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صورتبندی میدان تبلیغات سینمایی موج نو دهه  40و 50
با تکیه بر نظریه تمایز «بوردیو»*
نجیبه رحمانی** ،1حسن بلخاریقهی ، 2سید محمد فدوی
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.1دانشجوی دکترای پژوهش هنر ،دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
.2استاد گروه مطالعات عالی هنر ،دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
.3استاد گروه هنرهای تصویری ،دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
[تاریخ دریافت مقاله ،99/07/03 :تاریخ پذیرش نهایی]99/10/14 :

چکیده

گرافیک ،هرنی است در ارتباط با اجتامع و گفتامنهای برصی اجتامع چون امر تبلیغات .در تبلیغات
سینامی موج نو دهه  40و  ،50طراحان گرافیک با میدان سینامی موج نو (نخبهگرا) بهعنوان سفارشدهنده
کار میکردند .سینامی موج نو ،میدان هرنی است که توسط گروهی از فیلمسازان جوان با دغدغههای
ذهنی و اجتامعی زمانه پایهریزی شد .تبلیغات فیلمهای موج نو ،در راستای دغدغههای این میدان
شکل گرفت و کنشگران میدان تبلیغات سینامی موجنو با توجه به رسمایههای فرهنگی و اجتامعی،
اسرتاتژیهای خود را پینهادند .پییر بوردیو با طرح میدان و منش در حوزه جامعهشناسی به ترکیب
دوساحتی از ساختارهای عینی و ذهنی دست مییابد که این امکان را به محققان میدهد که در
کنار مطالعه عوامل بیرونی به عوامل درونی و فردی شکلدهنده اسرتاتژی کنشگران اجتامعی دست
یابند .در این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی به پژوهش در میدان تبلیغات فیلمهای سینامی موج
نو پرداخته میشود .عامالن این میدان شناساییشده ،ارتباط آنها با کنشگران میدان سینامی موج نو
مطالعه میشود ،تاثیر میدان قدرت بر میدان ارتباط تصویری عنوانشده و در نهایت تحلیلی بر فعالیت
کنشگران این میدان بر پایه منش و رسمایههایشان صورت میگیرد .هدف از این تحلیل ،نگاه به میدان
هرنی است که کمرت مورد توجه قرار گرفتهاست و همچنین کم توجهی به واکاوی اجتامعی این نوع
میدانهای هرنی.
واژههای کلیدی

میدان ،منش ،پییر بوردیو ،سینامی موج نو ،تبلیغات ،پوسرت ،گرافیک.

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری نجیبه رحمانی با عنوان «صورتبندی میدان تولید پوسترهای سینمایی دهه  40و  50با تاکید بر نظریه
تمایز پییر بوردیو» به راهنمایی دکتر حسن بلخاریقهی در دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران است.
** نویسنده مسئول :تلفن ،09154732713 :ایمیلalecto.r@yahoo.com :
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مقدمه

میدانهای هرنی که در جامعه و در میان میدانهای مختلف
دیگر شکل میگیرند دارای ویژگیها و اصالتهایی هستند
که به تنهایی معرف منش کنشگرانشان میگردند .پییر
بوردیو 1برای منش هرنمندان و نوع این منش بیش از آنکه
تعلقی فردی قائل باشد ،تعلقی تاریخی و اجتامعی قائل است
و آن را برآمده از رسمایههای چهارگانه عامالن برمیشامرد که
برساخته از زندگی فردی و اجتامعی آنهاست.
میدان تبلیغات فیلمهای سینامی موج نو در دهه  40و ،50
بهوسیلۀ نسلی از طراحان گرافیک شکل گرفت که برخوردار
از منشی پرورشیافته بودند .آنها همگام با همتایانشان در
میدان سینامی موج نو ،توانستند در حوزه تخصصشان فرم
را ارتقاء دهند .عامالنی که در این میدان فعالیت میکنند
از حوزه آکادمیک هرن وارد عرصه تبلیغات شدند؛ یعنی از
میدانی که ذهنیتی آموزشدیده پشتوانه آن است .این مهم را
بوردیو رسمایه فرهنگی 2میداند و همراه با سه رسمایه دیگر،
آنها را سازنده منش کنشگران میخواند.
طراحان مطرح این میدان ،مرتضی ممیز ،3عباس کیارستمی،4
قباد شیوا ،5ابراهیم حقیقی 6و فرشید مثقالی ،7هر یک به
شیوۀ خویش در خلق پوسرتها و پالکاردهای سینامیی
نقش داشتند .در این مقاله با مطالعه رسمایههای فرهنگی،
اجتامعی ،اقتصادی و منادین آنها ،منش شکلدهنده میدان
تحلیل میشود .هدف پژوهش ،منایش تاثیر میدانهای هرنی
بر یکدیگر و تحلیل منش عامالن در میدان فعالیتشان در
حوزه تبلیغات سینامی موج نو است .همچنین درک این
نکته که بین فعالیت میدانها به لحاظ کمیت و کیفیت آثار
خلقشده ،هامهنگی وجود دارد .میدانی چون سینامی موج
ِ
تبلیغات همتراز
نو که به ارزش سینامیی دستیافته ،میدان
خویش را مطالبه میکند.

پیشینه تحقیق

در زمینه پوسرتهای سینامیی ایران ،دو کتاب به نویسندگی
مسعود مهرابی تالیف شدهاست .کتاب اول با عنوان پوسرتهای
فیلم در سال  1371منترششده و همراه با مقدمهای از آیدین
آغداشلو 8و مرتضی ممیز است .جدا از این دو مقدمه،
نویسنده مخترصی دربارۀ تاریخچه پوسرت سینامیی در ایران
سخن گفتهاست و در ادامه پوسرتهای سینامیی برگزیده

از  1305تا  1371را به منایش میگذارد .در کتاب صدوپنج
سال اعالن و پوسرت فیلم در ایران ( )1393نویسنده با رشح
تفصیلیتری در باب تاریخچه پوسرت سینامیی در ایران،
گزیدهای از پوسرتهای سینامیی از سال  1393-1288را منایش
میدهد .در کتاب بیش از  600اعالن و پوسرت فیلم گردآمده
که نویسنده آنها را از بین  2600قطعه برگزیدهاست .مهرابی
عنوان میدارد که در این گزینش ،توالی تاریخی رخدادها و
منایش فیلم در ایران ،شیوههای ترسیم پوسرت و نقش جایگاه
خالقانشان ،مقدم بر مضمون فیلمها و پوسرتها بودهاست.
پایاننامه مالک شفیعی با عنوان «بررسی تطبیقی پوسرتهای
طراحیشده سینامیی ،دو دهه قبل و دو دهه بعد از
انقالب ایران (دهه  40و  50با دهه  60و  )1393( »)70از
دانشگاه آزاداسالمی واحد یزد ،استاد راهنام ،محمدحسین
جعفرینعیمی و استاد مشاور ،عبدالعلی باقری ،به مطالعه
فرمی پوسرتهای بعد و قبل از انقالب پرداختهاست .در مقاله
«بازمنایی جنسیت در پوسرت فیلمهای پرفروش پنجاه سال
اخیر سینامی ایران» ( ،)1394تالیف احسان آقایی و داود
زهرائی چاپشده در نرشیه زن در فرهنگ و هرن ،به تحلیل
جایگاه زن با شاخصههای گفتامن اجتامعی طی دهه  40تا
 80پرداخته می شود .نویسنده بنا بر امتیازدهی به نگرشهای
فرهنگی غالب هر عرص ،عنارص برصی چگونگی ترسیم زنان و
مردان را در پوسرتها تحلیل کردهاست.

روش تحقیق

پژوهش پیشرو ،از منظر هدف تحقیقی بنیادی محسوب
میشود .در این تحقیق به کشف ماهیت پدیدهها و روابط
بین متغیرها ،ساختارها پرداخته میشود .همچنین از انواع
پژوهشهای بنیادی ،این تحقیق بر پایه پژوهش بنیادی-
نظری استوار است که از روشهای عقالنی و قیاسی استفاده
میکند .متغیرهای اصلی پژوهش ،میدان طراحی تبلیغات
سینامیی است با متغیر زمانی و مکانی که شامل ایران در
دهه  40و  50است .متغیر تحلیلی پژوهش نیز ،نظریه متایز
بوردیو محسوب میشود.

تاثیر میدان قدرت بر میدان سینامی موج نو

از جنبه بیرونی ،میدان قدرت و تاثیر آن بر سیاستهای کلی
سینام میتوان به تاثیر بر محتوای فیلمها و هزینههای تولید
اشاره کرد .جدا از امر تطبیق فرهنگی با متایالت سیاسی،
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خانواده سلطنتی خود گرایشات سینامیی و عالیقشان را
با حامیتهای مستقیم رشد و گسرتش میدادند« :عالقۀ
محمدرضا به سینام باعث شد تا دستور صادر کند به چند
فیلمساز ایرانی که برایش عریضه نوشته و تقاضای کمک
کردهبودند ،مساعدتهای مالی فراوانی بشود .ارشف هم
در عالقه به فیلم و سینام با برادر خود احساسی مشرتک
داشت و به توصیۀ او بود که وزارت فرهنگ و هرن وامهای
سخاوتمندانهای در اختیار فیلمسازان ایرانی و حتی خارجی
قرار داد» (دیبا .)95 :1379 ،منونههای بسیاری از اعامل
سلیقۀ مستقیم خاندان پهلوی در عرصۀ سینام موجود است
که برهمزنندۀ آرایش هرنی و حرفهای این میدان است.
میدان قدرت که در سیاستهای فرهنگی ،بیشرتین منود را
دارد ،با تزریق خواستههای حکومت بر شیوۀ زندگی مردم
اعامل نظر میکند .در این دوره با نفوذ در سینام ،بسیاری
از جنبههایی که به اسم تجدد و زندگی مدرن ،مصلحت
برای زندگی عامه مردم پنداشته میشد ،وارد سینام گشت .از
نهادهای مهمی که این سیاستها را راهربی میکرد «شورای
عالی فرهنگ و هرن» بود که در سال  1346به دستور شاه
و به منظور تنظیم سیاست فرهنگی و هامهنگکردن
برنامههای متنوع فرهنگی و هرنی که در کشور اجرا میشد،
تاسیس شد .این سازمان از سوی یونسکو 9نیز مورد حامیت
قرار گرفت تا مقولۀ «سیاستگذاری مدون فرهنگی» را در
بین دولتهای عضو ترویج کند« .شورای عالی فرهنگ و هرن
بر اهمیت مسائل فرهنگی به معنای گسرتده تاکید کرد ...در
برنامۀ عمرانی کشور از سال  1347فرهنگ از جنبۀ تاثیر آن
در "تحکیم مبانی ملی" مورد توجه است» (کشانی:1386 ،
 .)267این شورا بر پروانه ساخت و تولید فیلم اثر داشت و
پذیرش و رد یک اثر سینامیی بر عهده این نهاد بود.
نهادهای مختلفی برای هدایت و راهربی مقولۀ مدرنبودگی،
هرن و سینام را به سمت اهداف غربگرایانه میبردند ،از
جمله این نهادها« :مدرسۀ عالی سینام و تلویزیون»« ،تئاتر
شهر» ،و جشنوارههایی چون «فستیوال فیلم تهران»،
«جشنهای  2500ساله» و «جشن هرن شیراز» بود .حامیت
از گروههای سینامیی که در آن نوآوری و سخن غیرمتعارف
مطرح شود ،برای نهادی چون «وزارت فرهنگ و هرن» قابل
تحمل نبود؛ چنان که منوچهر انور ،10رئیس «کانون سینامگران
پیشرو» در این باره معتقد است« :مهمترین علت انحالل
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منودار  .1دو عامل اصلی بر این سینام موج نو که همۀ کنشگران به شکلی از این
دو متاثرند (نگارنده).

