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 پوستر يک طراحي در ديگر موثر عوامل از 

 

 بشر ابتداي تاريخ از كه .كند مي تايید را نکته اين او، استفاده مورد ارتباطي وسايل و بشر تاريخ به گذرا نگاهي

 رو صورت به ابتدايي وبیشتر بسیار انساني ارتباطات كال و رساني پیام و اطالعات انتقال و نقل چاپ، اختراع تا
 جلو به بزرگ گامي الفبا وجود آوردن به با بشتتر تاريخ، اين طول در .استت  بوده گیرنده و دهنده میان دررو

 و اطالعات انتقال و نقل سريع توسعه گوتنبرگ، باعث توسط چاپ اختراع تنها .نبود كافي هنوز ولي .برداش 

سترش شم به آن از قبل كه شد ارتباطات گ  كه بود، لغوي سواد طريق از ارتباطات اين البته.خورد نمي چ

 انسان بر و دارد عمیق قدرتي كه راديو گسترش و با اختراع .بود بشري ارتباطات راه تنها سال صد چهار حدود

 راديو .رستتید پايان به لغوي، ستتواد تکتازي دوران گیرد، مي در بر را كس همه و چیز همه و گذارد مي اثر

سیاري س . البته دررو رو تاثیر نوع اين دهد مي تاثیر قرار تح  صمیمانه را مردم از ب  رو باارتباط تفاوتش ا
س  دراين ابتدايي درروي شد تواند مي نفر میلیونها آن گیرنده و يکنفر پیام كه دهنده ا سیله به )با  راديو و

سنده شتركي و واحد ارتباطي دنیاي درشنونده  و گوينده نوي  صمیمانه و جنبه همان اين .گذارند مي قدم م

 .آيد حساب به نیز شخصي و خصوصي تجربه نوع تواند يک مي كه اس  راديو
ساني اطالع ضمن تلويزيون .شد نزديکتر و تر پیچیده ارتباطات شبکه تلويزيون آمدن با شتر و ر  آموزش،بی

 و پخش اخبار بیشتتتر راديو اما .دارد متنوع بستتیار هاي برنامه با جامعه وستتیع اقشتتار براي ستترگرمي، جنبه

ضع گزارش و ها اطالعیه سائل در كند، مي اعالم را وق  .پردازد مي شهر ترافیک و هوا و  به حیاتي مورد م

شدرا مردم  مربوط يکديگر به از پیش بیش را مردم اينترن  و ها ماهواره اكنون و تلويزيون و راديو دهد مي ه
 رستتانه هیچ با تلويزيون محدوده عمل .هستتتیم نزديک جهاني دهکده به هرزماني از بیش اكنون و كند مي

سه قابل ديگري سع  .نیس  مقاي شد، افراد همه به اگر مختص تلويزيون عملکرد و تاثیر و  آنها اكثري  در نبا

 .ندارد ديگري ارتباطي وسیله هیچ آن بودن بصري و خاطر سمعي به را تلويزيون گذاري تاثیر و قدرت .هس 

 برنامه حتي كتابها و ها روزنامه در مقاله صتتدها نوشتتتن از كنترل جمعی  درباره تصتتويري برنامه يک مثال
 را جهان سراسر مردم زندگي هاي شیوه و گشود جهان به انگیزي دريچه حیرت تلويزيون اس  بیشتر راديويي
شکل با جاهايي در تلويزيونو  ماهواره اما كرد متحول ستر كه صورتي در .شوند مي مواجه م  در تواند مي پو
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 .اس  جهان در زنده زبان هزار سه وجود مشکل اين .دهد انجام را اش وظیفه و باشد كاربرد داشته هم ها آنجا

 غیر ممکن كشورها آن مردم اكثري  براي را تلويزيون راديو تهیه امکان كه كشورها بعضي گسترده نیز فقر و
 قومي، هفتاد اقلی  میانشان در و اس  متفاوت اشان، رسمي زبان كه استان 14 با هند كشور مثال .اس  كرده

صد آنها يک هر تعداد كه كنند، مي زندگي مختلف زبانهاي با شترند نفر هزار از شي هاي تهیه برنامه .بی  آموز

 فاقد اكثراً كه اين ضتمن.است  همراه غیره و مالي بامشتکل زبانها همه به اجتماعي هاي پیام رستاندن براي

شاي به رغبتي يا و هستند تلويزيون  خوبي راهنماي هندوستان به معابد نگاهي .ندارند ها برنامه گونه اين تما

