داستان دستاورد
سيد مسعود فرهنگ
دانشآموختهي كارشناسي طراحي صنعتي دانشگاه هنر
موسس و نخستين سردبير مجلهي دستاورد
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بيستمين سالگرد انتشار نشريهي دستاورد را در حالي جشن

دس��تاورد داشته باشيم .بدين ترتيب دوستاني كه دستاورد را

نيز همزمان برگزار ميشود .هر يك از اين دو مناسبت در جاي

قديميترند و داس��تان دستاورد را ميدانند ،همراه با نگارندهي

ميگيريم كه دومين همايش دستاوردهاي طراحي صنعتي ايران
خود از اهميت ويژهاي برخوردار اس��ت .دستاورد نخستين و

تنها نش��ريهي تخصص��ي طراحي صنعتي ايران اس��ت كه در
بيست سال گذشته پا به پای جامعه طراحي صنعتي ايران رشد

كرده و همايش دستاوردهاي طراحي صنعتي ايران نيز حركتي
نوآورانه و نوپا از همين نشريهي بيست ساله است كه در ادامه
راه و با نگاهي اميدوار به آيندهي صنعت كش��ور در نظر دارد

صاحبان ومدیران صنایع کش��ور را ب��ه توانمندیهای جامعه
طراحی صنعتی ایران باورمند سازد.

به تازگي ش��ناختهاند با پيشينهي آن آشنا ميشوند و آنان كه
اين سطور ـ كه بنيانگذار دستاورد است و امروز دستاوردیها
او را پدر ميخوانند! ـ خاطرات آن روزها را به ياد ميآورند.
***

نشريهي دس��تاورد در ارديبهش��ت ماه  1369در قالب يك

روزنام��ه ديواري و ابتكاري ،توس��ط اين جانب و س��ه تن از
دوستانم كه همگي دانشجويان طراحي صنعتي مجتمع دانشگاهي

هنر (دانش��گاه هنر كنوني) بوديم تأسيس شد .رشتهي طراحي
صنعتي در آن زمان بس��يار مهجور و ناشناخته بود و فقط در

از س��وي ديگر ،انتشار سي امين شماره نشريه در بيستمين

چهار مركز دانش��گاهي ارائه ميش��د :دانشكده هنرهاي زيباي

كه چرا يك فصلنامه در پايان بيست سالگي انتشار خود ،به جاي

الزهرا(س) و دانش��كده هنر و معماري دانش��گاه آزاد اسالمي

سالگرد تولد آن و پيش آمدن اين پرسش در ذهنهاي نكته سنج
هشتاد شماره ،سي شماره عرضه كرده و پرسش ديگراين كه

چنين نش��ريهاي اصو ًال تا چه ان��دازه در كار خود موفق بوده،
بهان��هي خوبي اس��ت تا م��روري اجمالي بر داس��تان پيدايي

دانش��گاه تهران ،مجتمع دانشگاهي هنر ،دانشكده هنر دانشگاه
واحد تهران .بيش��تر مدرسان اين رشته ،تحصيالت دانشگاهی

طراحي صنعتي نداش��تند و امكانات آموزشی و كارگاهي اين
چهار مركز هم چندان مطلوب نبود .دروسي كه براي اين رشته
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تصويب ش��ده بود با آنچه كه در طراحي صنعتي دانشگاههاي

در مقابل ،سرمايه ارزش��مند و قابل ستايش مجتمع ،روحيهي

منابع مطالعاتي تخصصي بس��يار كم و دور از دسترس عموم

و همين ويژگي ميتوانس��ت منش��اء فعاليتهاي مثبت و آينده

ديگر كش��ورها تدريس ميش��د تفاوتهاي فاحش��ي داشت.
دانشجويان بود و آنچه كه بود ،به زبان فارسي نبود .صاحبان
صنايع نيز شناخت درستي از اين تخصص نداشتند و طراحان
صنعتي براي ارتباط با صنعت مشكالت فراوان داشتند.