کانون سینامگران پیشرو ،نگرفنت مجوز رسمی فعالیت از
وزارت فرهنگ و هرن بود .تصور وزارتخانه این بود که کانون
جریانی سیاسی است ،اما مطلقاً چنین نبود و قصد موسسان
تنها فعالیت حرفهای بود» (هامن.)270 :
سنگاندازیهایی که در راه تولید فیلمهای پیشرو وجود
داشت ،فیلمهایی که دنیای رویازدۀ فیلمفارسی 11را آشفته
میساخت ،داللت دیگری بر سلطۀ ناثواب حکومت بر
سینام بود؛ «چنانکه وزارتخانه از پخش فیلم یک اتفاق
ساده اثر سهراب شهید ثالث )1352( 12که فیلمی گزارشگونه
و غریبانه از زندگی پرسبچهای در بندری دورافتاده بود و با
رسمایۀ اندک فرهنگ و هرن-این رسمایه پول یک اثر کوتاه
بود-ساخته شدهبود ،مامنعت به عمل آورد» (امینی:1370 ،
.)178
شاید تنها جنبۀ مثبت در این میان تاسیس نهادی چون
«کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» در سال 1348
بود .این نهاد تاثیر شگرفی در بحث هرن مستقل و روشنفکر
داشت و برخی از اقدامات اولیه در حوزه فیلمسازی موج نو
و همچنین تبلیغات سینامی موج نو از این نهاد شکل گرفت.

میدان سینامی موج نو (به عنوان میدان
سفارشدهنده میدان تبلیغات سینامیی موج نو)

کارگردانهای مطرح موج نو بهعنوان عامالن میدان سینامی
موج نو ،وابستگی شدیدی به فضای روشنفکری آن دوره
داشتند؛ اغلب آنها برآمده از طبقه متوسط بودند و دارای
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جدول  .1آثار سینامی داستانی موج نو به همراه منابع ادبی (نگارنده).
کارگردان

نویسنده منبع

شامره

عنوان فیلم

کارگردان

نویسنده منبع

شامره عنوان فیلم

1

شب قوزی

فرخ غفاری

افسانه هزار و یک شب

13

ساز دهنی

امیر نادری

امیر نادری

2

خشت و آینه

ابراهیم گلستان

ابراهمی گلستان

14

تنگنا

امیر نادری

امیر نادری

3

شوهر آهو خانم

داوود مالپور

علی محمد افغانی

15

غریبه و مه

بهرام بیضایی

بهرام بیضایی

4

قیرص

مسعود کیمیایی

مسعود کیمیایی

16

شازده احتجاب

بهمن فرمانآرا

هوشنگ گلشیری

5

گاو

داریوش مهرجویی

غالمحسین ساعدی

17

گوزنها

مسعود کیمیایی

مسعود کیمیایی

6

آرامش در حضور
دیگران

نارص تقوایی

غالمحسین ساعدی

18

طبیعت بیجان

سهراب شهیدثالث

سهراب شهیدثالث

7

آقای هالو

داریوش مهرجویی

علی نصیریان

19

غزل

مسعود کیمیایی

خورخهلوئیس بورخس

8

پستچی

داریوش مهرجویی

گئورک بوخرن

20

شطرنج باد

محمدرضا اصالنی

محمدرضا اصالنی

9

رگبار

بهرام بیضایی

بهرام بیضایی

21

کالغ

بهرام بیضایی

بهرام بیضایی

10

یک اتفاق ساده

سهراب شهید ثالث

سهراب شهیدثالث

22

چریکه تارا

بهرام بیضایی

بهرام بیضایی

11

مغولها

پرویز کیمیاوی

پرویز کیمیاوی

23

سایههای بلند باد

بهمن فرمانآرا

هوشنگ گلشیری

12

خاک

مسعود کیمیایی

محمود دولتآبادی

رسمایههای فرهنگی و اجتامعی منحرص به خود که ذهنیت
آمادهای را برای دستیابی به نگرشی نو فراهم می کرد .دو
عامل اصلی بر فضای کلی میدان سینام موج نو حاکم بود
که همۀ کنشگران به شکلی از این دو متاثر بودند -1 :تاثیر
13
سینامی کشورهای اروپایی چون سینامی نئورئالیسم ایتالیا
و سینامی فرانسه؛  -2ادبیات روشنفکری ایران که در آن
دوره بهطرز شگفتآوری تجلیات فوقالعادهای را بروز داد
(منودار .)1

در فیلمهای موج نوی فرانسه که رسمشق برخی از سینامگران
ایرانی بود ،از بابت روایت ،اغلب نه قهرمانی برجسته در کار
بود و نه داستانی روانشناختی یا آنچه که تداوم واقعگرایی
شاعرانه پیش از وقوع جنگ دوم جهانی بهکار میرفت.
موج فیلمسازان فرانسوی به رسعت مورد الهام سینامگران
جوان سایر کشورها از جمله ایران که مسیر گذر از سنت به
صنعتیشدن را با یک مدرنیزاسیون آمرانه طی میکرد ،قرار
گرفت.

داریوش مهرجویی 14در پاسخ به این سوال که برای ساخت
فیلم گاو چه الگویی را مدنظر داشتهاست ،میگوید:
«سینامی نئورئالیستی ایتالیا و فیلمهایی در آن زمینه مانند
17
دزد دوچرخه( 15ویتوریو دسیکا ،) ۱۹۴۸ ،16رم شهر بیدفاع
(روبرتو روسلینی ،)1945 ،18پاییزا( 19روبرتو روسلینی،
 ،)1946معجزه میالن( 20ویتوریو دسیکا ،)1956 ،خوشههای
خشم( 21جان فورد )1940 ،22و همچنین کارهای برگامن 23و
آنتونیونی ،24توجه به سینامی مستند جنبه مهم دیگری بود
که از فضای سینامی اروپا مشتق شده بود» (محمدکاشی،
 .)95 :1385عامل دیگر ،توجه به سینامی مستند است چنان
که ابراهیم گلستان 25در دهه  30فیلمهای مستند مانند موج،
مرجان ،خارا ( ،)1341گنجینههای گوهر ( )1345و خانه سیاه
(( )1342به کارگردانی فروغ فرخزاد )26را تهیه کرد .این تاثیر
واقعگرایی و منایش مستندگونه در آثار باقی کارگردانها نیز
منود یافت؛ چون فیلم آرامش در حضور دیگران ساخته نارص
تقوایی.27

عامل دوم که جنبۀ وطنی داشت برآمده از ادبیات مدرن این
مرز و بوم است .بیشک ادبیات روشنفکری بهخصوص آثاری
که از عرصه تئاتر و داستاننویسی مدرن برآمده تاثیر بسیاری
بر کارگردانهای موج نو گذاشت .این آثار که خوراک فکری
و سینامیی را فراهم منود ،جزو رسمایههای فرهنگی آنها
محسوب میشود .هامنطور که گلشیری 28عنوان میکند:
«سینامی ایران کموبیش مدیون داستانهایِ داستاننویسان
معارص است و اغلب فیلمهای قابلذکر ،بازسازیشدۀ
داستانهای معارص است .این آثار ادبی وامهایی است به
سینام .حتی بعضی از کارگردانان خود ،ابتدا داستاننویس
یا منایشنامهنویس بودنداز جمله گلستان ،بیضایی 29و»...
(گلشیری()64 :1378 ،جدول .)1
با این اطالعات کلیت میدان تولید سینامیی موج نو ،خود
را نشان میدهد .این کلیت در عین ساخت فضای عمومی
میدان ،منایانگر منش عامالن نیز هست .بوردیو برای منش
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جدول  .2کنشگران و رسمایهها و تاثیر منش آنها بر مولفههای سینامی موج نو (نگارنده).
بهرام بیضایی
رسمایه فرهنگی
رسمایه اجتامعی

مولفههای منایانشده در آثار سینامیی بر
اساس رسمایهها

اهل خانوادهای فرهیخته و ادیب ،دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهران ،پژوهشگر در منایش و تئاتر ،محقق در زمینه تعزیه و تئاتر /آیینها و اساطیر
زن /غریبه /منادگرایی /تسلط بر تکنیکهای
تعزیه ،پژوهشگر در وادی آیینها و مراسمهای آیینی ایران ،برنده جوایز سینامیی داخلی و خارجی.
عضو گروه طرفه ( ،)1340از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران ،استاد دانشگاه استنفورد ( ،)1389عضویت در انجمن سینامیی
صنفی فیلمسازان ،عضو خانه سینام و...
علی حامتی

رسمایه فرهنگی
رسمایه اجتامعی

مولفههای منایانشده در آثار سینامیی بر
اساس رسمایهها

دانشآموختۀ دانشگاه سینام و تئاتر دانشگاه هرن ،محقق در زمینۀ قصههاَ ،مثَلها و باورهای عامیانه ایرانۀ فرهنگ کهن نقاشی /تاریخ ایران/
زبان فاخر فارسی/
کوچه و بازار ،زبان تصویری قوی برگرفته از مطالعات و عالیق ادبی و هرنی نهفته در فرهنگ ایران.
عضو کانون پرورش فکری و فرهنگی ،فعال در گروههای تئاتر و عرصه تئاتر ،همکاری با تلویزیون و گروههای وابسته به صحنهپردازی و فضاسازی سنتی
تلویزیون و سینام.

