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چكيده
جوامع انساني از ابتداي پيدايش تا کنون روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي با يکديگر داشته اند که اين 
روابط بيشتر بر پايه مرز جغرافيايي مشترک بوده است. در اين بين جوامعي نيز، بدون هيچ گونه مرز 
جغرافيايي، توانستند روابط اجتماعي گوناگون را با يکديگر بر قرار نمايند. ايران و لهستان جزو کشور هايي 
هستند که در طول تاريخ روابط متقابل مختلفي را با هم داشته اند که در زمينه فرهنگي و هنري اين امر 
به خوبي مشــاهده مي شــود. حوزه اصلي اين مقاله روابط فرهنگي و هنري اين دو کشور و به صورت 
ويژه اعالن هاي سياسي است. تأثيرات اعالن هاي لهستان بر ايران به ويژه در اعالن هاي فرهنگي به خوبي 
نمايان است. پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثيرات اعالن هاي لهستان بر اعالن هاي سياسي ايران انجام 
گرفته اســت. با توجه به اين هدف، دو پرســش زير صورت بندي شده است:١. شباهت ميان اعالن هاي 
سياسي ايران و لهستان حاصل چيست؟ ٢. آيا طراحان گرافيک ايران در طراحي اعالن هاي سياسي صرفا 
تحت تأثير اعالن هاي لهســتان بوده اند؟ پاسخ به پرسش هاي فوق به روش توصيفي- تطبيقي بوده و 
اطالعات مورد نياز به روش کتابخانه اي گردآوري شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که بدليل 
اشتراک موضوعي بين اعالن هاي سياسي لهستان و ايران از نظر عناصر به کار رفته و ساختار طراحي 
شــباهت هايي وجود دارد. به طوري که طراحان ايراني به ويژه در ســال هاي منتهي به انقالب اسالمي و 
سال هاي ابتدايي بعد از پيروزي انقالب، تحت تأثير ويژگي ها و عناصر اعالن هاي سياسي لهستان قرار 
داشتند. اما، رفته رفته، با توجه به آرمان ها و اهداف خاص انقالب اسالمي ايران، تالش کردند از شدت اين 
تأثيرات بکاهند و عناصر ايراني- اسالمي را وارد آثار خود کنند و عناصر فرهنگ بيگانه را در آثار خود 

مستحيل نمايند.
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مقدمه
در طول تاريخ، جوامع انساني در همه ابعاد زندگي، با يکديگر 
تعامل داشته اند و فرهنگ ها و رسوم هر جامعه بر ديگري 
تأثير گذار بوده است. اين داد و ستد ها در سير تاريخي صرفا 
در جوامعي رخ نموده که با يکديگر مرز جغرافيايي داشتند. 
ارتباطات  اين  علمدامنه  پيشرفت  با  و  با گذشت زمان  اما 

گسترده تر شد.
در اين مقاله، نخست به بررسي و تطبيق تأثير و تأثرات 
پرداخته  لهستان  و  ايران  کشور  دو  بين  گرافيک  طراحي 
خواهد شد. با توجه به اينکه گرافيک لهستان نسبت به ايران 
سال ها زودتر به منصه ظهور رسيده و به يک مکتب تبديل 
شد، بنا بر شواهد و داليل موجود منشا الهام براي طراحان 
گرافيک ايران بوده است، بنابراين در ابتدا تأثيرات آن را بر 
گرافيک ايران مورد بررسي قرار خواهيم داد و سپس به بحث 
در مورد اعالن هاي سياسي اين دو کشور و تأثير پذيري 
طراحان ايراني از طراحان لهستاني به شکل خاص پرداخته 
خواهد شد. الزم به ذکر است که در مورد گرافيک لهستان 
با توجه به کمبود منابع فارسي، از منابع التين که توسط 

نگارندگان ترجمه شده اند، استفاده شده است.
بر  بسياري  تأثيرات  همواره  جنگ ها  تاريخ،  طول  در 
تحوالت اجتماعي، سياسي و فرهنگي در سطح جهان داشته 
اند. کشور ما نيز يکي از قرباني هاي زياده خواهي دولت هاي 
دليل رابطه  به  بوده است. بي شک طراحي گرافيک  ديگر 
نزديکش با مسائل و تحوالت اجتماعي و سياسي جامعه نقش 
عمده اي در فضاي بصري زندگي عموم مردم ايفا مي کند. اين 
نقش به ويژه در دوره هايي خاص چشمگيرتر است. از اين رو 
در دوران انقالب اسالمي وپس از آن در دوران جنگ تحميلي 
ابزاري  به عنوان  به ويژه طراحي گرافيک  به هنر و  توجه 
کاربردي که وظيفه تبليغ و دعوت مردم به جبهه ها و دفاع 
از کشور را به عهده داشت، بيشتر شد. تمرکز اين پژوهش 
ابتدايي  سال هاي  در  ايران  سياسي  اعالن هاي  تطبيق  بر 
نهضت انقالب اسالمي با اعالن هاي سياسي مکتب لهستان 
بعد از جنگ جهاني دوماست. کشور لهستان به عنوان يکي 
از کشور هاي بلوک شرق در زمان جنگ جهاني دوم و تا 
قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در زمينه هاي فکري، 
فرهنگي و سياسي تحت تأثير اين کشور قرار داشت. تفکر 
ضدامپرياليستي  تفکر  شرق،  بلوک  کشور هاي  در  حاکم 
آن  نمود  که  بوده  سوسياليستي  رئاليسم-  مؤلفه هاي  با 
را در آثار هنري خلق شده در آن دوره مي توان مشاهده 
کرد. آثار هنري سياسي ايران نيز در اوايل انقالب اسالمي، 
نمودي از وجود اين تفکر در آن برهه زماني است. بنابراين 
يافتن شباهت ها و تفاوت هاي اعالن هاي ايران و لهستان و 
علل آن، اهداف فرعي اين تحقيق و بسط دادن شباهت ها و 
تفاوت هاي اعالن هاي ايران و لهستان در اعالن هاي سياسي 
هدف اصلي اين مقاله است. اين پژوهش در پي پاسخ به اين 

سؤال هاست: 

١. شباهت ميان اعالن هاي سياسي ايران و لهستان حاصل 
چيست؟

٢. آيا طراحان گرافيک ايران در طراحي اعالن هاي سياسي 
صرفا تحت تأثير اعالن هاي لهستان بوده اند؟

روش تحقيق
اين پژوهش بر مبناي هدف، بنيادي و بر مبناي ماهيت و 
روش، توصيفي- تطبيقياست. در روش گردآوري اطالعات، 
اين پژوهش با دو دسته اطالعات رو به روست. بخشي از 
اطالعات که بدنه نظري کار را شامل مي شود به صورت 
کتابخانه اي و بخشي ديگر که استخراج ويژگي ها و مؤلفه هاي 
اعالن هاست، به روش مشاهده اي انجام شده است و در نهايت 
اعالن ها مورد تجزيه و تحليل قرارمي گيرند. در اين تحقيق 
تعداد ٥٠اعالن از اعالن هاي سياسي ايران در حد فاصل سال 
١٣٥٥ تا ١٣٦٥ و همين تعداد از اعالن هاي لهستان بعد از 
جنگ جهاني دوم بين سال هاي ١٩٤٥ تا ١٩٧٠ به صورت 
هدف دار انتخاب شده اند و باستفاده از روش مشاهده اي 
ويژگي هاي آن ها که شامل موضوع و عناصر بصري است، 
استخراج مي شود. در انتها هرکدام از اين ويژگي ها تعريف 
عملياتي شده و در جداول تطبيقي ١ و ٢ که از نوع جداول 

مجاورتي است، با يکديگر تطبيق داده مي شوند.

پيشينه  تحقيق
با وجود جستجوهاي وسيعي که صورت گرفت، تنها سه 
مورد تحقيق انجام شده با موضوع تأثير گرافيک لهستان بر 

گرافيک ايران يافت شد.
١. پايان نامه کارشناسي ارشد تايماز ميوه چيان تحت عنوان 
((تأثير گرافيک لهستان بر گرافيک ايران).).. اين پايان نامه در 
دانشگاه هنر زير نظر دکتر کامران افشار مهاجر در سال 

١٣٨٦ تدوين شده است.
ميوه چيان در اين پايان نامه ضمن بررسي تأثير و تاثرات 
فرهنگ ها از يکديگر، دو کشوري که هيچ مرز جغرافيايي 
مشترک با هم ندارند اما در طول تاريخ به واسطه مبادالت 
تجاري و فرهنگي با يکديگر در ارتباط بودند و منشا تأثير 
و تاثر بودند را مورد مطالعه قرار داده است. نويسنده پس 
از بررسي خاستگاه هاي اين روابط و ذکر اين نکته که ابتدا 
فرهنگ و هنر لهستان تحت تأثير ايران بوده است و با گذشت 
زمان جاي فرهنگ تأثير گذار و تأثير پذير تغيير کرده است، 

رسانه گرافيک را مورد بررسي دقيق قرار مي دهد. 
٢. پايان نامه کارشناسي ارشد ابراهيم گنجيان خاري تحت 
عنوان (تأثير سبک هاي نقاشي در اعالن مکتب لهستان از 
اواخر ١٩٧٠ تا کنون و انعکاس آن در اعالن هاي طراحي شده 
در ايران).. اين پايان نامه در دانشکده هنر دانشگاه شاهد زير 

نظر دکتر محسن مراثي در سال ١٣٨٨ تدوين شده است.
از آنجايي که نخستين آثار گرافيک مدرن ايران توسط 
نقاشان توليد شده اند و در ميان مکتب هاي مختلف تاريخ 
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طراحي گرافيک، مکتب لهستان داراي ويژگي نقاشانه است، 
بنابراين مرجع مطلوبي براي طراحان ايراني به شمار مي رفت. 
نويسنده در اين پژوهش ضمن بررسي تاريخ طراحي گرافيک 
لهستان، تأثير پذيري اعالن هاي طراحي شده لهستاني را از 
سبک هاي نقاشي را مورد مطالعه قرار داده است. در نهايت 
ايران مورد  اين آثار در اعالن هاي طراحي شده در  تأثير 

بررسي قرار گرفته است. 
٣. گفتگو با مرحوم مرتضي مميز در نشريه کلک (١٣٧١)..

