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 واکاوی مفهومی 
 پوستر های سیاسی در ايران، 

از منظر مکتب فرانکفورت
)با تأکید بر انديشه های والتر بنیامین(

محمد�مهدی�فرهنگی��
دانشجوي دکتراي تخصصي سیاست گذاری عمومي، دانشگاه آزاد اسالمی
info@mehfa.ir

ساناز�باحجب�قدسی��
دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسالمی

 info@sanazghodsi.ir

دکتر�محمد�رضا�مايلي��
دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی

 mr_mayeli42@yahoo.com

چکید�ه
پوستر به عنوان رسانه گرافیکی و نوظهور، پدیده خبری و تاثیرگذار در اطالع 
با  ایران  در  شمسی  چهاردهم  سده  ابتدای  از  که  می آید؛  شمار  به  رسانی 
ظهور در عرصه کاریکاتور، تئاتر و سینما رشد و غنا یافت و مفاهیم سیاسی، 

اقتصادی، اجتماعی در بطن پوسترهای طراحی شده، جایگاه و تبلور نمود. 
این جستار، با بهره مندی از روش تحلیل محتوایی به شیوه کتابخانه ای است، 
که با بررسی مفهومی پوسترهای سیاسی بر مبنای اندیشه های والتر بنیامین 

)اندیشمند مکتب فرانکفورت( است. 
یافته ها حاکی است از، روند تصویرسازی سیاسی در قالب پوستر در مواردی 
با بدل شدن هنر  ایران،  تاریخ معاصر  انجام شده، در  به سفارش حکومت 
ارزشی پوستر به هنر عامه پسند، متناسب با رویکرد سمبولیستی بنیامین به 
مقوله هنر بوده که بر مبنای آن مفاهیم و مضامین مورد نظر جهت انتقال 
به صورت غیر مستقیم و رمزگونه ارائه می گردید و صرفا گروه های خاصی 
از افراد جامعه قادر به درک و دریافت پیام نهفته در پس تصویرگری های 
اقتصادی  و  اجتماعی  بوی  و  رنگ  بیشتر  مفاهیم  همچنین  بودند.  سیاسی 

داشت تا سیاسی.
بعد  و  قبل  سال های  در  پوسترها  تصویرسازی  روند  که  بود  حالی  در  این 
انقالب و تا پایان جنگ، مخالف و متفاوت رویکرد هنر آیینی اندیشه بنیامین 

به مقوله هنر بوده است.
واژگان�کلیدی

پوستر سیاسی، مکتب فرانکفورت، والتر بنیامین، اکسپرسیونیسم، سمبولیسم.
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مقدمه
مکتب فرانکفورت1، نام مکتب و میراثي فکري- 
نظري، گروهي از روشنفکران برجسته آلماني 
دهه 1930  در  که  )مقدم  فر، 1388(  است. 
میالدي توسط ماکس هورکهایمر، در قالب یک 
فرانکفورت  در  اجتماعي  پژوهش هاي  انجمن 
در  مکتب  این  فعالیت  عمده  شد.  تأسیس 
اجتماعي،  علوم  فلسفه  به  مربوط  زمینه هاي 
جامعه شناسي و نظریه اجتماعي نئومارکسیستي 
پایه  بر  را  خود  تحقیقات  مؤسسه  این  است. 
بینش کارل مارکس و زیگموند فروید از منظر 
اجتماعي- فلسفي در جوامع سرمایه داري، آغاز 

و مورد نقد و بررسي قرار داده است. 
و  ایجاد  که  مکتب  این  نظریه پردازان  هدف 
تغییر سیاسي و اقتصادي و فرهنگي را براي 
جوامع سرمایه داري دوران خود، تغییر بنیادي 
مي دانستند، این بود که به مدد آثارشان و با 
افشاي تضادهاي زیربنایي و جوامع طبقاتي، 
رونده  پیش  و  مثبت  اجتماعي  تحوالت 
مقابل  در  که  مکتب  این  اعضاي  بیافرینند. 
نظریه پوزیتویست ها که مؤید و طرفدار وضع 
موجود و توصیف کننده آن بودند، تفکر آرماني 
جامعه یا وضع مطلوب را ارائه کردند، در واقع 
به دنبال تغییر و حرکت به سوي مطلوب بودند.

از نظر مکتب فرانکفورت، پیدایش و رواج یافتن 
رسانه هاي جمعي و »صنعت فرهنگ« و رخنه 
بي وقفه آن ها در زندگي در طول قرن بیستم، 
نشانگر چرخش از سرمایه داري لیبرالي خود 
تنظیم شونده در قرن نوزدهم به »سرمایه داري 
سازمان یافته و سراپا برنامه ریزي شده« قرن 

بیستم است. )بنت، 2005(
را  فرانکفورت  مکتب  اندیشه،  کانوني  محور 
باید در مفهوم نظریه انتقادي جستجو کرد که 
معطوف به بررسي، مطالعه و تجزیه و تحلیل 
و تبیین جنبه هایي از واقعیت اجتماعي است، 
را  آن ها  وي،  ارتدکس  پیروان  و  مارکس  که 
کرده اند؛  بي توجهي  بدان ها  یا  گرفته  نادیده 

1. Frankfurt School

بیشترین  فراکفورت  مکتب  اساس،  این  بر 
توجهش را به قلمرو فرهنگي1 متمرکز کرده، 
تالش نمودند یک رویکرد انتقادي نظام   مند و 
فراگیر به مطالعات ارتباطات همگاني و فرهنگ 
را آغاز و نخستین نظریه انتقادي درباره صنایع 
فرهنگي را تولید نمایند؛ بر این اساس مي توان 
گفت، توجه به تولید فرهنگ انبوه و عامه پسند 
)ادبیات، موسیقي، فیلم، هنر و ...( که در آن 
برهه  زماني )دهه 30 میالدي( به شدت داراي 
روندي صعودي بود، از نکات ارزشمند رویکرد 

مکتب فرانکفورت محسوب مي شود.
طي دهه 1930 میالدي، این مکتب رویکردي 
انتقادي و فرارشته   اي به مطالعات ارتباطي و 
فرهنگي را بسط داد، که از نقد اقتصاد سیاسي 
به  و مطالعات مربوط  تحلیل متون  رسانه   ها، 
دریافت مخاطبان گرفته تا تأثیرات اجتماعي 
توده   اي  ارتباطات  و  فرهنگ  ایدئولوژیک  و 
با هم ترکیب کرده بود؛ در این راستا بود  را 
که آن ها اصطالح »صنعت فرهنگ« را براي 
اشاره به فرایند صنعتي شدن فرهنگي که به 
تجاري  الزامات  و  مي   شد  تولید  انبوه  صورت 
که این نظام را به پیش مي   راند، ابداع نموده 
و بر مبناي آن، همه مصنوعات فرهنگي را که 
به رسانه   هایي توده   اي بدل شده بودند، درون 
بافت تولید صنعتي، که در آن کاالهاي صنایع 
تولیدات  سایر  همانند  ویژگي   هایي  فرهنگي، 
انبوه از قبیل کاالیي   شدن، استاندارد شدن و 
تولید انبوه را به نمایش مي   گذاشتند، تحلیل 
صنایع  خاص  کارکرد  منظر،  این  از  کردند. 
براي  ایدئولوژیک  مشروعیت  ایجاد  فرهنگي 
در  افراد  ادغام  و  کنوني  سرمایه   داري  صنایع 
به  مختص  اجتماعي  صورت   بندي  چارچوب 
خود ارزیابي گردید؛ چرا که به اعتقاد اعضاي 
ابزاري است  عامه  فرانکفورت فرهنگ  مکتب 
براي شکل دادن و پروراندن اعضاي جامعه اي 
یا  و  کل گرایانه  و  کالن  مدیریت  تحت  که 
تمامیت خواه قرار دارند )نوذري، 1384: 263(.

