
 

 آزاد ینمایس یپوسترها یبرخ یشناسنشانه یبررس
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 امروزه واقع، در. اســت جامعــه در یاجتماع ،یفرهنگــ مناســبات ریتأث پوستر، جادیا در ســازنهیزم عوامــل نیترمهم از یکــی

 مناسبات بستر در که یزندگــ یالگوها دارد، کار و سر کندیم دایپ میمستق یارتباط معنا با آنچه و نینماد نظام با فرهنگ کاربرد و مفهوم

شیپ یاستعدادها که چرا اســت، آزاد شــهیاند ینوع از برخاسته گاه و یزندگ به نگاه ینوع یۀپا بر رندیگیم شکل یاجتماع و یفرهنگ

 هنرمنــد، یآزاد. کندیم رشد یهنر یگذارهیسرما وجود و یآزاد پرتو در هم هنر. شوندیم کشف برابر امکانات و آزاد یفضا در نشده ینیب

 .نشیآفر در یآزاد و مخاطب یآزاد

 مخاطب جلب و یرساناطالع یبرا گرید یهارسانه همه همچون که هستند ییهارسانه دسته آن از معموالً یینمایس یپوســترها

. شدندیم نصب(  بود شهروندان فراغت اوقات یبرا یمحل که) نماهایس یداخل و یرونیب یفضا در پوسترها نیا. شوندیم گرفته کاربه

 خواهان ییجولذت و یسرگرم فراغت، اوقات گذران یبرا که دارد گرامصرف یهانندهیب ،یسرگرم هدف با یینمایس یپوسترها از یبخش

 و کرده شهیاند و تعمق لمیف دنید با که است جومشارکت مخاطبان با محورشهیاند و معنادار ییپوسترها گر،ید یبخش و هستند نمایس

 .کنـندیم نقد ای ــدیبازتول خود ذهن در آن دنید از را یمتعدد یمعناها

 یهاقهیسل و زمانه یهاشهیکل ریدرگ ساختار و فرم و مفهوم نظر از( آن یهالمیف خود همچون) گرامصرف یپوسترها از یاریبس

 یاجتماع موضـوعات یهادغدغه آزاد، انیب با که بودند یگرید یینمایس یپوســترها اندک مقابل، در اما هستند؛ و بوده اجتماع نازل

 به معمول یدهایق بدون و خالق صورتبه یبصر یهاییگونکته و یکارــزهیر از سرشــار و زیبرانگتأمل را هالمیف در موجود یفرهنگ

 . دندیکشیم ریتصو

 نیبرا اگر. شوندیم مخاطب و یهنر اثر انیم ارتباط موجب ینوشتار و یریتصو یهانشانه پوستر ۀرسان در ژهیوبه کیگراف ۀحوز در

 شامل دیبا هاامیپ نیا نما،یس مخاطبان ۀدربار ادشدهی یبنددسته از فارغ گمانیب است، یرسانامیپ پوستر رسالت نیترمهم که میباش باور



 و ردیگیم قرار ذهن سطح یۀال در که است نیا خبر یژگیو. باشند مخاطب اقناع و یخرسند ،یرگذاریتأث یدارا زین و بوده اطالعات،خبر

 ذهن در تواندیم کند، برقرار مخاطب با مؤثر ارتباط بتواند که دیدرآ ریتصو به یطور خبر نیا اگر اما. رودیم ادی از یچند از پس بسا چه

 .بماند ادی در و کند متقاعد د،ینما  ریدرگ را ذهن که شود نشانده چنان نندهیب

 فایا را ینقش نیچن جامعه، یاشهیرکلیغ و شرویپ ینمایس به عالقمند و ختهیفره نیمخاطب یبرا کمدستِ آزاد ینمایس یپوسترها

 یارزش - یآرمان یخاستگاه( هاقهیسل و شهیکل از شده رها یمعنا به) مستقل ینمایس وجود همچون آزاد ینمایس یپوسترها. کردندیم

 ینمایس همچون پوسترها  دسته نیا. دیکشیم ریتصو به را یجمع و یفرد یهاتجربه نیترقیعم گاه که داشت بلندپروازانه و( یقدس نه و)

. باشد خود ۀزمان ناگفته یهاحرف انگریب تواندیم نکیا آزاد ینمایس یپوسترها. داشتند یجمع مشترکات خود درون در و بودند زیمتما آن