در شماره ٣٠ نشريه کلک که در سال ١٣٧١ به چاپ رسيد، 
مرحوم مميز در مورد مسائل مختلف گرافيکمورد مصاحبه 
قرار گرفتند. ايشان در بخشي از اين گفتگو چگونگي مواجهه 
خود را با آثار گرافيک و رسانه اعالن که از قضا اعالن مکتب 

لهستان بود، ذکر مي کنند.
عنوان  تحت  طواف  نازلي  ارشد  کارشناسي  پايان نامه   .٤
اين  ايراني).)..  پوسترهاي  بر  مينيماليسم  جنبش  ((تأثير 
پايان نامه در دانشکده هنر دانشگاه الزهرا زير نظر دکتر زهرا 

مسعودي امين در سال ١٣٨٧ تدوين شده است.
در اين پايان نامه ابتدا تأثير اعالن هاي فرهنگي ايراني 
از شيوه تصو.ير سازانه مکتب لهستان در سال هاي قبل از 
انقالب و منتهي به انقالب پرداخته شده است. اما به تدريج 
رويکرد کالسيک و تصوير سازانه از اعالن ها رخت بست 
و رفته رفته اعالن ها به فضاي مينيماليستي که از دهه ٦٠ در 

آمريکا شکل گرفته بود نزديک شد. 
با بررسي منابع فوق اين نتيجه حاصل شد که با وجود 
اينکه هر کدام به نحوي از تأثير پذيري گرافيک ايران از گرافيک 
لهستان صحبت کرده اند، اما در بحث گرافيک سياسي و 
تأثيراتي که در اين زمينه گرافيک لهستان بر گرافيک ايران 
داشته است به شکل خاص تحقيقي انجام نگرفته است. در 
واقع در منابع فوق موضوع اصلي بحث در حيطه اعالن هاي 
فرهنگي بوده است و تفاوت پژوهش حاضر با اين پژوهش ها 
از همين مساله نشات مي گيرد. موضوع اصلي اين تحقيق 
حول محور اعالن هاي سياسي سال هاي منتهي به انقالب 
و بعد از آن و تأثيراتي که طراحان ايراني از مکتب لهستان 

گرفته اند،است.
پژوهش حاضر ضمن استفاده از منابع فوق بحث اصلي 
خود را بر روي بررسي گرافيک سياسي دو کشور و تطبيق 
آن ها با يکديگر بنا کرده است و ضمِن ذکر کردن شباهت ها، 
به ريشه ها و تفاوت هاي اعالن هاي سياسي اين دو کشور 

نظر دارد. 

گرافيک ايران
تاريخ گرافيک ايران را مي توان به دو بخش قبل و بعد از 
ورود صنعت چاپ تقسيم نمود. در دوران صفوي که هنوز 
تکنولوژي چاپ به ايران راه نيافته بود، نقاشي هاي اروپايي به 
دربار راه پيدا کرد و باعث گرايش هنرمندان ايراني به اينگونه 
نقاشي ها شد. بعدها، در دوره قاجار، ورود صنعت چاپ 

باعث پيشرفت سريع اين هنر نوپا در ايران شد.
اما به شکل خاص در اواسط دوره رضا شاه به لطف 
حضور دو خارجي به نام هاي فردريک تالبرگ١  سوئدي و 
موشق سروري٢  ارمني- فارغ التحصيل آکادمي هنر مسکو 
-که به ايران مهاجرت کرده بودند، جوانه هاي تحول و تجدد 
در گرافيک معاصر ايران شکل گرفت. نخستين پوستر هاي 
سردر  بر  و  ساخته  طراحان  همين  توسط  نيز  سينمايي 
سينماها نصب شد. تا مدت ها تالبرگ و سروري تنها طراحان 
مسلط به رموز گرافيک مدرن بودند و طراح ديگري در ايران 

دست به تجربه هاي جديد نمي زد(مميز، ١٣٧٤: ٣١)..
از سويي بايد توجه داشت که گرافيک ايران ريشه در 
دوران  در  درباري،  نقاشان  که  آنجا  دارد.  ايراني  نقاشي 
صفوي و قاجار با سفر به اروپا و تأثير هنر آن مرز و 
محمد  مي کردند.  گري  تصوير  دربار  شاهان  براي  بوم، 
زمان يکي از معروف ترين و تأثيرگذار ترين اين هنرمندان 

است(حسيني، ١٣٩١: ٥٩)..
به هر شکل، زماني که هنرمندان ايراني به گرافيک و 
اين هنر توسط کساني خلق  طراحي اعالن روي آوردند، 
شد که نقاش بودند. بنابراين نمي توان تأثير نقاشي را بر 
اعالن هاي طراحي شده در ايران ناديده گرفت.به طور کلي 
اعالن هايي که در ايران تحت تأثير نقاشي و تصوير سازي 
طراحي شده اند دو نگاه را دنبال مي کردند: نخست اينکه طراح 
اعالن ايراني بسيار از هنر نقاشي زمانه خود تأثير گرفته 
است و همين امر موجب ورود عناصر تزئيني نقاشي ايراني 
در اعالن ها شد(تصاوير شماره ١و٢).. نگاه دوم تأثير پذيري 
طراحان ايراني از گرافيک غرب بود که در آن دوره گرافيک 
اروپاي شرقي و به ويژه لهستان منبع الهامي غني به شمار 

مي رفت(تصوير شماره٣).
نام هاي بزرگ نسل اول گرافيک ايران نظير: مرتضي 
آيدين  شيوا،  قباد  مثقالي،  فرشيد  بريراني،  صادق  مميز، 
آغداشلو، ابراهيم حقيقي و بسياري ديگر از طراحان آن دوره 
به دليل اينکه پيشينه نقاشي داشتند و از فنون نقاشي براي 
بيان تصوير استفاده مي کردند به سمت گرافيکي گرايش 
داشتند که اين مسير را برايشان هموار کند و در اين ميان 

گرافيک لهستان داراي اين خصوصيات بود.
مرحوم مرتضي مميز در گفتگو با نشريه کلک در مورد 
گرايش به گرافيک لهستان اينگونه مي گويد:« زماني که در 
دبيرستان درس مي خواندم – دبيرستان ما نامش بامداد 
بود و در خيابان جمهوري نزديک چهارراه باستان قرار 
داشت- ضمن گذر از خيابان سي متري روبروي ساختمان 
ژاندارمري، وارد انجمن فرهنگي سفارت لهستان شدم. در 
قرائت خانه آنجا چشمم به مجله اي به نام پولند٣  افتاد که در 
آن فعاليت هاي فرهنگي و هنري لهستان را معرفي مي کرد 
و بخشي از مجله هميشه به گرافيک و پوستر هاي لهستان 
اختصاص داشت. در آنجا بود که براي اولين بار هنر و 
طراحي گرافيک لهستان را شناختم و اين مجله موثرترين 
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منبعي شد که توجه مرا به اين هنر سوق داد. بعد ها وقتي به 
دانشکده هنرهاي زيبا رفتم در درس کمپوزيسيون تزئيني 
بسيار خوبي  الگوي  برايم  لهستاني  کوشش هاي طراحان 

بود.»(مميز، ١٣٧١: ٤٥).
طراحان ديگري هم که از آن ها نام برده شد هريک به 
نوعي با مکتب لهستان برخورد داشته اند و تحت تأثير آن 
قرار گرفته اند که توضيح مفصل آن از حوصله اين بحث 
خارج است و در اينجا فقط به مرتضي مميز به عنوان هنرمند 

پيشرو در اين جريان اشاره شد.

گرافيک سياسي ايران
انقالب اسالمي ايران حاصل باورها و ارزش هاي اسالمي 
است که در سال ١٣٥٧ به ثمر رسيد و هنر انقالب سبک 
اجتماعي و  از مضامين فرهنگي،  الهام  با  بود که  خاصي 
سياسي در دهه اول انقالب شکل گرفت. همزمان با اوج گيري 
مبارزات مردمي عليه ژريم پهلوي، هنرمندان مخالف رژيم 
نيز دوشادوش حرکت هاي مردمي به فعاليت هاي هنري خود 
ادامه دادند و پس از پيروزي انقالب اسالمي هنر آن ها تحت 

عنوان «هنر انقالب » شناخته مي شد.
با توجه به اينکه موضوع اصلي اين پژوهش اعالن هاي 
سياسي است، ابتدا اعالن و اعالن سياسي تعريف مي شود 
و سپس با مرور اعالن هاي انقالب اسالمي ايران ويژگي هاي 