 بر این اساس، نظریه پردازان مکتب فرانکفورت، 
انتقادهاي مهمي بر آنچه که »صنعت فرهنگي« 
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مي خواندند، وارد کرده اند. )ریتزر، 1374: 202( 
چرا که از منظر آنان، صنعت فرهنگ تولیدکننده 
چیزي است که به »فرهنگ انبوه« یا »فرهنگ 
پدیده اي  فرهنگ  این  است.  مشهور  توده اي« 
عیني و واقعي نیست، بلکه فرهنگي است کاذب، 
مخرب  و  طبیعي  غیر  شده،  مادي  نادرست، 
پیش  از  عقاید  از  مجموعه اي  القاء کننده  که 
بسته بندي شده تولید انبوه گشته است، که به 
کمک ابزار و سازوکارهاي رسانه هاي جمعي )از 
هر دست، شامل روزنامه، پوستر، رادیو، تلویزیون 
و ...( به خورد توده ها داده مي شود. بر این مبنا 
است که نظریه پردازان انتقادي نگران تأثیرات 
مخرب، سرکوبگر، تحمیق کننده و منفعل ساز این 
صنعت بر توده ها هستند. )نوذري، پیشین: 264(

این  که  است،  باوري  چنین  مبناي  بر  اساسا 
مکتب فکري در تعریف هنر به عنوان یکي از 
اقسام فرهنگ انبوه و عامه پسند، بهترین شکل 
هنر را هنري »انتقادي«  دانسته که با توسل به 
وضعیت آرماني به نفي وضع موجود مي پردازد، 
با استاندارد باالي »صنعت  چرا که کاالهایي 
مخاطب  از  را  تفکر  امکان  هرگونه  فرهنگ« 
سلب نموده، با نهادینه ساختن نیازهاي کاذب 
و آگاهي کاذب در سطحي بسیار گسترده و در 
تمامي سطوح جامعه، زمینه ساز نوعي از خود 

بیگانگي مي گردد. )باتامور، 1373: 64(
روش شناسي تحقيق

این مقاله، با بهره مندي از روش تحلیل محتوایي، 
شیوه  به  اطالعات،  ــردآوري  گ بر  مبتني  که 
کتابخانه اي داده هاي تاریخي است. جمع آوري 
و  اسنادي  مطالعه  با  مقاله  این  در  اطالعات 
کتابخانه اي و در عین حال با بررسي پوسترهاي 
سیاسي طراحي شده در دوره مورد نظر بوده و 
در صدد تشریح و بررسي مفهومي پوسترهاي 
سیاسي بر مبناي اندیشه هاي والتر بنیامین به 
عنوان یکي از اندیشمندان مکتب فرانکفورت 
رویکرد  از  آگاهي  از  پس  مقاله  این  در  است. 
مکتب فرانکفورت به مقوله هنر، این هنر ارزشي، 
به واسطه تأثیري که از فضا و شرایط حاکم بر 
جامعه از سویي و پذیرش نقش عامه پسندي از 

سویي دیگر متحمل شده، به مرور از بار ارزشي 
و تجلی جنبه یکه و جاودان مفاهیم و مضامین 
اثر هنری کاسته شده و به تبع آن، تن به نقشي 
منفعالنه، به جاي نقشي فعال و روشنگرانه در 

اطالع  رساني و آگاه سازي جامعه داده است.
پوستر و سير تاريخي آن در ايران

واژه انگلیسي پوستر که هم معني »اعالن« در 
»پالکات«  و  فرانسوي،  در  »آفیش«  فارسي، 
در زبان آلماني است؛ معرف گونه اي طراحي 
گرافیک، با پیامي روشن و گیرا است که در آن 
از دو عنصر کالم و تصویر استفاده شده است 
منتقل  را  پیامي  و گذرا،  نگاهي سریع  با  که 

مي نماید1. 
پوستر به عنوان رسانه اي خبري، پدیده اي آشنا 
و نیرومند در اطالع رساني به شمار مي آید، که 
از نیمه دوم قرن نوزدهم، با فعالیت »ژول شره« 
و »اوژن گراسه فرانسوي« رواج واقعي پیدا کرد. 
)روحاني و ممیز، 1356( به فاصله سه چهار 
دهه، این گونه گرافیکي از نخستین سال هاي 
با  مشابه  ریختي  در  شمسي  چهاردهم  سده 
نیز مرسوم شد.  ایران  امروزي در  پوسترهاي 
)مسبوق و مراثي، 1393: 99( بر این اساس 
مي توان گفت، طراحي پوستر در ایران، گونه اي 
نوظهور است2، که در تاریخ گرافیک ایران، تا 
با این  سال هاي نخست دهه 1300، گونه اي 

عنوان شکل نگرفته است.
آن،  از  پس  و  اول  جهاني  جنگ  زمان  در 
شاخه اي در هنر پوستر پدید آمد که مي توان 
آن را پوستر سیاسي نامید. سرچشمه پوستر 
سیاسي بیش از هر چیز همان کاریکاتورهاي 
مطبوعات  در  که  بود  نوزدهم  قرن  سیاسي 

منعکس مي شد. )بي مگز، 1983(
اما در دوران جنگ جهاني اول یکباره دولت هاي 
غربي کارآیي تبلیغاتي پوستر را بازشناختند و 
آن را به خدمت گرفتند. مضمون عمده اولین 

1. پیام های پوستر، فوری و کوتاه در زمینه های صنعتی، 
تجاری، سیاسی، حکومت و مانند آن است.

2. در مقایسه با تاریخ طراحی گرافیک، حتی اگر تالش های 
صنیع الملک را آغاز تاریخی طراحی گرافیک ایران فرض کنیم. 

)افشار مهاجر، 1384(.

ت
ور

کف
ران

ب ف
کت

ر م
ظ

من
از 

ن،  
را

ر اي
ی د

س
یا

 س
ی

ها
تر 

س
پو

ی  
وم

فه
ی م

او
واک



شماره 29
فروردین 96

22

پوسترهاي سیاسي مشتمل بر میهن پرستي، 
و  دشمن  تحقیر  سربازي،  خدمت  به  دعوت 
از  اولیه  سیاسي  پوسترهاي  البته  بود.  غیره 

لحاظ هنري چندان ارزشي نداشتند. )همان(
پس از جنگ جهاني دوم، به موازات پوسترهاي 
پوسترهاي  متنوع  انواع  سیاسي،  و  تجاري 
اجتماعي و فرهنگي در غرب رواج گرفت. عالوه 
بر این گرایش هاي متنوعي در هنر پوستر پدید 

آمد. )همان(
سیري که هنر پوستر در غرب طي کرد تا اشکال 
مختلف خود را در زمینه هاي تجاري، سیاسي، 
فرهنگي و غیره به دست آورد، در ایران مشاهده 
نمي شود. زیرا همان طور که چاپ و مطبوعات 
تقریبا یک باره در ایران رواج یافت، به همان گونه 
نیز اشکال مختلف پوستر بي آنکه سیر تکویني 
براي  و  باشند، ظاهر شدند  پیموده  را  خاصي 

مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گرفتند.
با  ایران  اجتماع  حضور پوسترهاي مرسوم در 
مي شود؛  آغاز  تئاتر  مانند  اعالمیه  پوسترهاي 
یاد کرد  اعالن گونه  نوعي  از  هر چند مي توان 
که از حدود یکصد و پنجاه سال قبل در ایران 
ائمة اطهار و  مرسوم بوده است، و آن تصاویر 
اماکن مقدسه یا جمالت و نوشتارهاي مذهبي 
و اخالقي و ادبي بوده که بر کاغذ رسم، نقاشي، 
و تزئین مي شد و به صورت دست ساز یا چاپ 
سنگي در تعداد کم تکثیر مي گردید. )مهرابي، 
صورت  به  که  است  آن  واقعیت  اما،  1371(؛ 
رسمي و قابل استناد، تاریخ طراحي پوسترهاي 
با طراحي پوسترهاي سینمایي  ایران  امروزي 
آغاز شده است )مسبوق و مراثي، پیشین: 101(

