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به طراحی چو فکرآغاز کردی

هزاران طرح زیبا ساز کردی

هفتاورنگ جامی ،قرن نهم ه .ق.

تاریخ طراحی در دنیا بهمی��ان میآید ،در کتابها
هرگاه س��خن از
وجود در این زمین��ه ،تنها میتوانیم تاریخ طراحی را
و آث��ار مکتوب م
با کلیدواژگانی چون رنسانس ،انقالبصنعتی ،تولید
در مغربزمین و
م��رور کنیم .حال آنکه با نگاه��ی دقیقتر و عمیقتر
انب��وه و باهاوس
ش��رقزمین نیز در توس��عهی فرهن��گ طراحی در
درمییابی��م که م
بوده و در برخی حوزهه��ا و قلمروها ،نقش پررنگ
جه��ان ،بیتأثیر ن
داش��ته است .بهعبارتدیگر تاریخ طراحی در دنیا،
و انکارناپذیری نیز
راحی در غرب شده است ،درحالیکه آثار هنرهای
مترادف با تاریخ ط
کشورهای مشرقزمین نظیر چین ،هند و ایران نیز
تزیینی و کاربردی
شکلگیری و توس��عهی طراحی در جهان تأثیرگذار
به س��هم خود در
س��ت که تدری��س تاریخ و مبان��ی طراحی برمبنای
بودهان��د .طبیعی ا
کتوب موجود در رش��تهی طراحیصنعتی ،که اغلب
کتابها و منابع م
س��ندگان غربی و ب��ا توجه به رویک��ردی که بدان
آنها توس��ط نوی
ارش یافتهاند ،باعث شده است که این تفکر در جامعهی
اش��اره شد ،نگ
صنعتی ایران نیز توسعه یابد و بعض ًا شاهد کملطفی
دانشگاهی طراحی
ش��ینهی طراحی و هنرهای کاربردی درکشور خود
و کمتوجهی به پی
مسئله زمانی آشکار میشود که با نگاهی طراحانه،
باشیم .اهمیت این
یران را در دورههای مختلف تاریخی مورد بررسی
آثار هنر و طراحی ا
دهیم و دس��تاوردهای غنی طراحی این آثار که در
و موش��کافی قرار
مبخش طراحان غربی نیز بودهاند را دریابیم .بهزعم
برخ��ی موارد الها
احان برجستهی بینالمللی ،آثار هنر و طراحیایرانی را
بسیاری از طر
الهام گرانبها برای اس��تخراج ایدههای طراحانه در
میت��وان یک منبع
پروژههای طراحی امروزی قلمداد کرد.
هزارس��ال تمدن ایرانزمین ،ش��اهد تجل��ی نمودهای
در ط��ی هفت
هنره��ای کاربردی و طراحی هس��تیم که ب��ا توجه به
بیش��ماری از
کالب��دی و محتوایی خاص و منحصربهفرد خود،
ویژگیهای تفکری،
ش��یوه و س��بکی ویژه هستند .این سبک و شیوهی
قابل طبق هبندی در
ش��ینهای چندهزارساله اس��ت که نگاه و تفکر مردم
طراحی ،دارای پی
اش��یای کاربردی زندگی روزم��ره نظیر لوازم طبخ
ایرانزمین را به
��واع ظروف ،لوازم کارب��ردی و تزیینی منزل ،لوازم
و ص��رف غذا ،ان
شی ،پوشاک و لوازم جانبی آن ،تجهیزات جانبی دامها
شخصی و آرای
وازم ش��کار ،تجهیزات و لوازم کش��ت ،برداش��ت،
و حیوانات اهلی ،ل
س��ازی محصوالت کشاورزی ،تجهیزات مسیریابی
فراوری و ذخیره
و وس��ایل ساختوس��از و مواردی نظیر آنها را
و نجوم ،ابزارآالت
اش��یای کاربردی که هماکنون نمونههایی از آنها
نش��ان میدهد .این
مش��هور داخلی و خارجی نگهداری میش��وند ،همانند
در موزهه��ای
وی��ا ،بازتاب��ی از ش��یوهی زندگی و نی��ز تفکر مردم
نهایی گ
داس��تا 
چندهزارس��ال گذشته هس��تند .استفاده از تزیینات
ایرانزمین در طی
کردگرایی ،ظرافت و جزءنگری در طراحی و س��اخت،
کارب��ردی ،کار
فرایندهای ساخت هوشمندانه ،توجه به فاکتورهای
استفاده از مواد و
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احی ،استفاده از بیان نمادین ،بیان است هتیکی هماهنگ
ارگونومیکی در طر