آن بررسي خواهد شد.
در يک تعريف کلي: « پوستر سياسي به گونه اي از پوستر 
گفته مي شود که موضوع طراحي آن مساله اي سياسي باشد. 
پيام رساني و يا اعالن و ابراز عالقه فردي طراح يا تبليغات 
سازمان يافته – از جمله تصاوير قطع بزرگ اطالع رسان يا 
يادماني در مورد اشخاص و اتفاقات سياسي (احتماال همراه 
با بخش نوشتاري). – له يا عليه شخص يا قدرت يا مقام يا 
باور سياسي، حزب، طبقه، گروه، جمعيت قومي يا نژادي يا 
زباني يا مذهبي يا فرقه اي، حکومت يا دولت يا ملت خارجي يا 
داخلي، ايدئولوژي و مسائل عقيدتي، مناسبت ها و رخداد ها و 
مباني تمدني و هر آنچه مشخصا بتواند به عنوان هويت، امر يا 
دغدغه اي سياسي(و نه فرهنگي – اجتماعي نظير اعتياد، جمع 
آوري زباله و بهداشت محيط، ميزان زاد و ولد، کتابخواني، 
همايش هاي علمي و ...). مطرح شود، در قالب پوستر سياسي 
دسته بندي مي گردد. پوسترهاي حکومتي (حزب يا جمعيت 
سياسي).، عقيدتي- انقالبي، جنگ و تبليغات انتخاباتي برخي 
هستند.»(عناصري،  سياسي  پوستر  عمده  شاخه هاي  از 
١٣٨٥: ٧٥).. اما وقتي به پوستر سياسي از حيث باز نمود 
يک جهان بيني و ايدئولوژي خاص توجه مي کنيم و مثال 
مي گوييم« پوسترسازي انقالب اسالمي» منظور پوسترهاي 
سياسي گروهي است که به ايدئولوژي و آرمان هاي انقالب 
اسالمي معتقد هستند و براي برقراري و تثبيت آن مبارزه 

مي کنند.
پوستر هاي سياسي براي نخستين بار توسط قواي متفق 

و به وسيله سربازان روسي در سال ١٣٢٠ وارد ايران شد. 
نخستين پوستر هاي سياسي ايران در چاپخانه هاي تبريز 
جايي که روس ها در تالش بودند فرهنگ خود را تثبيت کنند 
تهيه مي شد. اين پوستر ها خصوصيات بارز مکتب شوروي 
جنگ جهاني دوم را داشت که به دليل شخصيت انقالبي و 
مبارز تأثير به سزايي بر روي پوستر هاي سياسي نقاط ديگر 

جهان گذاشته است(همان)..
در دوران پهلوي اول نخستين پوسترهاي سياسي تحت 
تأثير پوسترهاي سياسي جنگ جهاني دوم و خصوصا 
اين پوسترها جشن هاي  روسيه طراحي مي شد. موضوع 
سلطنتي، طرح ها و برنامه هاي سياسي و فراخوان هاي دولتي 
بود. از همان ابتدا به داليلي نظير دخالت هاي مقامات حکومتي 
که منجر به عدم آزادي کافي هنرمند براي بروز رفتار هاي 
خالقانه مي شد، اين گونه پوستر ها جاي رشد و گسترش پيدا 
نکردند. همچنين به دليل اينکه اغلب اين پوسترها در دوران 
داده  سفارش  وقت  حاکمان  سوي  از  دوم  و  اول  پهلوي 
مي شدند و رويکردهاي فرمايشي و تحميلي داشتند مورد 
پذيرش و قبول مردم واقع نشدند. در سال هاي منتهي به 
پيروزي انقالب و خصوصا با خروج شاه از ايران، انجمن ها، 
ارگان ها و احزاب سياسي اسالمي، چپ و سکوالرهاي ملي 
گرا سربرآوردند و هنرمنداني با گرايشات مختلف سياسي 
به کوبا، مکزيک، اروپاي شرقي خصوصا لهستان، فرانسه، 
آمريکا و سنت هاي هنري ايران مورد استقبال اين گروه ها 

قرار گرفتند(جباري راد، ١٣٩٤: ٣٥)..
در اين دوران طراحان گرافيک با تجربه و شناخته شده 
نيز به جريان گرافيک انقالب پيوستند و اقدام به طراحي اعالن 
از مرحوم مميز مي نويسد:«به  نقل  به  کردند. جباري راد 
خاطرم هست که در جريان انقالب اسالمي، من و عده اي از 
طراحان گرافيک جمع شديم و گفتيم ما هم بايد اقدامي بکنيم... 
الجرم در عمل يک پوستر سياسي هنرمندانه طراحي نشد، 
البته ضرورتي زيادي هم نداشت که هنرمندانه شود. چون 
در آن شرايط نياز مهم اين بود که پوستر، پيامي را فوري به 

مخاطبين خود برساند.»(جباري راد، ١٣٩٤: ٥٤)..
زيبا  هنر هاي  دانشکده  دانشجويان   ١٣٥٧ سال 
و  کردند  طراحي  سياسي  موضوعات  با  را  پوستر هايي 
درقالب نمايشگاه به معرض ديد عموم گذاشتند. پوستر هاي 
اين نمايشگاه با تکنيک هاي فتو مونتاژ، ترام و چاپ دستي 
– همان تکنينک هايي که پوستر هاي شوروي اجرا مي شدند- 
طراحي مي شد و دربردارنده بخش نوشتاري (شعار). بود. 
در  که  بود  جدي  حرکت  نخستين  پوستر ها  اين  واقع  در 
عرصه گرافيک انقالبي و در قالب يک نمايش هنري جمعي 
شکل مي گرفت. موضوعات محوري اين پوستر ها مسائل 
مذهبي و اخالقي، مبارزه با امپرياليسم و فئوداليسم، فقر و بي 
عدالتي اجتماعي و شعارهاي انقالبي بود(گودرزي، ١٣٩٠: 
٩٤).. گودرزي همچنين به تأثير پذيري بي واهمه هنرمندان 
انقالب از آثار هنرمندان خارجي اشاره مي کند و مي نويسد: 

مطالعه تطبيقي اعالن هاي سياسي ايران 
و لهستان در سال هاي ١٣٥٥/١٣٦٥- 

١٩٤٥/١٩٧٠
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

« در سيزدهمين نمايشگاه تاالر عبيد امور فرهنگي دانشگاه 
تهران در تيرماه ١٣٥٦ تصاويري از آثار مارشال آريسمن١ 
با محتواي اعتراض آميز به نمايش در آمد. پيشتر نيز از آثار 
هنرمندان ديگر که يا خود پوستر ها و طرح هايي اعتراض 
آميز بودند يا امکان بهره برداري از آن وجود داشت، مانند 

براد هولند٢  استفاده مي شد(همان: ٩٨)..
به  مي توان  انقالب  هنرمندان  ابتدايي  آثار  تحليل  با 
ويژگي هايي از قبيل: رنگ محدود و استفاده عمده از رنگ هاي 
قرمز و سياه، خالصه نگاري و عدم پرداختن به جزئيات و 
استفاده از فرم هاي ساده، صراحت در اجرا و عدم پيچيدگي 
در اجراها اشاره کرد. در کنار اين ويژگي ها، يکي ديگر از 
نقش  بودن  کمرنگ  انقالب،  اعالن هاي  بازر  خصوصيات 
نوشتار در آن هاست، اين در حالي است که در اعالن هاي 
داشت  فعال  حضوري  نوشتار  اول،  جهاني  جنگ  دوران 
تا جايي که برخي اعالن ها فقط با نوشتار طراحي و اجرا 

مي شدند.(تصوير ٤).
با توجه به گرايش هاي سوسياليستي بخشي از جامعه 
چنين  مي توان  زماني  برهه  آن  در  هنرمندان  بخصوص 
استنباط کرد که توجه به کارکردهاي اجتماعي هنر يکي 
از مهم ترين مسائلي بوده است که هنرمندان در آثارشان 
لحاظ مي کردند تا آنجا که اين روند حتي تا چندين ماه بعد 
از پيروزي انقالب ادامه داشت. بنابراين، رويکرد واقع گرايانه 
و اجتماعي که در آثار آن دوره مشاهده مي شود ملهم از 

همين نگاه بوده است و همين نگاه بسيار ساده و نزديک به 
واقعيت سبب اقبال فراوان مردم به اين گونه آثار مي شد. از 
همين روي يکي از موضوعات مهمي که طراحان ايراني با 
تأثير از آثار هنرمندان بلوک شرق به آن مي پرداختند طراحي 

اعالن هايي در حمايت از کارگران بود.
از ديگر مسائل مهم در اعالن هاي انقالب اسالمي ايران 
توجه به انسان به عنوان موضوع و محور اصلي موضوعات 
بود و همواره تالش هنرمندان بر نماياندن حيات آن جهاني 
و غير مادي انسان بوده است. اما پس از پيروزي انقالب و 
با گذشت سال هاي ابتدايي، طراحان ايراني تالش کردند که 
به تدريج عناصر خاص فرهنگ ايراني و اسالمي را وارد 
آثارشان کنند. اعالن هايي که در اين تحقيق بررسي مي شوند، 
آثاري هستند که در اوج مبارزه انقالبي طراحي شده اند. 
اعتراض، شعار ها و مستنداتي که در اينگونه اعالن ها وجود 
دارند از وضوح کافي برخوردارند و مشخصا قصد نهضت 
را اعالم مي کنند. اين اعالن ها بيشتر به فرم و صورت توجه 
دارند البته اين بدان معنا نيست که به معنا توجهي ندارند 
منظور اين است که القاي مفاهيم از طريق تجليات بيروني 
بود. شايد بتوان هدف از اين نوع شيوه بيان را اين دانست که 
خالقين اين آثار قصد داشتند که با تمام اقشار جامعه ارتباط 

برقرار کنند و تمايزي ميان مخاطبين قائل نبودند. 
بنابراين اعالن ها داراي بياني صريح بودند. وضوح در 
اعالن ها متناسب با مخاطب و خصوصا سطح سواد او گاه 
تا اينجا پيش مي رفت که در بسياري از موارد شعار به کار 
رفته در اثر عينا در اعالن يا خصوصا نقاشي ديواري آورده 
مي شد. به عنوان مثال از قلمي شکسته، خوني سرخ بيرون 
مي آيد و تبديل به قامت يک بسيجي مي شود به معني اينکه 
اين قلم هاي علما هستند که شهيد پرورند. به لحاظ رنگ نيز 
بايد به اين نکته اشاره کرد که رنگ ها در تصوير و متن، يا 
نزديک به واقعيت تصاوير هستند يا قصد القاي احساساتي 
چون اضطراب، خشونت، ايستادگي، خونريزي، تهييج و ... 