اگر بخواهیم سابقه اي براي پوستر چاپي، در 
ایران بیابیم، بایستي در اینجا هم به آگهي هاي 
همگاني اشاره کنیم. منظور اطالعیه هاي چاپي 
دولتي و غیر دولتي است، که در معابر و مجامع 
عمومي نصب مي شد، و پیامي را در معرض دید 
عموم قرار مي داد. مثل اطالعیه هاي مربوط به 
غالبا  آگهي ها  نوع  این  غیره.  و  وظیفه  نظام 
عاري از عناصر بصري جالب بودند، و به صورت 
یکنواخت  با حروف  را  صرف مطالب مفصلي 

ارائه مي دادند. نخستین پوسترهاي مصور هم 
به  نداشتند.  چنداني  ارزش  هنري  لحاظ  از 
عالوه محدودیت فن چاپ در آن زمان بر رشد 

پوسترسازي تأثیر منفي مي گذارد.
در اوایل پوسترهاي سیاسي و فرهنگي عمدتا از 
جانب دستگاه هاي دولتي چاپ و منتشر مي شد 
و غالبا جنبه رسمي و تبلیغاتي آن ها بر جنبه 
هنوز  زمان  آن  در  داشت.  رجحان  هنریشان 
بودند و  نیامده  به وجود  پوسترسازان حرفه اي 
نقاشان در جنب کار خود به طراحي پوستر نیز 
مي پرداختند. از این رو در پوسترها گرایش هاي 
»نقاشانه« بسیار مشهود بود، و تدریجا از میان 
به سوي هنر گرافیک  نقاشان، کساني  همین 
و  نقاشي  هنر  بین  مرزهاي  که  شدند،  جلب 
گرافیک را شناختند و ویژگي هاي هنر پوستر را 
اینان و فارغ التحصیالن  دریافتند. کوشش هاي 
جدید مدارس هنري داخلي و خارجي بود که 
قلمروي هنر پوستر در ایران را وسیع تر کرد و به 
آن تنوع بخشید. از سوي دیگر توسعه تبلیغات 
براي کاالها و مؤسسات تولیدي و خدماتي و غیره، 
موجب رواج پوسترهاي تجاري گردید. به موازات 
پوسترهاي تجاري، پوسترهاي جلب سیاحان و 

پوسترهاي فرهنگي و هنري نیز باب شد.
اکنون تنها دستگاه هاي دولتي نبودند، که به 
پوسترها سفارش کار مي دادند، بلکه مؤسسات 
کارکرد  با  شدن  آشنا  ضمن  نیز  خصوصي 
اجتماعي این هنر آن را براي مقاصد بازاریابي 
منوال  بدین  مي گرفتند.  کار  به  تبلیغات  و 
پوسترسازي گسترش مي یافت، اما پوسترساز 
لحاظ  از  فقط  نه  را  بسیاري  قیود  بود  ناچار 
ممنوعیت هاي سیاسي، بلکه از لحاظ سلیقه 

مشتریان بپذیرد. 
به طور کلي، در سال هاي پیش از انقالب مانند 
سایر هنرها، هنر پوستر نیز نتوانست واقعا در 
جهت اعتالي فرهنگي جامعه و ارتقاء سطح 
عمده  بخش  زیرا  کند.  خدمت  مردم  آگاهي 
نیازهایي که پوستر مي بایستي به آن ها پاسخ 
گوید نیازهاي ناشي از اشاعه مصرف کنندگي 

اقتصادي و فرهنگي بود. 
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این امر از یک سو به نفوذ شکل و محتواي هنر 
پوستر غرب در ایران دامن مي زد، و از سوي دیگر 
مردم را به انحراف اندیشه و ذوق مي کشاند. اما 
با این همه، ما به نمونه هاي جالبي از هنر پوستر 
ایراني در سال هاي گذشته برخورد مي کنیم. این 
نمونه ها غالبا در حوزه پوسترهاي فرهنگي قرار 
مي گیرند و مربوط به فیلم ها، نمایش ها، کتاب ها 
و غیره هستند. توفیق هنري این پوسترها بیشتر 
از آن رو است، که هنرمند پوسترساز، فارغ از 
تحمیل نظریات سفارش دهنده، مي تواند فکر و 

سلیقه و فن خود را بهتر ارائه دهد.
در جریان انقالب اسالمي و پس از آن پوستر به 
ناگهان قیدهاي گذشته را شکست، و در ابعاد 
بي سابقه اي، خود را در جامعه مطرح کرد. در 
این سال ها به مناسبت هاي مختلف، دیوارهاي 
شهرها از پوسترهاي متنوع پوشیده مي شوند و 
با خود پیام هاي مذهبي و سیاسي و فرهنگي 
را مي گسترانند. خصلت همه گیر شدن پوستر، 
طبیعتا مالزم با رشد جنبه هاي هنري آن نیست. 
از این روست که در میان بي شمار پوسترهاي 
اندک  هنوز  هنري  ارزنده  نمونه هاي  امروزي، 
هستند. سازندگان این پوسترها دستاوردهاي 
نحو  به  را  گذشته  سال هاي  هنري  و  فني 
شایسته اي به خدمت گرفته اند تا محتواي جامعه 
امروز را، بیان کند. )بي مگز، 1983( شکل گیري 
سایر  همچون  گرافیکي  گونه  این  کاربرد  و 
محصوالت طراحي گرافیک به عوامل متعددي 
همچون شرایط اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، و 
نیز امکانات فني و نیاز و سفارش بازار در هر دوره 

زماني بستگي دارد. )پیشین(
سده  پایاني  دهه  دو  یکي  تا  رو،  همین  از 
سیزدهم، تولید پوستر در ایران ضرورت نداشت 
تا  پایاني سده سیزدهم  و حتي در سال هاي 
دهه هاي نخست سده چهاردهم، که به خاطر 
و  در  بر  آرامي،  به  آن،  شرایط جدید، حضور 
مشاهده  شد،  تحمیل  بزرگ  شهرهاي  دیوار 
مي شود که تولید پوستر به فراخور نیاز بازار و 
اجتماع در یکي دو شاخه از انواع آن یعني تئاتر 

و سینما رواج یافت. )روحاني، 1356(

moc.gnaraferhahs.www ،تصوير1. پوستر فيلم

به این ترتیب، آغاز تاریخ پوسترهاي امروزي ایران 
با آغاز سینماي ایران1 گره خورده است. )امید، 
1372( بر این اساس، تاریخ طراحي پوستر ایران 
مي شود؛  آغاز  پوسترهاي سینمایي  با طراحي 
به طوري که طراحي پوستر ایران تا اواخر دهه 
است.  پوسترهاي سینمایي  انحصار  در   1330
)مسبوق، 1388: 95 تا 124( و از گونه هاي دیگر 
پوستر که معموال به انواع پوسترهاي سیاسي، 
اجتماعي،  اطالع  رساني،  آموزشي  فرهنگي، 
تجاري و تبلیغاتي، و حتي تزئیني دسته بندي و 
تفکیک مي گردند، خبري نبود. این در حالي بود 

1. سینمای ایران، به روایتی با فیلم برداری مراسم »جشن 
عیدگل« توسط میرزا ابراهیم خان عکاس باشی در مرداد 

1279 در دواوستانه بلژیک آغاز می شود و با منظره 
برداری های کوتاه خان بابا معتضدی در 1299 و تهیه دو 

