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چڪیده

هرنیغیرایرانیونوظهوریهستند
عکاسیوطراحیپوسرت،دوشاخۀ ِ
که بهفاصلۀ کوتاهی از آغاز حیات ،رشایط حضورشان در ایران فراهم
شد .سیر تحول تاریخی این دو هرن ،غالباًَ از ماهیتی مستقل برخوردار
بوده است؛ولی این متایز بهمعنای نادیده انگاشنت تأثیر همجواری و
همنشینی آنها بر یکدیگر نیست .تأثیر و تأثراتی که بهصورت نسبی،
رشد و بالندگی آنها را در بسرت حیات تاریخی فراهم کرد موضوعی
قابلمطالعهاست.
اهداف :شناسایی تاریخ ورود عکاسی به طراحی پوسرت ایران و
شناسایی نخستین طر ِاح مؤثر در این فرآیند ،از اهداف اصلی این
پژوهش است .ضمن اینکه بررسی ک ّمی میز ِان استقبال طراحان از
عکس در طراحی پوسرتهای محدودۀ تحقیق ،از اهدف فرعی است.
روش پژوهش :مقالۀ حارض ،حاصل پژوهشی است كه از لحاظ
هدف،بنیادی؛وازلحاظماهیتوروش ،تاریخیاست.روشگردآوری
اطالعات كتابخانهای است كه از طریق شناسهبرداری منابع و ثبت
مشاهداتتصاوی ِرآرشیویصورتپذیرفتهاست.
اطالعاتحاصلاز
ِ
ِ
یافتهها و نتایج پژوهش :یافتههای این پژوهش نشان میدهد
كه عکاسی به فاصلۀ کوتاهی پس از رواج طراحی پوسرت در ایران،
نخستینبار ،در1309ش .در طراحی پوسرت فیلم«آبیورابی» ساختۀ
آوانساوگانیانسبهکارگرفتهشد.البته ،طراحاینپوسرتقابلشناسایی
نیست.سهسالبعد،در1312ش،.باطراحیپوسرتفیلم«دخرتلر»نام
طراحهندی،چانداوارکر،بهعنواننخستینطراحکهدرطراحیپوسرت
از عکس بهرهگرفته است ،در تاریخ طراحی گرافیک ایران ثبت شد.
البته ،پوسرتهای تولید شده توسط چاندا وارکر ،برای فیلمهای ایرانی،
در هند ،طراحی و چاپ شدهاند .طراحی پوسرت در ایران ،در دهۀ
1310ش ،.در انحصار پوسرتهای سینامیی قرار داشت و بررسی ک ّمی
میزان بهکارگیری عکس در طراحی پوسرت در این دوره نشان میدهد
که استفاده از عکس در طراحی این آثار ،مورد استقبال نسبی طراحان
تفاوت
واقعشدهاست،استقبالیکهبیشازهرچیز در تو ِان طراحان و ِ
امکاناتفنیهندوستاننسبتبهایرانریشهداشت.
ِ
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مقدمه

واژة انگليسي پوستر(پُستر) كه هممعني«اعالن»در فارسي« ،آفيش»در فرانسوي ،و«پالكات»در
زبان آلماني است؛ گونهاي از طراحی گرافيك بهحساب ميآيد كه از نيمة دوم قرن نوزدهم،
با فعاليت ژول شره 4و اوژن گراسه 5فرانسوي رواج واقعي پيدا كرد(مگز ،بیتا؛روحانی ،مميز،
1356؛مهرابی 1371 ،و پاكباز .)1381 ،بهفاصلة سه چهار دهه ،اينگونة گرافيکی از نخستين
سالهای سدة چهاردهم ش .در ريختی مشابه با پوسترهای امروزی در ايران نيز مرسوم شد.
ازسوی ديگر ،عکاسی 6در ساية تالشهای نيپس ،7بايا ،8وتالبوت توسط داگر 9در اوت
/1839شهريور1218ش .در آكادمی علوم فرانسه رسميت يافت(ژام و ديگران1989،؛كيم ،بیتا).
فنِ ِ
ثبت نور بهفاصلة حدود چهار سال پساز ثبتش در فرانسه ،در سال1220ش1257/.ق .در
ايران نيز مورد استقبال حاكمان بهتزده و صاحبذوقش قرار گرفت(افشار1370 ،؛ذكا1376 ،و
تاسك ،بی تا).بهروايتی ،پس از نيکالی پاولوف ،ديپلمات جوان روسی ،كه در ذیقعده/1258
دسامبر1842در حضور محمدشاه قاجار ،نخستين عکس ثبت شده در تاريخ ايران را برداشته
است؛ ژول ريشار و ملكقاسمميرزا ،نخستين پيشگامان عکاسی ايران بهحساب میآيند(ذكا،
1376؛ استاين ،بی تا؛ تاسك ،بی تا و آقايی .)1380 ،اما ،آنچه اين مقاله بر پاية منابع تصويری و
نوشتاری بدان خواهد پرداخت ،سرآغاز ورود عکاسی به طراحی پوستر ايران است تا برای اين
پرسشها پاسخ روشنی ارائه دهد :نخست اينکه عکاسی يا محصول آن «عکس» در چه تاريخی
و توسط كدام طراح در طراحی پوستر ايران بهكارگرفته شد؟ و دوم اينکه ميزان ك ّمی استفاده از
عکس در طراحی پوسترهای اين سالها چگونه بوده است؟
3
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بدينمنظور ،محدودة تاريخی پژوهش حاضر ،از آغاز شکلگيری طراحی پوستر در
ايران تا سال 1316ش(.پايان دورة نخست فيلمسازی ايران)در نظر گرفته شده است؛زير ا
بهداليلی كه در متن به آن اشاره خواهد شد ،تاريخ طراحی پوستر ايران با تاريخ سينمای ايران
پيوند میخورد و پوسترهای فيلم ،شاكلة طراحی پوستر ايران را در اين دوره تشکيل میدهد.
ازهمين رو ،روند نوشتار به سمت پوسترهای سينمايی كشيده شده است.
با توجه به جستوجوهای انجام شده در پيشينة تحقيق و تحقيقات موازی با پژوهش
حاضر ،آشکار میشود كه منابع و مجموعههای موجود ،بهصورت محدود ،يا فقط به
گردآوری و چاپ پوسترها همت گماردهاند يا به ارائة يك نوشتار كلی ،مقدمهوار و
كمدامنه اكتفا كردهاند .در كنار كتاب هنر پوستر در ايران،كه به كليات تاريخ پوستر ايران
قناعت كرده ،تنها دو اثر ،از بهارلو و مهرابی است كه بهصورت مجزا عکاسی فيلم و پوستر
فيلم در ايران را در محدودة پژوهش حاضر ،كنکاش كردهاند .بهارلو ،در مقالة ارزشمند
«عکاسی فيلم در سينمای ايران» كه طی چند شماره در فصلنامه عکسنامه چاپ شده
است ،به شناسايی و معرفی عکاسانی پرداخته است كه از آغازين سالهای شکلگيری
سينمای ايران در عرصة عکاسی فيلم فعال بودهاند .مهرابی نيز در كتاب پوسترهای فيلم
تاريخ سينمای ايران ،با گردآوری و ارائة نمونههايی از پوسترهای فيل ِم تاريخ سينمای ايران،
تاريخ تاريك و مبهم طراحی پوستر فيلم را تا سال  1371در
تالش كرده بخشهايی از
ِ
كمتر از پانزده صفحه روشنايی بخشد .بااينکه هيچكدام از اين دو اثر به جايگاه عکاسی
و عکس در طراحی پوستر ايران توجهی نکردهاند؛ در نوشتار حاضر نقشی محوری ايفا
كردهاند .همچنين ،وقتی از لحاظ تاريخی ،منابع و پژوهشهای صورت گرفته در حيطة
طراحی پوستر و عکاسی ايران را بررسی میكنيم پاسخی برای پرسشهای مطرح شده
در اين نوشتار نمیيابيم .لذا با توجه به اينکه نوشتار حاضر تالش میكند در قالب يك
بررسی تاريخی ،به پرسشهای مذكور پاسخ داده و به اهداف تدوين شده دست يابد ،از
ساير پژوهشهای انجام شده متمايز میشود .انجام اين پژوهش در جهت تدوين تاريخچة
هنر گرافيك نوين ايران ،بهويژه شاخة طراحی پوستر فتوگرافيك ضروری بهنظرمیرسد.

