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بررسي مفهوم كلي و رسالت ديزاين به عنوان يك ابزار تأثير گذار در جوامع انساني ،ارائهی تاريخچه ی شكل گيري ديزاين انتقادي و آشنايي با
طراحان مطرح آن ،بيان تعاريف و مفاهيم ديزاين انتقادي و تحليل آن ها ،تش��ريح ديزاين انتقادي به عنوان يك ابزار مؤثر و تكان دهنده در ذهن
مصرف كنندگان و بينندگان با پاسخ گويي به چندين سؤال متداول در مورد ديزاين انتقادي ،چگونگي انتقاد از ِ
خود ديزاين انتقادي! آشنايي با چند
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مقدمه:

طراحی ،ابزاري مناس��ب براي رش��د و پيش��رفت در

گروههاي اجتماعي اس��ت که هدفش��ان بهبود و رش��د
اجتماع اس��ت .اما در جامعهی اقتصاد محور امروز که
هدفش کس��ب سود بيش��تر براي س��رمايهداران است،

ت�لاش در جهت بهبود اجتماع ،بس��يار مش��کل اس��ت.
پتانس��يلي که در ديزاين ،براي بهبود اوضاع _ هم براي

خود طراح و هم براي اعض��اي جامعه _وجود دارد ما
را تش��ويق به گام نهادن در جهت رس��يدن به سيستم

اجتماعي_اقتصاديِ جايگزيني ميکند که بر مبناي سود
س��رمايه داران نبوده ،بلكه بر اساس سود تمام اعضاي

جامعه باش��د؛ جامع��هاي كه در آن س��رمايه داران نيز

سهمي برابر با ساير اعضاي آن دارند.

ويليام موريس 4ميگويد« :من براي اينکه کمي زيبايي

ب��ه جهان اضافه کنم مبارزه نميکن��م .اهميتي ندارد که
چقدر اين قضيه را دوست دارم و چقدر آمادهی قرباني

کردن خويش در اين راهام ،اما اين زندگي نوع بشر است

که من براي آن مبارزه ميکنم» (.)Morris, 2004, 21

اين كالم به خوبي نش��ان ميدهد كه كار يك طراح در

معني ن��اب و اخالق گرايانه ی خود ،ن��ه تنها فقط خلق
محصوالت��ي زيبا و فريبنده ب��راي صاحبان صنايع در

جهت فروش بيشتر محصوالتشان نيست ،بلكه طراح به

عن��وان يك هنرمند آرماني و اخ�لاق گرا بايد نماينده ی
مصرف كنندگان و حامي حقوق آنها در صنعت باشد.
اين همان چيزي اس��ت كه عموم مص��رف كنندگان يك

محصول توليد انب��وه _مانند يك جفت كفش _به عنوان
طبق��ه ی ضعيف جامع��ه ،از يك طراح انتظ��ار دارند و

متخصصان طراح��ي بايد آن را بدانند .يعني دريابند که

بينن��دگان ،از دنياي خارج چگونه به آنها و دنيايش��ان

نگاه ميکنند.

اما جاي انتقاد كجاس��ت؟ آيا به راستي زندگي انسان

امروزي و ارتباط او با محيط و محصوالتي كه در زندگي

روزمره خود با آنها سر و كار دارد ،جاي هيچ انتقادي
ندارن��د؟! آيا توليدات كارخانههايي كه با ش��عار زندگي
بهت��ر ،محصوالت مختلف��ي را براي مص��رف كنندگان

طراح��ي و توليد ميكنند ،به راس��تي باعث زندگي بهتر

و آس��ودهتر براي همه شده است؟ اگر نگوييم هميشه،

اما در بس��ياري از موارد ،اين محصوالت نه تنها زندگي
بهتري را براي مصرف كنندگان ترس��يم نكردهاند ،بلكه
باعث بروز مش��كالت و تبع��ات نامطلوبي براي آنها و

اطرافيانشان شدهاند و يك «زندگي بهتر» تنها در حد يك
شعار و گاهي حتي يك توهم باقي مانده است.

ديزاي��ن انتقادي برآم��ده از اين تفك��رات انتقادي در

ميان طراحاني بوده اس��ت كه به عنوان طراح ،مسئوليت
ِ
درست حاكم بر
تبعات و مش��كالت حاصل از تفكرات نا

كل جامع��ه و بر جامعه ی طراحي ب��ه عنوان جزئي از
آن را بر عهده گرفت��ه و خود به انتقاد از وضع موجود

پرداختهاند.