بیان تجریدی ،بخشی از ویژگیهای قابلتوجه در آثار
با عملکرد ،انتزاع و
مکتب طراحی هستند .شناخت این آثار و تفکر طراحی
طراحیشده در این
رواقع ادای احترام به ریشه و پیشینهی غنی ما ایرانیان
موجود در آنها ،د
طراح��ی موجود در آنها با همهی پیش��رفتهای
اس��ت و آمیختن روح
کاری عملی در راس��تای هویتبخش��ی به نوعی از
امروزین بش��ر ،راه
نش��ک چنین نگاهی به طراحی
طراحی بومی در س��رزمین ما است .بدو 
وهای تاریخی ،فرهنگی ،اجتماع��ی ،اقتصادی و صنعتی
که مبتن��ی بر الگ
تواند برای طراحی و طراحان کش��ور ما جایگاهی
ایرانزمین اس��ت ،م 
ی
جامعهی طراحیجهان��ی بیابد و درغیراینصورت
ش��اخص و خاص در
مبنای الگوهای غربی ،ب��رای طراحان ما همچون مثال
صرف�� ًا طراحی بر
«زیره به کرمان بردن» است.
س��ازی چنین ایدهای ،نیازمند تالش��ی هم هجانبه در
درراس��تای عملی
طراحان حرفهای کشور هستیم .شناسایی عمیقتر و
بین دانش��گاهیان و
ی طراحی ،در دوبعد نظری و عملی،
مشخصنمودن ابعاد مختلف تفکر ایران ِ
هالی قلم رش��تهی طراحیصنعتی از نخستین گامهای
توس��ط اساتید و ا
یدیگر
شکلدهی به بنیانهای پژوهشی آن است .ازسو 
عملی درراستای
بر این مقوله در درسها و کالسهای دانش��گاهی
تأکید و تمرک��ز ویژه
تواند دانش��جویان رشتهی طراحیصنعتی را ب هسمت
نظری و عملی ،می
عاتی و اجرایی طراحی با تفکر طراحی بومی سوق
انجام پروژههای مطال
حرفهای نیز ب��ا انجام پروژههای طراحی با چنین
دهد .همچنین طراحان
در این فرایند نقشی جدی و تأثیرگذار ایفا نمایند .البته
رویکردی ،میتوانند
این تفکر طراحی ،لزوم ًا با الهام و بازآفرینی طرحها
نباید فراموش کرد که
صداق نمییابد و فراتر از آن ،تمرکز بر ظرفیتهای
و نقوش ایران قدیم م
تولیدی کشور ماس��ت که میتواند چنین شخصیتی
انس��انی ،محیطی و
احان ایرانی بیافریند .ازسویدیگر مؤلفههای زندگی
برای آثار طراحی طر
بشر را نیز نباید در این فرایند نادیده گرفت .قاعدت ًا
ی کنونی
هزارهی سوم ِ
پاسخهای مناس��بی برای نیازهای کنونی انسان غرق
طراحیایرانی باید
داش��ته باش��د تا بتواند مقبولیتی عام در بین اقشار
در مظاهر تکنولوژی
��ور ما بیابد .بنابراین طراحیایرانی مطلوب ،باید از
مختلف اجتماعی کش
هنر و تمدن غنی ایرانی -اسالمی اتصال داشته باشد
یکسو به ریشههای
و همگام با پیشرفتهای همهجانبهی بشری باشد.
و ازسویدیگر بهروز
لگیری و انسجام مبانی
نگونه بیان کرد که با ش��ک 
یتوان ای 
درنهایت م 
مکت��ب طراحی بوم��ی در قلمروی طراحی اش��یای
نظ��ری و عملی این
هایی که در س��ایر زمینهه��ای طراحی نظیر طراحی
کاربردی و با تالش
�اس ،طراحی جواه��رآالت و نظای��ر آنها صورت
معم��اری ،طراحی لب�
توان همانند دوران گذش��تهی این س��رزمین ،هویت
ی
گرفته و میگیرد ،م 
منحصربهفرد برای طراحیایرانی امروزین تعریف
و شخصیتی مستقل و
کهای ملی و منطق��های دیگر نظیر طراحیایتالیایی،
نمود که در کنار س��ب
یژاپنی و طراحیاس��کاندیناوی،
طراحیآلمان��ی ،طراحیآمریکایی ،طراح 
های بومی مطرح در جهان شناخته شود .دستاورد
بهعنوان یکی از سبک
مگرایی خانوادهی طراحیصنعتی ایران در مسیر و
امیدوار اس��ت تا با ه
لگیری و توسعهی تفکر
امتداد بیانش��ده ،در آیندهای نزدیک ش��اهد شک 
مکتب «طراحی پارسی» باشیم.
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