 و آرمانخواه خته،یفره اقشار شتریب که است( یدیخورش 50) دهه آن یفکر طیشرا از متأثر پوسترها بودن کیدئولوزیا و یبلندپرواز

گونه به و گرفتند شکل مستقل ینمایس مشتاقان یتوانمند آزمودن و یفرد یهاتجربه اساس بر آغاز در که ییپوسترها. بودند کیدئولوژیا

 . داشتند یفرد انیب یا

 ذهن به را یمتعدد میمفاه توانندیم هانشانه و ریتصاو بستر هر در دارد، یمفهوم بر داللت نشانه، مقام در ریتصو هر میریبپذ چنانچه

 یباورها ریتأث تحت میابییدرم است انیرانیا ما( یزندگ و یآزاد) نینماد درخت که ابرقو ۀسال 4500 سرو درخت به ینگاه با. کنند متبادر

 خیتار تجسم و بومستیز یمعنا لبنان کشور  ِ پرچم در سرو نماد که یحال در. است کرده خوش جا ما اتیادب و فرهنگ در باستان رانیا

 یدلبخواه ریتفس نینماد یهانشانه در( دال) سرو درخت. شودیم یتلق یحیمس سال آغاز جشن در سمسیکر نماد ز،ین سرو یاگونه. است

 .ندارد



 

ابرقو ای ابرکوه ساله 4500 سرو  

 



 

سمسیکر درخت  

 

 

 



 مفهوم ای ستیطزیمح ای سبز یفضا از حفاظت و یسرسبز مفهوم توانیم( نینماد میمفاه از فارغ) تکدرخت کی یلوگو دنید با حال

 زنده به دیام ستن،یز یبرا تمنا از یانشانه تواندیم( یتارکوفسک ثاریا لمیف در) تکدرخت نیهم. کرد افتیدر را ییایپو و یبالندگ و رشد

 کجاست دوست ۀخان لمیف در) ای کند یتداع را یافتادگ دور و ییتنها مفهوم تواندیم( اگِنتسِفیزِو دیتبع لمیف در. )باشد بقا و ماندن

( درخت) دال برابر در ما ذهن در که یمفهوم یعنی هستند مدلول نهایا ۀهم. دهد نشان را یزندگ به مهر و یدوست مفهوم( یارستمیک

 دایپ مفهوم نماها بعد و قبل در یرامونیپ یهانشانه مجموعه و تیروا مدد به بلکه نشانه آن ۀواسط به نه یمعان نیا و بنددیم نقش

 .کندیم

 یماد) یفیک ای یکم یتجل تواندیم و هستند تجسم قابل که است ییهانشانه دسته آن از شودیم مطرح مقوله نیا در که ییهانشانه

 ذهن در را یمتعدد میمفاه و شود برداشت یاگونهبه یکس هر منظر از تواندیم شد ادی همانطورکه و باشد داشته( یرمادیغ ای

 و یدئولوژیا ،باورها و فرهنگ سطح ،افراد دانش و یآگاه زانیم در تفاوت از یناش هابرداشت تفاوت که نشود فراموش. کند جادیا

 .است یاجتماع نظام بافت و( Context) نهیزم یکل طوربه و خیتار

ایثار لمیف در درخت  

تبعید لمیف در درخت  

 



 

 

 

 به نییپا از نیدورب چرا اما. کندیم نگاه باال به نییپا از دستبه نیدورب یفرد که نینماد یفرم با واستیش قباد اثر  پوستر نینخست

 ای و جبر اقتدار، مفهوم  و شدیم نییپا سمت به باال هیناح از فشار موجب یبصر جاذبه یروین بود نییپا به باال از نیدورب اگر باالست؟

 لمبرداریف که بوده نیا طراح منظور رسدیم نظر به باالست به نییپا از یلمبرداریف نیدورب که یهنگام. کردیم یتداع را دست ریز بر فشار

 د،یام مفهوم هم نجایا. واالست یهاافق و آسمان به نگاهش و است مردم بطن از برخاسته( نینماد نشانه کی صورتبه) نماگریس ای

 یآشفتگ نظر از هم و گرفتن قرار نظر از هم متن پشت یهاتاش. میکن درک میتوانیم را یتعال و رشد به رو یهاگستره و یآرمانخواه

یم چشم به یبعد پوستر آسمان از تریقو که یتاش. شدیم دنبال آزاد ینمایس ذات در که دارد یفرارو و جسارت ینوع بر داللت یفرم