را دارند.

گرافيک لهستان
پوستر هاي لهستاني يکي از درخشان ترين و ارزنده ترين 
چهره هاي هنر پوستر سازي است. چهره اي با کيفيت ويژه 
و ارزش هاي هنري که توجه روز افزون جهانيان را به خود 

جلب کرده است.
هنر پوستر لهستان به شکل سنتي بيش از صد سال 
جريان  به  لهستان  پوستر  طراحي  آغاز  سر  دارد.  قدمت 
«لهستان جوان» با محوريت شهر کراکف١ باز مي گردد. 
اين جريان که سال هاي ١٨٩٠ تا ١٩١٤م. را در بر مي گيرد، 
از نويسندگان و هنرمنداني بود که  مجموعه اي ناهمگون 
عالوه بر اينکه در زمينه هنرهاي زيبا فعاليت مي کردند، در 
اين  ارائه مي دادند.  را  آثاري  نيز  زمينه هنرهاي کاربردي 
جريان به دنبال زنده کردن هنر و ادبيات لهستان با رويکردي 

تصوير ١. پوستر کنگره بين المللي بزرگداشت حافظ،   اثر قباد شيوا، 
 www.shivadesign.com  :١٣٦٧، ماخذ
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مدرن بود. اگر چه نگاهي نيز به چهار چوب هاي ملي و سنتي 
..(Boczar, 1984: 16)نيز داشت

در ابتدا، هنرمندان پوستر ساز لهستان تحت تأثير جريان 
آرت نوو١ در اروپا و سنت هاي هنر فولکلور٢ لهستان قرار 
تزئيني و  اوليه رنگ هاي  اين پوسترهاي  داشتتند. ويژگي 
خطوط ريتميک بودند. جالب اينکه، براي نخستين بار منتقدان 
هنري در پاريس، وين و مونيخ متفاوت بودن اين آثار را 
 Czestochowski,Fijalkowska, 1978:) دادند.   تشخيص 
4). گرايش هنرمندان لهستان به جريان آرنوو، در پوستر 
« اشوتکا»٣ (تصوير شماره٥). اثر « تئودور آکسنتوويچ»٤ 
.(Boczar, 1984: 16) است  مشاهده  قابل  روشني  به 

يکي ديگر از سازمان هايي که با هدف بيان صريح تر 
و آشکارتر احساسات ملي شکل گرفت، « انجمن هنرهاي 
کاربردي لهستان» بود که در سال ١٩٠١ در کراکف تشکيل 
شد. « استانيسالو ويسپيانسکي»٥ ، « جوزف مهوفر»٦ و 
« کارول فريش»٧ و همچنين گروهي از قوم شناسان و تاريخ 
دانان از اعضاي اين انجمن بودند. گرايش اعضاي اين انجمن 
به هنر فولکلور لهستان و استفاده از عناصر آن در آثارشان 
بود. ويسپيانسکي – نقاش، طراح شيشه هاي رنگي، نويسنده 
داستان هاي خيالي و نمايشنامه هاي تمثيلي با موضوعات 
ملي- اساس پوسترسازي لهستان را بنا کرد(همان)..(تصوير 

.(٦
مکتب لهستان جوان در شرايطي شکل گرفت که فرهنگ 
اين کشور براي بقاي خود به فعاليت نويسندگان، نقاشان و 
طراحان گرافيک نيازي حياتي داشت. روس ها، آلمان ها و 
اتريشي ها که در قرن هجدهم بر لهستان تسلط يافته بودند 
اکنون نيز سعي داشتند که زبان لهستاني را در حاشيه قرار 
دهند و حتي آموزش تاريخ و ادبيات لهستاني را منع کردند. 
در اين ميان جنبش لهستان جوان و هنرمندان آن توانستند 
نقش اساسي خود را براي آگاه کردن مردم و حرکت به 
سوي استقاللي که در سال ١٩١٨ ميالدي حاصل شد ايفا 
کنند و به تدريج پوستر به رسانه اي براي ترويج عقايد و 
فعاليت هاي فعاالن فرهنگ و اقتصاد تبديل شد(ميوه چيان، 

..(١٣٨٦: ٣٤
بين دو جنگ جهاني هنرمندان لهستاني به شدت تحت 
تأثير تجربه هاي جنبش هاي هنري مختلف در اروپا بودند. 
جنبش هايي نظير: کوبيسم٨، فوتوريسم٩، کانستراکتيويسم١٠ 
و سورئاليسم١١. با وجود اينکه هنرمندان لهستان از ارزش هاي 
جنبش  اين  اما  مي بردند  بهره  جنبش ها  اين  تمام  بصري 
کانستراکتيويسم بود که تأثير بيشتري را بر درک بصري 
 Czestochowski,).و ذائقه زيبايي شناسانه آنان گذاشت

.(Fijalkowska, 1978: 4

لهستان  پوستر هاي  جهاني  شهرت  اينکه  وجود  با 
به واسطه پوستر هاي فرهنگي است، با اين حال به جرات 
مي توان گفت تمامي طراحان برجسته پوستر لهستان تاحد 
اند.  داشته  چشم  اجتماعي  و  سياسي  مسائل  به  زيادي 

تاريخچة پس از جنگ لهستان از تصاوير پوستري غني شده 
است. دستگاه تبليغات کمونيسم نيز مشتاقانه به استفاده 
از اين ابزار بسيار تأثير گذار دست يازيد. در ادامه جنگ 
جهاني دوم پوستر به طور قابل توجهي در لهستان تغيير 
کرد. در خالل سال هاي ١٩٤٨ تا اواسط دهه ٥٠ ميالدي که 
به دوران استالينيست١٢مشهور است پوستر هاي اجتماعي 
واقع گرا بر انواع ديگر پوستر ها غلبه داشتند. از اين رو آثار 
هنري لهستان به لحاظ فرم «  ملي گرا »١٣ و به لحاظ محتوا

« سوسياليست»١٤ بودند(ميوه چيان، ١٣٨٦: ٣٧)..
فرهنگ استالينيستي بسيار کوتاه بود و اوج آن بين 
سال هاي ١٩٤٩ تا ١٩٥٣ بود. اما باوجود اين عمر کم، تا 
دهه ها حتي تا پيشرفت هاي سياسي ١٩٨٩ بر زندگي فرهنگي 
لهستان تأثير گذاشت. انديشه هاي استالينيستي پذيرفته شده 
در آن زمان که حتي تا اين روزگار نيز ادامه دارد شامل 
اين موارد است: ١). هنر پوستر اساسنامه اي به جاي يک 
تبليغ. ٢). کار هنري وابسته به هنرمند است به جاي سفارش 
دهنده. ٣). اساس طرح بايد نقاشي باشد به جاي عکس. ٤). 
پوستر گونه اي مهم از هنر است به دليل اينکه رسانه اي براي 
آموزش توده مردم است. ٥). فقط پوسترهاي موسسات ملي 

  (Zielinski, 1994: 14) .مورد قبول است
«نخستين هنرمند اعالن لهستان پس از جنگ تادئوش 
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ترپکوفسکي١ (١٩٥٦- ١٩١٤). است. ترپکوفسکي در دهه 
اول پس از ويراني، خاطرات غم انگيز و اميد به آينده را که 
به طور عميقي در روح ملي جاي گرفته بود بيان کرد.»(بي 
مگز، ١٣٨٦ :٢٤٦). وي يک هنرمند خود آموخته بود که نوعي 
از زيبايي شناسي مبتني بر سادگي را براي پوستر نمايش 
مي داد که به موضوعات کالمي بدون هرگونه کنايه تاريخي يا 
سبک شناسي توجه داشت. شيوه ترپکوفسکي خالصه کردن 
تخيل و کلمات بود به حدي که محتوا به ساده ترين عبارت 
ممکن منتهي مي شد. پوستر هاي ترپکوفسکي طرفداري هاي 
ساده اي از ايدئولوژي هاي کمونيستي بود. در بسياري از 
پوستر ها از شوروي حمايت مي شد و طبقه کارگر را شاد 

نشان مي داد.(تصوير ٧).
در  کمونيست  حکومت   ١٩٤٦  -١٩٤٨ سال هاي  بين 
حال مبارزه با مخالفان قانوني خود بود. به تمسخر گرفتن 
تحت  آن ها  نمودن  معرفي  و  مخالف  جبهه  سياستمداران 
عنوان ضد لهستاني و دست نشانده قواي نازي و سرمايه 
آين  از جمله موضوعات مهم پوستر در  آمريکايي  داران 
سال ها بود. گاهي نيز خصلت تصويري گمراه کننده و توهين 
آميز در سطح باالي گرافيکي عرضه مي شد. در اين دوره 
بود که نظريه واقع گرايي اجتماعي پديد آمد. پوستر هاي دورة 
مذکور پر بودند از کارگراني شادمان از اينکه وظيفة خود را 

به خوبي انجام ميدهند.. هدف اين پوستر ها به تصوير کشيدن 
دوستي هاي اجتماعي بود. اين نظريه در سياه ترين سال هاي 
حکومت وحشتناک استالين به اوج خود رسيد(آالدپوش، 

