B O D W
هفته حرفه طراحی
نوشته :دکتر محمد رزاقی
عضو هيئت علمي دانشگاه هنر

مقالۀ حاضر ،گزارش��ي است از رويداد «هفتۀ ديزاين» 1و
همايش بينالمللي آموزش ديزاين ،2سال  2008هنگ کنگ که
بخش��ي از رويداد هفتۀ ديزاين بوده و با مضمون «فرهنگ
سرمنشاء الهام» 3برگزار شد.

هفته ديزاين

«هفت��ه ديزاين» ( )Bodwيکي از ش��ناخته ش��دهترين و
بزرگترين رويدادهاي طراحي ،خالقيت ،نوآوري و نش��ان
تجاري 4در آسياست که همه ساله در کشور هنگ-کنگ در
مقياس وسيعي برگزار ميشود .هفته ديزاين امسال که بين
 8تا  13دس��امبر در هنگ کنگ برگزار ش��د ،هفتمين س��ال
برگ��زاري اين رويداد بود .با وج��ود اين که  Bodwدرهنگ
کنگ برگزار ميش��ود ولي همه س��اله ،يک کشور ديگر نيز
ب��ه عنوان ش��ريک علميو اجراي��ي آن با اي��ن منطقه ويژه
حکومتي 5همکاري دارد .ش��ريک امس��ال هنگ کنگ ،کشور

هلن��د ب��ود .وزير تجارت خارج��ي هلند ،از اين که کش��ور
متبوعش ،امسال همراه «هفته ديزاين» شده ابراز خشنودي
کرده است .پژوهشگران و طراحان هلندي با شعار «طراحان
هلندي ،انديش��ه اي باز« 6در هفته ديزاين شرکت کردند .در
روزهاي  11تا آخرين روز اين رويداد ،يعني  13دس��امبر،
دس��تاوردهاي پژوهش��گران ،مهندس��ان و طراح��ان در
موضوع��ات تخصصي مثل طراحي و مدياي جديد (فناوري
ديجيتال کريستال) ،طراحي مد 7و لباس ،مالکيت معنوي اثر،8
طراح��ي و ارتباطات ،طراحي و محي��ط ،راه حلهايي براي
زلزله ،9فرهنگ و شهر ،طراحي محصول و تکنولوژي مورد
بحث و بررس��ي قرار گرفت« .هفته ديزاين» ،س��بدي ُپر از
فعاليتهاي بسيار بود :از سخنرانيهاي عموميو تخصصي
گرفت��ه ،تا برگزاري نمايش��گاه ،همايش علم��يو بينالمللي
«آم��وزش ديزاين ،آس��يا» واعطاي جواي��ز 10در زمينههاي
متنوع طراحي.

ه دیزاین هنگکنگ  2008و لوگوی هر یک از فعالیتهای این هفته
تصویر  -1تابلوی تبلیغاتی هفت 
(لوگوی همایش بینالمللی «آموزش دیزاین» در باالی این پوستر اضافه شده است)
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برگزاري نمايشگاه IDT Expo 12از ديگر بخشهاي جذاب
اعط��اي جوايز برندگان مس��ابقات متن��وع طراحي ،جزء
13
بخشهاي لوکس هفته طراحي هنگ کنگ محسوب ميگردد« .هفته ديزاين» بود .اين نمايشگاه ،با دو مضمون «تجارت»
لوکس ،از آن جهت که طي يک ضيافت با ش��کوه ،برندگان و «الهام» 14دو بخش از يک س��الن بزرگ را تش��کيل ميداد.
مسابقات طراحي ،جوايز خود را از دست مدعوين عالي رتبه در س��الن «تجارت» ،موضوعاتي نظي��ر طراحي ،بازاريابي،
اي مانن��د مدير مرکز طراحي هنگ کنگ و يا وزير توس��عه س��رگرمي ،اخت��راع ،تکنولوژي و اتوماس��يون ،دس��تمايه
تجارت اين منطقه ،دريافت ميکنند .امسال اين ضيافت شام ،پروژههاي طراحي انس��تيتوهاي فناوري ش��رکت کننده در
در مرکز همايشها و نمايش��گاههاي هنگ کنگ بر پا ش��د .اين نمايش��گاه بودند و در بخش «الهام» اين سالن ،آموزش
طراحي ،طراحي به س��بک هلندي و معرف��ي مراکزي مانند
جوايز اعطا شده به شرح جدول شماره  1بودند:
ساير فعاليتهاي جنبي «هفته ديزاين» ،برنامه اي بود به «مرک��ز طراحي هنگ کنگ» 15مطرح ش��ده بودن��د .از نکات
نام «ديتور »11که هدف آن در اصل جدا ش��دن از فضاهاي برجستۀ اين نمايش��گاه ،بازديد و مشارکت بسيار گستردۀ
نمايشگاهي و آشنايي مخاطبان بينالمللي با عناصر و مراکز دانش آموزان دبس��تاني و دبيرستاني بود (تصوير شماره
برجستۀ طراحي هنگ کنگ بود .البته از آن جايي که امسال .)2 ،حضور و مش��ارکت دانش آموزان دراين نمايشگاه ،آن
ش��ريک اجرايي هنگ کنگ ،کش��ور هلند بود معرفي مراکز اندازه چش��مگير بود که ناظران ميتوانس��تند به راحتي يک 
هلندي که در هنگ کن��گ در زمينۀ طراحي فعاليت ميکردند عزم هوش��مند ،فراگير و برنامه ريزي ش��ده را برايتربيت
ني��ز جزء برنامه «ديتور» ب��ود .همراهي اين جانب با برنامۀ  نس��ل آيندۀ طراح��ان هنگ کنگ درک کنن��د و اين بايد نکتۀ 
«ديتور» ،اين س��ؤال را در ذهنم متبادر س��اخت که «جايگاه درخ��ور تأمل و مهميبراي برنامه ري��زان کالن و آموزش
طراحي صنعتي ايران درهنگ کنگ و يا اصو ً
ال درعرصههاي کشور ما باشد.
16
يکي ازسکوهاي کوچک اما بسيار جالب ،IDT Expo
بينالمللي کجاست»؟