 . دیآ



 

غول یستون یرسازیتصو کند،یم جلب خود به را مخاطب نگاه که یزیچ نینخست آزاد، ینمایس ۀجشنوار نیششم پوستر یبندبیترک در

 نیا. بکشد نندهیب رخ به را آن یجلوگر با دارد بنا و دارد خود مشت در را یچشم حدقه که است یدست ساعد فرم از قدرتمند و کریپ

 .دهدیم نشان یخوببه را قدرتش و یتوانمند  نماگران،یس جماعت انیم در و پوستر ۀانیم در بزرگ یبرج مانندبه ستون

 دیتأک با دیآیم شینما به مشت در جدا صورت به یوقت اما است نگاه ای نشیب نگرش، ستن،ینگر بر اشاره چشم ریتصو میدانیم همه •

 یاجزا با برخورد نوع نیا. دهدیم یآدم به عیوس و جانبههمه ینگاه یباندهید برج همچون ییگو. است گرفتن قرار توجه مورد خواهان

تکه بدن کتاب به دیکن نگاه. ]دهند ادامه خود اتیح به توانندیم مستقل طوربه ییگو که ییاجزا نماستیس ۀمقول به مدرن ینگاه بدن،

 [نیناکل ندایل اثر ،(تهیمدرن از یااستعاره مثابه به قطعه) شده تکه

 دهید یاقهوه یهاهیسا یدگیکش و یاقهوه به لیما و جانکم یابرها ،یآب آسمانِ نییپا در و داستیناپ دیخورش نور است یآب آسمان •

 یۀزاو در نور که است روز انیپا در ای بامداد آغاز در ای یزمان تیموقع رو نیا از. ندارد یهمخوان هاهیوسا نور زانیم با یآب آسمان.  شودیم

 .است کویدکر ویجورج یهاینقاش ییایخولیمال یفضاها هیشب یکم کل یفضا. ردیگیم قرار بسته

 با آن یاجرا و یریکارگ به نوع. ندارد نرم و آرام حالت آسمان نهیزم یبرا رنگ مداد ای مدادپاستل یزیآمرنگ ۀنحو و ضربات ها،تاش •

 .دارد یهمخوان ریتصو کل در ییایخولیمال حس

 پرده بر نور اثر و بازتاب بر یمبن نمایس کارکرد( مصداق) یهمتراز به را نیزم بر افراد یۀسا چنانچه» یکمال رسول دوستم قول به •

 ۀمنزل به توانیم را آنها یۀسا هستند نماگرانیس افراد اگر. است یینمایس آثار از لیتجل مثابه به هاهیسا یدگیکش پوستر نیا در م،ینیبب

 گرچه رو نیا از( شودیم بزرگتر خودش از او آثار اما بود جوان و سنکم اگرچه هاسال آن در ییتقوا ناصر نمونه یبرا) کرد یتلق آثارشان

 «. دارد رگذاریتاث و بزرگ مخاطب آثارشان و شهیاند اما ت،یاقل در و هستند جوان اغلب آزاد ینمایس نماگرانیس

 اندک نمایس دوستداران نسبت به هم نمایس نیا نیمخاطب هرچند م،یهست نماگرانیس از دسته نیا یاندک و ییتنها شاهد پوستر در•

 .هستند



 از شدن آزاد و(  نسخ هیپا) ینوشتار سنت از شدن آزاد. کندیم انیب را قالب از شدن آزاد مفهوم یجالب طور به آزاد ینمایس فونت •

 هر مانند است رشته رشته فونت نیا. است حرف اطراف در بسته قالب یدارا که هافونت خالف بر آن یهافرم که آنگونه بسته یفضا

 عکاس، معمار،. یقیحق میابراه جز ستین یکس پوستر نیهمچن و نوشتهنشانه  نیا طراح. است یدرون نظم و یمندقاعده به دیمق ینظام

 .کیگراف طراح و لمسازیف

 .افتیدر را است گرفتن قرار تیاقل در یروان بازخورد جهینت که یگروه تیمیصم توانیم پوستر در •

 عکس چشم و دست  ِکریپغول سیتند یپا در که یمتریلیم ۸ اسباب با یلمبرداریف حال در  لمسازیف جوانان»: پوستر طراح ۀگفت به • 