آغاز طراحی پوسرت در ایران

طراحي پوستر در ايران ،درمقايسه با تاريخ طراحي گرافيك ،حتي اگر تالشهاي صنيعالملك
را آغاز تاريخ طراحي گرافيك ايران فرض كنيم(افشار مهاجر1384 ،و پاكباز ،)1381 ،گونهاي
نوظهور است؛ گونهاي كه از سالهاي نخست سدة چهارده ش .نياز به آن احساس شد .باتوجه
به تعريف امروزي و مرسوم طراحي پوستر ،مالحظه میشود كه در تاريخ گرافيك ايران ،تا
سالهاي نخست دهة ،1300گونهاي بااين عنوان شکل نگرفته است.گويا حضور پوسترهاي
مرسوم در اجتماع ايران با پوسترهاي اعالميهمانن ِد تئاتر آغاز میشود؛ هرچند مرتضي مميز ،از
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نوعي اعالنگونه ياد ميكند كه از حدود يکصد و پنجاه سال قبل در ايران مرسوم بوده است و
آن تصاوير ائمة اطهار و اماكن مقدسه يا جمالت و نوشتارهاي مذهبي و اخالقي و ادبي بوده كه
بر كاغذ رسم ،نقاشي ،و تزئين ميشد و بهصورت دستساز يا چاپ سنگي در تعداد كم تکثير
مي گرديد(مهرابي ،1371،مقدمه) .اما واقعيت آن است كه بهصورت رسمی و قابل استناد ،تاريخ
طراحیپوسترهایامروزیايرانباطراحیپوسترهایسينمايیآغازشدهاست.اتفاقیكهمرتضي
مميز نيز در مقدمة كتاب پوسترهاي فيلم تاريخ سينماي ايران مورد تأكيد قرار می دهد«:واقعيت
آن است كه اولين اعالنها و پوسترهايي كه به شکل و شمايل كنوني ساخته شده ابتدا براي
كاربردهاي سينمايي بود و در سالهاي بعد از  1310طراحي و مطرح گرديد .زيرا اعالن نيز مثل
همهتوليداتگرافيکي،بهخاطرنيازوسفارشبازاروجامعهبهوجودآمد»(مهرابي،1371،مقدمه).

تصویر 1

پوسرتفيلم«واريته»،چاپرسبی،
حدود1300ش(.مهرابی)1371،

معموالً طراحی پوستر را به انواع پوسترهای سياسی ،فرهنگی ،تئاتر ،سينما ،آموزشی
اطالعرسانی ،اجتماعی ،تجاری و تبليغاتی ،و حتی تزئينی دستهبندی و تفکيك میكنند.
شکلگيری و كاربرد اين گونة گرافيکی همچون ساير محصوالت طراحی گرافيك(همان طور
كه مميز هم در نقل قول ذكر شده بدان اشاره كوتاهی میكند) بهعوامل متعددی همچون شرايط
اجتماعی ،اقتصادی ،صنعتی ،و نيز امکانات فنی و نياز و سفارش بازار در هر دورة زمانی بستگی
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 .1در تعیین جامعۀ آماری این پژوهش،
همۀ شاخههای پوسرت در نظر گرفته شده
است ،ولی با استناد به آرشیو فراهم شده
بایدپذیرفتکهپوسرتهایسینامهمۀ
بضاعتتصویریطراحیپوسرتمحدوده
تحقیق را شکل می دهد .مآخذ آن در پی
فهرستمنابعذکرشدهاست.

دارد .ازهمينرو ،تا يکی دو دهة پايانی سدة سيزدهم ،توليد پوستر در ايران ضرورت نداشت
و حتی در سالهای پايانی سدة سيزدهم تا دهههای نخست سدة چهاردهم ،كه بهخاطر شرايط
جديد ،حضور آن ،بهآرامی ،بر در و ديوار شهرهای بزرگ تحميل شد ،مشاهده میشود كه توليد
پوستر به فراخور نياز بازار و اجتماع در يکی دو شاخه از انواع آن يعنی تئاتر و سينما رواج
يافت(مهرابی1371 ،؛ روحانی1356 ،و مسبوق .)1388 ،بهاينترتيب ،آغاز تاريخ پوسترهای
امروزی ايران با آغاز سينمای ايران گره میخورد.
سينمای ايران ،بهروايتی با فيلمبرداری مراسم «جشنعيدگل» توسط ميرزاابراهيم
خانعکاسباشی ،در مرداد ،1279در اوستاند بلژيك آغاز میشود و با منظرهبرداریهای كوتاه
خانبابا معتضدی ،در 1299و تهية دو فيلم خبری توسط وی در سالهای 1304و1305ش.
ادامه میيابد .اما توليدات سينمای ايران ،بهصورت رسمی و حرفهای ،با ساخته شدن فيلم«آبیو
رابی»توسطآوانساوگانيانس،آغازمیشودودورةنخستفيلمسازیايرانتاسال1316ش.ادامه
پيدا میكند .ضمن اينکه نمايش فيلمهای خارجی از 1283ش .توسط ميرزاابراهيمصحافباشی،
در سينمايی در حياط عکاسخانهاش ،شروع شد(اميد1372 ،؛ بهارلو1383 ،و هدايت.)1383 ،
از قِبَل اين همزمانی و شرايط بازار است كه شاكلة طراحی پوستر در ايران ،در آغاز ،به
پوسترهای فيلم اختصاص داشته است كه تا چند دهه نيز تداوم میيابد .بنابراين ،چه بخواهيم
روند شکلگيری طراحی پوستر در ايران را بررسی كنيم و چه در پی شناخت و تبيين چگونگی
ورود عکاسی به طراحی پوستر در ايران باشيم ،ناچاريم از سالهای نخست سدة چهاردهم
شروع كنيم و در غياب ساير انواع پوستر حتی پوسترهای تئاتر كه نمونهای از آن در دسترس
1
نيست بحث را با پوسترهای سينمايی آغاز نماييم .