..(١٣٨٤: ٥٥
پايان رسيدن دهه ٥٠ ميالدي جريان رئاليست  به  با 
اجتماعي جايگاه خود را از دست داد و سرانجام اين تحوالت 
شکل گيري مدرسه پوستر سازي لهستان بود.بنيانگذاران 
اين مدرسه «هنريک توماشفسکي»٢ و تادئوش ترپکوفسکي 
بودند که آثار اين هنرمندان تأثير قابل توجهي را بر نگرش 
طراحان پوستر لهستاني در آينده گذاشت. از دهه ٥٠ تا ٧٠ 
ميالدي مي توان تحت عنوان دوران طاليي پوستر لهستان 

نام برد.
در مجموع مي توان گفت وجه تمايز مکتب لهستان، فرد 
گرايي نمايندگان اين مکتب، ره يافت بسيار ويژه آنان به 
موضوع، مهارت فوق العاده و ارزش تصويري آثار آنان 
است. اعالن هاي لهستاني نمونه بارز اعالن هايي هستند که 
به صورت مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير نقاشي بوده 
اند. اکثر طراحان اعالن لهستاني با نگاهي دقيق به گذشته 
طراحي اعالن در دنيا توانستند نوعي طراحي را به وجود 
آورند که بتواند جايگاهي را در دنيا ثبت کند. در بسياري از 
اين اعالن ها مي توان تکنيک هاي نقاشي را به وضوح ديد و 
همين مساله گرايش طراح را به سمت يکي از مکاتب نقاشي 

سوق مي دهد.
همچنين بعد از جنگ جهاني دوم بيشترين تأثير را بر 
کشور،  اين  سياسي  اعالن هاي  به ويژه  لهستان  گرافيک 
شوروي داشته است. در آن دوران اتحاد جماهير شوروي 
ايدئولوژي هاي کمونيسم به  قلمروي گسترده اي داشت و 
تدريج بخش بزرگي از جهان را که شامل همه کشورهاي 
ضد سرمايه داري بود، در بر گرفته بود. همچنين بايد اشاره 
کرد يکي از اشتراکاتي که ميان ايران و لهستان وجود دارد 
همسايگي با شوروي بود که منجر به نفوذ سريع و عميق 
انديشه هاي کمونيستي در بعد ضدامپرياليستي و جريان هاي 
ريشه هاي  از  امر  همين  و  دو کشور شد  اين  به  مردمي، 
مشابهت اجتماعي و فرهنگي بوده است. در مجموع هنر چپ 
گراي شوروي نقش عمده اي در شکل گيري مکتب لهستان 

داشت که در پي حمايت هاي دولتي به وجود آمد.

تطبيق عناصر و نشانه هاي تصويري اعالن هاي سياسي 
ايران و لهستان

الف. ويژگي هاي موضوعي
با توجه به بررسي اعالن هاي انتخابي از نظر موضوعي، 
موضوعات مشابه در اعالن هاي ايران و لهستان بدين ترتيب 

است:
 ١٢ با  مصادف  که  مه  ماه  از  روز  نخستين  کارگر:   .١
گذاري  نام  کارگر  عنوان روز جهاني  به  است  ارديبهشت 
شده است. يکي از وجوه اشتراک اعالن هاي سياسي ايران 

تصوير٣. پوستر نمايشگاه هنر پوستر ايران، اثر مرتضي مميز، ١٣٥٦،    
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و لهستان توجه به کارکرد اجتماعي هنر است که از تفکرات 
سوسياليستي سرچشمه مي گيرد. کارگران در تمام جوامع 
ارکان  از  يکي  و خصوصا جوامع سوسياليستي همواره 
انقالب ها به شمار مي آيند که با اعتراض هاي خود که عموما 
حرکت  از  باعث  مي شود  بيان  اعتصاب  صورت  به  هم 
ايستادن چرخ توليد کشور شده و نقش مهمي را در شکل 
گيري انقالب ايفا مي کنند. بنابراين توجه به اين قشر از جامعه 
هم در اعالن هاي سياسي ايران و هم در لهستان مورد توجه 

طراحان بوده است.(تصوير ١ جدول تطبيقي ١).
٢. زن:حضور زنان چه به صورت مستقيم و دوشادوش 
حرکت هاي انقالبي مردان و چه به صورت غير مستقيم در 
پشت صحنه مبارزات همواره نقشي مهم و اساسي بوده 
است. در اعالن هاي لهستان به خوبي نقش پررنگ زن در 
موفقيت و پيشرفت جامعه بازنمايي شده است.در فرهنگ 
ايراني و اسالمي نيز زن نقش مهمي در پيشبرد يک جامعه 
دارد که در جريان حوادث انقالب نيز شاهد حضور فعال 
زنان در عرصه هاي مبارزاتي مي باشيم.(تصوير ٢ جدول 

تطبيقي ١).
لهستان  و  شهرها:ايران  بازسازي  و  ويراني   .٣
مورد حمله  تاريخ  از  برهه اي  در  که  دو کشوري هستند 
کشور هاي بيگانه قرار گرفته اند. طبيعتا اين حمالت خسارات 
زيادي را چه از نظر جاني و چه از نظر مالي براي شهر ها 
در پي داشته و در اعالن ها به صورت بمباران انعکاس يافته 
است. بنابراين يکي از موضوعات مهمي که طراحان گرافيک 
در اين دو کشور به آن پرداخته اند ويراني شهر ها و صدمات 
آن است که مستقيما متوجه مردم مي شود و زندگي آن ها 
را تحت تأثير قرار مي دهد. اما طبيعي است که بعد از هر 
کردن شرايط  فراهم  و  آن شهر  دوباره  ويراني، ساختن 
زندگي است که مردم در کنار مسئولين و با اتحاد و همدلي 
به اين مهم همت مي ورزند. اين موضوع نيز کمابيش مورد 

توجه هنرمندان بوده است (تصوير ٣ جدول تطبيقي ١).
٤.آزادي: موضوع آزادي به شکل هاي مختلف و به وسيله 
نماد هاي گوناگون در اعالن بيان شده است. تعدادي از مهم 

ترين و پراستفاده ترين اين نماد ها در ادامه خواهد آمد.
١-٤. پرنده:پرنده را مي توان نماد روح و جان انسان ناميد و 
پرواز نيز به طور ضمني مفهوم آزاد شدن روح را از اسارت 
جسم و دنياي خاکي براي وي تداعي مي کند و نيز پرنده 
صلحي که خوشه زيتون در دهان دارد هميشه نماد صلح 
و آزادي در فرهنگ هاي مختلف بوده است. نماد پرنده با 
برداشت هاي مختلف در اعالن هاي لهستان ديده مي شود. 
پرنده در اعالن هاي ايران خصوصا اعالن هاي سياسي به 
منظور بيان مفهوم آزادي از جايگاه ويژه اي برخوردار است 

(تصوير ٤ جدول تطبيقي ١).
٢-٤. قفس: قفس يا زندان و يا هرچيزي که وسيله اي براي 
محصور کردن چيز ديگري است، اسارت را تداعي مي کند 
و هميشه در زمره نماد هاي آزادي قرار مي گيرد. در عوامل 

بصري، فشرده شدن يک شي کوچک به وسيله چند شي 
بزرگتر معناي اسارت را القا مي کند. از جمله ديگر نشانه هاي 
بکار رفته که مفهوم اسارت را تداعي مي کند، لباس راه راه 
زندانيان، ميله هاي زندان، چهارچوب و کادر را مي توان نام 

برد (تصوير ٥ جدول تطبيقي ١).
٣-٤. فرياد: فرياد نشانة بارز اعتراض مي تواند باشد در 
صورتي که در موقعيتي از مکان و زمان کشيده شود که با 
تاييد کامل عمومي مواجه شود. در اعالن هاي سياسي فرياد 
مي تواند باعث تهييج و تحريک مبارزان در ادامه مسير مبارزه 
باشد. از اين نماد هم طراحان لهستاني و هم ايراني بارها در 

آثارشان استفاده کرده اند (تصوير ٦ جدول تطبيقي ١).

ب. ويژگي هاي بصري
اعالن هاي  در  که  است  نماد هايي  نماداز جمله  اين  گل:   .١
سياسي ايران و لهستان به شکل هاي مختلف استفاده شده 
است. اين عنصر را هم به صورت تکي و هم به صورت دسته 
گل – عمدتا دسته گل سرخ – مشاهده مي کنيم. در جايي گلي 
را ميبينيم که از لوله اسلحه خارج شده است و معناي صلح را 
تداعي مي کند و در جايي ديگر دسته هاي گل در حال رشد را 
ميبينيم که نشاني از سازندگي، اميد و حياتي دوباره هستند. 
همچنين گل هايي در فرهنگ سنتي هر دو کشور وجود دارند 
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که در بردارنده معاني خاص در همان کشور هستند به عنوان 
مثال گل الله در فرهنگ ايراني و گل ميخک در فرهنگ سنتي 

لهستان (تصوير ٧ جدول تطبيقي ١). 
٢. رنگ: در اعالن هاي سياسي ايران و لهستان پرکاربردترين 
ترکيب رنگي، ترکيب قرمز، سياه و سفيد است. رنگ قرمز 
داراي کشش و قدرت زيادي است و به شدت مي درخشد. 
باعث تحريک و تهييج مبارزان مي شود. در فرهنگ ايراني- 
اسالمي سمبلي از خون و شهادت و ايثار است. رنگ قرمز 
نشانگر فعاليت و تحرک، موفقيت و پيروزي است. به عبارتي 
مي توانيم رنگ قرمز را رنگي انقالبي بدانيم. ترکيب قرمز و 
سياه در آثار سوسياليستي بسيار ديده مي شود و ترکيب 
اين دو رنگ باعث ايجاد کنتراست شديدي مي شود که منجر 
به تحريک بيشتر مبارزان مي شود. رنگ ها – در اعالن هاي 
سياسي ايران و لهستان - در  تصوير  و متن يا نزديک به  
واقعيت تصاوير هستند و يا قصد القاء هيجانات و احساساتي 
چون اضطراب، ايستادگي، تهييج و...را دارند. در اعالن ها 
در اغلب موارد رنگ ها به صورت سخت استفاده مي شدند 