 .«رندیگیم یادگاری

به پوسترها از یاریبس در دوم؛. دارند تجانس نمایس و نیتدو با کارکرد لحاظ به دارد وجود فتوکالژ پوسترها یبرخ در نخست؛ :نکته

  شتریب توجه جلب و( Sharpness) یسازبرجسته با را ریتصو قدرت است، یبصر تیفیک ینوع که( Contrast) تضاد فن ادِیز یریکارگ

 دوران آن»: بود لیدل نیا به دیگویم یقیحق میابراه که آنگونه دوره آن  پوستر در سورئال میمفاه یریکارگبه سوم؛. کندیم انینما

 .«بود لمسازیف جوانان رفتار مناسب ییمحتوا لیتأو و سورئال میمفاه

 



 



 آن دنید اما مینیبب را پنهان زیچ آن میخواهیم شهیهم ما. است شده پنهان گرید زیچ کی م،ینیبیم که یزیچ هر پشت در»: تیمگر

 انینما چه آن و پنهان چهآن نیب یکشمکش موجب یکنجکاو حس شهیهم. کندیم پنهان نیچن را خود یرازها زین انسان. است ناممکن

 «.شودیم جادیا است

 و یبصر یهنرها نماد چشم • /سال 12 فاصله با اثر نیا از استفاده لیدل به( یقیحق میابراه) کیگراف طراح بودن بروز و بودن شرویپ •

 دارد نمایس یجادوگر با آن نسبت و( تیمگر ۀژیو سمیسورئال ینوع) ییجادو سمیرئال به اشاره تیمگر رنه سبک بودن شاعرانه •. / نماستیس

 لباس فرم اما نجایا در نماستیس یریتصو شکل نینماترنخ و نیترنینماد اگرچه هامیفر و هاسوراخ • /است درک قابل کامال ینیهمنش نیا و

 . است همخوان و همگون نماستیس جوهره که حرکت مفهوم با است  پرواز حال در یکبوتر • /است نشسته خوب آن قالب در یآب آسمان و

 ینوع دیشا ریتصو نیا در چپ به راست از حرکت. است راست به چپ از یبصر یهنرها و نمایس در یرخوانیتصو که ییآنجا از :نکته

 .کند یتداع آزاد ینمایس پوستر در کمدستِ را کردن حرکت انیجر برخالف و مقاومت

 نیمضام اما. داشتند ییچپگرا نگاه که یجوانان عموم یبرا ژهیو به است ناسازواره یرانیا پوستر نیا در ییاروپا لباس پیت و یسیانگل کاله

 .پوشاندیم را رادیا نیا یرو ر،یتصو گرید یغن

 

 Man in a Bowler Hat-1964       دارلبه کاله با یمرد

 

 



 



 چند است ممکن هانشانه شدن خوانده نیرنمادیغ ای نینماد لیدلبه و میخوریبرم یتیروا یالگوها به ندرتبه آزاد ینمایس یپوسترها در

 یهاخوانش که است نندهیب هر منظر بلکه ندارد وجود یتیقطع یعنی. باشند داشته یگرید برداشت ای و ریتفس پوستر کی از نفر

 یبرا. رگذارندیتاث خوانش نیا در یمتعدد موارد بلکه یبصر عناصر تنها نه که داشت توجه دیبا. کندیم دایپ ریتصو یاجزا از یمتفاوت

. نییپا از. باال از ینما) دید یۀزاو و( بسته تا باز ینما) فاصله ،(نگاه نوع ژست، چهره، حالت) ریتصو یعاطف و یرفتار یارزشها مثال

 ...(  و ناظر خط یرو

 در یسنت یقاب با یمرد است ممکن آن حیصر یمعنا. دارد دست در را آسمان از یعکس با یمیقد یقاب یمرد یپوستر در دیکن تصور

 : باشد نیچن تواندیم آن یضمن یمعناها. باشد یابر و یآب آسمان به رو یاپنجره ریتصو با دست،

 ناآزاد ینمایس -3 ابر و آسمان یآب از نابرابر یسهم اما برابر یبندمیتقس با( یسنت قاب) -2 متوسط اقشار یبرا روشن ۀندیآ و دیام-1

  قاب در تنها یآزاد نمود و( اتاق کنج)

. است دهیبرگز را آن تأمل با گوناگون یهادهیا انیم از و زده انتخاب به دست فرد میفهمیم ما کندیم قاب را یریتصو یکس یوقت