در اي��ن ميان ،ديزاين ب��ه عنوان ابزار اصلي دس��ت

طراحان ،دس��ت مايهی اين نگرش انتق��ادي قرار گرفته
و نق��ش اصل��ي را در اين ميان بازي ميكن��د« :ديزاين

انتقادي».

تاريخچهی ديزاين انتقادي

ديزاين به عنوان يک انتقاد ،در گذشته تحت نقابهاي

مختلفي وجود داش��ته اس��ت .جنبش رادي��کال ديزاين
در ايتالي��ا در دههی  ،1970انتقادي ش��ديد نس��بت به

ارزشهاي اجتماعي و ايدئولوژيهاي ديزاين متداول آن
روز بود .ديزاين انتقادي بر پايه ی چنين نگرش��ي رشد

يافته و آن را گس��ترش ميدهد .در دههی 1990حرکتي
عمومي به سمت ديزاين مفهومي شکل گرفت که عرصه

را براي حضور اش��کال غيرتجاري ديزاين مثل ديزاين
انتقادي باز کرد .چنين حرکتي اساس ًا در طراحي مبلمان

و تزيينات تجل��ي يافت .اما طراح��ي محصول همچنان
محافظهکار و وابسته به توليد انبوه است.

عن��وان «ديزاين انتق��ادي ( »)Critical Designبراي

اولي��ن بار در کت��اب آنتوني دان با نام «داس��تانهاي
5

هرتز » به کار رفت.
6

ديزاين انتقادي که توس��ط آنتوني دان و فيونا رابي

7

مطرح شد ( ،)Dunne and Raby, 2001, 58از محصوالت

طراحي ش��ده به عنوان يک انتقاد تجسم يافته بر فرهنگ
مصرف گرايي اس��تفاده ميکند .ه��م محصول طراحي
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ش��ده (و کاربرد متعاقب آن) و ه��م روند طراحي چنين

ديزاينها در اين گروه هس��تند .دومين مقوله ،چگونگي

و رسوم فرهنگي داشته باشند .يک طرح انتقادي معمو ً
ال

طريق ديزايني که ارزشهاي متفاوت فرهنگ ،اجتماعي،

محصولي ،ميتوانن��د تأثيرات زيادي بر ارزشها ،آداب
پيشفرضه��ا و باوره��اي بينندگان خ��ود را به چالش

ميکش��د و بدينوس��يله بيننده را تش��ويق به تجربهی
راهي جديد براي تفکر در موضوع مورد طراحي ،کاربرد

آن و محيط اطراف آن ميکند.

بودن اشيا را به عنوان تنها امکان موجود رد ميکند و از

تکنولوژيکي و اقتصادي ارائه ميدهند از اوضاع موجود
انتقاد ميکن��د .ديزاين انتقادي ،يا ديزايني که س��ؤاالت

دقيق ميپرس��د و ما را وادار به تفک��ر ميکند به همان

س��ختي و به همان مهمي ديزايني اس��ت که مشکالت را

بايد توجه داش��ت كه ديزاين انتقادي را نميتوان يك

حل کرده و جوابها را پيدا ميکند (Dunne and Raby,

آن را مش��خص کرد .ديزاين انتقادي بيش��تر مربوط به

يك��ي از نكاتي كه اهميت فراوان��ي در طراحي انتقادي

جنبش قلمداد كرد .زيرا چيزي نيست که بتوان مرز دقيق
ارزشها و نگرشها است .راهي است براي تجربهی نگاه
متفاوت به ديزاين و تصور امکاناتي فراتر از آنچه که در

حال حاضر در رسانهها و فروشگاهها ارائه ميشود .در
واقع ديزاين انتقادي بيشتر يک نگرش است تا يک جنبش
يا سبک .يک جايگاه است تا يک روش.