2

3

تصویر 2

پوسرت فيلم آخرين شب اعدام،
چاپرسبی،حدود1300ش(.مهرابی)1371،

تصویر 3

پوسرتسلطانعشق،چاپ
رسبی،حدود1300ش(.مهرابی)1371،

مميز شرح میدهد«:در ايران ،ابتدا به اعالنهاي فيلم پالكات ميگفتند كه كلمة آلماني
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اعالن است و در خيلي از زبانهاي دنيا و ازجمله زبانهاي اروپاي شرقي همين كلمه را و
البته با تغييراتي در تلفظ و نوشتن به كار ميبرند و چون موشقسروري ،مهاجر ارمني [ ]...در
آكادمي هنر مسکو درس خوانده بود ،اين نام را همراه كاربرد جديد اعالن در جامعة ما مطرح
چاپ محدود اعالنهاي سينمايي بود ،اين
كرد و چون قسمت عمدة فعاليت او طراحي و
ِ
نام هنوز هم روي اعالنهاي بزرگ سر در سينماها باقي مانده است»(مهرابي ،1371 ،مقدمه).
مدتها بعد ،باتأسيس دانشکدة هنرهاي زيبا و تأثير مدرسان فرانسوي آن ،كلمة «آفيش»توسط
دانشآموختگان بهكاررفت؛ و درنهايت ،پس از چند دهه كلمة انگليسي«پوستر»در جامعه مرسوم
شد .بهنظر میرسد تاريخ طراحی پوستر در ايران ،بنابهگفتة محققانی همچون مهرابی و روحانی،
با اعالنهای تئاتر آغاز شده است .ازاينرو ،تا ورود و نمايش فيلمهای خارجی ،اعالنهای
تئاتر ،يکهتاز اين ميدا ِن كم دامنه هستند .اما ،با ورود نخستين فيلمهای خارجی و نمايش آنها در
ايران ،پوسترهای تئاتر ،كمكم جای خود را به پوسترهای فيلم دادند و با آغاز فيلمسازی در ايران،
ميدان را برای پوسترهای سينما خالی كردند .چون از پوسترهاي تئاتر اوليه نسخهاي در دست
نيست ،نميتوان در مورد آنها مطلبی ارائه كرد؛اما با نگاهي به چند نمونة باقيمانده از پوسترهاي
اولية سينما(فيلمهاي خارجي نمايش داده شده در سينماهاي ايران) بهنظر میرسد روند طراحي
پوسترهاي تئاتر با اين نمونهها همراستا بوده و از يك ساختار برخوردار بودهاند.
مهرابی( ،)1371شرح میدهد كه از اواخر دورة قاجار ،پوسترهايي كه در عرصة نمايش
فيلمهاي خارجي در ايران تکثير شد«بيشتر با مركب مشکي بر كاغذهايي در ابعاد متفاوت و به
رنگهاي زرد اُخرايي ،قرمز گلي ،و آبي تركي چاپ ميشوند كه با توجه به عرضه آنها در اياالت
و والياتي چون گيالن ،تبريز ،خراسان و طهران ،اغلب به سه خط فارسي ،روسي و فرانسه
منتشر ميشدند و گاهي خط فرانسه جاي خود را به ارمني يا انگليسي ميداد .در نمونههاي
اوليه ،اثري از تصوير چهرة بازيگران در متن پوسترها نيست .تکيه بر نام و عمليات شگفتانگيز
بازيگراني كه در بين عامه از شهرت و محبوبيت برخوردار بودند يا ميشدند جوهرة اصلي
پوسترهاست .در حواشي نيز ،ذكری از سينماهاي نمايشدهنده ،جالل و جبروت فيلم و احتماالً
هزينة توليدفيلم و تعداد سياهيلشگرها هم از جنبههاي معصومانة جلب مشتري شمرده مي
شد»( ،1371مقدمه) .البته ،گاهي اين نوشتار و توضيحات چندخطي كه در ساختار كلی پوسترها
جاي ثابتي بهخود اختصاص داده است از واقعيت فاصله ميگرفت و غلوآميز ميشد ،گويي
شگردي تبليغاتي در آن سالها بهحساب ميآمد.تصاوير ،2 ،1و 3نمونهاي از اين پوسترهاست.
صفحهآرايي همة آنها از يك ساختار تبعيت ميكند و بهترتيب از باال به پايين ،نام سينما ،نام
فيلم ،توضيحات فارسي ،و نوشتار زبانهاي ديگر آمده است .در تمام اين پوسترها ،نام چاپخانه
يا مطبعهای كه منتشركنندة پوستر بوده بههمراه شمارة ثبت يا نمرهاي كه احتماالً جهت شناسايي
پوستر بهكارميرفته ،ذكر شده است .خطوط ترسيمی و «ريزنقش» 1دو عنصر تفکيكناپذير اين
پوسترها بهحساب ميآيند و از آنها براي حاشية پوستر ،جداسازي نوشتار از يکديگر ،ايجاد
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 .1ریزنقش عالمت یا طرحی كوچك است
كهیادرصفحهآرایینرشیاتوظیفهای
كاربردی دارد ،مانند عالمت دایره یا مربع
پایان مقاالت  ،یا در زیبایی و تركیب كلی
شكل صفحه مؤثر است .همراه با رواج
شیوۀ چاپ رسبی در مطبوعات ایران،
ریزنقشهای بسیاری كه در غرب برای این
روش چاپ ،طراحی شده بودند ،در ایران
مورد استفاده قرار گرفتند(ن.ك  :افشار
مهاجر ،ص.)26
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تأكيد و هدايت چشم به نوشتار خاص ،تفکيك سطوح ،و شايد مهمتر از همه تزئين و ايجاد
زيبايي در پوستر استفاده شده است .در كنار اين موارد ،كاربرد واژههايي همچون «امشب»« ،اينك
بياييد»بهجاي مشخص نمودن زمان نمايش فيلم در سينما حائز اهميت است .گويي ،تاريخ و
زمان نمايش فيلم وابسته به استقبال عامه بوده است .در ميان اين سه پوستر ،پوستر فيلم«سلطان
عشق»بهواسطة استفاده از حاشية تزئيني و بيت شعر«هردم از اين باغ بري ميرسد/تازهتر از
تازهتري ميرسد» متمايزتر و تاحدی خالقانهتر است.
نخستين پوسترهاي سينما ،كه بيشباهت به اعالميههاي ترحيم امروزي نيست،بهتدريج،
با تصاوير گراورشدة شخصيتهاي اصلي فيلم يا صحنههاي آن آراسته شد ،اما همچنان
خبري از ذكر نام دستاندركاران توليد فيلم نبود.
مسعود مهرابي( ،)1371كارگران و صاحبان چاپخانهها را پوسترسازان واقعي اين
سالها معرفی میكند و معتقد است اضافه كردن گراور بازيگر اصلي يا صحنهاي از
فيلم ،بهجاي گلبوتهها و خطهاي برنجي به پوستر ،عنصري تحميلي و ناانديشيده است
كه درنتيجه،با عمودي شدن حروف روسي و فرانسة منتقل شده به دو طرف تصوير ،به
اطالعرساني سريع پوسترها خدشه وارد ميكند .پوستر فيلم«سرگذشتناپلئون»كه ازسوي
مؤسسة سينما ماياك در مطبعة «آ.ز.يامپولسکي»چاپ شده است ،نمونهاي از اينگونه
است( ،1371مقدمه) (تصوير .)4اما بهنظر ميرسد ،اين ويژگي ،نهتنها فکر نشده و تحميلي
نيست؛ بلکه نشاني است از ارتقای نگاه توليدكنندگان اينگونه پوسترها! چراكه توليدكننده،
باهمة كم بضاعتي در اين عرصه ،بهمرور دريافته است چگونه از كيفيت تضاد براي ايجاد
تنوع ،تأكيد ،و جلب نگاه مخاطب كمك گيرد وگرنه اين ويژگي را در صفحهآرايي واژة
«امشب» كه بر باالي كادر نوشته شده است بهكار نميگرفت.
درهمين محدودة تاريخي ،عکاسي تئاترشکل گرفت و تعدادي از عکاسان در كنار
فعاليت روزمره به كپيبرداري از عکسهاي فيلمهاي وارداتي متمايل شدند(بهارلو.)1385 ،
اين عکاسان ،از يكطرف بهواسطة كپي گرفتن از عکسهاي ويتريني فيلمهاي خارجي و
از طرف ديگر ،بهدليل آشنايي با مطبوعات و كتاب هاي خارجي كه تااين زمان مصور شده
بودند ،نگاهي واقعگرايانه داشتند.
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تصویر4