شرح

Award

#

جایزهای که به طرحهایی تعلق میگیرد که در منطقۀ 
آسیا تاثیرگذار بوده است.

DFA= Design For Asia Award

1

جایزهای که به طرحهایی تعلق میگیرد که یا به عنوان
ابزار کامیابی تجاری نقشآفرین بودهاند و یا این که
مدیریت بنگاههای اقتصادی را متحول (طراحی -مدار)
ساختهاند.

DLA= Design Leadership Award

2

جایزهای برای شناسایی طراحان چینی بدون توجه به WOCD= World’s Outstanding Chinese Design
Award
محل سکونت آنها(هر کجای دنیا که هستند).

3

جایزهای برایترغیب و تشویق استعدادهای جوان
درطراحی.

HKYDTA= Hong Kong Young Design Talent
Award

4

جایزهای شامل بورسیۀ تحصیلی بالغ بر  250هزار
دالر هنگکنگ برای دو دانشجوی طراحی )a( :برای
یک دانشجوی طراحی محصول است و ( )bبرای یک 
دانشجو جهت تحصیل طراحی در یک کشور خارجی.

Awards for Design Students
(a) Gold Peak Product Design Award
(b) YIC à Young Design Talent Award

5

جدول  -1فهرست جوايزي که در  Bodwبه برندگان آنها اعطاء شد و يا معمو ًال ميشود.
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س��کويي بود متعلق به يکي از اساتيد دانشگاه پلي تکنيک  گوشيهاي تلفن ،ابزارهاي پزشکي و دندانپزشکي ،هدفون،
هنگ کنگ 17به نام «راجر بال» .18مش��اهدات راجر ،اشاره لب��اس و کاله و ادوات نظاميموضوعات��ي بودن��د براي
به تفاوتهاي مش��خصههاي آنتروپومتريکي سروصورت نارضايتي اس��تفاده کنند گان چيني و هن��گ کنگي .راجر
غربيه��ا و چينيها داش��ت :ش��واهد نش��ان م��يداد که اق��دام به يک کار جال��ب کرد و آن اين که  21مش��خصۀ 
محصوالت طراحي ش��ده در غرب و يا حتي در خود چين ،آنتروپومتريکي س��روصورت  2000تن چيني را از شش
موجبات رضايت استفاده کنندگان را فراهم نميکنند .مث ً
ال منطق��ه چين و ازجمله خ��ود هنگ کنگ را با اس��تفاده از
کاله ايمني موتور سواري ،کاله ،عينک ،ماسکهاي صنعتي ،تجهيزات ديجيتال اسکن استخراج کرده ،مدل سروصورت

تصوير  -2بازديد دانش آموزان هنگ کنگي از نمايشگاه  IDT-Expoدر هفته ديزاين

اغلب چينيها و تفاوت آنها را با جمجمه و صورت غربيها
19
پيدا کرد؛ پروژه اي که توس��ط وي «اندازه گيري چين»
ناميده شد (تصوير شماره  .)3خريداري اين نرم-افزارها و
اطالعات براي سازمانها و شرکتهاي طراحي و توليدي
که محصوالت آنها مرتبط با س��ر و صورت چينيهاست
تقريب ًا  20هزاردالر آمريکا هزينه دارد .در مقابل ،شرکتها