رسمایه منادین

سعدی سینامی ایران.

رسمایه فرهنگی

دانشآموخته دانشکده هرنهای زیبای دانشگاه تهران در رشته نقاشی ،فعالیت در عرصههای گرافیکی چون طراحی پوسرت پیوند با نقاشی و عکاسی /واقعگرایی
و طراحی تیرتاژ فیلم ،پژوهش و مطالعه در فرهنگ ایرانی ،فعال در عرصه هرنهای تجسمی ،شعر و نقاشی ،دریافت نخل (رئالیسم)
طالی از جشنواره جهانی فیلم کن فرانسه برای فیلم طعم گیالس و همچنین دریافت هشتاد جایزه هرنی و سینامیی دیگر .تنهایی و ارصار بر استفاده از نابازیگر.

رسمایه اجتامعی

عضو کانون پرورش فکری و فرهنگی ،عضو انجمن فیلم و سینام ،داوری جشنواره های فیلم و عکس ،عضو چندین نهاد
بیناملللی فیلم.

عباس کیارستمی

مسعود کیمیایی
رسمایه فرهنگی
رسمایه اجتامعی

مولفههای منایانشده در آثار سینامیی براساس
رسمایهها

مطالعات ادبی از کودکی ،بنیانگذاری گروه انتشارات طرفه ( ،)1340عالقه به موسیقی و نواخنت سازهایی چون پیانو ،برنده دنیای مردانه /تنهایی و دربهدری/
زبان کوچه و بازار /انتقام/
جوایز داخلی و بیناملللی در حوزه سینام.
از جوانی به تشکیل نهادهای ادبی و سینامیی دست زد چون گروه انتشارات طرفه .عضو خانه سینام و عضو خانه تئاتر .سینامی گنگسرتی و خشونت.
داور جشنوارههای سینامیی ،مدرس کارگردانی در موسسات فیلمسازی.
داریوش مهرجویی

رسمایه فرهنگی

مولفههای منایانشده در آثار سینامیی بر
اساس رسمایهها

مولفههای منایانشده در آثار سینامیی بر
اساس رسمایهها

رسمایه اجتامعی

لیسانس فلسفه از دانشگاه یو.سی.ال.ای لسآنجلس ( ،)1344مطالعات ادبی و هرنی که باعث مولفشدن در عرصه فلسفه اقتباس ادبی /تنهایی و بیگانگی با
محیط /روشنفکر رشقی و تجددخواهی او/
فیلمنامهنویسی شدهاست ،برنده جوایز بیشامر سینامیی داخلی و بیناملللی.
اشیاء :وسوسهای ذهنی.
عضو نهادهای سینامیی چون خانه سینام ،عضو کانون فیلمسازانو کارگردانان ایران ،داور جشنوارههای سینامیی.

رسمایه منادین

فیلسوف سینامی ایران

هرنمندان و نوع این منش بیش از آنکه تعلقی فردی
قائل باشد ،تعلقی تاریخی و اجتامعی قائل است« :منش
زیباشناسانه امری شخصی نیست و از ظهور نوع خاصی
از مولدان هرن جداییناپذیر است ،مولدانی که توسط یک
قصد هرنی ناب برانگیخته میشوند و البته ظهور این گروهها
نیز از ظهور یک حوزه یا میدان هرنی مستقل و خود آیین
جداییناپذیر است» (بوردیو .)150 :1375 ،در نتیجه ،منش
هرنمندان از منظر بوردیو ،عاملی متاثر و وابسته است که
تحت تاثیر چهار رسمایه اصلی قرار دارد .هر کدام از رسمایهها
عامل کنشگر و پردازنده در شکلگیری منش هرنمند و نوع
زیباشناسی وی هستند .در این بین برای روشنشدن این

قضیه مولفههای اصلی کارگردانهای مطرح موج نو معرفی
میشوند (جدول .)2

میدان تبلیغات سینامی موج نو (نخبهگرا)

این میدان ،کنشگران فعالی داشته که استقالل عمل فراوانی
داشتند .میدان قدرت تاثیری غیرمستقیم بر این میدان
داشت و در واقع سیاستگذاریهای فرهنگی با چند میدان
واسط اثر خود را بر میدان تبلیغات سینامیی نشان میداد.
بوردیو تاثیر میدان قدرت را با دو قطب مستقل و وابسته بر
میدانهای هرنی رشح میدهد .آثار هرنمندان قطب وابسته
از قواعد بیرونی و منطق غیرهرنی تبعیت میکند .آثار آنها،
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برای کسب مقبولیت دولتی و بازاری ناچارند در اصول
زیباشناسی خود سالیق ،خوشایندها و قواعد دولت و بازار را
در الویت قرار دهند .بوردیو هرنمندانی که در انتخاب سوژه
و شیوه اجرای آن آزادی ندارند ،استادکارانی معرفی میکند
که در رفع این نقیصه و منایش تقدس هرنی خویش به تکنیک
و اجرای استادانه روی میآورند .از نظر او ،این گروه از
هرنمندان اجراکارند که استادی خود را فقط از طریق اجرای
سفارش آثار پُر کار نشان میدهند (پرستش و محمدینژاد
به نقل از بوردیو .)122 :1385 ،در قطب مستقل ،درست
عکس این قضیه رخ میدهد و از این جهت میدان تبلیغات
سینامی موج نو ،قطب مستقل محسوب شده (بهخصوص
در مقایسه با میدان تبلیغات سینامی فیلمفارسی) .از سوی
دیگر هر میدانی ساختارهای عینی و ساختارهای ذهنی دارد
که شکلدهنده ماهیت میدان است .در ادامه این دو ساختا ِر
سازنده میدان تبلیغات سینامی موج نو را معرفی و تحلیل
میشود.
ساختارهای عینی مرتبط با میدان تبلیغات سینامی موج نو
(نخبهگرا)
•میدان سینامی موج نو (به عنوان سفارشدهنده)؛
•میدان آکادمیک هرن و گرافیک (سازنده بخشی
از منش و رسمایههای فرهنگی کنشگران میدان
تبلیغات موج نو)؛
•میدان نهادهای تاثیرگذار (کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان)؛
ساختارهای ذهنی میدان تبلیغات سینامی موج نو (نخبهگرا)
•رسمایههای چهارگانه (فرهنگی ،اجتامعی ،اقتصادی
و منادین )30کنشگران میدان تبلیغات سینامی موج
نو.

میدان آکادمیک هرن و گرافیک (سازنده بخشی
از منش و رسمایههای فرهنگی کنشگران میدان
تبلیغات موج نو)
رواج واژه گرافیک در ایران ،مربوط به دهه  40و پس از
31
تاسیس هرنکده «هرنهای تزئینی» است .هوشنگ کاظمی
که نخستین ایرانی تحصیل کردۀ گرافیک در اروپا بود،
به این هرن اعتبار آکادمیک داد .وی در سال  1337پس
از فراغت از تحصیل در «مدرسه عالی هرنهای تزیینی

پاریس» و اخذ مدرک در رشته گرافیک ،به تهران بازگشت
و با همکاری جواد حمیدی 32تصمیم به راهاندازی مدرسهای
ویژۀ «هرنهای تزئینی» گرفت؛ پس از تنظیم اساسنامه و
مذاکره با وزارت فرهنگ و هرن و وزارت معارف ،در مهر ماه
 ،1339موفق به راهاندازی هرنکده «هرنهای تزیینی» شد.
رشتۀ ارتباط تصویری در سال  1349در دانشکده هرنهای
زیبا توسط مرتضی ممیز راهاندازی شد .هرنمندانی که در
این حوزه فعال گشتند یعنی مرتضی ممیز ،فرشید مثقالی،
قباد شیوا و ...در دهه  30و  40و اغلب در رشته نقاشی
دانشکده هرنهای زیبا دانشگاه تهران تحصیل کردهبودند
و زیر دست هرنمندان نقاش تربیت شدند .آنها با کسب
تجربه در آتلیههای حرفهای چون آتلیه بهرامی 33و ارتباط با
دانش برصی غرب ،توانستند فضای متفاوتی را برای گرافیک
ایران رقم بزنند (سیفی.)8 :1392 ،

میدان نهادهای تاثیرگذار (کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،نهادی تاثیرگذار
برای کنشگران میدان طراحیگرافیک بودهاست .گام بزرگ
کانون در زمینۀ تولیدات فرهنگی و هرنی تاسیس «مرکز
سینامیی» است .این مرکز در سال « 1349به منظور تهیه
فیلمهای ارزنده آموزشی و تفریحی برای کودکان و نوجوانان
و راهگشایی در جهت گسرتش این صنعت در ایران» فعالیت
خود را آغاز کرد .در نخستین سال آغاز فعالیت ،مرکز
سینامیی کانون پنج فیلم تولید کرد که در پنجمین فستیوال
جهانی فیلمهای کودکان در تهران رشکت داده شد .فیلم نان
و کوچه اثر عباس کیارستمی در این فستیوال خوش درخشید
و هیات داوری بیناملللی ،مجسمه طالیی فستیوال را به مرکز
کانون اهدا کرد .سال بعد در فستیوال ششم ،رهایی ساخته
نارص تقوایی جایزه فیلمهای نوجوانان  10تا  14سال را برد.
برگزاری جشنوارههای داخلی و خارجی عالوه بر آنکه نشان
از توانایی مرکز سینامیی داشت ،عرصهای بود که هرنمندان
ایرانی با همتایان خارجی خود آشناتر شوند و بر تجربه و
دانش هرنی خود بیافزایند .از جمله عمده فعالیتهای مرکز
سینامیی یکی هم تولید انیمیشن بود که تا آن زمان تولید
آن را وزارت فرهنگ و هرن و سازمان رادیو و تلویزیون در
انحصار داشت .در این عرصه نیز کانون چون سایر عرصهها،
ابتکار عمل را بهدست گرفت و توانست با جذب هرنمندان
برجستهای چون نورالدین زرینکلک ،34فرشید مثقالی ،آراپیک
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باغداساریان ،35مرتضی ممیز و  ...آثاری تولید مناید که هنوز
در نوع خود بهرتینهاست (رشیفی.)33 :1377 ،
در تبلیغات سینامیی فیلمهای کانون ،توجه به ایده و محتوای
داستان بسیار اهمیت دارد .فرشید مثقالی (رسپرست وقت
ک کانون پرورش فکری) که غنای تصویرسازی
بخش گرافی 
در طراحیهایش مثالزدنی است ،در طراحی پوسرت برای
فیلمهای کانون و خارج از آن ،از دیدگاه تصویرسازانه بهره
میگرفت .کیارستمی با توجه به نگاه رئالیستیاش ،از عکس
و کادربندیهای ویژۀ عکاسی در طراحی پوسرت استفاده
میکرد؛ ممیز از ترکیبهای چاپ سیلک اسکرین 36و عکس

و تکنیکهای گرافیکی دیگر بهره میگرفت .پوسرتهای
سینامیی کانون ،برآمده از روایت فیلم است و هر طراح با
توجه به گرایش فرمی ،دست به خلق پوسرت میزد .فرمگرایی
برآمده از عملکرد و توجه به فضای برصی برآمده از انیمیشن
و فیلم کوتاه از خصوصیات تکنیکی و حرفهای پوسرتهای
کانون است .در طراحی تبلیغات سینامیی کانون ،طراحان به
دو بحث ایده و تکنیک توجه یکسانی دارند و پوسرت ِشامیی
تصویری و دوبُعدی از آنچه که فیلم میخواهد بیان کند،
عرضه میداد .نقش کانون بهعنوان نهادی که روی رسمایههای
فرهنگی و اجتامعی کنشگرانش تاکید دارد ،بسیار تاثیرگذار
است تا جمعی از هرنمندان و طراحان را با دغدغههای فرمی

جدول  .3مشخصات پوسرتهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (زیرمجموعه میدان سینامی موج نو)(نگارنده).