پوسرت رسگذشت ناپلئون،چاپ رسبی،
حدود1300ش(.مهرابی)1371،

آغاز ورود عکاسی به طراحی پوسرت در ایران

از 1309ش ،.سينماي ايران با توليد فيلم آبي و رابي ،ساختة آوانس اوگانيانس ،و فيلمبرداري
و تيتراژ خانبابامعتضدي آغاز ميشود .اين فيلم صامت ،كه در سينما ماياك نمايش داده
شد،روايتهاي خندهدار دو مرد است كه توسط محمدضرابي و غالمعليسهرابي اجرا شده
است .متأسفانه ،اين فيلم كام ً
ال از بينرفته و هيچ نسخهاي از آن موجود نيست(اميد1372 ،؛
بهارلو1383 ،و هدايت .)1383 ،ازهمينرو ،هيچ نامی از عکاس يا طراح پوستر آن در جايي
ثبت نشده است .ولي پوستر اين فيلم ،كه نسخهای از آن در موزة سينما موجود است،بههمراه
يك قطعه عکس صحنه(يا شايد پشتصحنه) كه دو بازيگر فيلم را نشسته بر پلکان نشان
ميدهد و طراح از آن در طراحی پوستر استفاده كرده ،باقيمانده است(تصاوير5و.)6
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تصویر 5

5

عکاس :نامشخص ،محمد رضابی و غالمعلی
«سهرابی در عكسی از فیلم «آبی و رابی
(1309ش(بهارلو،1385،ص2

6

تصویر6

طراح :نامشخص ،پوسرتفیلم«آبی و رابی»،
چاپ رسبی و گراور1309،ش(.موزه سینام)
نخستین پوسرتی كه از عكاسی
بهرهگرفته است.

بدين ترتيب ،عکس،در نخستين پوستر فيلم سينماي ايران بهكاررفت .پوستر فيلم آبي
و رابي ،كه به صورت سياه و سفيد چاپ شده است،درحقيقت فصل مشتركي است ميان
پوستر سنتي ايران و الگوي جديد پوسترسازي در ايران.
باوجودآنکه اين پوست ِر  50 × 70سانتيمتري ساختاري سنتي دارد و براساس
پوسترهاي اوليه صفحه آرايي شده است؛ با حذف بسياري از اضافات توضيحي پوسترهاي
گذشته و اضافهشدن پارهاي از شاخصهاي نوشتاري (نام كارگردان ،بازيگران و فيلمبردار،
زمان نخستين نمايش) به هيئت پوسترهاي امروزي نزديك شده است .تنها عکس سياه
و سفيد باقيمانده از اين فيلم بهصورت وسطچين ،پايين اين پوستر تکرنگ را از آن
خود نموده است(مسبوق« .)1388 ،تركيببندي عکس بهنحوي است كه بهنظر نميرسد
عکاس ،همزمان با فيلمبرداري ،لحظه را شکار كرده باشد ،بلکه بهنظر ميرسد كه سهرابي
ِ
و ضرابي نقششان در فيلم را مجددا ً جلو دوربينِ
عکاس ناشناخته ،ايفا كردهاند تا عکسي
از صحنة فيلم را بهيادگار بگيرند يا باقي بگذارند»(بهارلو ،1385 ،ص .)6بااينهمه ،عکس،
وقتي در پوستر بهكار گرفته ميشود ،تركيببندي آن اصالح و اضافات آن حذف ميشود.
جدا از ويژگیهای مثبت و منفی اين پوستر ،بايد پوستر فيلم آبی و رابی را بهعنوان
نخستين پوستری معرفی كرد كه از عکس در طراحی آن استفاده شده است؛ پوستری
كه با كمی اغماض میتوان نخستين پوستر امروزی تاريخ طراحی گرافيك ايران نيز
محسوب شود .ازاينرو ،پيوند عکاسی و طراحی پوستر در ايران خيلی زود اتفاق افتاد
و اين دو هنر متمايز در مسيری مشترك همراه شدند .متأسفانه ،چون عکاس و طراح اين
پوستر نامشخصاند ،بخشی از پرسش پژوهش ،بيپاسخ ميماند هرچند بهنظر ميرسد
بهعلت پارهاي از نوگراييهاي موجود در اين پوستر ،نمیتوان فردريك تالبرگ را كه
دراين زمان بهقول مميز( ،)1356چند سالي از حضور و سکونت وی در ايران گذشته و
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بهنقل از بهارلو( ،)1383نقاشيهاي تيتراژ فيلم را هم تهيه نموده در اجرای آن بيتأثير
دانست(روحانی و مميز1356 ،و بهارلو.)1383 ،
دومين فيلم سينماي ايران ،در سال 1310ش« ،.انتقام برادر(روح و جسم)» نام دارد
كه بهكارگرداني ابراهيم مرادي تهيه شد .ازاين فيلم صامت ،كه در بندر انزلي بهصورت
نيمهتمام فيلمبرداري شد و بهصورت خصوصي در چند محفل نمايش داده شد ،نهتنها
نسخهاي باقي نمانده ،بلکه هيچگونه عکس ،پوستر ،يا حتی اطالعاتي موجود نيست.
از  9فيلم بلند سينمايي ،كه در دورة نخست فيلمسازي(1316 -1309ش).ساخته
شد ،فقط نسخة منحصربه فرد دو فيل ِم «حاجيآقاآكترسينما»(آوانس اوگانيانس1312ش).
و دخترلر(خانبهادراردشيرايرانيش ،)1312.در فيلمخانه ملي ايران موجود است و از ساير
فيلمها :آبي و رابي (اوگانيانس 1309ش ،).انتقام برادر(مرادي 1310ش« ،).بوالهوس»
(مرادي 1313ش« ،).شيرين و فرهاد»(1314ش« ،).فردوسي»(1315ش« ،).چشم هاي
سياه»(1315ش ،).و «ليليو مجنون»(1316ش ).همگي ساختة عبدالحسينسپنتا اثري در
دست نيست .بنابراين ،مشخص نيست كه در عنوانبندي اين فيلمها نام عکاس صحنه
درج شده است يا نه .در عنوانبندي فيلم دخترلر ،كه در هندوستان تهيه و توليد شده،
ذكري از عکاس فيلم نشده است؛ اما در تيتراژ فيلم حاجيآقاآكترسينما ،نام«رامبراند»
بهعنوان عکاس درج شده است( بهارلو ،1385 ،ص.)6