(تصوير ٨ جدول تطبيقي ١). 
٣. نوشتار: در اعالن هاي لهستان، نوشتار آن گونه که در 
ديگر مکاتب طراحي گرافيک سراغ داريم، به عنوان پايه اصلي 
طراحي در نظر گرفته نشده. عموما به صورت آزادانه و 
دست نويس به کار گرفته شده است. در اين اعالن ها تمرکز 
اصلي بر روي تصوير سازي و تصاوير است. به عبارتي 

عنصر نوشتار در اعالن هاي لهستاني گزيده گوي است. در 
اعالن هاي سياسي ايران نيز تصوير نقش ويژه تري نسبت به 
نوشتار داشته است. نوشتار بيشتر در قالب شعار در اعالن ها 
حضور دارد. در برخي مواقع نيز اعالن ها بدون هيچ گونه 
نوشتاري ارائه مي شدند که اينگونه اعالن ها را در نمونه هاي 
طراحي شده در حوزه انديشه و هنر اسالمي شاهد هستيم 

(تصوير ٩ جدول تطبيقي ١). 
٤. جايگاه انسان:در اعالن هاي لهستان مهم ترين عاملي که 
در اغلب آثار ديده مي شود، حضور پررنگ عناصر انسان 
گرايانه١ است. اين امر نشات گرفته از تفکرات سوسياليستي 
فشارهاي  تحمل  و  جهاني  جنگ  دو  از  بعد  شوروياست. 
روحي، رواني و جسماني، مضامين انساني موضوع اکثر 
اعالن ها بوده است. در فرهنگ اسالمي نيز اگر چه انسان 
محور جهان نيست اما اين جهان براي رشد و تعالي او خلق 
شده است. بنابراين در هنر انقالب اسالمي ايران و به طور 
ويژه اعالن سازي که در اين مقاله مورد بحث است انسان 
از جايگاه ويژه اي برخوردار است.(تصوير ١٠ جدول تطبيقي 

.(١
٥. پرچم: نماد پرچم نمادي است که در طول تاريخ براي 
نشان دادن حس ميهن پرستي و ابراز شجاعت در ميادين 
نبرد و مبارزه استفاده مي شده است. از آنجايي که پرچم نماد 
همبستگي و اتحاد لشگر به هنگام جنگ قلمداد مي شده، يکي 
از اهداف دشمن اين بوده که پرچمدار را از بين ببرد تا پرچم 

the polish poster    :تصوير٥. اشوتکا ، اثر تئودور آکسنتوويچ، ماخذ

1.Humanism



طرف مقابل به زمين بيفتد و با اين شيوه روحيه لشگر مقابل 
را تضعيف نمايد. امروزه از اين نماد عالوه بر استفاده در 
جبهه هاي جنگ، در جشن ها و مراسم ملي، مراسم تاجگذاري، 
سالگرد استقالل يا آزادي يک کشور و در اعياد ملي و مذهبي 
نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. به طور کلي پرچم نشانه 
سرافرازي، وحدت و مظهر استقالل يک کشور است(تصوير 

١١ جدول تطبيقي ١).

٦. شيوه اجرا
١-٦. رويکرد تصوير سازانه:همانطور که قبل تر نيز اشاره 
شد نخستين طراحان اعالن لهستان، نقاش بودند و همين 
امر باعث شد که اعالن هاي لهستاني بيشتر متکي به تصوير 
سازي و نقاشي باشند. در ايران نيز چنين گرايشي در نسل 
اول طراحان وجود داشت و به همين دليل به سمت مکتب 

لهستان سوق يافتند(تصوير ١٢ جدول تطبيقي ١).
٢-٦. تمايل به واقعگرايي در شخصيت ها:در اعالن هاي 
سياسي به دليل تأثيرات رئاليسم سوسياليست و همچنين 
به دليل اينکه اين اعالن ها به ويژه اعالن هاي ايراني، در اوج 
مبارزات طراحي مي شدند و هدفشان بيان پيام هاي نهضت 

بود، هنرمندان به طور مطلق  يا  از شيوه هاي مستند مثل 
عـکاسي يـا فـتومونتاژ(کالژ و ترکيب عکس با تکنيکهاي  
مختلف  و امکانات فّني گرافيکي) بهره مي گيرند يا شخصيت  
طّراحي  او  - ولو ابتدايي و عاميانه -رئاليستي است و تا حّد 
امکان-از جـهت فرم- به عکس  نزديک  مـي شود. اين برخورد 
واقع گرايانه به ويژه در بازنمايي تصاوير رهبران به خوبي 

ديده مي شود(تصوير ١٣ جدول تطبيقي ١).
٦-٣. صراحت در اجرا: نکته مهم ديگر در شيوه هاي اجرا 
اين است که رنگ، تکنيک اجرايي، عناصر تصويري، نحوه ي  
ترکيب اين عناصر و ايجاد  مفهوم از طريق شعارها  در کمال 
وضوح و صراحت هستند و بايد به سرعت و بـا کـاراکترهاي  
آشنا  ديده و فهميده شده و مردم  را  با خود همراه  کنند؛ بدين  
ترتيب هيچ سطحي از  پوشيدگي  براي هيچ گروهي از مردم 
وجود ندارد و از هيچ گونه نظام کدگذاري، رمزي و نشانه اي  
براي بـيان مـوضوع  استفاده  نمي شود(عناصري، ١٣٨٥: ٧٩؛ 

تصوير ١٤ جدول تطبيقي ١).
اعالن هاي  اينکه  وجود  ايران:با  اعالن هاي  ويژه  عناصر 
سياسي ايران در بسياري از مواردي – که پيش تر ذکر شد 
– تحت تأثير اعالن هاي اروپاي شرقي و به ويژه لهستان 

مطالعه تطبيقي اعالن هاي سياسي ايران 
و لهستان در سال هاي ١٣٥٥/١٣٦٥- 

١٩٤٥/١٩٧٠
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بودند اما طراحان ايراني همواره تالش داشتند تا به نوعي 
از عناصر تصويري خاص فرهنگ ايراني و همچنين اسالمي 
استفاده کنند تا اثر شان از اعالن هاي بيگانه متمايز شود و 
هويتي ايراني - اسالمي پيدا کند. در اين ميان عناصري نيز 
وجود دارند که با وجود اينکه ريشه اي در فرهنگ ايراني و 
اسالمي ندارند و زاييده همان دوران انقالب و جنگ هستند 
اما به تدريج به عنوان نمادي شناخته شده در آمدند که در 
آثار بسياري از آن هاستفاده شده است. آثار توليد شده در 
حوزه انديشه و هنر اسالمي اغلب از اين نوع هستند. الزم به 
توضيح است که هرچه از نظر زماني از سال هاي پر شور 
انقالب فاصله مي گيريم، شاهد حضور پررنگ تر اين عناصر 

ويژه هستيم، خصوصا اعالن هاي دفاع مقدس.
در  ايراني:  نگارگري  عناصر  و  فضا  از  گيري  بهره   .١
اعالن ها ما شاهد اين هستيم که از ترکيب بندي نگارگري ها 
و رنگ بندي آن تا عناصر بصري آن اعم از درخت سرو، 
ابر، گل و بوته هاي رايج در نگارگري و ... و ترکيب آن با 
تصاوير مختلف بسيار استفاده شده است(تصوير ١ جدول 

تطبيقي ٢).
٢. استفاده از نقوش برگرفته شده از معماري اسالمي- 
ايراني: برخي از هنرمندان به منظور رجوع به سنت هاي 
نقوش  از  استفاده  داشتند.  توجه  نقوش  اين  به  معنوي 
کاشيکاري ها وگچبري ها در اين طبقه بندي قرار مي گيرند. 
نقل سجاد  به  انقالب  مرتضي گودرزي در کتاب گرافيک 
شکيب مي نويسد:« استفاده از اين نقوش در آثار گرافيک، با 
همان معاني سمبليک اوليه انجام نمي گيرد. هنرمند اين نقوش 
را به مثابه عناصر مطلق اما با يک مفهوم عام به کار برده 
است. با اين هدف که ناظر را بدين وسيله به فرهنگ غني 
و مستقل اين مرز و بوم و اصالت هاي ملي و مذهبي نهفته 
در آن رجوع دهد. ميان مردم اين کشور و نقوش به کار 
رفته، رابطه اي نزديک و معنوي وجود دارد که هنرمند نيز 
خواسته است از اين رابطه براي بيان مفهوم خويش استفاده 

کند»(گودرزي، ١٣٩٠: ١٣٣؛ تصوير ٢ جدول تطبيقي ٢).
از  از نماد هاي مذهبي:در بسيارياز اعالن ها  ٣. استفاده 
نمادهاي مذهبي نظير نمادهايي استفاده شده است که ريشه 
در فرهنگ اسالمي کشور ما دارد. در بسياري از نمونه ها 
مواقعي  در  هستيم.  عاشورايي  نمادهاي  حضور  شاهد 
نيز سمبل هايي مانند پنجه پنج تن آل عبا، قبه هاي ضريح 
امامزاده ها و اماکن مقدس و حتي رنگ هاي سبز و قرمز 
و پرچم قرمز که همگي ريشه در فرهنگ کهن ديني ايراني 

دارد، استفاده شده است(تصوير ٣ جدول تطبيقي٢).
٤. گل الله:گل الله از جمله نماد هاي خاص در فرهنگ ايراني 
است. اين گل نماد شهيد و شهادت بوده است. در بسياري 
از اعالن هاي سياسي ايران و به ويژه اعالن هاي دفاع مقدس 
از اين نماد استفاده شده است. در نمونه هايي حتي ما شاهد 
هستيم که به جاي استفاده از تصوير شهيد، يک عدد گل الله 
و يا دشتي از گل هاي الله به کار رفته است. در  ريشه يابي  
علت حضور  اين  سمبل  در آثار طراحان ايـراني  مـي توان 

کـه  زيادي  اشـارات  و  سـرزمين  اين  فرهنگي  تاريخ  به 
در ادبـيات بـه ويژه در شعر  ايراني  مي توان يافت، استناد 
نمود(آقا قلي زاده، ١٣٧٧: ٤٥؛ تصوير ٤ جدول تطبيقي ٢).