 طیمح. است مفهومیب انتخاب موضوع آن رامونیپ ینسب یآگاه بدون. است موضوع آن یبرا یآگاه ینوع داشتن مستلزم یانتخاب هر

 البد کند انتخاب را یزیچ فرد آن اگر طیشرا نیا در است یآب آسمان به مربوط رنگ تنها و است( یزندگ رنگ نبود) دیسفواهیس یرامونیپ

 ۀپنجر کی ۀچیدر از یرونیب انتظارات برابر در( ویسابژبکت) یدرون اتیتمن ینوع که دارد یآرمان و آرزو انگار. برساند خواهدیم را یمنظور

 .کندیم انینما رونیب به آرمانخواهانه

 جادیا را یخاص یمعناها آن متفاوت یایزوا و دارد نماگریس که یهاتیمحدود ای و ییتنها و خلوت کنج از هیکنا اتاق، بودن کنج سه •

 .کندیم

 .باشد نماگرانیس نشدن دهید ای مشخص تیهو نداشتن انگریب تواندیم چهره بودن دایناپ •

 بر نشسته توانیم یبراحت و دهینچسب نیزم به محکم شیهاهیپا یسنت یصندل مانند است یداریناپا یصندل مدرن، و یادار یصندل •

 .است سمیمدرن یهایژگیو  از یکی که یداریناپا هم دارد ییایپو هم. داد تیموقع رییتغ آن

 نگاهداشتن ۀنحو نیا میابییدرم دقت یکم با ،(داشتن نگاه زحمت با اما کردن انیع) زانو یرو دادن قرار و قاب گرفتن دست ۀنحو •

 .است نماگرانیس دسته نیا کار یسخت از هیکنا. شود داشته نگه قاب نیا تا دیآیم هادست به یادیز فشار چراکه است دشوار

 نداده لَم ای هیتک یصندل یرو بر آرامش با بدن. است یافق یعمود یراستاها در و تراز قاب که یدرحال است توجه قابل بدن کج فرم •

 . کندیم انیب را منگاهینش نیا بودن یموقت حس نشستن در یفیبالتکل. است

 در یپنهان درخشش ییگو که شودیم دهید قاب و بدن دور( Glow) یرونیب درخشش ینوع. هست بنفش و ینارنج نور مرد پشت •

 .کرد خواهد دایپ وجود ندهیآ

یم مقابل پنجره از را آسمان بازتاب ک،یتار و تنگ اتاق درون از جوان لمسازیف که است یمیقد یانهیآ قاب،»: پوستر طراح ۀگفت به •

 «اندینما

 

 

 



 



. ستین چرخدار بار نیا یصندل که تفاوت نیا با. است شده گرجلوه جشنواره نیدهم پوستر در گرید شکل به جشنواره نینهم پوستر ۀدیا

 ستین شیپ یدشوار به نشستن نحوه است نیزم یرو یبدرست نماگریس یپا کی. است موقت ست؛ین یراحت یصندل اما کرده، دایپ ثبات

 نیشیپ پوستر گونهترام و فضا دیسفواهیس تیفیک. است گرفته قوه چراغ نور را پنجره قاب یجا نیهمچن. رسدیم نظر به ترسفت گاهیجا و

 مفهوم. است کرده حفظ خود در را نیشیپ ۀنشان یضمن یمعان و میمفاه همان یآب ونیلتراسیف با اندک نور و کیتار یعکس به رییتغ با

 چراغ. ستین نینماد چندان مدرن یابزار ۀمنزل به قوه چراغ و است شده پرژکتور نور یمیقد مفهوم نیگزینجاجایا در قوه چراغ نور مدرنِ

 .دارد یخوب قرابت شینما موضوع با نمایس انتظامات مأمور توسط شینما سالن در آن کاربرد ۀواسط به که یاقوه

 را نور نیا. تاباندیم نندهیب یبرا و رونیب به را ینور لمسازیف جوان همچنان، اما ستین یقبل پوستر یتنگ به فضا»: پوستر طراح ۀگفت به 

 «.است عدل رضا یاقا گریباز مدل پوستر دو هر در. میساخت مقعر نهیآ کی از تابش قیطر از

طراح: ابراهیم حقیقی   



 

 طراح پوستر: مرتضی مسائلی

 

 



 

 