فیلم خبری توسط وی در سال های 1304 و 1305 شمسی 
ادامه می یابد.
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که همزمان با جریان روشنگري اواخر دوران قاجار 
و گسترش ارتباط با جهان خارج و شروع انتشار 
تصاویر  بارقه هاي  تجدد،  خواهان  روزنامه هاي 
اجتماعي- سیاسي، به شکل کاریکاتور نمود پیدا 
نموده بود؛ اما، تا سال ها بعد از آن نیز کاریکاتور 
تنها شکل موجود گرافیک سیاسي )که مبناي 
مطالعه پژوهش حاضر است( در ایران است و 
گرافیک سیاسي به شکل پوستر به وجود نمي آید، 
شاید یکي از علل را بتوان در نبود تحمل مخالفان 
در حاکمیت بر شمرد. در نهایت در سال هاي 
انقالب است که این جریان به صورت خودجوش 

شکل مي گیرد. )تنهایي، بي تا(
اما زمینه هاي اجتماعي آن را مي توان در فضاي 
سیاسي سال هاي پس از کودتاي مرداد 1332 
جستجو کرد. گسترش و ترویج اندیشه ها و ذائقه 
و آثار هنري و ادبي متفاوت پس از کودتاي 28 
مرداد در جامعه هنري و ادبي ایران قابل تأمل 
بوده است. در طي دهه هاي 40 و 50 است که 
نویسندگاني چون جالل آل احمد، رضا براهني و 
غالمحسین ساعدي آثاري منتشر مي کنند، که 
کنایه هایي در انتقاد به وضع کشور در آن مستتر 
است. شاعراني چون شاملو، کسرایي، گل سرخي 
و اخوان ثالث نیز چنین اشعاري دارند. موج نوي 
سینماي ایران نیز فیلم هایي چون قیصر، گاو، 
تنگسیر، آرامش در حضور دیگران، سفر سنگ، 
را عرضه کرده   ... و  بي جان، گوزن ها  طبیعت 
است. در تئاتر، نمایش نامه نویساني چون ساعدي، 
یلفاني، سلطان پور و حکیم رابط حرف هاي خود 
را مي زنند و در موسیقي نیز خوانندگاني چون 
فریدون فروغي، فرهاد مهراد، داریوش اقبالي و 
مازیار؛ و ترانه سرایاني چون ایرج جنتي عطایي، 
اردالن سرفراز و شهیار قنبري، هر یک به نوعي 

صداي اعتراض مردم شان هستند )همان(.
سرانجام در چنین فضاي ناآرامي است که طراحان 
و هنرمندان عرصه پوستر نیز به نگارگري و خلق 
طرح هایي با مضامین انقالبي و اعتراض آمیز، نداي 
اعتراض و جوشش حرکتي را به تصویر کشیدند 

که برایند آن انقالب اسالمي بود.
نکته شایان ذکر آن است که، در کل دو نگاه 

بر پوستر هاي سیاسي حاکم است که از جهت 
نوع عناصر و نحوه ي ارتباط و کاربرد آن ها و 
همچنین از جهت کارایي تبلیغاتي و شیوه ي 
برخورد با مخاطب و تأثیرگذاري تفاوت هایي به 

شرح ذیل دارند: 
y  رویکرد اول: مبین نگاهي که بیشتر به صورت

و فرم پوستر سیاسي توجه دارد؛ بدین معني 
که القای مطلب را از طریق تجلیات بیروني 
به طور نسبتا یکسان درک  براي همه  که 
مي شود و قابل تأویل به نفس نیست، دنبال 
با  هنرمندان   )36  :1315 )وارکر،  مي کند. 
این نگاه، اوال تمایزي میان مخاطبین قائل 
کار  مردم  توده   براي  واقع  در  و  نمي شوند 
مي کنند نه گروه خاصي چون روشنفکران، 
به  وفاداران  کارگران،  دانشجویان،  منقدین، 
یا در سطحي دیگر،  حزب سیاسي خاص، 
دسته یا طبقه  خاصي که به هر دلیل امتیازي 
نسبت به دیگران دارند و به هر دلیل چیزي 
را مي فهمند و مي توانند آن را کشف کنند و 
بقیه  مردم از فهم آن عاجز هستند و براي 
»هر سطحي« از درک نیاز به مفسر و شارحي 
دارند که هیچ وقت نمي تواند رموز کار خود را 
»آموزش« دهد؛ یعني هنرمند در این شیوه 
به زبان مردم یا به لهجه اي حرف مي زند که با 

دقت و توجه قابل درک است.
دوما بیشتر بر پایه  احساسات هنرمند نسبت به 
موضوع استوار است و از جهت نوع1، »مستند« 
است2. این شیوه متناسب با اقتضائاتش بیشتر در 
اوج مبارزه انقالب یا تحوالت با شتاب سیاسي 
و اجتماعي که اعتراض، شعارها و مستندات از 
وضوح کافي برخوردار هستند، به دنبال نیاز براي 
طرح شفاف و بي پرده مطالبات بروز مي کند و 
به طور مشخص قصد نهضت را اعالم یا پاسخ 
مشخصي از طرف نیروي مخالف، یا مردمي که 
یا تشویق،  و  تبلیغ هستند، درخواست  هدف 
ترغیب، تلقین یا تشدید مي کند؛ صریح، انقالبي، 

1. ژانر
2. از منظر هنر، چنین دیدگاه را دیدگاه »اکسپرسیونیستی« 

می نامند.
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قاطع، شعاردهنده و دفاع کننده در مقام عمل 
است و به دلیل همین وضوح، اثر هنري و عناصر 
تشکیل دهنده آن نیز با صراحت بیان مي شوند. 

تصوير2. پوستر نمايشگاه حسينيه ارشاد، طراح 
ناشناس

تصوير3. پوستر17شهريور بياد کودکان و نوجوانانی 
که در آن روز شهيد شدند، کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان، طراح محمد رضا دادگر

هنرمند در این گونه موارد به طور مطلق یا از 
شیوه هاي مستند مثل عکاسي یا فتومونتاژ1، 
افتاده است، نظیر درگیري ها،  اتفاقاتي که  از 
کشته شدن هم رزمان و ... بهره مي گیرد. بر این 
اساس، شخصیت طراحي او، رئالیستي است و 
از جهت فرم به عکس نزدیک مي شود و اساسا 
تکنیک  و  تجسمي  کیفیت  هنري،  پرداخت 
از مواردي است که به نسبت حرفي که زده 

مي شود، چندان اهمیتي ندارد. 
در این شیوه گاهي وضوح در پیام گاه به حدي 
است که شعار در شکل نوشتاري اش به جاي 
ترتیب،  بدین  و  قرار مي گیرد  تصویر  هرگونه 
یا  عکس  فاقد  سیاسي  پوسترهاي  از  بعضي 
تصویرسازي هستند. )عناصري، پیشین: 75( 
دست  در  مراسمي  در  وقتي  اساس،  این  بر 
گروه خاصي قرار گیرند، معناي ویژه اي انتقال 
مي دهند که در کمال وضوح و صراحت هستند 
که به سرعت مردم را با خود همراه مي کنند؛ 
بدین ترتیب، هیچ سطحي از پوشیدگي براي 
هیچ گروهي از مردم وجود ندارد و از هیچ گونه 
نظام کدگذاري، رمزي و نشانه اي قابل تأویل 
به نفس، براي بیان موضوع استفاده نمي شود. 