٥. مشت گره کرده:اين نمادنيز از نماد هاي پرکاربرد در 
انقالب ها و به تبع آن آثار انقالبي است. مشت گره کرده 
مفاهيمي نظير مبارزه طلبي و قدرت و انگيزه مبارزه عليه 
تهييج مبارزان  باعث تحريک و  تداعي مي کند که  را  ظلم 
مي شود. در دنياي واقعي اين نماد را به خصوص زمان 
تظاهرات و شعار دادن مي توانيم ببينيم و بازنمود همين 
حالت در اعالن هاي ايراني به وفور يافت مي شود. اما در 
اعالن هاي لهستان کمتر شاهد اين نماد هستيم(تصوير ٥ 

جدول تطبيقي ٢).
٦. عناصري که به تدريج تبديل به نماد شدند: همانطور 
در  آن  از  بعد  و  اسالمي  انقالب  در جريان  گفته شد  که 
استفاده  عناصر  برخي  از  هنرمندان  مقدس  دفاع  دوران 
کردند که بعد ها اين عناصر تبديل به نمادهايي در فرهنگ 
بصري ايرانيان شدند که يادآور آن دوران و حال و هواي 
خاص آن هستند و به منحصر به فرد کردن اعالن ها کمک 
به سزايي کردند. عناصري مانند: سيم خاردار، سربند، اثر 

خون، پالک رزمندگان و ...(تصوير ٦جدول تطبيقي ٢).

تصوير٧. نبرد استالينگاردزکا     اثر تادئوش ترپکوفسکي، ماخذ:  
www.cinemaposter.com
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و لهستان در سال هاي ١٣٥٥/١٣٦٥- 
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کارگر۱
 روزجهاني کارگر

 اعتصاب
 توقف چرخ توليد

 نقش پررنگ در شکل 
گيري انقالب ها

تصوير سمت راست:
طراح ناشناس / روز جهاني کارگر

www.pinterest.co.uk :مأخذ
تصوير سمت چپ:

 Michal Bylina / 1 may 1890 1950
theartofposter.comمأخذ: 

زن۲
 حضور فعال در شکل 

گيري انقالب
 برابري جنسيتي

تصوير سمت راست:
محمد خزائي / يا زهرا

مأخذ: کتاب گرافيک انقالب
تصوير سمت چپ:

 FangorWojciech ,Tchorzewski Jerzy /
 Pozdrawiamykobietypracujacedlapokoju

i rozkwituojczyzny
www.theartofposter.comمأخذ:

۳

الف

ب

و  شهرها  ويراني 
ساختن شهرها

 بمباران
و  مالي  خسارات   

جاني
بر  مستقيم  تأثير   

زندگي مردم
 بازسازي دوباره

 اتحاد و همدلي

تصوير سمت راست باال:
محمد خزائي / بمباران

انقالب  گرافيک  طراحان  با  سال  ده  کتاب  مأخذ: 
اسالمي

تصوير سمت چپ باال:
 Unknown/ NATO to destroy the land,

www.theartofposter.comمأخذ: 
تصوير سمت راست پايين:

طراح ناشناس / وزارت ارشاد جمهوري اسالمي
مأخذ: کتاب گرافيک انقالب

تصوير سمت چپ پايين:
Eryk Lipinski / UlicznaGraniczna, www.

smashingmagazine.comمأخذ: 

پرنده۴
 روح و جان انسان

 صلح
 نماد آزادي

تصوير سمت راست:
ناهيد فراست / سايه صلح جهاني

انقالب  گرافيک  طراحان  با  سال  ده  کتاب  مأخذ: 
اسالمي

تصوير سمت چپ:
 ,Erik Lipinski / back in warsaw

مأخذ:
www.ceres.georgetown.domains

قفس۵
 اسارت

 رهايي از بند
 نماد آزادي

تصوير سمت راست:
طراح ناشناس / آزادي زندانيان سياسي

مأخذ: مجله نشان، شماره هجدهم
تصوير سمت چپ:

 Erik Lipinski / happiness
www.posteritati.comمأخذ: 

جدول تطبيقي ١.شباهت ها در اعالن هاي سياسي ايران و لهستان، مأخذ: نگارندگان
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۶

الف

ب

فرياد
اعتراض

 تحريک و تهييج 
مبارزان

 نماد آزادي

تصوير سمت راست:
بهزاد شيشه گران / پاينده ايران

مأخذ: کتاب گرافيک انقالب
تصوير سمت چپ:

 Roman Cieslewicz / Le Principe De
Solitude

www.pinterest.se :مأخذ
تصوير سمت راست:

کوروش شيشه گران / براي امروز
مأخذ: کتاب گرافيک انقالب

تصوير سمت چپ:
Jan Lenica / Wozzeck

ww.contemporaryposters.com:مأخذ

گل۷
 نماد صلح

 رشد و شکوفايي
 سازندگي

 اميد
 حياتي دوباره

تصوير سمت راست:
کوروش شيشه گران / به خاطر صلح در لبنان

مأخذ: کتاب گرافيک انقالب
تصوير سمت چپ:

Tadeusz Trepkowski / Poborowi do www.
szeregu, theartofposter.comمأخذ: 

رنگ۸
 تهييج مبارزان
 شهادت و ايثار

 پيروزي
کنتراست شديد
 ترکيب قرمز و 
سياه نماد آثار 

سوسياليستي

تصوير سمت راست:
طراح ناشناس / اتحاد

مأخذ: کتاب گرافيک انقالب
تصوير سمت چپ:

Unknown/ ZemstaKosmosuwww.
pinterest.co.ukمأخذ: 

نوشتار۹
 گزيده گوي

 نقش شعاري
 اهميت کمتر نسبت به 

تصوير

تصوير سمت راست:
احمد آقا قلي زاده / هديه

انقالب  گرافيک  طراحان  با  سال  ده  کتاب  مأخذ: 
اسالمي

تصوير سمت چپ:
Tadeusz Trepkowski/ No

Poster art in Poland 1899-1970مأخذ: 

جايگاه انسان۱۰
عناصر انسان گرايانه

 مضامين انساني
 تفکرات سوسياليستي

تصوير سمت راست:
مجيد قادري / و منهم ينتظر

مأخذ: کتاب ده سال با طراحان گرافيک انقالب 
اسالمي

تصوير سمت چپ:
 Andrzej Kowalewski /

Tydzienstrazypozarnych
www.theartofposter.com مأخذ:

ادامه جدول تطبيقي ١.



پرچم۱۱
ميهن پرستي

نماد اتحاد و همبستگي
افرازي،  سر  نشانه 

وحدت و استقالل

تصوير سمت راست:
حميد شريفي / پيروزي

مأخذ: کتاب گرافيک انقالب

تصوير سمت چپ:
Marek Zulawski / Poland, First to Fight

worthpoint.com:مأخذ

تصوير ۱۲ رويکرد 
سازانه

و  نقاشي  به  اتکا   
تصوير سازي

بودن  نقاش   
پوسترسازان

تصوير سمت راست:
طراح ناشناس / روز بزرگداشت زن

مأخذ: کتاب هنر انقالب، ٥٧ پوستر از انقالب ٥٧
تصوير سمت چپ:

 JozefKorolkiewicz / With joint
 workhigher yields

www.theartofposter.comمأخذ: 

۱۳

الف

شخصيت  گرايي  واقع 
ها

رئاليسم  تأثيرات   
سوسياليسم

و  عکس  از  استفاده   
فتومونتاژ

 طراحي رئاليستي

تصوير سمت راست:
علي وزيريان / هواي کربال دارد بسيجي

مأخذ: ده سال با طراحان گرافيک انقالب اسالمي
تصوير سمت چپ:

HenrykTomaszewski / PierwszeDni
www.grafiteria.plمأخذ: 

ب

تصوير سمت راست:
محمد خزائي / فجر(۲۲ بهمن).