فیلم :تجربه ()1352؛
کارگردان :عباس کیارستمی؛
نویسنده- :؛
طراح پوسرت :مرتضی ممیز؛
مولفههای اصلی :کودک ،عشق افالطونی ،زندگی روزمره ،کار در عکاسی؛
عنارص تصویری اصلی :قاب عکس و عکسهای تکهشده؛
عنارص فرعی تصویری-:؛
لیاوت :عنوان در هامهنگی با عکسها.

ف

یلم :دار ()1352؛
کارگردان :رضا عالم هزاده؛
نویسنده- :؛
طراح پوسرت :فرشید مثقالی؛
مولفههای اصلی- :؛
عنارص تصویری اصلی :تصویر طوطی؛
عنارص فرعی تصویری :رس طوطی؛
لیاوت :عنوان فارسی و انگلیسی باالی کادر.
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فیلم :آنکه خیال بافت و آنکه عمل کرد ()1350؛
کارگردان :مرتضی ممیز؛
نویسنده :مرتضی ممیز؛
طراح پوسرت :فرشید مثقالی؛
مولفههای اصلی :عملگرایی ،تنبلی ،نتیجه تالش؛
عنارص تصویری اصلی :سیب؛
عنارص فرعی تصویری :دو کاراکرت کارتونی؛
لیاوت :عنوان همراه با عنوان انگلیسی در تراز با تصویر.

فیلم :سیاه پرنده ()1352؛
کارگردان :مرتضی ممیز؛
نویسنده :ابراهیم فروزش؛
طراح پوسرت :مرتضی ممیز؛
مولفههای اصلی :متثیلی ،تربیتی؛
عنارص تصویری اصلی :شکل پرنده؛
عنارص فرعی تصویری-:؛
لیاوت :عنوان فارسی و انگلیسی همراه سوتیرتها هم
تراز با تصویر.
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فیلم :اسب ()1355؛
کارگردان :مسعود کیمیایی؛
نویسنده :مسعود کیمیایی؛
طراح پوسرت :آتلیه کانون؛
مولفههای اصلی :پرسی ترکمن ،اسب ،سفر ،غربت؛
عنارص تصویری اصلی :اسب و سوارکار در مرکز کادر؛
عنارص فرعی تصویری :رنگینکامن که اسب روی آن میدود؛
لیاوت :عنوان فارسی و انگلیسی باالی کادر.

فیلم :دوباره نگاه کن ()1353؛
کارگردان :فرشید مثقالی؛
نویسنده :فرشید مثقالی؛
طراح پوسرت :فرشید مثقالی؛
مولفههای اصلی :جستوجو در طبیعت به دنبال اشکال انسانی و حیوانی ،آموزشی؛
عنارص تصویری اصلی:انسان و ترکیب گیاه؛
عنارص فرعی تصویری-:؛
لیاوت :عنوان فارسی و انگلیسی باال و وسط کادر.

فیلم :گردش در یک روز خوش آفتابی ()1353؛
کارگردان :حسن بنیهاشمی؛
نویسنده :حسن بنیهاشمی و عرفان غریقی؛
طراح پوسرت :ابراهیم حقیقی؛
مولفههای اصلی :تخیل ،داستانرسایی؛
عنارص تصویری اصلی :پرسی در حال نی نواخنت؛
عنارص فرعی تصویری :پر طاووس؛
لیاوت :عنوان فارسی و انگلیسی باالی کادر.

فیلم :زال و سیمرغ ()1356؛
کارگردان :علیاکرب صادقی؛
نویسنده :علیاکرب صادقی و ابراهیم فروزش؛
طراح پوسرت :علیاکرب صادقی؛
مولفههای اصلی :حامسه ،زال ،سیمرغ؛
عنارص تصویری اصلی :زال سوار بر سیمرغ؛
عنارص فرعی تصویری- :؛
لیاوت :عنوان فارسی و انگلیسی باالی کادر.

فیلم :انتظار ()1353؛
کارگردان :امیر نادری؛
نویسنده :امیر نادری؛
طراح پوسرت :امیر نادری؛
اجرای پوسرت :ابراهیم حقیقی؛
مولفههای اصلی :تابوها ،انتظار؛
عنارص تصویری اصلی :در چوبی نیمه باز که دست زنی جوان از آن بیرون آمده؛
عنارص فرعی تصویری- :؛
لیاوت :عنوان فارسی و انگلیسی وسط کادر.

فیلم :مسافر ()1353؛
کارگردان :عباس کیارستمی؛
نویسنده :عباس کیارستمی؛
طراح پوسرت :عباس کیارستمی؛
مولفههای اصلی :سفر ،از دستدادن رویا؛
عنارص تصویری اصلی :پرسی در حال باالرفنت از پلهها؛
عنارص فرعی تصویری-:؛
لیاوت :عنوان فارسی و انگلیسی باالی کادر.

فیلم :هفتتیرهای چوبی ()1354؛
کارگردان :شاپور قریب؛
نویسنده :شاپور قریب؛
طراح پوسرت :ابراهیم حقیقی؛
مولفههای اصلی :ایستگاه قطار ،بچهها ،قصهگویی ،تلویزیون ،تغییر سبک زندگی؛
عنارص تصویری اصلی :قطاری کارتونی که واگنهایی به شکل تلویزیون دارد؛
عنارص فرعی تصویری :دود خط خطی قطار؛
لیاوت :عنوان فارسی و انگلیسی باالی تصویر.

فیلم :رخ ()1353؛
کارگردان :علیاکرب صادقی؛
نویسنده :ابراهیم فروزش؛
طراح پوسرت :علیاکرب صادقی؛
مولفههای اصلی :نزاع ،شطرنج؛
عنارص تصویری اصلی :مهرهها در ردیفهای سیاه و سفید؛
عنارص فرعی تصویری-:؛
لیاوت :عنوان فارسی و انگلیسی در ردیفهای خانههای شطرنج.
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عباس کیارستمی ،قباد
شیوا هستند.
تبلیغات سینامیی در دهه
 40و  50شامل پوسرت و
پالکاردهای رس در سینامها
میشد .این تبلیغات
معموالً با تکنیکهای
نقاشی صورت میگرفت
چرا که آن دوره صنعت
چاپ توانمندی تولید
برنهای بزرگ را نداشت
(مهرابی.)23 :1390 ،

گردآورد (جدول .)3
رسمایههای طراحان میدان تبلیغات سینامیی موج نو
طراحان شاخص عرصه تبلیغات برآمده از فضای آکادمیک
بودند؛ از اینرو نگاه و سمتوسوی کارشان دارای سطحی
از توانمندی و اصالت هرنی است .آنها با مالک قراردادن
دستآوردهای سینامی موج نو ،در نوع ارتباط خویش
تکمیلکنندۀ این دستآوردها شدند .هرنشان همسو با
سینامیی که در پی استفادۀ مطلوب از فرم برآمده ،عمل
میکند.مطرحتریناینهرنمندانمرتضیممیز،فرشیدمثقالی،

هرنمندانآکادمیکمعموالً
از تکنیکهای بهروز
در طراحی پوسرت بهره
میبردند؛ مثل استفاده از
عکس ،ایجاد بافت ترام،
ابزارهای به روز گرافیکی
که این عملکرد فنی برآمده
از دانش برصی است که
دانشگاه بدانها افزود .در
کنار این دانش تکنیکی،
آنها در طراحی از ابتذال
رایج پوسرتهای فیلمفارسی
دوری میجستند .در
طراحیهای هرنمندان این
میدان ،نوآوری در نگاه،
سادگی و اهمیتدادن به لیاوت دیده میشود که این امر هم
برآمده از دانش آکادمیک آنهاست و به شکلی از رسمایههای
فرهنگی محسوب میشود.
آنها ب هواسطۀ ارتباط با سینامگران موج نو ،دغدغههای
مشرتکی با کارگردانان موج نو داشتند؛ همراه با همکاری
مطلوبی که نقطهنظراتشان را به اشرتاک میگذاشتند .از
اینرو اکرثا ً در رسمایههای فرهنگی چون مطالعات ادبی و
هرنی همداستان هستند و در عرصههای دیگر هرن نیز فعال
بودند.
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مرتضی ممیز در کنار سینامگران ،جدا از طراحی پوسرت،
به طراحی صحنه نیز میپرداخت« :یکی از فیلمهایی که
در آنها از نظر طراحی صحنه نقش داشتم فیلم طبیعت
بیجان ساخته سهراب شهیدثالث بود و همزمان مرتباً با
خود سهراب شهیدثالث در ارتباط بودم ...مضاف بر اینکه
در صحنۀ خیلی از فیلمها (مغولها ،در غربت ،گوزنها،
کاملامللک ،دلشدگان ،دایره مینا) به صورت مهامن
دعوت میشدم .لحظاتی که در جریان فیلمبرداری بودم
نقطهنظراتم را به کارگردان یا مدیر فیلمبرداری میگفتم»
(قنربی.)120 :1385 ،
عباس کیارستمی نه تنها طراحی پوسرت فیلم قیرص و فیلمهای
کانون را انجام میداد ،به عنوان کارگردان به استخدام مرکز
«سینامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» درآمد.
وی در سال  ۱۳۴۹فیلم کوتاه نان و کوچه را ساخت .فیلم
زنگ تفریح در سال  ۱۳۵۱به اکران درآمد و با ساخنت فیلم
مسافر ( )۱۳۵۳نامی شد.
همکاری این دو میدان در حوزههایی بسیار نزدیک است؛
بهعنوان مثال با راهاندازی «جشنواره فیلم تهران »37مرتضی
ممیز از دورۀ دوم بهعنوان مدیر هرنی آن انتخاب شد و
به همراهی دستیارانش چون محمد عدنانی و علی خرسوی
پوسرتهای شاخصی برای این جشنواره طراحی کرد .ممیز در
گفتوگویی با ماهنامۀ فیلم دربارۀ آزادیاش در پوسرتهایی
که در آن دوره ساخته اینطور میگوید« :برای فیلمهای
شهیدثالث ،صیاد و حامتی ،38آزادی کامل داشتم .در مورد
فیلمهای کیمیایی 39البته تهیهکننده تا حدودی اعامل نظر
میکرد .از آنجا که این کار برای قرش وسیعی از مردم منایش
داده میشد سعی میکردم پوسرتی هامهنگ با رشایط
مناسب بسازم که در عین حال نوعی آموزش برصی برای
مردم باشد» (بینا.)45 :1363 ،
ارتباط جهان ادبی با سینام در بخشهای پیش عیان شد؛
اینکه از مولفههای سینامی موج نو ،ادبیات مدرن بود و آثار
غالمحسین ساعدی ،40هوشنگ گلشیری ،بهرام بیضایی و...
منبع فیلمنامهها محسوب میشد .در میدان ارتباط تصویری
نیز ،ادبیات و صنعت نرش نقش بهسزایی داشت .منونۀ بارز
آن ،همکاری مرتضی ممیز با احمد شاملو 41در نرشیه کتاب
هفته 42و همچنین همکاری او با نرشیات مختلفی چون