خودباوري و تالش دانشجويانش بود كه تقريب ًا عموميت داشت
س��از باشد .بنابراين انگيزههاي تأس��يس يك نشريه براي اين

جانب كه عاليق و تجربياتي از ساليان پيش از دانشگاه در امور
فرهنگي و چاپ نشريات دانش آموزي داشتم فراهم بود.

در اين ميان ،مجتمع دانشگاهي هنر مشكلي افزوده و در مقابل،

يك نش��ريهي دانشجويي ميتوانست دليل خوبي باشد براي

تاسيس و تلفيقي از چند مؤسسهي آموزش عالي پيش از انقالب

و پويا ميتوانست وس��يلهاي باشد براي ايجاد رقابت در ميان

ارزشي ستوده داشت .مشكل اين بود كه مجتمع يك مركز تازه
بود و از اين رو كسي آن را با اين نام و نشان نميشناخت .ولي
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جمع ش��دن دانشجويان عالقهمند گرد همديگر و اين جمع مفيد
دانشجويان طراحي صنعتي و حتي ديگر رشتهها و اين رقابت

سازنده ميتوانس��ت عاملي باشد براي شناخته شدن بيشتر و

را با خود هم��راه كردم .همهي جوانب كار را س��نجيديم و به

موضوع را با س��ه ت��ن از دوس��تان نزديكم ،آقای��ان امير

اگر بخواهيم نش��ريهاي را براي رشته طراحي صنعتي تأسيس

بهتر طراحي صنعتي و مجتمع دانشگاهي هنر در سطح كشور.

نقيبزاده ،فرزاد درخشان و زنده ياد محمد اديب ،مطرح و آنها

اين نتيجه رسيديم كه در شرايط كنوني مجتمع دانشگاهي هنر
كنيم ،بايد از سادهترين و كم هزينهترين شكل آن شروع كنيم،
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زيرا مجتمعي كه آه ندارد تا با ناله سودا كند و نداري و نزاري

زيادي هم برجاي نخواهد گذاش��ت و حتي اگر مجتمع از قبول

بودجهاي هم براي اين كار نداشته باشد ،چگونه ممكن است از

اميدوار بود!

از در و ديوارش ميبارد ،تا کنون انتش��اراتی نداش��ته و شايد

اين هزينهها طفره برود ،به همت عالي دانش��جويانش ميتوان

فكر تأسيس و انتشار يك نشريهي دانشجويي ،آن هم منحصراً

....بدي��ن ترتيب در يك جلس��هي عمومي با حضور بيش��تر

تهيهي مطالب تخصصي و مفيدي كه ارزش چاپ و نشر داشته

را علني كرديم ،نام دس��تاورد را از ميان پيشنهادهاي آن جمع

براي يك رشتهي تحصيلي خاص استقبال كند؟! گذشته از اين،

باشد نيز كار س��ادهاي نيست .يك نشريه تخصصي كه از يك
مركز دانشگاهي بيرون ميآيد قطع ًا زير ذرهبين خواهد بود و هر
كم و كاستي كه داشته باشد ،بزرگ جلوه ميكند .پس بهتر است
كه احتياط كنيم ،گامهاي اول را كوتاه برداريم و بيگدار به آب

نزنيم .نشريهي ما در شروع كار قطع ًا غيرحرفهاي خواهد بود و
يك نشريهي غير حرفهاي را همان بهتر كه همگان بهراحتي در
دسترس نداشته باشند و زير ذره بين نگذارند! پس مناسبترين

ش��كل براي شروع كار یک نش��ريه ديواري است .ولي اين بار
نه به ش��كل متداول در مدارس ،بلكه به شيوهاي كام ً
ال جديد و

ابتكاري .اين نشريه ميتواند در قطع يك روزنامهي ده ستوني
و با آرايش��ي آن گونه حروفچيني و صفحه آرايي و حتي در
چند نسخه انگشت شمار تكثير شود تا در صورت لزوم در چند