مأخذ: ده سال با طراحان گرافيک انقالب اسالمي
تصوير سمت چپ:

 WlodzimierzZakrzewski / We are
entering a six-year plan

www.theartofposter.comمأخذ:

صراحت در اجرا۱۴
 سرعت در انتقال پيام

و  صريح  شعارهاي   
مستقيم

هرگونه  از  پرهيز   
پيچيدگي

فرم هاي تخت 
عدم تعدد رنگ ها

تصوير سمت راست:
طراح ناشناس / مرگ بر شاه

مأخذ: مجله نشان، شماره هجدهم
تصوير سمت چپ:

Tadeusz Trepkowski / Bronia and work
www.theartofposter.comمأخذ: 
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۱
بهره گيري از فضا و عناصر نگارگري

و  بندي  رنگ  بندي،  ترکيب  از  گيري  بهره   
عناصر نگارگري

 ترکيب فضاي نگارگري با تصاوير مختلف

تصوير سمت راست:
احمد آقا قلي زاده / خرمشهر

انقالب  گرافيک  طراحان  با  سال  ده  کتاب  مأخذ: 
اسالمي

معماري ۲ از  شده  برگرفته  نقوش  از  استفاده 
ايراني- اسالمي

 استفاده از نقوش کاشيکاري و گچبري ها
 ارجاع به فرهنگ غني ايراني

تصوير سمت راست:
ابوالفضل عالي / بسيج

انقالب  گرافيک  طراحان  با  سال  ده  کتاب  مأخذ: 
اسالمي

نمادهاي مذهبي۳

بهره گيري از عناصر فرهنگ اسالمي

   

تصوير سمت راست:
احمد آقا قلي زاده / کل يوم عاشورا

انقالب  گرافيک  طراحان  با  سال  ده  کتاب  مأخذ: 
اسالمي

تصوير سمت چپ:
ناهيد فراست / شهيد بهشتي

انقالب  گرافيک  طراحان  با  سال  ده  کتاب  مأخذ: 
اسالمي

گل الله۴
 شهادت

 کاربرد ويژه در پوسترهاي دفاع مقدس
 ريشه در ادبيات به ويژه در شعر

تصوير سمت راست:
مرتضي مميز / از خون جوانان وطن الله دميده

مأخذ: کتاب گرافيک انقالب

مشت گره کرده۵
 مبارزه عليه ظلم

 اعتراض 
 نماد تظاهرات

تصوير سمت راست:
طراح ناشناس / بدون عنوان

مأخذ: مجله نشان، شماره هجدهم

تبديل ۶ نماد  به  زمان  طول  در  که  عناصري 
شدند

 سيم خاردار
 پالک 

 سربند
 اثر خون و ...

تصوير سمت راست:
محمد خزايي / سپيده در زنجير

انقالب  گرافيک  طراحان  با  سال  ده  کتاب  مأخذ: 
اسالمي

جدول ٢.تفاوت ها در اعالن هاي سياسي ايران و لهستان، مأخذ: همان. 



نتيجه
جوامع همواره در همه ابعاد زندگي، در حال تعامل با يکديگر بوده اند و فرهنگ ها و مشخصات هر جامعه بر 
ديگري تأثير گذاشته است. ايران و لهستان نيز از اين قاعده مستثني نبودند و در طول تاريخ روابط سياسي، 
اقتصادي و فرهنگي را با يکديگر برقرار کرده اند.همانطور که بررسي شد در اکثر اعالن هاي لهستان مي توان 
رد پاي هنر نقاشي را ديد. يکي از داليل اين امر اين بود که اکثر طراحان اعالن ها، نقاشاني بودند که به اين 
سمت گرايش پيدا کردند و تحت تأثير سبک هاي نقاشي دست به طراحي اعالن زدند. اعالن هاي لهستان 
مملوء از تصوير سازي است و بالعکس هر چقدر تصاوير در اين مکتب نقش مهمي دارند، نوشتار حضوري 
نه چندان پر رنگ دارد. شبيه به اين مساله را در گرافيک ايران نيز شاهد هستيم. طراحان نسل اول ايران، 
نقاشاني بودند که به تدريج به سمت طراحي گرافيک سوق پيدا کردند که مشخص ترين آن ها مرحوم مرتضي 
مميزاست. وجود اشتراکات بسيار بين اعالن هاي ايران و لهستان حاکي از تأثير پذيري طراحان ايراني از 

طراحان لهستاني است.
گرافيک لهستان بعد از جنگ جهاني دوم تحت تأثير تفکرات رئاليسم سوسياليت بود و همين مساله بر روي 
طراحان ايراني با تفکر ضدامپرياليستي که نگاه به سمت گرافيک بلوک شرق به خصوص لهستان داشتند تأثير 
گذار بود. گرافيک ايران در موضوعات فرهنگي و حتي تجاري کامال تحت تأثير لهستان بود اما شايد در مورد 
اعالن هاي سياسي نتوان به قطعيت نظر داد. اما چيزي که واضح است، اين است که وجوه مشترک زيادي از 
نظر موضوعي و بصري بين اعالن هاي سياسي ايران و لهستان وجود دارد که در جدول تطبيق به صورت 
مفصل به آن پرداخته شد. حال اين اشتراکات و شباهت ها مي تواند حاصل همسايگي دو کشور با شوروي 
بوده باشد که باعث نفوذ مستقيم انديشه هاي سوسياليستي به ايران شده است و يا اينکه لهستان حلقه واسطي 
براي استفاده طراحان ايراني از ويژگي هاي جريان رئاليسم سوسياليستي بوده است. حال بايد به اين تکته 
توجه داشت که با وجود اينکه مؤلفه هاي مشترک بين اعالن هاي دو کشور حاصل رابطه تأثير و تاثر است اما 

مشترک بودن موضوع نيز در به وجود آمدن اين شباهت ها عامل تعيين کننده اي بوده است.
اين تأثيرات در سال هاي منتهي به پيروزي انقالب و حتي سال هاي اول بعد از پيروزي انقالب بيشتر به چشم مي خورد. 
اما با گذشت زمان طراحان ايراني تالش کردند بيشتر از عناصري استفاده کنند که معرف فرهنگ و سنت 
ايراني- اسالمي باشد. به عبارتي عناصر گرفته شده از مکتب لهستان را درون خود حل کنند و به بياني 
شخصي و منحصر به فرد برسند. نمونه اين اعالن ها را در دهه ٦٠ به ويژه اعالن هاي دفاع مقدس به خوبي 

مي توان مشاهده کرد.
بنابراين يافته ها و جداولي که ارائه شد مي توان اينگونه نتيجه گرفت که تأثير گرفتن از ديگر فرهنگ ها و 
جوامع امري اجتناب ناپذير و حتي مفيد است. اما نکته مهم اين است که اين تأثير پذيري ها کورکورانه نباشد 
و هنرمندان يک کشور بخواهند و بتوانند مؤلفه هاي يک فرهنگ بيگانه را در درون فرهنگ خودي حل کنند و 

بياني با هويت خودشان را ارائه دهند.
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investigate the effects of Polish posters on Iranian political posters. According to this goal, the main 

questions of the research include: 1. what are the similarities between the political posters of Iran and 

Poland? 2- Has Iranian graphic designers been influenced by the Polish posters in the design of political 

posters? In order to answer the questions in this article, considering that Polish graphics became to 

fruition many years before Iran and became a school, the impact and influence of graphic design 

between Poland and Iran is firstly studied. Afterwards the discussions about the political posters of 

these two countries and the influence of Iranian designers from Polish designers have been specifically 

examined. This research is a descriptive-comparative study and the information was collected by 

library method. The results of the research show that the political posters of Iran and Poland, have 

similar features in terms of thematic features including labor, women, destruction and rebuilding of 

cities and freedom, as well as visual features such as elements including flower, color, writing, status 

of men and the flag, as well as the manner of implementation including the image-based approach, 

desire for realism in characters and openness in implementation.But gradually, with the passing of the 

early Islamic Revolution years, and with the beginning of the Iran-Iraq war, Iranian designers tried to 

address the Iranian-Islamic culture and traditions as much as possible. In this way, the use of space 

and elements of Iranian painting, motifs derived from Iranian-Islamic architecture, religious symbols, 

as well as ancient symbols such as flowers, and also elements that gradually become symbolic such 

as headband, plaque, blood trail, became prototypes of the work of Iranian artists. Therefore, it can be 

said that Iranian designers, especially during the years leading up to the Islamic Revolution and the 

early years after the victory of the revolution, were influenced by the characteristics and elements of 

Polish political posters. But gradually, given the ideals and goals of the Islamic Revolution of Iran, 

they tried to reduce the severity of these effects. As a result of the use of Iranian-Islamic elements, the 

elements of foreign culture have become altered in their works.

Keywords: Iran, Poland, Political Posters, Islamic Revolution.
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Human societies have always had different political, economic and cultural relations since the 

beginning. In the meantime, societies without any geographical boundaries were able to establish 

different social relations. Iran and Poland are among the countries that have had various cultural 

and artistic relations throughout history. Poland, which is among Eastern Bloc countries, was 

directly influenced by the thinking of the Soviet Union in intellectual, cultural and political areas 

during the Second World War. On the other hand, Polish posters belong to one of the brightest 

poster schools; a school that is more than 100 years old. Although the worldwide popularity of 

posters in Poland was achieved through cultural posters, it can be said that most of the designers 

of this school have had many experiences in the field of designing political and social posters. The 

first Polish poster designers were influenced by the Art Nouveau movement and designed with an 

illustrative approach.In general, Polish posters were a source of inspiration for Iranian designers 

at the mentioned period for two main reasons: First, the neighboring of the two countries with the 

Soviet Union and the influence that the socialist dominant ruling had put over the two countries. 

The second reason is the influence of Professor MortezaMomayez, as the leading designer of 

contemporary Iranian graphics, from the Polish school posters. Also, in the aftermath of the 

activity and influence of graphic artists, the political art of Iran after the Islamic revolution was 

an expression of the existence of anti-imperialist thinking with Socialist-Realist elements at that 

period. Throughout history, wars have always had a huge impact on social, political and cultural 

developments worldwide. Iran was also one of the victims of greedy governments. In this context, 

graphic design has played a major role in the visual environment of the public life due to its close 

relationship with socio-political issues of the society. This role is especially impressive in certain 

periods; as during the Islamic Revolution, and then during the imposed war, more attention was 

paid to art, especially graphic design, as an instrument used to propagate and to invite people to 

the fronts and to defend the country.The main area of this article is the cultural and artistic relations 

of these two countries and in particular the political posters. Therefore, the present study aims to 