کاوه ،بخارا و کلک بودهاست .تصویرسازیهای بیبدیل ممیز
به کتاب هفته هویت ویژهای بخشید و بخشی از تاریخ
برصی ایران را شکل داد.
در حالیکه در کانون پرورش فرهنگی و فکری کودکان و
نوجوانان ،مرتضی ممیز ،فرشید مثقالی ،قباد شیوا در عرصه
تصویرسازی و انیمیشن فعال بودند و عباس کیارستمی،
سهراب شهیدثالث ،بهرام بیضایی ،نارص تقوایی و ...در عرصه
فیلمسازی و تئاتر دست به خلق اثر میزدند .ارتباط این دو
گروه در رسمایههای فرهنگی فقط در اشرتاکات آکادمیک،
ادبی و هرنی خالصه منیشود ،بلکه آنها منابع مشرتکی را
در کشورهای غربی نیز جهت دستیابی به دانش سینامیی
و برصی کنکاش میکردند .هامنطور که سینامگران موج نو
از سینامی نئورنالیسم ایتالیا و سینام حقیقت فرانسه الهام
گرفتند و سبک و تکنیک آنها را به شیوۀ خود بهکار بردند.
طراحان گرافیک نیز از منابع برصی غرب ملهم گشتند،
برخی از آنان که در غرب تحصیل کردند چون مرتضی
ممیز و قباد شیوا به شکل مستقیم تحت تاثیر این منابع
بودند و برخی بهصورت غیرمستقیم و با در اختیارداشنت
نرشیات و منابع تصویری مختلف؛ که این مهم در ساخنت
رسمایه فرهنگی آنها تاثیر بهسزایی داشت بهخصوص در
زمینۀ تجلی این تجربههای برصی در خلق آثار گرافیکی .در
حوزه رسمایههای اجتامعی نیز اغلب طراحان در گروههای
مشابه عضو بودند و در نهادهای هرنی خصوصی و دولتی
همکاری میکردند .هامنطور که عنوان شد شاخصترین این
نهادها ،کانون پرورش فرهنگی و فکری کودکان و نوجوانان
بود .شبکه اجتامعی طراحان گرافیک در بین خود نیز دارای
استحکام فراوان است و بروز رسمایه اجتامعی مقتدرانهای را
منایان میسازد .این جامعه ارتباطی از دانشگاه و آتلیههای
گرافیکی چون آتلیه بهرامی و پارس پایهریزی شد .آنها
محافل هرنی خویش را در گالریها و خانههای فرهنگ نیز
دارا بودند.
مرتضی ممیز بهعنوان یک حامی و چون پدری مهربان از
همصنفان خویش حامیت کرده و آنها را به مراکز مختلف
معرفی میکرد؛ یکی از این مراکز کانون پرورش فکری بود.
حتی تازهواردان را به آتلیههای تجاری و استودیوهای تبلیغاتی
میفرستاد .وی برای ایجاد آتلیه خودش از همکارانش
مساعدت جست چنانکه آتلیه  42را با افرادی چون فرشید
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جدول  .4کنشگران میدان تبلیغات سینامی موج نو و رسمایه فرهگی آنها (نگارنده).
هرنمند

مرتضی ممیز

طبقه اجتامعی

نهادهای تاثیرگذار

ارتباط با غرب و جشنوارههای بیناملللی

مقامهای داخلی و فعالیتهای اجرایی

طبقه متوسط

همکاری با کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان؛
همکاری با کتاب هفته؛ استاد
دانشکده هرنهای زیبا؛ تاسیس
رشته گرافیک در 1349؛
راهاندازی سندیکای گرافیک؛
راهاندازی دهها جشنواره و
منایشگاه در حوزه گرافیک.

تحصیل در پاریس؛ عضو انجمن بیناملللی طراحان گرافیک؛
ارتباط با نهادهای گرافیکی بیناملللی جهت برگزاری
جشنوارههای داخلی و خارجی و برپایی منایشگاهها؛
برنده مدال طراحی منایشگاه بیناملللی طراحی ژوونیزی
فرانسه ()۱۹۶۶؛ طراح پوسرتهای سینامیی فستیوال سینامیی
کن ()۱۹۷۵؛ جایزه ویژه  Achievement Awardیک عمر
فعالیت هرنی به خاطر یک عمر تالش و دستآوردهای
ایشان از طرف انجمن بیناملللی طراحی (آیکو-دی.)۲۰۰۴ ،

جایزه بهرتین طراحی کتاب کودک سالهای ()1345-1342؛
مدال رتبه اول دانشجوی ممتاز دانشکده هرنهای زیبا
دانشگاه تهران ()۱۳۴۴؛ جایزه و مدال بهرتین پوسرتهای
سینامیی جشنواره فجر تهران ( ۱۳۶۶ ،۱۳۶۵و )۱۳۶۹؛ سیمرغ
بلورین بهرتین پوسرت برای فیلم ای ایران از جشنواره فیلم
فجر ()1368؛ جایزه بهرتین آثار طراحی نشانههای دهه ۸۰
میالدی ()۱۹۹۰؛ مدیریت و طراحی هرنی جشنواره بیناملللی
فیلم تهران ()۱۳۵۶–۱۳۵۲؛ ریاست هیات مدیره انجمن
صنفی طراحان گرافیک ایران؛ ریاست دوساالنههای گرافیک
ششم ،هفتم و هشتم؛ ریاست کمیته ایرانی انجمن بیناملللی
طراحان گرافیک ( )AGIو...

تحصیالت
لیسانس نقاشی
از دانشکده
هرنهای زیبا

فرشید مثقالی طبقه متوسط
لیسانس نقاشی
از دانشکده
هرنهای زیبا

همکاری با کانون فرهنگی و عضویت در نهادهای بیناملللی تصویرسازی؛ اقامت داوری در جشنوارههای تصویرسازی و گرافیک؛ برنده جوایز
فکری؛ عضو انجمن تصویرسازان در کالیفرنیا در سال  ۱۳۶۵آغاز میشود و با راهاندازی یک تصویرسازی از جشنوارههای داخلی.
ایران؛ عضو انجمن صنفی استودیوی شخصی گرافیک به نام دسکتاپ استودیو؛ برنده
طراحان ایران.
جایزه نخست منایشگاه بیناملللی کتاب کودک بولونیا؛ دیپلم
افتخار از دوساالنه تصویرگری براتیسالوا؛ دریافت جایزه
هانس کریستین آندرسن (.)1974

ابراهیمحقیقی طبقه متوسط
همکاری با کانون پرورش و
فکری؛ عضو انجمن صنفی
لیسانس معامری طراحان گرافیک ایران؛ عضو
از دانشکده
انجمن فیلمسازان مستند ایران؛
هرنهای زیبا
همکاری با نهادهای دولتی–
هرنی چون حوزه هرنی؛
ساخت تیرتاژ رسیال برای
تلویزیون.

عضو انجمن بیناملللی طراحان گرافیک ()AGI؛ عضو انجمن دریافت جایزه بهرتین عکس از منایشگاه فرهنگ و هرن؛
صنفی طراحان گرافیک ایران؛ عضو انجمن فیلمسازان دیپلم ویژه (گرافیست برگزیده) دومین منایشگاه هرن گرافیک
مستند ایران؛ دریافت جایزه تقدیر ویژه داوران برای پوسرت ایران 1368؛ برنده جایزه بهرتین جلد کتاب اتللو از اولین
فیلم همه انسانها برابرند (بلژیک.)1383 ،
منایشگاه هرن گرافیک ایران 1366؛ برنده جایزه بهرتین
آنونس فیلم جادههای رسد از ششمین جشنواره فیلم فجر
1366؛ دیپلم افتخار بهرتین طراحی پوسرت (تاتوره) از پنجمین
جشنواره فیلم فجر؛ دیپلم افتخار هفتمین جشنواره سینامی
آزاد 1354؛ برنده جایزه دوم جشنواره سینامی آزاد تهران؛
تاسیس انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران همراه ممیز،
شیوا و میرزاعلیخانی؛ داوری جشنوارهای معترب داخلی چون
جشنواره هرنهای تجمسی فجر ،دوساالنههای و جشنوارههای
گرافیکی.

همکاری با کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان؛ همکاری با
صدا و سیام در حوزه گرافیک؛
همکاری با انجمن صنفی طراحان
گرافیک ایران؛ همکاری با خانه
تصویرسازی ایران.