وضوح این آثار متناسب با مخاطب و خصوصا 
سطح سواد او، گاه تا بدان جا پیش مي رود که 
در بسیاري از موارد، ترجمه ي تصویري شعار 
به کار رفته در اثر هم، به طور عینی در پوستر 
تصریح  بر  آثاري قصد  آورده مي شود؛ چنین 
احساسات و دریافت ها دارند و معموال در اوج 
مبارزه یا اوج نهضت، خود را نشان مي دهند و 
از سوي طرفین درگیري، بیشتر از طرف مبارز، 
مورد استفاده است؛ ساعات قبل از مبارزه، در 
جریان مبارزه و سال ها پس از مبارزه، جنگ 
هنوز در فضاي پوسترهایي از این دست ادامه 

دارد. )عناصري، پیشین: 76( 
y  ،رویکرد دوم: مبین نگاهي که به هر دلیل

زبان  نبودن  گویا  سیاسي،  اختناق  از  اعم 
معمول تصویر و ... نمي تواند یا نمي خواهد 

1. کالژ و ترکیب عکس با تکنیک های مختلف و امکانات فنی 
گرافیکی
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در چارچوب مستندات تصویري منظور خود 
را بیان کند، یا به هر علت به خاطر فضایي 
عناصر  با  مي کند،  حاکم  را  پوشیدگي  که 
تجسمي برخوردي نمادین دارد، به نحوي 
شرایط  در  خاص،  افراد  از  برخي  تنها  که 
هستند؛  نمادها  رمزگشایي  به  قادر  ویژه 
از این جهت کار به نوعي کاریکاتورواره یا 
معما نزدیک مي گردد، که در عین این که 
حرف خود را صراحتا اعالم نکرده ولي در 

برگیرندهي معناي متعدي یا گزنده است1.
این فرم از پوستر سیاسي، بیشتر متعلق به زماني 
است که هنوز به اوج مبارزات نرسیده یا مبارزات 
سیاسي و اجتماعي، منتهي به نتیجه شده است 
و جنبشي که قبال از شیوه اکسپرسیونیستي 

استفاده مي کرده به تثبیت رسیده است. 
استراتژي  این  به  گرایش  الزامات  و  علل  اما، 

تبلیغاتي را مي توان بدین گونه بیان نمود: 
y  در لحظه  تولید آثار، حرف مشخصي وجود

ندارد و فقط قصد مبارزه است. 
y  .شعارها تاریخ مصرف داشته اند
y  به هر دلیل باید سطحي از پوشیدگي وجود

داشته باشد. 
y  براي همراه کردن عموم مردم از کلي گویي

و نوعي ابهام استفاده مي شود، تا همه آن 
آن  با  الاقل  یا  قرار دهند  پذیرش  مورد  را 

مخالفت نکنند. 
y  به وجود آمدن انفکاک از لحاظ شرایط فني

به نحوي که اصل استراتژي هنري و تبلیغي 
را زیر سؤال ببرد )براي مثال، فقدان عکس 
از صحنه ها، تکراري شدن تصاویر، تکراري 
شدن شعارها، از بین رفتن روح جمعي و ...(

y  از بین رفتن اهمیت و فرمالیته شدن تبلیغ
به صورت پوستر2.

1.  از این دیدگاه در هنر، تحت عنوان »دیدگاه سمبولیستی« 
یاد می شود.

2. چرا که از دید تصویرسازان، دیگر لزومی به ادامه مبارزه 
نیست؛ چون جامعه و ارزش های آن یا سیاست گذاران و گاه 

هنرمندانی که مجبور به پذیرفتن پروژه ها هستند، تغییر 
کرده است یا جنبش مورد مطالعه برای حفظ خود یا برای 
استحاله ی خود، اولویت های دیگری را تدوین کرده است یا 

گروهی از مردم راه خود را از آن جدا کرده اند و دیگر ارزش های 

y  جایگزین کردن »سخنراني« به جاي »شعار
مشخص«3.

تصوير4. آزادی قلم، طراح کوروش شيشه گران

سیاسي،  پوستر  از  فرم  این  در  مبنا،  این  بر 
طراحي رئالیستي و قابل فهم در »پوستر« کنار 
پیچیده سخن  و  پوشیده  و  گذاشته مي شود 
گفتن و طنزي کنایه آمیز بر کار حاکم مي شود 
و قصد مي کند که با برانگیختن حس اعجاب 
در برابر پیچیدگي، نوعي حیرت زدگي به وجود 
بیاورد تا مخاطب با توهم حضور معناي بلند و 
قدرت در اثر، همراه آن شود و وانمود کند که 

مي فهمد. )حسین پور، 197( 
در این شیوه، معموال نمادهاي تصویري بر متن 
ارجحیت دارد، ولي استفاده واقع نمایانه از عکس 

آن را قبول ندارند
3. سخنرانی قصد اشاعه و تثبیت شیوه ای از اندیشیدن را دارد 

و دعوت به »سکوت« و »شنیدن« می کند. سخنرانی برای 
همه مردم قابل فهم نیست، به همین دلیل است که با آداب 

تشّرف خاص مکان های فرهنگی برای گروه خاصی از آدم ها که 
»می فهمند« باید حرف گوش کنند، در قالب الفاظ و اصطالحات 

و تعابیر پیچیده که فقط قصد همراهی عمومی و کلی را دارند 
برگزار می شود. بدین ترتیب با حذف عنصر پویای جنبش، مفهوم 

»توده مردم« به عنوان »اکثریت مردم« استحال می شود.
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و فتومونتاژ نسبت به شیوه  اکسپرسیونیستي 
این  دارد. گرچه  توجهي  قابل  آشکارا کاهش 
نگاه امکانات خوبي را خصوصا از جهت بیان 
عوالم  حوزه   در  که  موضوعاتي  و  بلند  معاني 
دیگر هستند، در اختیار هنرمند قرار مي دهد، 
اما اثر هنري را به سمت نوعي تصویر )نقاشي 
شدن( سوق مي دهد و کارایي گرافیکي را از آن 

مي گیرد. )عناصري، پیشین: 80(
مباني نظري؛ رويکرد والتر بنيامين به هنر

همان گونه که ذکر آن رفت، مکتب انتقادي 
رویکردي ضد  با  فرانکفورت  مکتب  همان  یا 
اثر هنري  و  به هنر  روانکاوانه  و  سرمایه داري 
مي پرداخت؛ اما در میان، برخي اندیشمندان 
این مکتب، چون، والتر بنیامین1 که یکي از 
بیستم  قرن  در  فرهنگ  فالسفه  اثرگذارترین 
چرا  داشت؛  هنر  به  توجهي  قابل  تأمل  بود، 
که وي تحلیل صوري آثار هنري را با نظریه 
اجتماعي در آمیخت تا رویکردي را به  دست 
دهد، که در عین تاریخي بودن، بسي ظریف تر 

از ماتریالیسم متعارف باشد.
والتر بنیامین پذیرش و ارزیابي آثار هنري را از 

دو جنبه، ارزشمند مي پنداشت:
1. ارزش آییني )کیشانه(.
2. ارزش نمایش گذارانه. 

