کسوف دیزاین
سرمقاله

به نام یکتا
ا گــر بپذیریــم کــه دیزایــن بــه مثابــه یــک حرفــه ،دارای مؤلفههایــی اســت کــه
موجبــات توســعه متــوازن آن را فراهــم میکنــد بایــد بــه قــدر کفایــت و در تنــاوب و
توالیهــای مناســب ،بــه همــۀ مؤلفههــای آن توجــه کــرد .ایــن مؤلفههــا میتوانــد
در پیوســتار آمــوزش طراحیصنعتــی از کاردانــی تــا دکتــری (و حتــی در ســطح
آمــوزش متوســطه) ،تعامــل و تحکیــم روابط با بخش صنعتی و شــرکتهای مشــاور
طراحــی ،توســعه پژوهــش و معنــاداری آن بــرای حــل مســائل بومــی ،منطقــهای و
ملــی ،و البتــه ایجــاد و حفــظ همکاریهای بینالمللی در ســطوح تخصصی باشــد.
ایــن همــه بــرای آن اســت کــه دیزایــن بتوانــد مجالــی بــرای اهــدا شــدن بــه جامعــه
پیــدا کنــد .ولــی حتــی بــه شــرط تحقــق کامل ایــن مؤلفهها ،هنــوز مهمتریــن مؤلفه
دیزایــن محقــق نشــده اســت .امــا چــه چیــزی میتوانــد کــم باشــد؟ بــه روایــت
هربــرت ســایمون  ،دیزایــن" ،تحــول وضعیــت از موجــود بــه مطلوب" اســت .بدیهی
ـوب مخاطــب محصــول یــا ســرویس ناشــی
اســت کــه اینجــا ،مــراد از "مطلــوب" ،مطلـ ِ
از فعالیــت دیزایــن اســت :در ســطح فــردی ،دیزایــن بایــد برای"کاربــر" و در ســطح
کالن ،بــرای "مــردم" ایجــاد مطلوبیــت کنــد .پــس از ایــن منظــر ،دیزایــن ،ابــزار صرفــه
و صــاح مــردم اســت .دیزایــن هســت تــا شــیوههای تحقــق امــور مــردم از وضعیــت
موجــود بــه وضعیــت مطلوبشــان دگردیســی پیــدا کنــد .پــس ا گــر دیزایــن و تفکــر
طراحــی ،مســئله مــردم نباشــد یــا نشــود ،یــا بــه دیگــر ســخن ،رخ مردمــی دیزایــن در
آن مغفــول مانــده باشــد نمیتوانــد بــه قــدر ظرفیتهــای بالقــوه خــود توســعه پیــدا
کنــد و بــه میــزان همیــن واخوردگیهــا یــا بیشــتر ،از شــرایط بهینــه یا بیشــنه خــود جا
میمانــد کــه مانــده اســت!

در ایــن چکیــده ،مجالــی بــرای گشــایش ســخن از فرایندهــای پیچیــده اقتصــادی و
مختصــات جایگاهــی دیزایــن و البتــه نقــش آن در توســعه شــاخص جیدیپــی و
رفــاه عامــه نیســت و خــود بحــث و زمــان دیگــری میطلبــد لیــک بــه همیــن گــزاره
انــدک بایــد بســنده کــرد کــه نقــش دیزایــن در توســعه ایــن شــاخصها ،یــک نقــش
تــک بعــدی و صــرف صنعتــی نیســت؛ بلکــه دارای ابعــاد اجتماعــی نیــز میباشــد.
"طراح
یکــی از ابعــاد اجتماعــی دیزایــن در زنجیــره اقتصــاد ملی ،معطوف به مفهــوم ِ
برنــد" ،یعنــی حلقــهی مفقــوده از پیوســتار توســعه اقتصــادی اســت .در اینجــا
ـراح برنــد" کســی نیســت کــه بــه حرفــۀ طراحی برند مشــغول
مــراد از "طـ ِ
بــوده ،عامــل خلــق یــا توســعه برنــد کاال یــا خدمتــی باشــد؛
بلکــه مــراد ،شــخص طراحــی اســت کــه خــود برنــد
اســت و چهره و امضایش ،وزن اجتماعی
دارد و نزد مردمان ،معرفه است
و نگاههای بســیاری را
معطــوف بــه