فوق لیسانس از انستیتو پرت نیویورک ۱۳۵۹؛ عضو انجمن
بیناملللی طراحان گرافیک؛ ارتباط با نهادهای گرافیکی
بیناملللی جهت برگزاری جشنوارههای داخلی و خارجی و
برپایی منایشگاهها؛ برنده مسابقه طراح پوسرت برای سومین
جشن هرن شیراز ()۱۳۴۸؛ برنده مسابقات مختلف در
طراحی پوسرت برای فستیوالهای هرنی در ایران ()۱۳۵۳؛
برنده مسابقه طراحی آرم برای سندیکای گرافیستهای
تهران ()۱۳۵۴؛ منتخب طراحی آرم برای انجمن صنفی
طراحان گرافیک ایران ()۱۳۷۶؛ پوسرت منتخب برای برگزاری
هفتمین دوساالنه گرافیک ایران (.)۱۳۸۰

دریافت مدال و دیپلم برای طراحی پوسرت از بیینال بیناملللی
گرافیک برنو در چکسلواکی ()۱۳۵۷؛ جایزه اول در مسابقه
طراحی محیطی ،نیویورک ()۱۳۵۸؛ برنده اول در مسابقه
طراحی نشان برای بخش هرنی املپیک ورزشهای زمستانی در
نیویورک ()۱۳۵۹؛ دیپلم افتخار برای پوسرت فلسطین در اولین
دوساالنه بیناملللی پوسرت جهان اسالم ()۱۳۸۲؛ تأسیس بخش
گرافیک در صدا و سیامی ایران در سال ۱۳۴۷؛ از مؤسسان
انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران؛ پایهگذار و برنامهریز
اولین دوساالنه پوسرت تهران.

همکاری با کانون پرورش فکری فیلمساز بیناملللی و حضور در کشورهای اروپایی برای
ساخت فیلم؛ همکاری در حوزه آموزش فیلمسازی (برگزاری
کودکان و نوجوانان؛
همکاری با نهادهای سینامیی ورکشاپ ،تدریس و)...؛ دریافت بیش از  80جایزه معترب از
و نهادهای تجسمی چون موزه جشنوارههای فیلم خارج ،شناختهشدهترین آن جایزه نخل
طالیی جشنواره فیلم کن برای فیلم طعم گیالس (.)1997
هرنهای معارص و...

نان و کوچه برنده جشنواره کودکان و نوجوانان ()1349؛
مسافر برنده مجسمه طالیی جشنواره فیلمهای کودکان
تهران ()1353؛ قضیه شکل اول و شکل دوم ،برنده جشنواره
فیلمهای کودکان و نوجوانان تهران ()1358؛ خانه دوست
کجاست برنده لوح زرین جشنواره فجر ( )1365و ...داور
جشنوارههای سینامیی و جشنوارههای هرنهای تجسمی.

قباد شیوا

طبقه متوسط
لیسانس نقاشی
از دانشکده
هرنهای زیبا

عباس
کیارستمی

طبقه متوسط
لیسانس نقاشی
از دانشکده
هرنهای زیبا

مثقالی و معصومی راه انداخت .در  1355با مشارکت تنی
چند از همکارانش «سندیکای طراحان گرافیک ایران» را بنیان
نهاد که از بزرگترین اقدامات در رسمایههای اجتامعی میدان
ارتباط تصویری است .فرشید مثقالی میگوید « :ممیز آدمی
با حضور بسیار واضح و نیرومند است ،بدانمعنا که با حضور
او در رشته گرافیک ،محوطهای روشن شد» .مثقالی ،نوطلبی
و نوجویی را بخشی از شخصیت ممیز میداند« :اگر حضور
ممیز نبود ،چراغ سندیکای گرافیک روشن منیشد» (مصاحبه

گروهی.)370 :1382 ،
بهلحاظ رسمایه اقتصادی ،اغلب طراحان گرافیک از
خانوادههایی متوسط محسوب میشدند و در حوزه شغلی
نیز دارای درآمدی مناسب بودند .همه این رسمایهها به آنها
کمک میکرد که در امر طراحی دارای نقطه ِ
دید پرورشیافته
باشند .در طراحی پوسرتهای هر یک ویژگیهای غنی دیده
میشود که تسلط بر خط ،بافت ،ترکیببندی و تکنیکهای
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جدول  .5کنشگران میدان تبلیغات سینامی موج نو و رسمایهها و تاثیر منش آنها (نگارنده).
مرتضی ممیز

مولفههای منایانشده در آثار گرافیکی بر
اساس رسمایهها

منابع تصاویر :مهرابی.50-20 :1390 ،

رسمایه فرهنگی یکی از عموهای پدر ،میرزا موسی خان نقاش (در اولین شامرههای مجلههای
رشف و رشافت تصویرسازی کرد)؛ در نوجوانی برای کسب درآمد ،برای مغازهها استفاده از تکنیکهای عکاسی؛
ترامبندی و بافتهای متفاوت؛
تابلونویسی انجام میداد؛ طراحی کاریکاتور سیاسی برای نرشیات؛ تحصیل
استفاده از رنگهای تخت و یکدست؛
در رشته نقاشی دانشکده هرنهای زیبا؛ تحصیل در رشته غرفه در پاریس؛
دارای مهارت در تصویرسازی و نقاشی.؛ پایبندی به سنتها؛ عالقه به ادبیات؛ تقسیمبندی و پالنبندی متناسب
توجه به فضای منفی؛
پاسداشت فرهنگ ایرانی؛ در جستوجوی هویت ایرانی در طراحی (قنربی،
توجه به هویت ایرانی؛
.)15 :1385
رسمایه اجتامعی عضو انجمن بیناملللی طراحان گرافیک ()AGI؛ از  1352تا  1361رئیس انتخابی طراحی لوگوتایپ عنوان.
کمیتۀ هرنهای تجسمی کمیسیون ملی یونسکو در تهران؛ در  1355با مشارکت
تنی چند از همکارانش «سندیکای گرافیستهای ایران» را بنیان نهاد؛ پس از
آن ،به برپایی منایشگاه «پنجاه سال گرافیک ایران» پرداخت؛ از وی همچنین به
عنوان بانی و دبیر اجرایی «دوساالنه گرافیک آسیا (یونسکو)» از  1356تا 1358
یاد میشود؛ در  1366نیز با پیشنهاد به علیاکرب محتاج بانی برگزاری نخستین
«دوساالنه هرن گرافیک ایران» شد و( ...مشکی.)5 :1388 ،
رسمایه منادین

پدر گرافیک ایران.

فرشید مثقالی

مولفههای منایانشده در آثار گرافیکی بر
اساس رسمایهها

منبع تصاویر( :مهرابی.)50-20 :1390 ،

رسمایه فرهنگی لیسانس نقاشی از هرنهای زیبا ،تصویرسازی برای آتلیهها و کانون پرورش طراحیهای ساده؛
فرهنگی و فکری؛ همکاری با نرشیات تصویرگری کتاب؛ برنده جایزه هانس طراحی به شیوه لیتوگرافی؛
تصویرسازیهای رویایی؛
کریستین اندرسون؛ راهاندازی استودیو شخصی دسک تاپ.
رسمایه اجتامعی همکاری با ممیز در کانون پرورش فرهنگی و فکری؛ همکاری با ممیز در آتلیه توجه به طراحی لوگوتایپ؛
خطوط ساده و دورگیریهای سیاه برگرفته از
42؛ عضو خانه تصویرسازان ایران؛ رشکت در جشنوارههای تصویرسازی و...
توامنندیهای تصویرسازی.

عباس کیارستمی
رسمایه فرهنگی

دانشآموخته دانشکده هرنهای زیبای دانشگاه تهران در رشته نقاشی؛ فعالیت
در عرصههای گرافیکی چون طراحی پوسرت و طراحی تیرتاژ فیلم؛
پژوهش و مطالعه در فرهنگ ایرانی؛ فعال در عرصه هرنهای تجسمی ،شعر و
نقاشی؛ دریافت نخل کن از سینامی فرانسه برای فیلم طعم گیالس ( )1373و
همچنین دریافت  80جایزه هرنی و سینامیی دیگر.

رسمایه اجتامعی عضو کانون پرورش فکری و فرهنگی؛ عضو انجمن فیلم و سینام؛ داوری
جشنوارههای فیلم و عکس؛ عضو چندین نهاد بیناملللی فیلم.

قباد شیوا

مولفههای منایانشده در آثار گرافیکی بر
اساس رسمایهها

منبع تصاویر( :مهرابی.)50-20 :1390 ،

پیوند با نقاشی و عکاسی؛
واقعگرایی(رئالیسم)؛
بهرهگیری از فضای مثبت و منفی؛
حروفنگاری هامهنگ با تصاویر؛
استفاده از رنگهای تخت؛
ترکیببندی ساده و در عین حال متفاوت؛
بزرگکردن و آگراندیسامن عکس ترامدار
صورت بازیگر فیلم و این تکنیکی بود که تا
آن روز کسی انجام نداده بود.
مولفههای منایانشده در آثار گرافیکی بر
اساس رسمایهها

منبع( :مهرابی)50-20 :1390 ،

رسمایه فرهنگی لیسانس نقاشی از هرنهای زیبا؛ لیسانس گرافیک از انستیتو پرت نیویورک 1359؛
کار در آتلیههای گرافیکی؛ کار در جشنوارهای گرافیکی؛ برنده جوایز کشوری گرایشات تصویرسازانه؛
و بیناملللی (بیش از  30مورد)؛ برگزاری منایشگاههای گرافیکی؛ تدریس در فونتهای دستنویس؛
دانشگاه.
ارزشگذاری به هویت ایرانی؛
رسمایه اجتامعی فعال در بخش گرافیک صداو سیام 1347؛ راهاندازی بخش گرافیک انتشارات کالژ عکس با زمینههای ساده.
رسوش 1350؛ طراح پوسرت جشنواره هرن شیراز؛ از موسسان انجمن صنفی
طراحان گرافیک؛ عضو انجمن بیناملللی طراحان گرافیک (.)AGI
ابراهیم حقیقی

مولفههای منایانشده در آثار گرافیکی بر
اساس رسمایهها

رسمایه فرهنگی لیسانس فلسفه از دانشگاه یو.سی.ال.ای لسآنجلس ()1344؛ عالیق جانبی چون
عکاسی ،ساخت مستند و طراحی صحنه؛ همکاری با ممیز در کانون پرورش استفاده از تکنیکهای عکاسی؛
فکری؛ همکاری با احمد شاملو؛ تدریس در دانشگاه؛ حضور در جشنوارهها به هامهنگی بین تیرتها ،حروفنگاری و
تصاویر.
عنوان داور ،برپایی منایشگاههای مختلف و...
رسمایه اجتامعی عضو انجمن بیناملللی طراحان گرافیک( ،)AGIعضو انجمن صنفی طراحان استفاده از تصویرسازی در پوسرتهای کانون
پرورش فرهنگی و فکری کودکان و نوجوانان.
گرافیک ایران ،انجمن تصویرگران کتاب ،انجمن فیلمسازان مستند ایران.