تصویر 7

چانداواركر،پوسرتفیلم«دخرتلر»
چاپشدهدردانشگاههرنمببئی،
1312ش(.مهرابی)1371،

با ساخت فيلم دخترلر ،توسط خانبهادر اردشير ايراني ،و طراحی پوستر آن ،الگوي
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1. chanda warker
 .2مرتضی ممیز پالکارد را اعالنی میداند
که قابل حمل است و در راهپیامییها یا
توسط مبلغان دورهگرد بهکار گرفته میشود
و هیچگاه به شکل ثابت بر در و دیوارها
چسباندهمنیشود(مهرابی.)1371،همچنین،
به تابلوهای حاشیه و رسدر سینام هم
اطالق میشود.
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جديد طراحي پوستر مطرح شد .دليل آن هم از يكسو ،ريشه در رنگی بودن پوستر دارد
و ازسویديگر ،با كيفيت برتر آن نسبت به آنچه در ايران اتفاق میافتد مرتبط است.توانايی
باالتر طراح و امکانات برتر چاپ ،عواملی است كه در ارتقای كيفيت طراحی پوستر فيلم
دخترلر دخيلاند.
فيلـم دختـرلر ،در 1312ش .در «كمپـانيامپـريالفيلم» شـهر بمبئـي در هندوستـان
توليدشد(بهارلو1383 ،ش ).و برای طراحي پوست ِر فيلم از طراح پوستر اين كمپاني كمك
گرفته شد .اين پوستر ،توسط «چاندا واركر» 1پوسترساز كمپاني امپريالفيلم بمبئي طراحي
پساز چاپ در دانشگاه هنر بمبئي به ايران آورده شده است(مهرابی()1371 ،تصوير.)7
پالكارد 2اين فيلم توسط «ميشا گراگوسيان» تهيه گرديده كه متأسفانه تصويري از آن در دست
نيست .موضوع اين فيلم حول وقايع مأمور شدن مفتشي بهنام جعفر(عبدالحسينسپنتا) براي
تارومار كردن افراد قليخانراهزن(هاديشيرازي) و عالقهمند شدن وي به دختري بهنام
گلنار(روحانگيزسامينژاد)ميچرخد(اميد1372،و بهارلو.)1383 ،در عنوانبندي اين فيلم نام
عکاس آن مشخص نيست ،اما چند قطعه عکس منحصربهفرد از آن باقيمانده است.دستكم
دو عکس از فيلم دخترلر تا اين زمان در شناسنامة اين فيلم ثبت شده كه بهواسطة آنها موضوع
كلی فيلم يا لحظههايي از آن بهخاطر ميآيند .اولي ،عکسي است از دو بازيگر اصلي فيلم
در كنار چاه آب:گلنار با«دلو»آب را در كوزه ميريزد(تصوير .)8در عکس دوم ،جعفر در
سياهچال است ،سرش زخمي است و با دستاري آن را بسته ،به آرنج دست راستش تکيه
زده و درحاليكه چند استخوان دستوپاي آدمي(ظاهرا ً زندانيان قبلي)در اطرافش قرار دارد و
َهملتوار ُجمجمهاي بهدست چپ گرفته ،اين رباعي خيام را ميخواند:
با اين سر اگر تو در سخن خواهي شد/آگاه زاسرار كهن خواهي شد
گويد به زبان بيزباني با تو  /من چون تو بُدم ،تو چو من خواهي شد(بهارلو،1385 ،
ص()7تصوير .)9
قطع پوستري كه چاندا واركر براي فيلم دخترلر طراحي كرده  88 × 64سانتيمتر
است(مهرابی .)1371 ،وي ،از دو عکس منحصربهفرد مذكور استفاده نکرده اما با سود بردن
از دو عکس صحنة فيلم و يك عکس نيمتنه از«قليخانراهزن» از يكطرف اثري متفاوت
و پيشرو نسبت به پوسترهاي طراحي شده در ايران خلق كرده است و ازطرفديگر ،نام
خود را پس ازطراح ناشناس پوستر آبي و رابي ،بهعنوان نخستين طراح كه از عکس در
طراحی پوستر ايران استفاده كرده ثبت ميكند.
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تصویر 8