ستان معابد در گوناگون بازبانهاي مختلف اقوام بین ارتباطي مشکل اين بر غلبه براي .هستند ما براي  از هندو

 مشکالت، ستفاده شناسايي و مختلف سئواالت ساختن مطرح و آموزش براي هايي وشکل تصاوير از قرنها قبل،
 در .ماند مي مردم باقي درذهن نوشتار از بیش وهم نیس  احتیاجي لغوي سواد با زبان به هم كه .اس  شده

 كلیساها ديوار برروي ها و نقاشي ازتصاوير آن داستانهاي شرح و مقدس كتاب آموزش براي هم اروپا كلیساهاي
ستفاده صاوير، به بانگاه سواد بي و عادي مردم .كردند مي ا  مي درياف  راحتي به را مقدس هاي كتاب پیام ت

 بیشتر باتنوع و آساني به را كلیسا و ديوارهاي معابد هاي كاري كنده كار تواند مي امروز كه اي وسیله .كردند

 با ارتباط در را پوستري پیام میتواند سوادي سطح زباني وهر هر با هندي شهروند يک .اس  پوستر دهد انجام

س  آلودگي محیط با سیگار با مبارزه با جمعی  كنترل  رواج و ماندگاري داليل از ديگر يکي.كند درياف  زي

ستر ضر، زمان در پو صر ارتباطات يعني حا س  وتکمیلي يگانه كاربرد همین الکترونیکي ع  جايي حتي يعني .ا

 يک .باشد رسانده پیام توانند مي پوسترها باشند داشته كاربردي توانند نمي و تلويزيون اينترن  ها، ماهواره كه

شته حتي اگرتلويزيون شهروند شد،مي دا  نظر مورد پیام مختلف، كانالهاي باوجود و .نکند روشن را آن تواند با

 رو يا پیاده و خیابان در كه پوستري از تواند نمي اما .نکند درياف  شود مي پخش مشخص درساع  را كه ما

صب اتوبوس بدنه ستر چه هر .بماند تاثیر بي شده ن شتري مدت ديوار روي بر پو صل و بماند بی  هرچه درفوا

شخص مکاني  مي القا بهتر خود را پیام و ماتاثیر آگاه ناخود ضمیر در آن، مکرر شدن ديده با شود، تکرار م
 را خودش خاص پوستر مخاطب هر كه اس  درس  ،.اس  متنوع بسیار نیز پوستر پیام گیرندگان تركیب .كند

ستري مثال .گذارد مي تاثیر نیز ديگران بر ناگزير اما دارد، شدار درباره براي پو شیدن ه ضرات سیگار ك  آن وم

ستر مخاطب كه اين ضمن ستند، ها سیگاري پو ساني اما ه شند نمي سیگار هم كه را ك  و كند مي متاثر ك
شیدن طرف به كه شود مي باعث احتماال  اين اما .شوند تبديل سیگار ضد به مبلغین حتي و نروند سیگار ك

 پوستر .كند متاثر را رهگذاري و باشد رسا پیام آن و باشد شده طراحي درس  پوستر كه افتد مي اتفاق زماني

سیله تنها  روزنامه، براي مثال .كند نمي پرداخ  پیام درياف  وجهي باب  هیچ آن مخاطب كه اس  ارتباطي و

 چون هم پوستر .شود نمي برقرار ارتباطي هیچ مبلغي پرداخ  اينترن  بدون و تلويزيون و راديو تلفن، كتاب،

سیله وتلويزيون فیلم و راديو اينترن ، كتاب، شار و پخش و س  پیام انت  وكلمات لغوي سواد طريق از نه ولي ا
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ضمن طريق از بلکه صري،  جنبه ادبي و لغوي هاي پیام از بیش ترجمه به پوستر احتیاج عدم عل  به كه آن ب
سیله تواند مي و المللي دارد، بین _عقلي قواي تربی  جه  در صحیح عقايد و هاي ارزش ترويج براي اي و _ 

 تربیتي، سازمان(يونسکو، كارشناسان .باشد وزباني ملی  هر با زمین كره سرتاسر انسانهاي اجتماعي و وعاطفي

سازمان اهداف به رسیدن براي ها روش مهمترين از يکي ،)متحد ملل وفرهنگي علمي  و چاپ را، درجهان آن 

 محیط و هوا آلودگي گرسنگي، و با بیسوادي مبارزه چون، اجتماعي اهداف براي يونسکو .دانسته پوستر انتشار