منبع تصاویر( :مهرابی.)50-20 :1390 ،
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متناسب با جریانهای روز را منایان میسازد .آنها پوسرت فیلم
را که در میدان تولید تبلیغات فیلمفارسی ،با تصاویر بزرگ
و نقاشیگونه از هرنپیشگان اصلی در وضعیتهای پوشش
نامناسب به ابتذالی در محتوا و فرم رسیدهبود ،به درجهای
از بیان هرنی و استانداردسازی طراحی مبدل کردند .فونت،
کاربرد آن و جاگذاری آن هامهنگ با تصویر اهمیت پیدا کرد؛
در این میدان تبلیغاتی ،پوسرت فقط ابزار تبلیغ نبود ،بلکه یک
رسانه هرنی تبلیغی برای سینام محسوب میشد.
کیارستمی به رئالیسم در آثار گرافیکی گرایش داشت و
استفادۀ ب یواسطه از فقط عکس و گاه فتومونتاژ ویژگی
برصی پوسرتهای او است .پوسرتی که برای فیلم رشد (پرویز
نوری )1350 ،43طراحی و اجراکرده شباهت ناگریزی دارد با
پوسرت نخستین فیلم بلندش ،گزارش ( )1357که امضای قباد
شیوا را دارد؛ به نشان اصالت تفکر و خواست سفارشدهنده
و نه مجری .همین نشان و خواست در پوسرت همۀ فیلمهای
کیارستمی دیده میشود (مهرابی.)20 ،1390 :
مرتضی ممیز به خالقیت در اجرا و تکنیکهای بدیع گرایش
داشت ،علی خرسوی که دستیار وی در جشنواره فیلم تهران
بود ،عنوان میکند« :آقای ممیز قصد داشت در طراحی پوسرت
از عکاسی استفاده کند مثل گوزنها ،دایره مینا و غریبه در
مه .رس فیلم طبیعت بیجان ،ممیز میخواست ِ
بافت گونی
روی خود چهرهها بیاید؛ باالخره با چند بار عکاسی ،به نتیجه
رسیدیم ...ممیز خوب میدانست چه میخواهد و مثل
یک کارگردان عوامل را درست میکرد و کار را جلو میبرد»
(تنهایی.)15 :1389 ،
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به اعتقاد بوردیو هر نوع دارایی ،منابع یا کاالهایی که در
جامعه دارای ارزش باشند میتواند نوعی رسمایه محسوب
شود .ساختار اجتامعی یک جامعۀ پیشرفته را منیتوان تنها
با بیان سلسله مراتبی سادۀ درآمد و رسمایه اقتصادی تحلیل
کرد ،بلکه «ساختار اجتامعی چنین جوامعی ،فضای اجتامعی
پیچیدهای است که در آن انواع رسمایهها براساس موقعیت
اجتامعی گروههای اجتامعی توزیع شدهاست .بوردیو
به چهار نوع رسمایه اشاره میکند که عبارتند از :رسمایه
اقتصادی (پول ،دارایی) ،رسمایه فرهنگی (دانش ،مهارت،
مدارک تحصیلی) ،رسمایه منادین (منزلت و شان)و رسمایه
اجتامعی (روابط و عضویت در یک گروه) (Bourdieu,
.)1984: 316
در جداول انتهای این بخش ،رسمایهها و تاثیرات آنها را بر
طراحی پوسرتهای سینامیی طراحان میتوان مشاهده کرد.
بدینشکل هر یک از طراحان با داشنت رسمایه فرهنگی غنی
و قرارگیری در شبکه اجتامعی گسرتده که به آنها رسمایه
اجتامعی میبخشید ،میدان تبلیغات سینامی موج نو را با
خلق پوسرتهای تراز اول ،به میدان تولید هرنی تراز اول بدل
ساختند .این هرنمندان ،در دورهای که گرافیک هنوز برای
جامعه هرنی ناشناخته محسوب میشد ،آن را به سطح
مقبول و شایستهای رساندند و بر داراییهای هرنی و فرمی
آن افزودند (جدول .)4
تبلیغات سینامی موج نو (نخبهگرا) و تکنیکهای طراحی و
منش منودیافته در آثار گرافیکی
در طراحی تبلیغات سینامیی موج نو (نخبهگرا) ،طراحان
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تصویر [ 1صفحۀ روبرو] .پوسرت فیلم قیرص برگرفته از منای فیلم قیرص [تصویر باال]،
طراح عباس کیارستمی (مهرابی.)20-50 :1371 ،

ب هواسطۀ تجربیاتی که در محیط آکادمیک کسب کردند و
همچنین برخی چون ممیز که با سفر به کشورهای غربی،
داشتههای برصی و تکنیکی خویش را بهروز ساختند ،شاهد
تنوع بیشرتی به لحاظ کار با تکنیکهای خلق اثر بوده .چاپ
سیلک اسکرین از روشهای معمول طراحی پوسرت محسوب
میشد.
طراحی پوسرت فیلم موج نو سعی در ایجاد تعادل و توازن
بین تصویر و نوشته دارد .جای نوشته و طراحی نام فیلم
در کادر پوسرت ،مفهوم پیدا میکند .در پوسرتهای تجاری
دهه  40و  50تصویر و نوشته ،تناسب چندانی ندارند .بیشرت
پوسرتهای تجاری فاقد اصول آکادمیک دانش برصی هستند.
پوسرتهای موج نو از قواعد و استانداردهای برصی پیروی
کرده و طراحان به روایت و تم فیلم در طراحی پوسرت توجه
میکردند .برخی پوسرتسازان سینامی تجاری ،با تکنیکهای
نقاشی از توان اجرایی خوبی برخوردار بودند اما همکاری
کمرنگی با کارگردانهای موج نو (نخبهگرا) داشتند؛ همچون
محمدعلی حدت 44و بیوک احمری .45بیوک احمری پوسرتهای
مختلفی برای فیلمهای ساموئل خاچیکیان 46و دیگران ،اغلب
در اندازههای  A3ساخت و به خاطر تسلطش به تکنیک
چاپ ،آثار متفاوت و تازهای خلق میکرد.
آنچه در آثار گرافیکی خصلتی برجسته دارد ،جستوجو
در زمینههای مختلف برای ابراز بیان است .این جستوجو
گاه طراح را به سمت تصویرسازی رهنمود میکند ،گاه به
عکاسی و گاه چاپ دستی .کاربردهای هرنمندانه ایربراش،47
فوتوفنها و شگردهای شیمیایی و عکاسی در تصویرسازی،
کار گراوورسازی و چاپ ،پدیدههای نوظهوری را ایجاد کرد.
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در اواخر دهه  ،50دستاندرکاران سینامی موج نو (نخبهگرا)،
در طراحی اعالن دیواری و پالکارد دست به خالقیت زدند و
در آن مقطع تاریخی ،برای اولین بار از پالکارد چاپی (مثال
برای گوزنها) استفاده کردند .در این پالکاردها ،کالژ عکس
جایگزین نقاشی و طرحهای گرافیکی شد .طراح به هر
شیوهای ،عنارص تصویری را که منادی از اندیشه او و فیلمساز
است به منایش میگذارد .ترکیب عنارص و هامهنگی تصویر
و نوشتار ،کمپوزیسیون منحرصی خلق میکند که بیانگر
دیدگاه برصی طراح است .گاه طراح گرایشهای فکری و
هرنیش را با هم عجین میکند همچون عباس کیارستمی
که همچنان که بهعنوان کارگردان ،فیلم کوتاه میساخت،
بهعنوان طراح گرافیک هم فعال بود .گرایش کیارستمی
به رئالیسم در آثار گرافیک یا َش نیز مشهود است .استفادۀ
ب یواسطه از عکس و گاه فوتومونتاژ ویژگی برصی پوسرتهای
وی است (تصویر.)1
کنشگران میدان تبلیغات سینامیی موج نو ،با توجه به
رسمایههای چهارگانه و موقعیتشان در میدان ،به تولید
پوسرتهای سینامیی با ویژگیهای فرمی دست میزدند.
پوسرتهای سینامی نخبهگرا به لحاظ فرمی ،از تنوع تکنیکی
برخوردار هستند و بهرهگیری از تکنیکهای مختلفی چون
استفاده از عکس ،کار با ایربراش ،بهرهگیری از عنارص فرمی
و ...بیان مستقلی پیداکرد ه و به لحاظ ایدهپردازی همسو
با تم روایی فیلمهاست .در اکرث پوسرتها غلبه بر عنارص
مفهومی بیشرت از عنارص ِ
دید فریب (استفاده از تصویر
ستارگان سینامیی) است .طراحان فیلمهای موج نو ،رسانه
سینام را به خوبی میشناسند و برخی چون کیارستمی و
مثقالی ،تیرتاژ فیلم نیز ساخته یا چون ممیز ،انیمیشن کوتاه
تولید کردهاند؛ طراحانی که از طرف کارگردان دعوتشده و
بعد از مطالعۀ فیلمنامه و در نهایت مشاهدۀ عکسهای
فیلم ،اتودهایی برای پوسرت تهیه میکردند .این عکسها که
انتخاب خود آنهاست یا به صورت کامل یا از بخشهایی
از آنها که بزرگ شدهاند یا با تکنیکهای مختلف چاپی از
جمله سوالریزه ،48پوسرتیزه 49انجام میشد ،در زمینه پوسرت یا
در نقاط طالیی کادر استفاده میشد.
در بررسی فرمی ،به سه مسئله توجه میشود :مورد اول،
عنارص برآمده از بحث ایدهپردازی و همراهی با روایت
داستانی فیلم .دوم ،عنوانهای فیلم و مورد سوم ،لیاوت
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تصویر  .3طراحی عنوان فیلمهای سینامی موج نو (نگارنده).

تصویر  .4لیاوت نوشتار در فیلمهای سینامی موج نو (نخبهگرا) (نگارنده).

فیلمهای سینامیی است.