 یمتریلیم هشت نیدورب مسلسل ای تفنگ یجا به جوان. است شده ساخته یمتریلیم هشت لمیف یهامیفر از زارشهیب: طراح پوستر احیس نیحس

راه …و جنگل و یکیچر یهاتیفعال زمان آن. کندیم خود از یرویپ به دعوت را گرانید که است یسرباز مثل ستادنیا فرم. دارد بدست

 آنگونه را طیمح که است یانسان توسط شده خلق جوان جنگل و یانسان تیفعال حاصل پوستر نیا. بود مطرح نمایس در طلبخشونت یهاحل

 که آنگونه یمادر نیسرزم در رییتغ جادیا یبرا مسلحانه ۀمبارز یجا به یکارفرهنگ بر است یدیتاک قتیحق در. کندیم خلق خواهدیم که

 . میخواستیم



 



 



 



 



 

 پوستر ۀمقول با او برخورد و نوشتار و ریتصو یریکارگبه در طراح جسارت نخست: دارد یژگیو دو پوستر نیا در ناشناخته کِیگرافطراح برخورد

نشانه) گراواقع یرهایتصو از یدور و اجرا و دهیا ۀارائ در طراح یانتزاع تجسم یگرید و است دستانهخام یپوگرافیتا و دمانیچ هرچند است نمایس

 .کندیم زیمتما پوسترها گرید از را پوستر دو نیا که( یلیشما یها

 و فقدان مرگ، با مواجهه م،یعظ ییتنها» آن در یومیق لیعق ۀگفتبه و دارد یستیالیستانسیاگز یهاهیما و شاعرانه یهوا و حال لمیف دو هر

 .«دید توانیم را انتظار

 .دارد  یبارزتر وجه نینماد ۀنشان پوسترها نیا در •. کندیم دایپ پررنگ ینسبت تیمعنو با یانتزاع یطراح • 

 به اشاره مرگ نماد مثابه به نهیزمشیپ در دیسف بیصل و نهیزمپس در سایکل وانیا یهاپنجره از یینما  «فلق در» لمیف پوستر در رسدیم نظر به

 به نماها از یاریبس یخال یجا که یحال در است داده نشان لمیف موضوعات گرید از تربرجسته را مرگ حس پوستر(. نینماد نشانه) دارد قبرستان

 یورود در دم( یارغوان) یشراب لباس با زن که یینما در اری با دارید انتظار ،یافالتون عشق مفهوم مانند. شودیم دهید پوستر یبرا هیدستما مثابه

 یفتگیش هنگام) یزندگ با( حامالن دوش بر یاجنازه با مرد ۀمواجه هنگام) مرگ تقابل. کندیم اجرا میپانتوم با را او دنیکش آغوش در تصور خانه،

 . است یرانیا یهاینگارگر هیشب درست که معشوقه ۀپنجر برابر در مرد زدن زانو و یرانیح و



 است یخال یقاب در دنیکش دستمال حال در عروس آن در که «کهنه عروس» لمیف از یینما در یزندگ بودن یته مفهوم گرید پوستر در

 .دارد را یزندگ کیشر یخال یجا و فقدان انتظار، مفهوم از تیحکا چهره یخال ۀمین نیهمچن و است شده پوستر یۀدستما

 در دم انتظار ،یعروس لباس دنیپوش نه،یآ یجلو شیآرا هنگام چه ییتنها و فقدان برابر در انتظار و ستنیز یهابهانه لمیف مختلف ینماها در

 را خود یهانشانه رد پوستر ریتصو در یگرید بودن پر کنار یکی بودن یخال و شراب وانیل دو گذاشتن هنگام چه و یخال ۀکوچ به نگاه و سایکل

 .گذاردیم

 

یا آنان که دستی در ذوق  دست افراد اهلو به، به دلخواه ایاصفهان در نبود طراح حرفهطراحی پوسترهای فیلم در سینمای آزاد 

پوسترها نمایان است بر پایه امکانات موجود روی  بافت و رنگمایۀ همانگونه که از نوع گرفت.صورت می طراحی یا نقاشی داشتند،

در رسد شد. به نظر میاوزالید )نوعی چاپ( گرفته می چند نسخه نها به تعداد محدودآشد و سپس از کالک با قلم راپید طراحی می

  ( به چاپ نرسید.افستای )خانههیچ پوستری در اصفهان با امکانات چاپآن دوره 