عکاس :نامشخص ،سپنتا وسامی نژاد
در عکسی از فیلم«دخرتلر» 1312 ،ش.
(بهارلو،1385،ص)3

تصویر 9

عکاس:نامشخص،جعفر(سپنتا)درسياهچالدر
فيلم«دخرتلر»1312،ش(.بهارلو،1385،ص)4

چاندا واركر ،دو عکس صحنه را بهصورت قطري در كادر قرار داده و عکس جدا شدة
شخصيت منفي فيلم را در سمت راست پايين كادر بر روي مستطيل عمودي سفيدرنگي
چيدمان كرده است .گويي ،قصد دارد خشونت و زورگويي را در تضاد با دو عکس ديگر
ِ
عکس صحنه و نوع نستعليق بهكاررفته در پوستر،
تشديد نمايد .نحوة قاب گرفتن دو
حس و حال و هويتي هندي به پوستر بخشيده است.پوستر دخترلر ،باوجودآنکه نه درايران
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چاپ شده و نه يك طراح ايراني آن را طراحي كرده ،نخستين پوستر رنگي تاريخ گرافيك
ايران بهشمار ميآيد .اين پوستر ،با همة پيشتازياش نسبت به همگونههايش در ايران ،در
مقايسه با پوسترآبي و رابي يك نقص دارد و آن عدم ذكر عوامل اجرايي فيلم بهويژه نام
هنرپيشگان آن است.
بهفاصلة دو ماه و چند روز از نمايش دخترلر ،فيلم حاجيآقاآكترسينما ،دومين ساختة
آوانساوگانيانس ،نمايش داده میشود .حاجيآقاآكتورسينما ،تنها فيلم دورة نخست فيلمسازي
است كه در عنوانبندي آن نام عکاس آن ،يعنی رامبراند(درواقع عکاسخانهاي واقع در چهارراه
اللهزار) درج شده است .فيلم ،محصول«پرسفيلم» است و از عکسهاي صحنة آن بهجز
سه يا چهار قطعه باقينمانده است.در يکي از اين عکسها ،حاجيآقا(حبيب مراد) ،در حال
منازعه با نوكرش پوري(عباسقلي عدالتپور)ديده ميشود(تصوير .)10از[عکس] اين صحنه
كه يکي از مشهورترين لحظههاي فيلم است ،همزمان با نمايش عمومي حاجيآقاآكتورسينما،
بهعنوان ديواركوب [پوستر] فيلم نيز استفاده شد .عکس ديگر ،مربوط به لحظهاي است كه
حاجآقا و پوري ،در باالي پشتبام كافهپارس كشمکش دارند و در خيابان در جلوي كافه،
مردم ازدحام كردهاند»(بهارلو ،1385 ،ص()7تصوير .)11با بررسي و مقايسة عکسهاي اين
فيلم با عکسهاي فيلم دخترلر ،احساس ميشود عکاس عکاسخانة رامبراند ،همچون عکاس
فيلم دخترلر ،عکاسي حرفهاي است كه بهخوبي نور و تركيببندي را ميشناسد .پالكارد
اين فيلم ،مانند فيلم دخترلر،توسط ميشا گراگوسيان تهيه شده است(بهارلو)1383 ،؛ اما نامي
از طراح پوستر فيلم حاجيآقاآكتورسينما در جايي ذكر نشده است  .گويا براي اين فيلم دو
پوستر در نظر گرفته شده بود .يکي از پوسترها ،كه بنابهگفتة مهرابي( )1371براساس الگوي
پوسترهاي سنتي شکل گرفته است ،بهاحتمال قريب بهيقين از عکسي در طراحي آن استفاده
ِ
ِ
مألوف گذشته ،پوستر را شکل
حروف سربي بودهاند كه در قالب ساختار
نشده است و اين
دادهاند .پوستر ديگري كه تهيه شده درحقيقت ،يك قطعه عکس است؛ عکس معروف«نزاع
حاجي آقا با نوكرش»(تصوير)10در اندازة  35 × 50سانتيمتر ،چاپ و تکثير شده و بيآنکه
نوشتاري بر آن افزوده و نام و نشاني بر آن ثبت شود ،بهعنوان پوستر بهكاررفته است(،1371
مقدمه) .ازهمينرو ،بهنظر ميرسد نيازي به طراح پوستر نبوده است.
برخوردي اينگونه با پوستر ،از سوي تهيهكنندگان فيلمي كه مدعي نوگرايي و كهنهگريزي
ميباشد دور از ذهن بهنظر ميرسد؛ فيلمي كه شايد اگر با شکست تجاري روبهرو نميشد
قابليت آن را داشت كه روند سينماي ايران را برخالف آنچه اتفاق افتاد تغيير دهد(اميد.)1372 ،
اما اينگونه استنباط ميشود كه عالوهبر اعتقاد تهيهكنندگان نسبت به توفيق پوستر سنتي
در جلب مشتري ،امکانات و محدوديتهاي چاپ ايران نيز در اين قضيه مؤثر بوده است.

110

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ93

بررسی ورود عکاسی به ایران و
میزان کاربرد آن در طراحی
پوستر (از آغاز تا سال1316ش).

فيلم بوالهوس ،محصول «محدودفيلمايران» در سال 1313ش .توسط ابراهيم مرادي
ساخته شد(بهارلو .)1383 ،جز چند عکس ،هيچ نام و نشاني از پوستر ،طراح پوستر،
و عکاس فيلم باقينمانده است .عکسهاي باقيمانده هم در مقايسه با عکسهاي فيلم
دخترلر و حاجيآقاآكتورسينما ،از كيفيت بسيار پايينتري برخوردار است .بيشتر عکسهاي
اين فيلم از لحاظ تركيببندي ،وضوح ،فکوس نقطة كانوني ،و حتي ظهور و چاپ ايرادات
مشهودي دارند(بهارلو( )1385 ،تصوير.)12

11

تصویر 10

10

فيلم «حاجآقاآكرتسينام» عكس از
عكاسخانه«رامرباند»1312،ش.
(بهارلو،1385 ،ص)5

تصویر 11

عکاسخانهرامرباند،فيلم«حاجآقاآكرتسينام»
ِكش مَكش حاج آقا و نوكرش
بر بام كافه پارس(بهارلو،1385،ص)5

تصویر 12

عکاس:نامشخص،محمدعلیقطبیدرفیلم
«بوالهوس»1312ش(.بهارلو،1385،ص)6

در سالهاي 1314و1315ش .دو فيلم به نامهاي «شيرينوفرهاد» و «فردوسي» توسط
عبدالحسين سپنتا ساخته شد كه طراح پوستر هردو چاندا واركراست .اين دو فيلم هم مانند
فيلم دخترلر در كمپاني امپريالفيلم بمبئي توليد شده است.
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از فيلـم شيرين و فرهـاد ،چـند عکـس ثبـت شده كه عـکاس آن نامشخص است.
«شکـر»(صديقـهسامينژاد) در انتظار«خســرو» (نصـرتاهللمحتشـم) ،شيـرين(فخرالزمان
جباروزيري)در حرم ،برتخت نشستن شيرين در كنار نديمه و موب ِد موبدان(تصوير)13
عکسهايي از اين مجموعهاند.در همة اين عکسها پسزمينه و همچنين وسايل و اشيايي كه
جزء صحنهآرايي اين فيلم تاريخي هستند ،اهميتي برابر با تكچهرة آدمها دارند .درواقع،بيشتر
عکسهاي فيلم شيرين و فرهاد را ميتوان تكچهرههاي محيطي تعبير كرد كه موضوع اصلي،
بدون پسزمينة آن ،اهميت زيادي پيدا نميكرد .مجموعة اين عکسها از حيث وضوح،
درجهبندي رنگمايه ،و كيفيت بصري ،بديع و در نوع خود منحصربهفردند و مخاطبان را
بهكنجکاوي ،ديدن ،و پرسش وا ميدارند(بهارلو ،1385 ،ص.)10
پوستري كه چاندا واركر براي اين فيلم طراحي كرده است ،در مقايسه با پوستر فيلم
دخترلر ،كيفيت بصری باالتري دارد(تصوير.)14اما با حذف كامل نام عوامل اجرايي فيلم از
رسالت خود تاحدي دور شده و عقبگرد كرده است .برخالف پوستر دختر لر ،چاندار واركر
امضاي خود را كه مخفف اسم كوچکش است( )chدر پايين پوستر نقش كرده است.

تصویر 13

عکاس :نامشخص،دفرتی و جباروزيری
در«شريينوفرهاد»1314،خورشیدی
(بهارلو،1383،ص)35

تصویر 14

چاندا واركر،پوسرت فیلم1314،ش.
(بهارلو،1383،ص)34
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14
بهنظر ميرسد ،واركر سعي كرده با اهميت دادن به پسزمينة پوستر و دقت در روابط
اجزا(عکسها و نوشته ها) ،ارتباط بهتري در ساختار پوستر ايجاد نمايد كه در اين امر
نسبت به پوستر دخترلر موفق تر عمل نموده است.
پوستر فيلم فردوسي ،كه سال بعد توليد شد ،از لحاظ ساختاري شباهتهاي زيادي
به پوستر شيرين و فرهاد دارد(تصوير .)15باوجوداين ،برخالف پوستر شيرين و فرهاد،
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عکسهای بهكاررفته در پوستر فردوسی ،به علت محبوس نبودن در كادر و بيرون زدن
از قاب تصوير ،ارتباط آزادانهای با كادر پوستر برقراركرده است .ازهمينرو ،پوستر فيلم
فردوسي ،نسبت به دو پوستر قبلي چاندا واركر ،از لحاظ ارتباط منطقي بين اجزا ،بهتر
ظاهر شده است .اما در ساختار كلی ،از تركيببندي دو پوستر قبلي تأثير گرفته است.
هر سه پوستر طراحي شده توسط واركر ،ساختاري قطري و يکنواخت دارند كه فقط
تصاوير آن تغيير كردهاند .صفحهآرايي پوست ِر فردوسي ،همان صفحهآرايي پوستر شيرين و
فرهاد است ،بااين تفاوت كه عنوان فارسي فيلم ،جابهجا شده و در پوستر فردوسي جاي
مناسبتري دارد .سود بردن از سطوح تشکيل شده از توناليتههاي رنگي ،وجه مشترك
ديگري است كه چاندا واركر در اجراي دو پوستر اخير بهكارگرفته است.