چنین رویکردي به هنر و آثار هنري سبب شده 
تا رده بندي دو پهلوي آثار او میان مارکسیسم و 
الهیات، وي را تبدیل به شخصیتي چالش ساز و 
اختالف برانگیز نموده است. )رابرتز، 1983( بر 
این اساس، اندیشه بنیامین را در دو مرحله، بر 

مبناي آثارش، مي توان باز شناخت: 
الف( در گام نخست، با مطالعه و بررسي کتاب 
»بنیان هاي نمایش تراژیک آلماني«، مي توان به 
بخش مهم و پررنگي از اندیشه بنیامین پیرامون 
هنر، واقف گردید؛ چرا که در این  اثر بنیامین در 
پي آن است که راهي را ارائه کند که هنر از مسیر 
آن ها مواضع پراگماتیستي را مي پذیرد. هدف 
او آن چیزي است که خودش »رویکرد  اولیه 

1. Walter Benjamin

سمبولیستي به هنر« مي نامد، که مطابق آن، 
هنر ارتباط جادویي با ساختارهاي ذاتي واقعیت 
را پدید مي آورد. چنین رویکردي ممکن است 
در یک تقدیرگرایي موهم پرستانه ظاهر گردد، 
یا همان  گونه که در نمایشنامه هاي بزرگ قرن 
هفدهم دیده مي شود ایمان ابلهانه به ظرفیت 
هنر در تسخیر تقلیدي آفرینش خداوند باشد. 
آن چه به کلي با این تقلید در تنافر است چیزي 
است که بنیامین »مالیخولیا« نامیده است؛ یعني 
تشکیک در مورد ادعاهاي علم و معرفت تجربي. 
هنرمند مالیخولیایي، تمثیل و خودبزرگ بیني ها 
را تصویر مي کند تا بر یأس هاي خود در مورد 
غیر قابل حصول بودن واقعیت خداوند تأکید 
کند. با این حال این واکنش جسورانه به مسائل 
که  است،  »سمبولیسم«  یا  تقلیدي  رئالیسم 
امکان سومي را هم براي هنرمند فراهم مي آورد: 
یک پراگماتیسم مداخله گرایانه؛ چرا که اثر هنري 
رابطه اي تنگاتنگ با واقعیات اجتماعي داشته و 
موجودي خود آیین است؛ بر این اساس، امکان 
دارد از دگرگوني هاي اجتماعي عقب بیافتد یا 
این که پیش گوینده  آن باشد. همچنین، از منظر 
وي، میان هنر و طبقه ي اجتماعي رابطه  معیني 
وجود دارد. یگانه هنر اصیل، حقیقي و پیش رو، 
هنر از آن طبقه ي باالرونده است. این هنر آگاهي 
این طبقه را به بیان در مي آورد و هنرمند ملزم 
است عالیق و نیازهاي طبقه باالرونده  اجتماع 
را به روشني بیان کند؛ چرا که یک طبقه  رو به 
زوال یا نمایندگانش، جز هنر »تباهي زده« قادر 
به فرا آوردن هیچ چیز دیگري نیستند. بر این 
اساس، هنر واقعي، اصیل و صحیح آن است که 
به شایسته ترین نحو با مناسبات اجتماعي انطباق 

داشته باشد. 
ب( اما، اثر عمده بنیامین در مورد هنر تکنولوژي 
کتابي است، به نام »اثر هنري در دوره باز تولید 
مکانیکي آن« که اولین بار در 1935 منتشر 
گردید. وي در این کتاب با نگاهي متفاوت به 
»بازتولید تکنیکي آثار هنري« اشاره مي کند، و 
این امر را در طول تاریخ متناوب و با وقفه هاي 
دور از هم اما با شدتي فزاینده توصیف نموده، 
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معتقد است: اثر هنري همواره بازتولیدپذیر بوده؛ 
به طوري که، هر آنچه آدمي ساخته بود، همواره 

مي توانست به دست آدمیان باز ساخته شود. 
در این راستا، وي با اشاره به هنرهاي مختلف و 
تاریخ به وجود آمدن این هنرها مشخص مي کند 
که هر چه زمان جلوتر آمده بازتولید تکنیکي 
آثار هنري  نیز از لحاظ تعداد و شمارگان بیشتر 
شده است. با این روند به وجود آمدن عکاسي 
را در امر بازتولید آثار تصویري )از جمله پوستر( 
و به وجود آمدن صنعت چاپ را در امر بازتولید 
آثار چاپي امري مهم دانسته و هنر سینما را اوج 
این بازتولید تکنیکي معرفي مي کند. )امیري 

)http://adambarfiha.com :1393 ،پویا
از نظر بنیامین درک و دریافت مخاطب امروزي 
از هنر متحول شده و این امر با جایگزین شدن 
کارکرد آییني هنر با کارکرد نمایشي آن در پیوند 
است و آن چه در اثر هنري بازتولیدپذیر امروزي 
از بین مي رود، هاله اثر هنري نامیده مي شود. 
هنرهاي امروزي مانند طراحي پوستر نیز جریان 
مي بخشد.  سرعت  را  هاله  این  شدن  ناپدید 
بنیامین عنوان مي کند که این تجربه جدید و امر 
باز تولید پذیر سبب شده منش آییني هنر به نفع 
منش سیاسي اجتماعي آن کنار گذاشته شود. در 
واقع کارکرد اجتماعي هنر از آییني به سیاسي 
تغییر یافته است و این هنر مي تواند علیه سنت 

عمل کند و آن را کنار بزند. )اکبري، 1387(
بنیامین  روشنگري  مقاله  از  که  برداشتي  با 
مي توان داشت، در عصر حاضر فن تکثیر پوستر 
سبب ایجاد تغییرات در »تجربه هنري« ما شده 
و به تبع آن ماهیت هنري هم در دوره ما دچار 
دگرگوني گشته است. از این روي ماهیت هنر 
دلیل  و  است  متفاوت  مختلف  دوران هاي  در 
آن نه محتواي پوسترها بلکه چگونگي دریافت 
و تعامل مخاطبان پوسترها به آن ها است. از 
فلسفي  معناي  هنري«  »تجربه  واژه  او  نظر 
گسترده تري مي یابد تا به وجهي انتقادي و در 

نهایت به مقصودي سیاسي نایل شود.
واکاوي مفهومي پوسترهاي سياسي در ايران

دلیل  به  )میالدی(  نوزدهم  سده  نیمه  در 

پیشرفت تکنولوژي و فراهم آمدن امکان تکثیر و 
باز تولید مکانیکي آثار هنري )هنرهاي تجسمي( 
همان گونه که صنعت چاپ، متن نوشتاري را 
تکثیر کرد، هنرهاي تجسمي و پوستر نیز بازتولید 
شد. کاراکترهاي تصویري، خصیصه اصلي خود را 
از دست داده اند و دیگر موردي یکه و تک که با 
حفظ فاصله از مخاطب اثري جاودانه به نظر آیند، 
محسوب نمي شدند تا به  سان ابژه  هایي مقدس 
جلوه کنند. بدین  گونه اثر هنري فاقد اصالت شد و 
دیگر ارزش آییني نداشت. اینجاست که پوسترها 
نیز وارد عرصه رقابت تأثیرگذاري خود در جامعه 
شدند و دوران جدیدي در آفرینش و دریافت آثار 
هنري در محیط جامعه و سیاست گشوده شد. 
بدین گونه هنر از آن انزواي »آریستوکراتیک« 
بیرون آمده و در دسترس توده  هاي مردم قرار 
گرفت و در نزدیکي فکري و مادي آنان تأثیر 
ماندگار پیدا کرد. در ایران و از زمان قاجار این 
تکثیر هنري با تأثیرهایي که مشروطیت داشت از 
دربار خارج شده و با هنرهایي مثل کاریکاتورها و 
تصویرسازي سیاسي، و توده ها را تحت تأثیر قرار 
مي دهد. از آنجا بود که مردم نیز در نقاشي ها 
به تصویر کشیده شدند و هنر در واقع به میان 
توده ها رفت. براي نمونه در نشریه مالنصرالدین، 
صحنه درگیري محمدعلي شاه با احمدشاه که 
به صورت کودکي ظاهر شده است چاپ شد 
که احمدشاه با گرفتن پاي محمدعلي شاه قصد 

گرفتن حق خود یعني امتیاز شاهي را دارد.