مرك��ز و چند تابلو اعالنات نصب گ��ردد .بدين ترتيب هزينهي
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دانش��جويان طراحي صنعتي مجتمع دانش��گاهي هنر موضوع
برگزيديم و بالفاصله دست به كار انتشار پيش شمارهي نشريه

شديم .مهمترین موضوع پيش روي ما برپايي نخستين نمايشگاه
دانشجويان طراحي صنعتي مجتمع دانشگاهي هنر در اسفند ماه

 1368بود .از نمايشگاه گزارشي تهيه شد و با طرح چند پرسش
از دانشجويان و استادان خواس��تيم كه كارهاي ارائه شده در
نمايشگاه را نقد كنند.

پيش شمارهي نش��ريهي دستاورد با چنين محتوايي در يك

صفح��ه  A2در ارديبهش��ت م��اه  1369در تابلوهاي اعالنات
مجتمع دانشگاهي هنر ،دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران،

دانش��كده هنر دانش��گاه الزهرا(س) ،دانش��كده هنر و معماري
دانش��گاه آزاد اس�لامي واحد تهران و نيز دانش��گاه صنعتي

اميركبير نصب و اعالن گرديد و بدين ترتيب نخستين نشريهي
طراحي صنعتي ايران متولد شد.

ما را بر آن داشت تا نشريه را از شكل ديواري به شكلي تبديل

كنيم كه قابل تكثير در تيراژ بيش��تر و ف��روش به عالقهمندان
باشد .از اين رو شمارهي  2و  3نشريهي دستاورد در قطع ،A4
صفحات و تيراژي بيش��تر و مطالبي متنوعتر تهيه و باز هم به

شيوهي فتوكپي تكثيرش��د .نایاب شدن  48ساعته چاپ اول و
فروش موفق چاپهاي دوم وسوم اين شماره در طي هفتههاي

استقبال دانشجويان و استادان طراحي صنعتي و بعض ًا ديگر

بعد ،پذيرش جامعه طراحي صنعتي را براي داشتن يك نشريهي

كننده بود .به طور مثال ،شادروان مهندس بهروز موسوي امين

معاونت پژوهش��ي دانشگاه هنر ،دس��تاورد را براي تشكيل

رشتهها در مجتمع دانشگاهي هنر ازاین نشريهي ديواري اميدوار
استاد طراحي و چاپ مجتمع با خوشرويي و بزرگواري به ما
اجازه دادند تا براي فعاليتهاي نشريه ،از امكانات كارگاه چاپ

سيلك مجتمع و دفتر كار ايشان استفاده كنيم.

جدي و مستمر نشان داد و اکنون ،گامي بلندتر الزم بود...

پرون��ده و دریافت پروانه انتش��ار قانوني ب��ه وزارت فرهنگ

وارشاد اس�لامي معرفي كرد .شمارهي  4و  5نشريه با مجوز

انتشار موقت (فقط براي انتشار يك شماره) منتشر و سرانجام

بع��د از پيش ش��ماره ،اكن��ون نوبت ش��مارهي اول بود .با

پس از گذران مراحل قانوني در طول يك س��ال و اندي ،پروانه

جديد رش��تهي طراحي صنعت��ي نيز به خانوادهي دس��تاورد

به نام دانش��گاه هنر و با مدير مس��ئولي مهندس علي مدن پور

شروع سال تحصيلي  70ـ  1369جمعي از دانشجويان ورودي
پيوسته بودند.آقايان فرهاد گشايش ،محمد رزاقي و سيد رضا

مرتضايي  -كه امروز با درجهي دكترا به كار پژوهش و تدريس
در رشتهي طراحي صنعتي مشغولند  -و همچنين آقايان مهران
هاشمي ،حميد رضا بختياري ،نياز اكبري و خانمها شبنم فرايي

و تركان آسيايي اعضاي جديد خانوادهي دستاورد بودند.