تصویر 15

چاندا واركر ،پوسرتفیلم فردوسی 1315 ،ش.
(بهارلو،1383،ص)36

عناصر تشکيل دهندة پوستر فردوسي از لحاظ مفهومي هم ،نسبت به دو پوستر ديگر
مناسبتر بهكارگرفته شدهاند؛ چراكه در پوستر فيلم فردوسي ،تجسم دنياي ذهني و تخيلي
شاعر را نشان میدهد:گالويز شدن دو شخصيت درمقابلِ تصويري چيدمان شده كه فردوسي
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را در حال نگارش شاهنامه نشان ميدهد.در دو پوستر اخير(شيرين و فرهاد و فردوسي) نشانة
كمپانيامپريالفيلم جاي تصوير«قليخانراهزن» در پوستر دخترلر را ميگيرد با اين تفاوت كه
نشانهها در دو پوستر تغيير ميكنند و نشانة دايرهوار كمپانيامپريال در پوستر شيرين و فرهاد
كه نوشتار AN IMPERIAL PICTUREرا بههمراه دارد ،بهنشاني افقي تبديل ميشود كه از
تركيب تصوير يك ببر و نوشتة AN IMPERIAL PRODUCTIONتشکيل شده است.
عکاس ناشناس فيلم فردوسي،حدود هشت قطعه عکس خوش كيفيت به يادگار
گذاشته(بهارلو)1385،كهيکیازاينعکسهادرطراحیپوسترفيلمبهكاررفتهاست(تصوير.)16

تصویر 16

عکاس :نامشخص،نربد رستم وسهراب در
فیلم«فردوسی»1315،ش(.بهارلو،1383،ص)37

ِ
عکاس هر
از نوع نگاه و كيفيت عکسها ،نگارنده استنباط ميكند كه بهاحتمال زياد،
سه فيلم اخير يك نفر و آن هم يك عکاس هندي بوده است كه توانسته است عکسهايي
همتراز ارائه دهد .توليد شدن هر سه فيلم در كمپانيامپريالفيلم صحت اين فرضيه را بيشتر
قوت میبخشد.
«چشمهاي سياه»(فتح الهور بهدست نادرشاه) ،فيلم ديگري است از عبدالحسينسپنتا ،كه
در  12خرداد  1315درسينماهاي«ايران نو»و«پارس» بهنمايش درآمد .متأسفانه ،از اين فيلم جز
تعداد معدودي عکس ،اثر ديگري باقي نمانده است(بهارلو1383 ،؛اميد1372 ،وبهارلو)1385 ،
(تصوير.)17
آخرين فيلم ساخته شده در دورة نخست فيلمسازی ايران ،فيلم «ليلي و مجنون» به
كارگرداني عبدالحسين سپنتاست كه در فروردين 1316ش .به نمايش گذاشته شد .اين فيلم،
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كه براساس كتاب قيسبنعامر و ديوان حکيم نظامي نوشته شده در كمپاني«ايست انديا
فيلم»در كلکته توليد شده است .عوامل فني اين فيلم بيشتر هندي هستند(بهارلو1383 ،و
اميد .)1372 ،ازاينرو ،احتمال ميرود كه عکاس اين فيلم هم هندي باشد .بهاستثنای چهار
يا پنج عکس ،بيشتر عکسهايي كه از اين فيلم باقيمانده است مانند تكچهرههايي هستند
كه مردم با لباسهاي مبدل تاريخي در آتليهها و عکاسخانهها ميگيرند.

تصویر 17

عکاس:نامشخص،حسینی،سپنتاوجبار
وزیری در فیلم«چشم های سیاه» 1315،ش.
(بهارلو،1385،ص)10

ِ
نقـش
در ميان عکـسهای باقـیمانده ،همچـون عکـس فيگـورِجباروزيـري  ،در
ِ
عکس چهرهاي از شخصيت زن فيلم(جباروزيری) وجود دارد كه طراح از
ليلي(تصوير،)18
آن در طراحي پوستر فيلم استفاده كرده است(تصوير.)19

18

19

تصویر 18

عکاس :نامشخص،جبار وزيری در لييل
ومجنون1316،ش(.بهارلو،1383،ص)40

تصویر 19
با امضای «ام ژان»  ،پرتره جبار
وزیری در لیلی و مجنون 1316 ،ش.
(بهارلو،1383،ص)39
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طراح پوستر فيلم ليليومجنون« ،ام ژان »است كه به نظر ميرسد در اين عرصه از
توانايي و شناخت بيشتري نسبت به چاندا واركر برخوردار بوده است .البته ،اين مسئله
چندان هم غيرمنطقي بهنظر نميرسد ،چرا كه مسعود مهرابي()1371در كتاب پوسترهاي
فيلم تاريخ سينماي ايران ،از قول عبدالحسين سپنتا ،در خاطراتش نقل ميكند كه
كمپانيايستانديا ،نسبت به دو كمپاني امپريال و «كرشنا»(سپنتا فيلم چشمهاي سياه را
در اين كمپاني ساخت) از محاسن و امکانات بهتر و باالتري برخوردارند( ،1371مقدمه).
ازاينرو ،منطقي است كه اين كمپاني (ايست انديا) پوسترساز مجربتر و كاربلدتري به
خدمت گرفته باشد.