تصویر  .2پوسرت فیلم گاو ،که از صحنه کلیدی فیلم برداشته شدهاست .طراحی
عنوان و لیاوتی هامهنگ با تصویر ،طراحی فرشید مثقالی (مهرابی.)40 :1371 ،

طراحان میدان سینامیی موج نو (نخبهگرا) ب هواسطۀ دانش
آکادمیک و بهرهمندی از سواد برصی ،به نوشتار و اهمیت
آن واقف بودند .هنگام طراحی پوسرت ،به طراحی عنوان
نیز توجه میکردند .طراحی عنوان فیلمهای ستارخان ،غزل،
غریبه در مه ،یک اتفاق ساده ،دایره مینا ،ملکوت ،گوزنها و
خاک از مرتضی ممیز و طراحی عنوان پستچی و گاو از فرشید
مثقالی .همراهی و هامهنگی همه عنارص برصی (تصویر و
نوشتار) یک پوسرت را به استانداردهای برصی میرساند و
باعث ایجاد کیفیتهای برصی چون ترکیببندی مناسب،
تعادل و توازن میشود .طراحان تبلیغات سینامی موج نو ،در
طراحی پوسرتها به دنبال استانداردهای طراحی و محتوایی
برآمده از داستان فیلم هستند (تصویر .)2
این عوامل باعث میشود برای قراردادن هر عنرص تصویری یا
نوشتاری در کادر به دنبال دلیل باشند و در پی ترکیببندی
چشمنواز .عنوان عنرص اصلی نوشتاری پوسرت ،باید طوری
طراحی و جایگذاری شود که پیش از هر چیز به چشم آید
و از اینرو توجه به عنوان و طراحی آن در قالب تایپوگرافی
در آثار سینامی موج نو (نخبهگرا) اهمیت مییابد (تصویر .)3
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این صفحه :سه منونه از پوسرتهای طراحی شده توسط مرتضی ممیز
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لیاوت تیرتها و سوتیرتهای پوسرت ،عامل مهم دیگری است
که متایز فرمی را در آثار دو زیر میدان تبیلغات سینامیی
موج نو و سینامی فیلمفارسی دهه  40و  50نشان میدهد.
اهمیتبخشی به نوشتار (تیرتها و سوتیرتها) نه تنها بحث
اطالعرسانی را ترسیع میکند ،بلکه بخشی از ترکیببندی
پوسرت را تکمیل میسازد .ترازساخنت نوشتار با تصاویر و
ترازکردن نوشتار در کادر از ویژگیهای یک پوسرت استاندارد
است .لیاوت نوشتار در اکرث پوسرتهای سینامی موج نو
(نخبهگرا) با عنوان اصلی همترازشده و جایگذاری با توجه
به جایگاه عنوان در کادر صورت میگرفت یا سوتیرتها در
تراز با تصویر در قسمت دیگری از کادر به صورت جداگانه
وارد میشد (تصویر  .)4بیشرتین هامهنگی بین عنوان اصلی
و سوتیرتها را میتوان در پوسرتهای فیلم و انیمیشن کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان که اغلب مخاطب بیناملللی
داشتند ،دید .لیاوت نوشتار به صورت متامیزتری کار میشد
و نوشتار هموزن با تصویر مورد توجه قرار میگرفت.
در مجموع طراحان میدان تبلیغات سینامیی موج نو ،با
دانش برآمده از محیط آکادمیک و رسمایههای فرهنگی و
اجتامعی ،به استقالل عملی دست یافتند که توانستند در
طراحی پوسرتهای سینامیی ،فرمگرایی و استانداردسازیهای
برصی را ایجاد کنند.

نتیجهگیری

در میدان تبلیغات سینامی موج نو ،عامالن با تعامل با
سینامگران موج نو ،شبکههای ارتباطی حرفهای ایجاد کردند.
کنشگران هر دو میدان از رسمایههای فرهنگی برخوردار
بودند :مطالعات ادبی و هرنی ،عالقه به فرهنگ و هویت
ایرانی ،تاثیر از تکنیکها و فنون گرافیکی بر اعتالی آثارشان
میافزود .مرتضی ممیز ،فرشید مثقالی ،قباد شیوا ،عباس
کیارستمی و ابراهیم حقیقی بهعنوان عامالن اصلی این میدان
با داشنت رسمایههای فرهنگی چون تحصیالت آکادمیک در
رشته هرنهای تجسمی ،کار در آتلیههای گرافیکی ،مطالعه
گرافیک کشورهای غربی ،داشنت عالیق جانبی چون مطالعات
ادبی ،فعالیت در عرصههای دیگر هرنهای تجسمی و ...به
غنای تولیدات خویش در میدان تولید پوسرتهای سینامیی
موج نو افزودند .رسمایه اجتامعی آنها با قرارگرفنت در شبکه
اجتامعی آکادمیک هرن ،ارتباط با میدانهای هرنی و ادبی
دیگر توسعه مییافت؛ متام این موارد به شکلگیری منشی

انجامید که خلق پوسرتهای سینامیی دارای ایده و تکنیک
قوی را به دنبال آورد .رسمایههای فرهنگی باعث رشد دانش
برصی و افزایش قدرت ابتکار عمل و خالقیت عامالن گشت
و آنها را به کنشگرانی پویا در جستوجوی بهروزترین و
کارآمدترین تکنیکهای گرافیکی بدل ساخت .بدینصورت،
پوسرتهای سینامیی موج نو ،برآمده از منش تربیتیافته
طراحان گرافیک تراز اول دورۀ خود است.

پینوشتها

 ،)2002-1930( Pierre Bourdieu .1جامعهشناس و مردمشناس فرانسوی.
کتاب معروف بوردیو به نام :متایز :نقد جامعه شناختی قضاوت دربارۀ
سالیق توسط انجمن بیناملللی جامعهشناسی به عنوان ششمین کتاب
جامعهشناسی تأثیرگذار قرن بیستم شناخته شد.
cultural capital .2
 .3مرتضی ممیز ( ،)1384-1315طراح گرافیک و تصویرگر.
 .4عباس کیارستمی ( ،)1395-1319کارگردان ،هرنمند تجسمی.
 .5قباد شیوا ( ،)-1319طراح گرافیک و تصویرگر.
 .6ابراهیم حقیقی ( ،)-1328طراح گرافیک و مدیرهرنی.
 .7فرشید مثقالی ( ،)-1322تصویرگر.
 .8آیدین آغداشلو ( ،)-1319نقاش ،طراح گرافیک و منتقد هرنی.
 )UNESCO( .9سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد
(�United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza
 ( ) tionتاسیس .)1945
 .10منوچهر انور ( ،)-1307کارگردان و نویسنده.
 .11سینامی تجاری و بدنه دهه  40و  50در ایران.
 .12سهراب شهیدثالث ( ،)1377-1323کارگردان و نویسنده.
 .13جنبشی سینامیی بود که پس از پایان جنگ جهانی دوم در ایتالیا پدید
آمد تا میانه دهه  1950تداوم داشت .فیلمسازان پیشروی جنبش
«نئورئالیسم» ایتالیا ،سعی در نزدیکشدن هر چه بیشرت به «واقعیت» چه
در روایت و چه در فرم داشتند.
 .14داریوش مهرجویی ( ،)-1318کارگردان و نویسنده.
Bicycle Thieves .15
 ،)1974-1901( Vittorio De Sica .16کارگردان ایتالیایی.
Rome, Open City .17
 ،)1977-1906( Roberto Rossellini .18کارگردان ایتالیایی.
Paisan .19
Miracle in Milan .20
The Grapes of Wrath .21
 ،)1973-1894( John Ford .22کارگردان امریکایی.
 ،)۲۰۰۷-۱۹۱۸( Ernst Ingmar Bergman .23کارگردان ،فیلمنامهنویس،
و تهیهکننده معارص سوئدی.
 ،)۲۰۰۷ –۱۹۱۲( Michelangelo Antonioni .24فیلمنامهنویس و
کارگردان ایتالیایی.
 .25سیدابراهیم گلستان ( ،) -۱۳۰۱کارگردان،
داستاننویس ،مرتجم ،روزنامهنگارو عکاس.
 .26فروغ فر خزاد ( ،)1345-1313شاعر.
 .27نارص تقوایی ( ،)-1320کارگردان و نویسنده.
 .28هوشنگ گلشیری ( ،)1379-1316نویسنده.
 .29بهرام بیضایی ( ،)-1317کارگردان و نویسنده.
Cultural Capital , Social Capital, Economic Capital, Sym� .300
bolic Capital
 .31هوشنگ کاظمی ( ،)1394-1302طراح گرافیک ،نقاش و موسس
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دانشگاه هرن.
 .32جواد حمیدی ( ،)1380-1297نقاش و پژوهشگر هرنی.
 .33آتلیه طراحی گرافیک با مدیریت محمد بهرامی.
 .34نورالدین زرینکلک ( ،)-1316کارگردان و انیمیشنساز.
 .35آراپیک باغداساریان ( ،)1364-1318طراح گرافیک و کاریکاتوریست.
 .36چاپ سیلک اسکرین یا رسیگرافی ،اسلوبی که بر روش تکثیر با
اس ِتنسیل مبتنی است.
 .37نخستین دورۀ جشنواره جهانی فیلم تهران در سال  ۱۳۵۱و آخرین آن
(دورۀ ششم) در  ۱۳۵۶برگزار شد.
 .38علی حامتی ( ،)1375-1323کارگردان و نویسنده.
 .39مسعود کیمیایی ( ،)-1320کارگردان و نویسنده.
 .40غالمحسین ساعدی ( ،)1364-1314پزشک و منایشنامهنویس.
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Airbrush .47
Solarize .48
Posterize .49
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Abstract
Graphic is an art related to society and the visual discourses of society such as advertising. In
New Wave cinema advertisements in the 1340 and 1350, graphic designers worked with the
New Wave (elite) cinema champ as clients. New Wave cinema is an art champ founded by a
group of young filmmakers with the mental and social concerns of the time. This champ had a great
ability to create different and artistic works that showed the pains of its contemporary society
in an innovative structure. Therefore, a champ of principles that could provide a coherent and
powerful form of expression was felt in the champ of advertising. According to the cultural and
social capital of agents in both champs (New Wave Cinema champ and New Wave Cinema Advertising
champ), this constructive connection emerged. New Wave movie commercials were formed in
line with the concerns of this champ, and the agents of the Wave New Cinema advertising champ based
their strategies on cultural and social capital. Pierre Bourdieu achieves a two-dimensional
combination of objective and subjective structures by designing the Champ and Habitus in the
champ of sociology, which allows researchers to study external factors as well as internal and
individual factors that shape the strategy of agents. Achieve social. In this article, descriptive-analytical
method is researched in the champ of advertising of new wave cinema films. The agents of this
field are identified, their relationship with the agents of the New Wave cinema champ is studied,
the effect of the power champ on the champ of visual communication is mentioned, and finally
the analysis of the activities of the agents of this champ is based on their habitus and capital.
The purpose of this analysis is to look at the art champ that has received less attention and also
to pay less attention to the social analysis of this type of art champ.
Keywords
Champ , Habitus, Pierre Bourdieu, New Wave cinema, Advertising, Poster, Graphic.