   

تصوير5. نشريه مالنصرالدين، طراح روتر
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بررسي مفهومي پوستر هاي سیاسي در ایران، 
به  فرانکفورت،  مکتب  اندیشه هاي  مبناي  بر 
است  آن  از  حاکي  بنیامین  والتر  خصوص 
که هنر خلق پوستر به عنوان یکي از مظاهر 
فرهنگ در جامعه ایران، در تمامي برهه هاي 
از  مستقیم  تعامل  داراي  کشور،  این  تاریخي 
واقعیت هاي اجتماعي بوده و بر این مبنا، داراي 
و  تشریح  در  پررنگ  نقشي  و  ویژه  جایگاهي 
تسریع تحوالت سیاسي و اجتماعي این کشور 
بوده و در مسیري سیر کرده که وضع مطلوب 
و آرماني را به تصویر کشیده و با گریز از بدل 
شدن به فرهنگ عامه پسند در دوره هایي خاص 
و  نهضت ها  آبستن  که  مملکت  این  تاریخ  از 
تحوالت عظیم سیاسي و اجتماعي بوده، آحاد 
جامعه را به سوي مطلوب رهنمون نموده است.

اثرگذاري  قدرت  و  کارکردها  مدعا،  این  گواه 
پوستر در تحوالت منتج به انقالب اسالمي است. 
مفاهیم پوسترها در آن دوران کامال مطابق با 
فضاي سیاسي اجتماعي آن روزهاي کشور و در 
برگیرنده مضامین سیاسي و اجتماعي، توأمان 
با هم بود؛ البته با در نظر گرفتن این مالحظات 
که طراحان ترجیح مي دادند آثار بدون نام و 

نشان از خود ارائه دهند.
خلق پوستر هایي با مضامین انقالبي، به خصوص 
از سوي تصویرگراني چون برادران شیشه گران 
خود  مخاطبان  بر  بسزایي  تأثیر  ایام،  آن  در 
گذاشت؛ پوستر هایي چون، »پاینده ایران« در 
آبان 1357 طراحي گردید و صفي از زندانیان 
با چشم بند در  سیاسي را نشان مي دهد، که 
مقابل جوخه اعدام ایستاده اند و فریادي جاودانه 
بر لب دارند؛ یا به تصویر کشیدن هشت شهید 

کفن پوش در پوستري به نام جمعه سیاه.

تصوير6. پوستر »پاينده ايران«، طراح بهزاد 
شيشه گران، آبان 1357

 

تصوير7. جمعه سياه، طراح اسماعيل شيشه گران 

تصوير8. اگر بازوان نيرومند شما کارگران اراده 
کنند. تمام چرخ ها از چرخش باز می ايستد، طراح 

اکبر احری پور
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تصوير9. پوستر برنامه درسی سال 57 - 58 
مدارس، طراح امير اثباتی

پس از پیروزي انقالب، پوسترهایي با مضامین 
انقالبي همچنان طراحي مي گردید، اما با این 
تفاوت که به مرور، مفاهیم سیاسي و اجتماعي، 
جاي خود را صرفا به مفاهیم اجتماعي دادند 
این که دیگر چهره هاي  به واسطه  و طراحان 
بودند  جامعه  سطح  در  ــده اي  ش شناخته 
نمي توانستند چون گذشته بي محابا فریاد بزنند. 
پخته تر  فني  لحاظ  به  پوسترها  مقابل  در  اما 
بر  آثار  هنرمندانه  لحن  کم  کم  و  مي شوند 
لحن عامه فهمش غالب مي شود. با آغاز جنگ 
و  انقالب  براي  پوسترسازي  گرچه  تحمیلي، 
مبارزه اي که حاال دیگر جهاني شده بود ادامه 
پیدا کرد، ولي بخش عمده اي از فعالیت تبلیغاتي 
به موضوع جنگ و سپس در سال هاي پایاني به 
مسئله فلسطین خصوصا در زمینه هاي کاریکاتور 
یافت؛  اختصاص  مفهومي  تصویرسازي هاي  و 
به تعبیري دیگر، هنر پوستر در ایران به سوي 
بدل شدن به فرهنگي عامه پسند متمایل گردید 
و به مرور، چنین تصویرسازي هایي بیشتر در 
اختیار نهادهاي مسئول قرار گرفتند و هنرمندان 

حرفه اي شاغل یا طراحان بسیجي، به فراخور 
بخش  نظر،  مورد  موضوع  با  متناسب  و  زمان 
نوشتاري را به کار اضافه مي کردند. گاه آثاري 
مشاهده مي شود که توسط چند نهاد مختلف با 
تصویرسازي مشابه آماده شده اند. عالوه بر این، 
متناسب با منش آن سال هاي این هنرمندان، 
تعداد قابل توجهي از آثار فاقد امضاي هنري 
هستند و بدین ترتیب نه نامي در آثار مانده است 
و نه نامداري، ضمن این که به علت روحیه ي 
باالي تعاون و تواضع، در بسیاري از موارد، بدون 
آن که ذکر شود یا نمایان گردد، چند هنرمند بر 
روي یک اثر واحد کار کرده اند، که البته و این 
اتفاق، خصوصا براي ایجاد کیفیت بهتر، از جهت 
عکاسي، خوشنویسي، پرداخت طراحي و ... و نیز 

تسریع در تولید حائز اهمیت است. 
 

تصوير10. پوستر روحانی، مادر، سرباز؛ طراح 
حسين خسروجردی، 1360 هجری خورشيدی

با عامه پسند شدن هنر پوستر، طیف وسیعي از 
طراحان پوستر که به صورت مستقل عمل نموده 
و وابسته به ارگان یا نهاد خاص دولتي نبودند، با 
دگرگوني در فرم و اسلوب بیان مفاهیم و پیام 
در پوستر هاي خود، فرم اکسپرسیونیستي خود را 
به فرم سمبولیستي تغییر دادند، که شیوه مورد 
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تأکید والتر بینامین در بیان مفاهیم در قالب 
تصویرسازي بود؛ و در شرایطي که روند تحوالت 
سیاسي و اجتماعي جامعه روندي عادي و پیش 
رونده اي را طي مي نمود، مصمم گردیدند به جاي 
انتقال پیام به صورتي صریح و شفاف و البته 
شکلي باورپذیر براي عامه مردم، مفاهیم سیاسي 
مبتال به جامعه را در لفافه اي از مسائل اجتماعي، 
و بر مبناي نشانه ها و سمبول هایي که براي قشر 
خاصي از جامعه قابل درک و باورپذیر باشد، بیان 
نمایند. اگر چنین تحول و تغییر رویکرد را از 
منظر مکتب فرانکفورت مورد بررسي قرار دهیم، 
درک خواهیم نمود که هنر پوستر، یا بهتر بگوییم 
طراحان پوستر در این دوره نیز، همانند دوران 
مبارزاتي و به تبع آن پیروزي انقالب در کشور 
که به دنبال تحقق تغییرات در فضاي سیاسي و 
اجتماعي جامعه و سیر به مطلوب بودند، چنین 
هدفي را تعقیب مي نمایند، اما با این تفاوت که از 
منظر هنرمندان در شرایط ثبات در جامعه، این 
عامه مردم نیستند که بر توسن دگرگوني و تحول 
در جامعه سوار هستند بلکه قشر خاصي از افراد 
که در برگیرنده تحصیل کردگان و روشنفکران 

هستند، چنین رسالتي را بر عهده دارند. 