س ، شتار هاي صالح زي ستي، نژاد و جمعي ك شر از حقوق دفاع پر  كنترل كودكان، حقوق براي مبارزه و ب
 .كند مي منتشر جهان سراسر ودر چاپ پوستر زيادي ساله تعداد هر بشر فرهنگي میراث از حفاظ  جمعی ،

 به پوسترهايي ونیز كند مي استفاده هشداردهنده و ارشادي و اي آموزشي وسیله عنوان به پوستر از يونسکو
 منتشر مختلف كشورهاي وفرهنگي علمي و تاريخي هاي شخصی  از تجلیل يا براي مختلف روزهاي مناسب 

از  دنیا نقاط تمام در پوسترها اين پوسترها موضوع عنوان به بشري  عام معضالت از عل  استفاده به .كند مي

شورهاي شرفته صنعتي ك شورهاي تا گرفته پی سعه حال در ك  كنند و مي پیدا را خود هاي مخاطب وغیره تو
 حل مشتتکالت براي پوستتتر كاربرد با آشتتنايي عل  به نیز جهان مختلف دولتهاي .گیرند مي قرار موردتوجه

 .كنند مي استفاده آنها از اجتماعي

ستر سري يک طراح مورک، آلف شروبات مصرف با مبارزه براي پو سوئد، الکلي م شگاه برنده كه در  جايزه نماي
سترها من وقتي :گويد مي شدند، 1981 در الختي، المللي بین سم كردم مي طراحي را پو  يک كه نمي دان

 سرو درسوئد بمب بودم مثل كرده طراحي كه پوسترهايي .بگذارد تاثیر جامعه بر میزان اين تا تواند مي پوستر

شور تیراژ پر هاي روزنامه .انداخ  راه به صدا ضوعات ك سترها اين مو  قرار بحث مورد را آن تند وپیامهاي پو

 بردن پي .گرديد روز مسئله يک به تبديل كم كم و شد كشیده هم تلويزيون راديو به بحث اين دامنه و دادند

 براي كند مي خراب و دگرگون را انسان چهره سال پنج شش درعرض الکلي مشروبات مصرف كه مسئله اين
 وحش  و تند تبلیغ چنین با مخالف  درموافقتو زيادي هاي دلیل بحث همین به و بود شوک يک مثل مردم
 الکل كه بودند كرده گوشزد آنها به و داده نشان خود هاي بچه به پوسترهاي متعددي والدين .بود گرفته آوري

ستر طراح عنوان به من اما .گذارد مي آنها قیافه بر تاثیر فجیعي چه مخدر مواد و  آن دارم هم ديگري نظر پو

 وجود هم امیدواري بايد پوستر پیام در .دارد آور وحش  تبلیغات كه مدتي كوتاه منفي از تاثیرات اس  عبارت

شد شته با ستر يک ازطراحي البته امر اين و بدهد نويد هم را نجات بهتر آينده و دا بايد  .ندارد امکان تنها پو

 هشدار جوانهابه  هم توان نمي واحد پوستر يک در .داد نشان را چاره ديگري پوستر ودر داد هشدار درپوستري

 نگهدارد راضي و را خوشحال همه واحد آن در تواند نمي اي رسانه هیچ .كرد جلب را ها الکلي توجه وهم داد

ضوعي حال هر وبه شه هرمو ضي را اي عده همی ضي خواهد را اي عده و را  كار، هنگام به بايد ولذا .كرد نارا

 در آب از كاره هیچ كاره، همه پوستر يک ، 28(كه  كرد گوشزد او به و كرد آگاه نکات اين به را دهنده سفارش

 پوسترهايي داشته چین به كه سفري در كه دهد مي شرح مورک، الف 5 شماره تصوير مجله ، مورک(.آيد مي
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ستي نوع درباره  روي در وغیره دررانندگي احتیاط ومعابر، خیابانها در دهان آب نینداختن كنترل جمعی ، دو
 1965 سال در .اند داشته اي استعاره و مستقیم غیر حالتي اغلب پوسترها اين لحن.اس  كردهمشاهده  ديوارها

 داش  شروع وجود چین در تصوري قابل غیر حد در كه مگس بردن بین از براي را ديگري مبارزه دول  چین
 و .بودند چین فرستاده روستاهاي و شهرها تمام به و كرده طراحي منظور اين براي را فراواني پوسترهاي و كرد

س  بوده چین در مگس كامل رفتن بین از كار اين نتیجه سترهاي مربوط اكنون و ا  همچنان مبارزه آن به پو
 .شوند مي نگهداري يادگاري عنوان به هايي محل در
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