ديزاين انتقادي چيست؟

ديزاي��ن انتقادي مس��ائلي عقلي را مط��رح ميکند تا

پيشفرضه��ا ،تعصب��ات و باور مردم راج��ع به نقش
محصوالت در زندگي را به چالش بکشد .ديزاين انتقادي

بيشتر يک نگرش اس��ت ،يک موضع است تا يک روش.
طراحان بسياري هستند كه چنين کاري را انجام ميدهند
و تا به حال نام ديزاين انتقادي را هم نشنيدهاند و شيوه
ی خود را براي توصيف کارش��ان دارن��د .ناميدن اين

مقوله به عنوان «ديزاين انتقادي» بيش��تر روش��ي است
براي روش��نتر کردن و قاب��ل فهم کردن آن و بيان اين
مفهوم که ديزاي��ن ،جنبههايي فراتر از حل يك مس��ئله

دارد.

».)2001, 58

دارد طنز اس��ت .اما متأس��فانه اغلب از آن به درس��تي

اس��تفاده نميش��ود .دس��ت مايه ی اصلي در طراحي

انتقادي طنز اس��ت؛ طنز موقعي��ت ،طنز تضاد و تقابل و
حت��ي گاهي از نوع طنز تلخ ك��ه ذهن بيننده را به چالش
كش��يده و به فك��ر وا ميدارد .اما گاهي ش��اهد هجو و
تقليدهاي بيمزهاي هس��تيم که انواع ناکارآمدي از طنز

هس��تند و باعث ميشوند که بيننده آنها را جدي نگيرد.

در صورت��ي که وضعيت ايدهآل آن اس��ت که بيننده را
وادار به تفکر کند که آيا اين مس��ئله جدي اس��ت يا نه؟

واقعي است يا نه؟

هدف ديزاين انتقادي چيست؟

هدف اصلي اين گرايش در طراحي ،وادار کردن ما به

تفکر اس��ت .اما رشد آگاهي ،افش��ای تعصبات ،انگيزش

براي فعاليت ،تحريک بحث و حتي آموزش در ش��يوهاي
متفاوت ،از ديگر اهداف آن اس��ت .دنيايي که امروزه در

آن زندگ��ي ميکنيم به طور غيرقاب��ل تصوري پيچيده
اس��ت .ارتباطات اجتماعي ،آرزوه��ا ،تمايالت ،اميدها و

نقطهی مقابل ديزاين انتقادي ،ديزاين تصديقي 8است:

ترسهاي ما بس��يار متفاوت از آن چيزي اس��ت که در

بهترين مفهوم ديزاين انتقادي را خود به وجودآورندگان

همان چيزهايي است که از ابتداي قرن  20براي ما باقي

مقولهی گسترده جاي ميگيرد .ديزاين تصديقي و ديزاين

ديزاين انتقادي يکي از جهشهايي است که سعي در هم

ديزايني که تالش دارد تا وضع موجود را تثبيت کند.

ارائه ميدهند« :ميت��وان گفت که هرنوع ديزايني در دو
انتقادي .اولين مقوله ،چگونگي بودن اش��يا را در حالت

فعليشان تأييد ميکند و با انتظارات فرهنگي ،اجتماعي،
تکنولوژيک و اقتص��ادي امروز ،همخوان��ي دارد .اکثر
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ابتداي قرن  20وجود داش��ت .ام��ا هنوز اصول ديزاين،
مانده اس��ت .جامعه حرکت کرده اس��ت ام��ا ديزاين نه.

س��طح کردن خود با تغييرات شديد علمي ،تکنولوژيکي،
اجتماعي ،سياس��ي و اقتص��ادي اي دارد که با ورود به

قرن  21تجربه ميکنيم.

آي�ا ديزاي�ن انتقادي قدري س�ياه و تاريک
طراح�ان مش�هور در گراي�ش ديزاي�ن
نيست؟
انتقادي
دان و رابي و دانشجوهايش��ان در کالج س��لطنتي هنر

( ،)RCAمثل جييمز آگر ،9اليو کاکاواله 10و نوآم توران

11

درس��ت است .احساس��ات تاريک و پيچيده در ديزاين

مورد غفلت واقع ش��ده اند .تقريب ًا هر زمينه ی ديگري از

مش��هورترين طراحان انتقادي حال حاضر هس��تند .اما

فرهنگ ،قبول ميکند که انسان موجودي پيچيده ،متناقض

حرکت ميکنند اما کار خ��ود را با عنوان ديزاين انتقادي

نميپذيرد .ما طراحان انس��انها را مص��رف کنندگان و

طراح��ان ديگري ه��م وجود دارند که در جهتي مش��ابه

توصيف نميکنند.12

در س��الهاي اخير ،فابري��کا( 13يک مرک��ز تحقيقات

ارتباطات) که متعلق به گروه مد معروف ايتاليا_ بنتون

14

_ اس��ت ،به طور فعال مشغول توليد تصويرسازيهاي

و حت��ي روان پريش اس��ت اما ديزاين چني��ن چيزي را
کاربراني مطيع و قابل پيشبيني ميدانيم.