تصویر 20

«ام.ژان،».پوسرت فيلم لييل و مجنون1316،ش.
(بهارلو،1383،ص)38

ام .ژان ،كه همچون چاندا واركر ،اطالعاتي دربارة زندگياش يافت نشد ،دو پوستر
براي فيلم«ليلي و مجنون»طراحي ميكند كه نسبت به پوسترهاي هموطنش براي فيلمهاي
دخترلر ،شيرين و فرهاد و فردوسي ،از برتريهاي ساختاري قابل رؤيتي برخوردارند.
پوستر نخست ،كه گويا تصويري است كه فقط عنوان انگليسي فيلم بر باالي آن جاي
گرفته است ،در منابع آرشيوی يافت نشد؛ اما نسخهای از پوستر دوم كه بهنظر ميرسد
بهواسطة ِ
ثبت عنوان فارسي فيلم و تصوير بازيگر اصلي آن ،پوستر اصلي باشد موجود
میباشد(تصوير .)20اين پوستر خوشتركيب و جذاب ،تصويري است تکرنگ از دورنماي
يك شهر كه مناره هاي مسجد بزرگ آن در سمت چپ پايين كادر كام ً
ال مشخص است.
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در دل اين تصوير ،كه دو نخل و يك شتر نيز در آن ديده ميشودِ ،
نقش رنگينِ چهرة خانم
جباروزيري در ِ
نقش ليلي ،در قالب يك كادر دايرهاي قرار گرفته است و بارِ اصلي پوستر
را بردوش ميكشد .عنوان فارسي ليلي و مجنون در باالي پوستر تاحدودي نامناسب و
عنوان التين آن ،همراستا با دايره چهرة ليلي كه برخوردي اينگونه در زمان خود بديع
و تازه است صفحهآرايي شده است .نام كمپاني توليدكنندة فيلم بدون هيچ نشانهاي بر
سطحي روشن در پايين پوستر ثبت شده است .در كنار صفحهآرايي كم نقص و قابلتوجه
پوستر(نسبت به آن زمان) بايد به استفاده از موتيفهايي اشاره كرد كه در چهار طرف
حاشية پوستر بهكاررفته است كه در زمان خود بهواسطةارتباط معناييای كه با كاربرد پوستر
پيدا كرده ،ايدهاي خالقانه و نو به نظر میرسد.
اگر بتوان همة فعاليتهاي صورت گرفته در عرصة طراحي پوستر و عکاسي اين
دوره را زي ِر بامِ هنر ايران فرض نمود ،بايد قبول كرد طراحي پوستر ايران در محدودة
تاريخي مورد بحث از لحاظ كيفي روندي صعودي دارد و دورة نوزادي خود را پشت سر
ميگذارد؛ هرچند نه طراحان پوستر ،ايرانياند و نه چاپ پوسترهاي تأثيرگذار ،در ايران
انجام گرفته است.
دراينجا ،ذكر اين مطلب الزم بهنظر ميرسد كه مميز در مقدمهاي كه بر كتاب پوسترهاي
فيلم تاريخ سينمای ايران مينگارد،نخستين طراح پوستر در ايران را موشق سروري معرفي
ميكند و اعتقاد دارد كه در آن زمان ،آثار وي از تازگي خاصي در سطح جامعه برخوردار
بوده است(مهرابی .)1371 ،اما اثري از موشق سروري در جايي ديده ،يافت ،يا ذكر نشده و
مميز هم نمونهاي ارائه نميدهد تا براساس آن بتوان قضاوت نمود و كيفيت آثار را بررسي
كرد .بهنظر ميرسد كه منظور مميز در اين مقدمه ،پالكارد يا همان تابلوهاي سر در سينما
بوده است ،چرا كه در مقدمة كتاب هنر پوستر در ايران مينويسد«:حدود پنجاه سال قبل
شايد اولين پوسترهاي ما براي فيلم و به ابعاد سر در سينما توسط برادران موشق و ناپلئون
سروري كه تازه از ارمنستان به ايران مهاجرت كرده بودند ،طراحي و ساخته شد»(روحاني
و مميز ،1356 ،مقدمه).

بررسی ک ّمی میزان بهکارگیری عکس در طراحی پوسرت

همانطور كه پيشتر اشاره شد تاريخ طراحی پوستر ايران با طراحی پوسترهای سينمايی آغاز
میشود و به استناد جستوجوهای نگارنده ،طراحی پوستر ايران تا اواخر دهة1330خورشيدی
در انحصار پوسترهای سينمايی است(مسبوق ،1388،صص95تا )124و ازآنجا كه دورة نخست
فيلمسازی ايران در سال 1316پايان میيابد؛ محدودة پژوهش حاضر از آغازِ شکلگيری طراحی
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پوستر تا تاريخ مذكور در نظرگرفته شده است .جهت بررسی ك ّمی ميزان استقبال و تمايل
ِ
نسبت پوسترهايی كه از عکس در
طراحا ِن اين دوره به استفاده از عکس در طراحی پوستر،
طراحی آنها استفاده شده است به كل پوسترهای شناسايی شده مورد بررسی قرار گرفت.تعداد
اعالنهای شناسايی شده در اين دوره9پوستر است كه عکس در طراحی  5اثر از اين مجموعه
بهكاررفته است.بنابراين ،نسبت پوسترهايی كه از عکاسی بهره گرفتهاند ،به كل پوسترهای
شناسايی شده ،حدود «55درصد» است ،كه اين عدد نشان از اقبال نسبیِ بهكارگيری عکس در
طراحی پوستر اين سالها دارد .هرچند اين ويژگی ،بيش از آنکه مديون طراحان و امکانات
داخل ايران باشد ،ريشه در توان طراحان و تفاوت امکانات فنی هندوستان نسبت به ايران دارد.

نتيجهگريی

هنری نوظهور هستند كه بهفاصلة كوتاهی از آغازِ
ِ
عکاسی و طراحی پوستر ،دو شاخة

حياتشان ،در ايران هم شرايط حضورشان فراهم میشود.نتايج تحقيق نشان میدهد كه
تاريخ طراحی پوستر ايران از ابتدا تا اواخر دهة1330ش .در انحصار كامل پوسترهای
سينمايی است .ازاينرو ،عکاسی در سال 1309ش .برای نخستين بار در طراحی پوستر
فيلم آبی و رابی نخستين پوستر امروزی تاريخ طراحی گرافيك ايران ساختة آوانس
اوگانيانس ،بهكارگرفته شد .اما چون نه نام طراح آن مشخص است و نه نام عکاس آن،
نمیتوان در مورد نخستين هنرمندی كه از عکس در طراحی پوستر ايران استفاده كرده
است ابراز نظر كرد.
فيلم «دختر لر» سومين محصول سينماي ايران است كه با طراحي پوستر آن در سال
 1312ش .الگوي جديد پوسترسازي در ايران مطرح مي گردد .پوستر اين فيلم كه از عکس
در اجرای آن استفاده شده توسط«چاندا واركر» پوسترساز كمپاني امپريال فيلم بمبئي طراحي
و در دانشگاه هنر بمبئي چاپ شده است؛ بنابراين«چاندا واركر» پوسترساز كمپاني امپريال
فيلم بمبئي كه پوستر فيلمهاي «شيرين و فرهاد» (1314ش ).و «فردوسي»(1315ش).را هم
طراحي كرده است بهخاطر طراحي پوستر فيل ِم ايراني«دختر لر» ساختة «خان بهادر اردشير
ايراني» و استفادة مستقيم از عکس در اجراي آن ،پس از طراح ناشناس پوستر فيلم «آبي
و رابي» ،نخستين طراح پوستري است كه عکاسي را بهصورت مستقيم در طراحي پوستر
ايران به كار برده است.
در ادامة فعاليت چاندا وارك ِر هندی ،هموطنش ام.ژان ،كه پوسترساز كمپاني فيلمسازي
ايستانديا در كلکته است ،پوستر فيلم ليلي و مجنون ،به كارگرداني عبدالحسينسپنتا را
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در 1316ش.طراحي ميكند ،كه نسبت به پوسترهاي قبل ،حضور عکس در ساختار آن
از كيفيت باالتري برخوردار است .در نهايت ،نسبت  55درصد پوسترهای بهره گرفته از
عکس به كل پوسترهای شناسايی شده ،نشان از آن دارد كه بهكارگيری عکس در طراحی
پوستر اين دوره مورد استقبال نسبی طراحان واقع شده است ،هرچند بيش از هر چيز بايد
ِ
امکانات فنی هندوستان را در اين ويژگی مؤثر دانست.
توا ِن طراحان و
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