیلم در از پوستر

ویژگی این پوسترها همان نگاه «. شیرمرد»، «هامردها و جاده»، «چشمه آب حیات»، «نشینی در جهنمشب»، «آخرین شب»

 که در اوست.تراود های فارسی است، از کوزه همان میگر فیلمپسند و روایتعامه
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کنند، پوستر هایی فراخور خود را طلب میآید، که پوسترخورشیدی جنبشی در سینمای ایران به وجود می 40با آغاز دهه 

بار توسط طراحانی که در دانشکده هنرهای زیبا تحصیل این… و« هامغول»، «قیصر»، «پستچی»، «گاو»هایی چون: فیلم

ها به شمار ثقالی، مرتضی ممیز، عباس کیارستمی از طراحان شاخص پوستر در آن سالشود. فرشید ماند، ساخته میکرده

گذارد. او که در آثارش بیانی قاطع های سینمایی این نسل مرتضی ممیز میها و پالکارتروند. اما بیشترین تاثیر را بر پوسترمی

های رو او برای فیلمخصوصیتی دارند. از این هایی است که چنینو صریح و مردانه دارد، گزینه مناسبی برای پوستر

… هایی چون: سهراب شهید ثالث، بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، پرویز کیمیاوی، علی حاتمی وکارگردان

اش بر یها به اهمیت کار خود آگاه نیست. پوسترهای سیاسی و اجتماعسازد. شاید خود او در زمان ساخت این پوسترپوستر می

تر و از همه مهم« هامغول»، «خاک»هایی چون های او برای فیلمشک پوسترکند، اما بیلبه تیز تیغ سانسور حرکت می

های رئالیستی از شود. او استفاده از نقاشیهای اعتراضی در چند نسل بدل میهایی ماندگار از پوستر فیلمبه آیکون« هاگوزن»

هایی با کنتراست باال و گرافیکی گذارد و به استفاده از عکسها رایج بود، کنار میهای فیلمفارسیرستاره فیلم را که در پوست

کند. طراح مهم دیگر فرشید مثقالی است، گرچه عمده های فیلم تزریق میای را به پوسترآورد و هیجان و تکنیک تازهروی می

کند، اما پوسترساز سب جایزه بولونیا بابت آن کتاب کسب میو ک« ماهی سیاه کوچولو»شهرتش را از تصویرسازی کتاب 

هایی را در کارنامه خود دارد. اما تاثیر مهمش پوستر« شازده احتجاب»و « گاو»، «پستچی»های توانایی است که طراحی فیلم

زاده از ، رضا عالمه«دار»سازد. پوستر فیلم های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میها و رویداداست که برای فیلم

 رود.های توقیفی قبل از انقالب به شمار میپوسترهای مهم فیلم

های نخست انقالب تولید و کنند. در سالهای سیاسی و اجتماعی رنگ عوض میپس از انقالب شرایط عوض شده و پوستر

های فارسی هستند با همان های فیلمهمان پوسترها شود، پوسترشود، پس از آن هم که تولید فیلم بیشتر میساخت فیلم کم می

های تحت حمایت و سفارش بنیاد سینمایی های فیلماند. به جز برخی پوستروروی شرایط روز را به خود گرفتهتکنیک که رنگ

های جرگه فیلمشمارند. در فردی داشته باشند، بسیار انگشتهایی که طراحی شاخص و منحصربهفارابی و چند مورد استثنا پوستر

را. اما پوسترهای دیگر « ایآژانس شیشه»سازد و علی وزیریان را می« عروسی خوبان»سیاسی مجید اخوان پوستر فیلم 

ور های گیشه غوطههای فیلم در کلیشههای ممیز و مثقالی را ندارند. امروز هم که دیگر پوسترجسارت و قدرت و نوآوری پوستر

 ای خواند و طلب مغفرت کرد؛ تا شاید روزی رستاخیز دیگری در پوستر فیلم ایران به پا شود.ها فاتحهاند و باید برای آنشده

. 

 

 