يک��ي از نقشهاي ديزاين انتقادي ،ترديد و س��ؤال در

مورد محدوديت تجربهی احساس��اتي است که از طريق

محصوالت طراحی ش��ده به انس��انها منتقل ميشود.

محرک و ديزاين انتقادي بوده است .دپارتمان ارتباطات
تصوي��ري فابريکا تحت رهبري اُمار ُولپیناری 15به طور

يادکردهاند که طرح فقط موظف اس��ت چيزها را خوب و

محيطي از طريق باال بردن آگاهي عمومي توسط مجالت

براي پيچيدگيهاي طبيعت انسان_که هميشه هم خوب و

فعال در عرصهی نقد موضوعات اجتماعي ،سياس��ي و
و س��ازمانهايي نظي��ر UN-WHOفعالي��ت ميکند.
بعضي از هنرمندان جوان فابريکا که در س��الهاي اخير

به فعاليت در عرصهی ديزاين انتقادي مشغولند عبارتند

از اریک راولو( 16کوبا) ،یانی هیل( 17اس��تراليا) ،ماریان

گرامایر( 18اتريش) ،پیریا کات��ری( 19هند) ،اندی رمنتر

ان��گار ک��ه تمام طراحان بر س��ر اين مس��ئله س��وگند
زيب��ا جلوه دهد .چنين چيزي از درگير ش��دن و طراحي

زيبا نيست_ جلوگيري ميکند .ديزاين امروز ،استفادهی

مثبت از عوامل منفي اس��ت و نه استفاده از عوامل منفي
براي خود آنها.

آينده ديزاين انتقادي چگونه است؟

20

(آمريکا) و آن نامی یانگ( 21کره جنوبي).

آيا ديزاين انتقادي يك هنر است؟

خطري که ديزاين انتقادي را تهديد ميکند اين است که

به آن به عنوان فعاليتي سفسطهآميز و تصنعي نگريسته

شود 90 :درصد طنز و  10درصد انتقاد .ديزاين انتقادي

ممکن اس��ت در جنب ه ی روش و نگ��رش از هنر وام

بايد با پرداختن به مسائل پيچيده و چالش برانگيز ،خود

داري��م که تکان دهنده و افراطي باش��د .ديزاين انتقادي

ويژهاي در مناظرات سياس��ي ،فرهنگي و اجتماعي ايفا

گرفته باشد اما نميتوان آن را هنر ناميد .ما از هنر توقع
نيازمند اين اس��ت که به زندگي روزمره نزديک باشد و
ق��درت آن براي بره��م زدن و ايجاد اختالل از همين جا

ميآيد .گاهي آن قدر مرموز ميش��ود که با هنر اشتباه
گرفته ميش��ود و گاهي آن قدر س��اده و معمولي است
که در ديگر گروهها حل ميشود .اگر به ديزاين انتقادي

به عنوان هنر نگاه ش��ود آن گاه درک و فهم آن آس��ان
خواهد بود ،اما اگر به عن��وان ديزاين باقي بماند ،قدرت

ايجاد اختالل بيش��تري خواهد داش��ت .ديزاين انتقادي

ميگوي��د زندگي روزمرهاي که همه آن را ميشناس��يم
ميتواند متفاوت باشد؛ چيزها ميتوانند تغيير کنند.

را از اين خط��ر برهاند .ديزاين انتق��ادي ميتواند نقش

کرده و تغييراتي در زندگي روزمرهی انس��انها ايجاد
کند.