 

تصوير11. پوستر يک روز بزرگ، طراح کاظم چليپا، 
1363 هجری خورشيدی

    

تصوير 12. پوستر مشت خردکننده جت عراق، 
طراح ناشناس، دهه 1360

روند عامه پسند شدن هنر پوستر در ایران، به این 
دوره محدود نماند؛ به طوري که با پایان دهه  
60 و آغاز سال هاي سازندگي، رفته  رفته طراحي 
پوستر هاي سیاسي از آن شور و حال اولیه خارج 
شد و در سال هاي اصالحات، با تجدیدنظرطلبي 
در سیاست هاي فرهنگي، به طراحي به شدت 
یا  مقدس  دفاع  هفته  براي  یادماني  و  معدود 
سالگرد انقالب محدود گردید و این وضعیت تا 

حدودا اواسط دهه هشتاد ادامه داشت. 
از این برهه زماني به بعد، گروه هایي از طراحان 
جدا از محفل ها و سیستم هاي مرجع یا مسئول 
گرافیک، سعي در ابراز هویت اسالمي و مکتبي 
آییني  نقش  بیشتر  پوسترها  و  نمودند  خود 
به خود گرفتند و جسته گریخته و با سرعتي 
کند، به برپایي نمایشگاه هاي فردي، منطقه اي و 
گروهي در زمینه پوستر هاي سیاسي و مذهبي، 
انقالب، دست زدند که بیشتر  نظیر سال هاي 
برخي  و  فلسطین  کربال،  واقعه   محور  حول 
قصص انبیاء گرد مي آمدند و امید مي رفت که در 
زمینه هاي اعتقادي و دیني دیگر نظیر امام زمان 
)عج(، حضرت فاطمه زهرا )س(، مسئله والیت 
و بزرگان مکتب، انقالب، شهدا و اساسا تمامي 
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مناسبت هاي عقیدتي، پرشورتر از گذشته و با 
نگاهي بازتر و جامع تر به مسائل روز مثل لبنان، 
عراق، افغانستان و در یک کالم، جهان اسالم و ... 
ادامه پیدا کند. )عناصري، 1385: 74( روندي که 
با وقوع تحوالت سیاسي و اجتماعي در اواخر دهه 
هشتاد در ایران )وقایع پیش و پس از انتخابات 
دهم ریاست جمهوري در ایران( و سپس جهان 
و  مغتنم  فرصتي  اسالمي(،  )بیداري  اسالم 
عرصه اي هموار براي تصویرسازاني که در حوزه 
پوستر مشغول به فعالیت بودند فراهم گردید تا با 
گریزي پرشتاب از عامه پسندي، سعي در انتقال 
مفاهیمي صریح و شفاف، و البته قابل درک براي 
عموم مردم، آن  هم متناسب با تحوالت سیاسي 
و اجتماعي جامعه نمایند که البته در این مسیر، 
تغییر سبک طراحي پوستر از سمبولیسم به 

اکسپرسیونیسیم را نیز شاهد بودیم.

 

تصوير13. پوستر حماسه از دل می جوشد، طراح 
اميرحسين نبی

تصوير14. پوستر انقالب ما صادر شده است، طراح 
جعفر پيشه- صرير

تصوير15. پوستر 9 دی حماسه، 1388هجری 
خورشيدی
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تصوير13. پوستر حماسه از دل می جوشد، طراح 
اميرحسين نبی
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نتيجه گيري
مفهومي  بررسي  مي رسد،  نظر  به  پایان  در 
پوسترهاي سیاسي ایران بر مبناي اندیشه هاي 
بنیامین  والتر  مخصوصا،  فرانکفورت،  مکتب 
حاکي از آن است که در برهه زماني حدود نیم 
قرن اخیر، پوستر به عنوان یک رسانه که در 
بطن خود مضامین و پیام هاي عمیق سیاسي 
و اجتماعي را در بر داشته و رسالت تهیج و 
تصریح عقاید و باورها را بر دوش کشیده، گاها 
به سمت مردم پسند شدن سوق پیدا کرده و به 
تبع آن حکومتي شده است. به نظر مي رسد به 
علت این که متولي هنر در جنبه هاي مختلف 
پوسترهاي سیاسي، سفارش دهنده، خریدار و 
پخش کننده تقریبا نهادهاي حکومتي هستند، 
این نهادها در شکل و محتواي پوسترها اثرگذار 
بوده اند. این هنر ارزشي، به واسطه تأثیري که 
از سویي و  بر جامعه  از فضا و شرایط حاکم 
دیگر  سویي  از  عامه پسندي  نقش  پذیرش 
متحمل شده، به مرور از بار ارزشي مفاهیم و 
مضامین آن کاسته و به تبع آن، تن به نقشي 
منفعالنه، به جاي نقشي فعال و روشنگرانه در 
است.  داده  آگاه سازي جامعه  و  اطالع  رساني 
به طوري که مي توان گفت به مرور، طراحي 

پوستر به  عنوان یک هنر کاربردي جایگاه خود 
را در بین عموم از دست داده و تبدیل به یک 
کار صرفا نمایشگاهي گشته که ردپاي آن را 
در سایت ها، راهپیمایي ها، آتلیه ها یا گالري ها 
تجربیات  است  ذکر  به  الزم  یافت.  مي توان 
فرهنگي، اسالمي و سیاسي در ایران نشان داده 
که هرجا متولي امور فرهنگي، مردم بوده اند، 
عمیق تر و موفق تر از حکومت عمل کرده اند. 
اندیشه هاي  گسترده  رواج  و  استقبال  مانند 
سیاسي ایام محرم توسط عموم مردم به جاي 

حکومتي کردن این مراسم ها.
انقالب  بهبوهه  در  که  است  حالي  در  این 
اسالمي و تا یک دهه بعد از پیروزي انقالب 
نقشي  و  ارزش  ــران  ای در  پوستر  وضعیت 
فعالي  و  معروف  هنرمندان  و  گرفته  آییني 
آن،  از  اما پس  این حوزه حضور داشتند،  در 
در حدود 20 سال عدم تحرک مثمر ثمر از 
سوي طراحان و پوسترسازان در حوزه مفاهیم 
سیاسي، و به تبع آن، تمایل بیشتر به مفاهیم 
این  بودیم.  شاهد  را  اجتماعي  و  اقتصادي 
دگرگوني  با  هنرمندان،  ذائقه  در  دگرگوني 
در فرم و سبک ارائه پیام، و نیز دگرگوني در 
به  که  طوري  به  بود؛  همراه  پیام  مخاطبین 
را  خود  جاي  اکسپرسیونیستي  سبک  مرور، 

جدول 1. دگرگوني مفهومي پوسترهاي سياسي در ايران در طول نيم قرن اخير
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به سبک سمبولیستي داده و مخاطبین پیام ها 
از عامه مردم به سوي قشري خاص متمایل 
گردید، چرا که مفاهیم و مضامین بسیاري از 
پوسترهاي طراحي شده، با عبور از صراحت و 
شفافیت، از پیچیدگي خاصي برخوردار گردید 
در  نهفته  پیام  دریافت  و  درک  عمل  در  که 
پوسترها را براي همگان ناممکن ساخته بود. 
و  رشد  فرایند  در  شده  ایجاد  دگرگوني هاي 
بر مبناي  تکامل صنعت و هنر خلق پوستر، 
اندیشه هاي والتر بنیامین قابل تبیین است، به 
طوري که مي توان گفت، تحوالت حادث شده، 
اقتباسي از رویکرد انتقادي این اندیشمند به 

مقوله هنر در عصر حاضر است. 
از سویي دیگر شایان ذکر است، سیر تحوالت 
پوسترهاي سیاسي در ایران روندي یکنواخت 
را تجربه ننموده و در دوره هاي مختلف از تاریخ 
این مملکت )در نیم قرن اخیر( دگرگوني هایي 
داشته است؛ به طوري که، پوسترهاي سیاسي 
پیروزي  پهلوي،  نظام  با  مبارزه  سال هاي  در 
انقالب و تا پایان جنگ تحمیلي، به جهت حوزه 
پیام )در برگیرنده مفاهیم و مضامیني سیاسي، 
اجتماعي و اقتصادي(، شیوه انتقال پیام و در 
رویکرد  تداعي کننده  پیام،  مخاطبین  نهایت 
است.  بوده  پوستر  هنر  به  اکسپرسیونیستي 
این اساس، دگرگوني مفهومي پوسترهاي  بر 
را  اخیر  قرن  نیم  طول  در  ایران  در  سیاسي 
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