انتشار دائم نخستين نشريهي تخصصي طراحي صنعتي ايران،
(استاد فقيد گروه طراحي صنعتي) صادر گرديد.

دستاورد ،دورهي جدید انتشار خود را از شمارهي  1آغاز و از

آن تاریخ پا به پای جامعهي طراحی صنعتی ایران حرکت ورشد

کرد .دانش��جویان عالقه مند دیگری نیز به جمع دس��تاوردیها
پیوستند که شاخص ترین آنها آقایان نژده هوانسیان ،کیانوش

شمارهي اول نشريهي دستاورد باز هم به شكل ديواري ولي

غریب پور ،برزین امینیان ،محمد کلهر ،رضا کمال ،فرامرز محمدی

و بهتر و همكاري دس��تاورديهاي جديد منتش��ر و در همان

کنونی هیئت علمی دانش��گاه هنر وس��ردبیر فعلی دستاورد) و

اين بار در چهار صفحه  ،A2با لگو تايپ جديد ،مطالب بيش��تر
مراكز پيش��ين نصب گرديد .باز هم استقبال دانشجويان و اين
بار تقاضاهاي متعدد براي خريد نسخههايي از نشريه ديواري،

نژاد ،فرجاد خوشبین ،کیوان صرافیون ،مهدی اصل فالح(عضو
خانمها نس��یم رز وس��حر محمدی بودند وبعض ًا پس از پایان
تحصیالت ،همچنان همراه دستاورد هستند .آقایان مهندس علی
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کالنی (مدرس پاره وقت) وشادروان مهندس عزیز گسیلی(عضو

دچار تغییرات زیادی شد ،ولی هیچگاه متوقف نشد .دستاوردیها

بزرگواران��ی بودند که از همان اوایل کار با دس��تاورد همکاری

فرهنگی وتأثیرگذار در طراحی صنعتی کشور تبدیل نمودند ،جریانی

هیئ��ت علمی گروه طراحی صنعتی دانش��گاه هنر) نیز دو تن از
داشتند.

حرکت دس��تاورد در فرازونش��یب مش��کالت متع��دد اجرایی،

ضوابط دس��ت وپا گیر وگاهی اوقات کارشکنیهای اداری ومالی
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به انتش��ار نشریه بسنده نکردند واین حرکت را به جریانی علمی -
که همواره کوشیده است ضمن گسترش آگاهیهای مخاطبان ،شور
وشوق فعالیت ،رقابت سالم وسازندگی در راستای اهداف ملی رانیز
در جامعهي طراحی صنعتی ایران برانگیزد .برگزاری سخنرانی ها

ونشس��تهای علمی وتخصصی طراحی صنعتی در دانشگاه هنر،

س��ال حیات مطبوعاتی خود رویکردی کام ً
ال پژوهش��ی دارد

هنر ،خالقیت وصنعت وهمچنین ابتکار برپایی همایشهای سالیانه

وتحقیقات وفناوری اقدامات مهمی را انجام داده است وهمهي

مشارکت در برپایی نمایشگاهها ،مسابقات وجشنواره های مرتبط با
دستاوردهای طراحی صنعتی ایران که نخستین آنها در اردیبهشت

ماه  1388برگزار شد ،مهمترین کارهای جانبی نشریه دستاورد در
طول بیست سال گذشته بوده است.

هم اکنون این نش��ریه در آستانهي ورود به بیست ویکمین

وب��رای دریافت درجهي علم��ی  -پژوهش��ی از وزارت علوم
این موارد ،دالیلی قاطع بر موفقیت نخس��تین وتنها نش��ریهی

تخصصی و دانشگاهی طراحی صنعتی ایران است.

ب��ه امی��د موفقیتهای بیش��تر برای نش��ریهي دس��تاورد

ودستاوردهای بهتر برای جامعهي طراحی صنعتی ایران.
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