را به اطالعاتي مجهز ميس��ازد که ميتوانند با تکيه برآن،
به طراحي دقيقتر و در نتيجه مطلوبتري براي ميليونها
اس��تفاده کنندۀ چيني دست يابند .پروژه راجر برندۀ چهار
جايزه معتبر طراحي از جمله IDEA2008 20شده است.
يکي ديگر از فعاليتهاي بسيار خوب  Bodwگردهمايي
بود که توس��ط «شبکه ي جهاني طراحي» 21برنامه ريزي
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ش��ده بود .اين رويداد بس��يار مهميبود که توسط مرکز
طراح��ي هن��گ کنگ و با حمايت مالي ش��وراي توس��عه
تجارت هنگ کنگ 22انجام ش��د .اين ش��بکه از سال 2005
ب��ه صورت ميزگرد همراه روي��داد  Bodwدر هنگ کنگ
ب��وده ،هدف آنتروي��ج ارتباطات و همکاري بين آس��يا

تصوير  -3اسکن سروصورت يک مرد چيني در مطالعه راجر بال در پروژه «اندازه گيري چين»

و بقيه دني��ا از طريق طراحي و برق��راري امکان ارتباط
طراحان سراس��ر دنيا و توزيع اطالع��ات مهم در مورد
پروژههاي تجاري و فرهنگي اس��ت .در حال حاضر37 ،

انجم��ن بينالمللي مرتبط ب��ه طراحي و فعال در آس��يا،
اروپ��ا و آمريکا در  GDNمش��ارکت دارن��د .مضمون
« ،GDN2008رقاب��ت»« ،قابلي��ت رقاب��ت» و «تعري��ف
ارزشهاي طراحي در قرن بيس��ت و يکم» بود .امس��ال،
از  50س��ازمان و مؤسس��ه مهم طراح��ي دنيا دعوت به
عمل آمده بود تا در س��مپوزيوم چند صد نفرۀ اين شبکه
ش��رکت کنند تا گفتماني س��ازنده براي طراحي در آينده
فراهم آورند .دو س��خنراني مهم اين سمپوزيوم ،عبارت
بودن��د از )1( :س��خنراني مديرارتباط��ات جهان��ي مرکز
بينالملل��ي طراحي ناگويا 23ک��ه از بزرگترين کانونهاي
طراحي همبس��ته 24در ژاپن است و ( )2سخنراني معاون
«آروپ» ،25رئيس و عضو هيئت ژوري س��ازمان جهاني
«ايندکس» 26در کپنهاگ هلند .ه��دف «ايندکس» برگزاري
مس��ابقاتي است در جهت توس��عه زندگي و نجات حيات
انس��انها در سراسر جهان .به عنوان مثال ،آقاي احسان
درگزي ،از دان��ش آموختگان طراحي صنعتي دانش��گاه
عل��م و صنعت ،با طراحي دس��تگاه «فتوتراپي نوزاد» که
با هدف درمان بيماري زردي نوزادان طراحي شده است
يکي از فيناليستهاي امسال مسابقات  Indexبود.
همان طور که اش��اره شد يکي از مضامين فعاليت امسال
 ،GDNتعريف «ارزشهاي طراحي در قرن بيس��ت و يکم»
بود .تعريفي که مرکز طراحي هنگ کنگ از ديزاين ارائه کرده
بود ي��ک تعريف چهاروجهي بود و آن اي��ن که ديزاين)1( :
رابطۀ بين خالقيت و نوآوري است؛ ( )2بخش جدانشدني هر
تجارتي است؛ ( )3چند رشته اي و ميان رشته اي است؛ و ()4
ابزار خلق ارزش است .براساس اين تعريف ،بديهي است اگر

تصوير  -4صحنهاي از مراسم اختتاميه همايش
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بنگاههاي اقتصادي در انديشه توسعۀ خدمات طراحي خود
به جامعه باشند ،بايد نگرش خود را به موضوع ديزاين ،در
راس��تاي وجوه اين تعريفترميم کرده ،توسعه دهند تا در
قرن بيست ويکم ،آمادگي سرويس دهي به جامعه را داشته
باشند.

طي دو فاز ،ف��از اول با عنوان «پژوهش و تحليل» در هنگ
کنگ و فاز دوم با عنوان «ايده يابي و توس��عه» در کشور
هلند برگزار شد.