مثالهاي نابي از ديزاين انتقادي:

_ موج شمار

به عنوان واس��طهاي ميان طبيعت و انسا ِ
ن از طبيعت

بريده ،اين دس��تگاه س��عي در قابل فهم ک��ردن طبيعت

از طريق ش��مردن امواج دارد .اين دس��تگاه به هر موج

يک عنوان عددي اختصاص ميده��د تا اين امواج براي
کس��اني که تنها زبان اطالعات خشن را فهميده و به کلي
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(تصویر )1موج شمار

از محيط طبيعي دور ش��دهاند ،قابل فهم باشد .البته اين

روي برگ نصب شدهاند .وقتي برگ ميافتد کليد آهنربا عمل

بي شمار ،عاقبت محکوم به شکست است!

مبني بر اينکه برگ درخت افتاده اس��ت .چراغ روي برگ نيز

دستگاه در تالش جاهطلبانهی خود براي شمارش امواج

_ برگ برقي

يک فرس��تنده ی بيس��يم روي ش��اخه ی درخت نصب

ميشود در حالي که يک آهنربا ،يک چراغ  LEDو يک باتري
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کرده و پيامي به موبايل صاحب درخت ارس��ال مي ش��ود
روش��ن شده تا شخص بتواند بفهمد که آيا برگ او در توده
برگه��اي ديگر ريخته و يا اينکه ب��اد آن را با خود به جاي
ديگري برده اس��ت .اين مداخله ی تکنولوژيک بين کاربر و

برگ ،فضايي ايجاد ميکند که ش��خص با تفکر در مرگ يک

(تصاویر 2و  )3برگ برقی

ميتواني��م وزن صندليهايمان را به عنوان دليلي بر کار

برگ ،اتفاقات پيش پا افتاده ی طبيعت را جشن بگيرد.

زياد خ��ود نمايش دهيم؟ آيا ميتواني��م وزن يک ديدار

_ صندلي وزن اندوز

با اس��تفاده از يک دستگاه توزين ،اين صندلي قادر به

ارائهی تاريخ خود به زبان کيلوگرمها اس��ت .بدون بها
دادن به وزن فردي که روي آن مينش��يند ،اين صندلي

وزنها را براي افزايش افتخار خود جمع ميزند .کاربران
اين صندلي ممکن اس��ت از خود س��ؤاالتي بپرسند :آيا

عاشقانه يا ماجراجويانه را اندازه بگيريم؟ و يا ميتوانيم
به سادگي وزن خود را اندازه بگيريم؟

اين صندلي ميتواند تغيير وزن ش��ما را قبل و بعد از

شام ،نمايش دهد.

نکت��ه :در ع��رض دو هفته اس��تفاده ،وزن صندلي به

 50792کيلوگرم رسيد.

(تصویر)4
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(تصویر )5ایزوفن

_ ايزوفون

22

ايزوفون يک ابزار ارتباط از راه دور است .این دستگاه

ارائهدهندهی سرويسي که ميتوان آن را ترکيب تلفن و
مخزن شناور ناميد.

محاسبه چيزهايي مثل وضعيت جاذبهی زمين ميشود

کم ميکند .مجموع ًا ،اين فضا براي داش��تن يک صحبت
تلفن��ي ناب و راحت و بدون هرگون��ه مزاحمت خارجي
ساخته شده است.

کاربر کالهي به سر ميکند که هرگونه ارتباط خارجي

تا چند دهه قبل ،تنها وس��يله ی ارتباطي ما ،کيوس��ک

آب دقيق ًا همدماي بدن کاربر اس��ت تا مرز فيزيکي بدن

فراهم ميکرد .ورود به کيوسک تلفن به معني ختم تمام

را با او قطع ميکند و س��ر او را باالي آب نگه ميدارد.
را براي کاربر غيرقابل تش��خيص کند .شناور بودن در

چنين شرايطي ،بيش از  90درصد بار مغز را که صرف
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تلفن بود .کيوسک تلفن فضايي خنثي براي ارتباط تلفني
فعاليتهاي ديگر به منظور تمرکز بر مکالمه ی تلفني بود.
اما رشد اس��تفاده از تلفن همراه باعث داشتن ارتباطات

(تصاویر 6و )7مبل پناهگاه
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سريع ،اما کم کيفيت شده اس��ت .تلفن همراه ،ارتباطات

راه��ي عقالني و منطقي ،حتي اگ��ر آن ترسها نامعقول

هر ش��رايط و هر مکاني را فراهم کرده است و اين ديگر

اين مبل پناهگاه براي کساني است که از ربوده شدن

را بيمفهوم کرده اس��ت .تلفن هم��راه امکان ارتباط در
بر عهده ی خود کاربر اس��ت که تشخيص دهد آيا فضا

براي داشتن يک مکالمه خوب ،مناسب است يا خير.

ايزوف��ون تالش دارد ت��ا اين عدم تع��ادل را با ايجاد

فضايي که منحصر به ارتباط تلفني است جبران کند.
_ مبل پناهگاه

واکنش ديزاين نس��بت به «ترس» دو چيز است :انکار

و س��وء ظن .در اين پروژه ما وجود امکان س��ومي را

مورد بررس��ي قرار دادهايم .درگير ش��دن با ترس در

به نظر برسند.
واهمه دارند.

_ قارچ اتمي

اي��ن قارچهاي نرم که ميتوان آنها را بغل کرد ،براي

کساني است که از نابودي اتمي واهمه دارند.

چگونه از ديزاين انتقادي ،انتقاد کنيم؟

جان بولن هنگام برگزاري نمايش��گاه ديزاين انتقادي

گفت:

(تصویر )8قارچ اتمی
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«ايدهی برپايي اين نمايش��گاه از يک ناکامي ش��روع

ممکن اس��ت احس��اس کنند که منتقد س��نتي در جايگاه

در مجالت به نمايش درميآم��د روي ابزار و حيلههاي

با توجه به چگونگي کنار آم��دن با محدوديتها ،کيفيت

ش��د :وقتي کاره��اي رابي دون 23و یک��ی از همکارانش
س��اخت اثر مانور داده ميشد .همچنين در تمام دنيا به

جاي درک مفهوم اثر ،تمايل شديدي براي فهم و تقليد از
ابزار و حيلههاي ساخت اثر وجود دارد».

مناس��ب قرار نگرفته اس��ت .موفقيت يک طراحي سنتي
اي��ده و اجراي آن و راحتي کار کردن با آن اندازهگيري

ميشود.

بر خالف طراحي س��نتي ،طراحي انتقادي بر نحوه ی

ش��ايد باالخره کسي پيدا شده که س��عي در ساختن

انتقال اي��ده و نه بر نحوهی س��اخت محصول و ارائهی

براي اينکه ديزاين انتقادي در جايگاهي باشد که خود

طراح در س��اخت محصول يا خدمات ممکن اس��ت با آن

انتقاد از نگرش��ي که هدف خود را صرف ًا برپايي مناظره

مشتري ،براي طراح انتقادي تنها محدوديت در ارائهی ايده

معياري براي انتقاد از اين ژانر جديد کند!

ميخواهد ،نبايد خ��ارج از حيطه ی انتقاد قرار گيرد .اما
و بحث عنوان ميکند ،مشکل است .در عمل ،اين به معني

آن اس��ت که هرگونه انتقادي از اين هن��ر ،صحهاي بر

موفقيت آن است.

سرويس ،تمرکز ميکند .بنابراين هرگونه محدوديتي که
مواجه شود ،مثل بودجه ،محدوديت مواد ،زمان و سليقهی

محسوب ميش��ود .به نوعي كه طراحي انتقادي نيازمند
اين اس��ت که خود را از هرگونه محدوديتي رها کرده و
فقط روي موضوعي که ميخواهد نسبت به آن انتقاد کند

انتقادِ هنري بس��يار سخت و عقالني است و ريشه در

ِ
نهايت کا ِر يک طراحي انتقادي ،يک
متمرکز ش��ود .اغلب،

رفت��اري مش��ابه هنر مي ش��ود ولي ديزاي��ن انتقادي،

مثل عک��س ،فيلم يا روايت ،براي نامگذاري اثر اس��تفاده

تاريخ زيبايي و فلس��فه دارد .اما اغلب با ديزاين انتقادي
هنر نيس��ت .س��ازندگان آن از آن به عنوان ديزاين ياد

ميکنند.

توضيح يا يک رفتار است که از طريق کانالهاي ارتباطي
ميکند .اغلب اين توضيحات و رفتارها در جهت پيشرفت
علم يا خط مشي سياسي است .بنابراين شايد دانشمندان

اما برخي از منتقدين س��نتي طراحي نيز هنگام نقد اين

و خبرنگاران سياس��ي در جايگاه بهت��ري براي نقد اين
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