همايش علميو بينالمللي آموزش ديزاين ،آسيا 2008

همايش بينالمللي آموزش ديزاين ،آسيا  ،2008با مضمون
«فرهنگ به عنوان منش��اء اله��ام» ،بخش مهم��ياز رويداد
 bodwبود که در روزهاي  9و  10دس��امبر  2008در محل
دائميهمايشها و نمايش��گاههاي هنگ کنگ 27برگزار ش��د.
برپايي اين همايش کارمش��ترکي بود از دانشگاه پلي تکنيک 
هنگ کنگ ،17انس��تيتو طراحي هنگ کنگ 28و مرکز طراحي
هنگ کنگ 15که از حمايت مالي ش��وراي توسعه تجارت و
کميس��يون نوآوري و فناوري دولت هنگ کنگ 29برخوردار
ب��ود .اين همايش ،چهارمين همايش از سلس��له همايشهاي
بينالملل��ي س��االنه ي آموزش طراحي ،آس��يا بود که تحت
عنوان  2008 DesignEd Asiaش��ناخته شده است (شکل
.)2
اين همايش ،پژوهش��گران ،طراح��ان و مديران صنايع،
بازاريابان و دانشجويان طراحي را از  21کشور از سراسر
دنيا گردِ ه��م آورد تا در مورد موضوع آموزش و فرهنگ
در طراحي به تبادل نظر و اش��تراک يافتهها بپردازند .اين
همايش ،داراي محورهاي س��خنراني ،ارائه مقاله و ميزگرد
فعالي��ت کرد .اي��ن جانب ،از طريق ارائ��ه مقاله در همايش
بينالمللي «آموزش ديزاين ،آس��يا» ش��رکت کردم .کميتۀ 
برگزار کننده همايش اعالم کرد که از بين 86مقاله دريافتي
از سراس��ر دني��ا 24 ،مقاله مورد قب��ول داوران بينالمللي
قرارگرفته که مقاله اين جانب ،تحت عنوان«نوآوري مبتني
بر فرهن��گ :رويکرد ايج��اد تمايز محص��والت در دنياي
جهاني ش��دۀ امروز» 30يکي از مقالههاي پذيرفته ش��ده در
اين همايش بود.
از ديگر فعاليتهاي انجام شده در خالل برگزاري همايش،
ارائ��ه گزارشهاي کوتاه ويديويي از فعاليت دانش��جويان
هنگ کنگي و هلندي بود که حاصل اجراي پروژۀ مشترکي
به نام «آي دوو» 31بين دانشگاههاي پلي تکنيک هنگ کنگ و
«دلفت» ( )Delftهلند ايجاد شده بود .پروژه «آي دوو»  ،در
اصل محلي بوده اس��ت براي طراحان ،دانشجويان ،اساتيد
و همين طور صنايع که پيرامون موضوعات جهاني ش��دن
به بحث و بررسي بپردازند .مجريان طرح «آي دوو» بر اين
باورند که س��ازمانها بايد با ايجاد شرايط براي طراحان،
موقعيتي را براي ايش��ان فراهم کنند تا از فرهنگ خود جدا
ش��ده و در زمينۀ فرهنگي متفاوت با خ��ود قرار گرفته تا
بتوانند در سطوح بينالمللي مسائل ديزاين را فهميده ،مورد
بررس��ي قرار دهند .اين جدايي از فرهنگ آشنا و فراگيري
در فرهنگي ناآش��نا ،درک جديدي را از مسئله براي طراح
ايج��اد ميکند که نهايت ًا به حل هرچ��ه بهتر موضوع کمک 
خواهد کرد .موضوع اين کارگاه براي دانشجويان در سال
« ،2008موقعيتهاي آشنا و غريبه» انتخاب شد .اين پروژه

پينوشت:
1- Bodw= Business of Design Week
2- DesignEd Asia 2008
3- Culture as Inspiration
4- Brand
5- Hong Kong SAR (Special Administrative Region); its
sovereignty was transferred from UK to China in 1997.
6- Dutch Design; An Open Mind
7- Fashion Design
8- IP= Intellectual Property
9- Quake Solutions
10- Awards
11- Detour
12- IDT Expo= Inno Design Tech Expo
13- Trade
14- Inspiration
15- HKDC= Hong Kong Design Centre
16- Exhibition Stands
17- Hong Kong Polytechnic University (They call it
“PolyU” for short).
18- Roger Ball
19- Size China
20- IDEA= Industrial Design Excellence Award
21- GDN= Global Design Network
22- HKTDC= Hong Kong Trade Development Council
23- International Design Center NAGOYA Inc.
24- Integrated
25- Arup
26- Index: Award
27- HKC&CE= Hong Kong Convention & Exhibition Centre
28- Hong Kong Design Institute
29- Innovation and Technology Commission of the Government of the Hong Kong SAR
30- Culturally-inspired innovation: An approach to product
differentiation in our today’s globalized world
31- I. do= International Design Opportunity
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