خــود دارد .ایــن نخبــه ،یعنــی شــخص طــراح برنــد ،یکــی از همــان حلقه  هــای مفقــوده پیوســتار صنعتــی و اقتصــادی ماســت.
زالل ارغوانــی آن بــه اندیشــهها راه یافــت؛ مینیاتــور،
همانطــور کــه شــعر فارســی ،از بســی رنـ ِـج فردوســی و خیــام در کامهــا چرخیــد و ِ
از زحمــت قلـ ِـم رضــا عباســی و محمــود فرشــچیان دشــواری َمجــاز را ســخاوتمندانه ســاده کرد و کالبد بخشــید؛ ســینما از نقشآفرینی
جمشــید مشــایخی و لیــا حاتمــی فــروغ یافــت و بــر پردههــا نشســت و آواز ایــران ،از صــدای غالمحســین بنــان و محمدرضــا شــجریان
طنیــن انداخــت و رامــش گرفــت ،دیزایــن نیــز بایــد از تــوان خالقیــت کانالیــزه شــده طراحانــی پر پــرواز بگیرد تا جــان و تن اقتصــاد ایران
را بلندایــی رفیــع بخشــد .ایــن کســان ،همــان طراحانــی هســتند کــه خــود برندنــد لیــک غفلــت شــده ،در تاریکــی کســوف دیزایــن
ایــران ،خانــۀ عاریتــی داده شــدهاند! آیــا وقــت آن نرســیده کــه مــاه و اقمــار برســاخته را از میــان برداریــم و ایــن ســتارگان درخشــان را از
ایــن کســوف دلگیــر رهایــی بخشــیم و بگذاریــم تــا انــوار گرمابخــش مــردم بــر تــن ســرد ســرزمین دیزایــن تابــش بگیــرد؟!
ا گــر چــه واژه برنــد در گذشــته ،بــا بیآبرویــی و کارکــرد کنتــرل احشــام عجیــن بــوده لیکــن امــروزه ،گونــه جدیــد برنــد ،نــزد برخــی
(بســیاری) ،همــۀ اعتبــار و آبروســت .وقتــی فــردی ،همــه یــا بخــش عمــدهای از هویــت و مقبولیــت خــود را از طریــق اســتفاده عیــان
َ
از ســاعت روِلکــس ،موبایــل اپــل ،کیــف گوچــی ،تنپوشهــای لوییــس ویتــون ،زیورهــای کارتیــه و لــوازم آرایــش هرمــس تعریــف کــرده
یــا بهســختی تــاش میکنــد تــا اعتبــار و آبــروی خــود را بــا گــره زدن بــه ایــن برندهــا ،لوکــس و مــدرن و امــروزی تعریــف کنــد یــا وقتــی
مشــاوران امــا ک ،بــه عنــوان یــک سیاســت بازاریابــی و/یــا بــه منظــور تحریک تقاضا ،ســاح فــروش خود را با ســنگ "برند" ســوده و تیز
میکننــد و بــا گــره زدن تملــک قدیــم یــک ملــک بــه نــام یک هنرپیشــه معــروف ،آن را به فروش برســانند پرســش این اســت ا گــر "برند و
برندینــگ" ابــزاری کاراســت چــرا بــرای دیزایــن کــه میتوانــد منافــع عامــه و مصلحــت ملــی را در بر داشــته باشــد اســتفاده نشــود؟! چی
میشــد ا گــر مــردم تمایــل داشــتند بخشــی از هویــت خــود را از طریــق خطــی کــه طــراح کشــیده اســت تعریــف کننــد؟ امــروزه نــام و تفکر
طراحان در کســوف کامل مفهوم برند تجاری اســتحاله شــده اســت .بدون این که منکر قدرالســهم ارزشــمند تولیدکنندگان باشــیم
ایــن بــه مثابــه آن اســت کــه در تبلیــغ و ترویــج مفاهیــم لطیــف دیــوان حافــظ ،بجــای حافــظ ،ناشــر یــا چاپخانــه کتــاب مــورد تقدیــر
خواننــدگان قــرار گیــرد! یــا چــه میشــد ا گــر همانطــوری کــه بســیاری در عکــس گرفتــن بــا بازیکــن یــا هنرپیشــه محبــوب خــود ،ســرازپا
نمیشناســند طراحــان را نیــز بــه عنــوان چهرههــای مــورد مباهــات خــود میشــناختند؟! ا گر کلیت ایــن چارچوب پیشــنهادی ،قاب
ارزشــمندی بــرای اهــداف موصــوف باشــد چــه ســازمانی بایــد مســئولیت چهرهســازی از طراحــان را بــا هــدف رونــق اقتصــادی کشــور
عهــدهدار باشــد؟ نهــاد دانشــگاه؟ ارکان صنعــت و اقتصــاد؟ اربــاب رســانه؟ یــا از ایــن کیــک تــاش ،هــر یــک ســهمی دارد؟ در صــورت
"طراحان چهره شــده"
تعریف و تحقق مفهوم "طراحان برند" ،الزامات اخالقی و مســئولیتهای مســتقیم و غیرمســتقیم حرفهای
ِ
چــه خواهــد بــود؟ ایــن ســرزمین بهتــر از کریــم رشــیدها ،زاهــا َحدیدهــاِ ،اتــوره ســوتاسها و لویجــی کوالنیهــا را در خــود پرورانده ،لیک
در تاریکــی یــا نیمســایههای کســوف دیزایــن منــزل داده اســت! آیــا ایــن اســرافی بیکرانــه نیســت؟! آیــا وقــت آن نرســیده کــه در ایــن
گردونــه دوار ،زمیــن طراحــان برنــد ،از تابــش خورشــید مــردم بهرهمنــد گــردد؟ بــه نظــر میرســد بایــد کنسرســیومی از ارکان اقتصــاد و
آمــوزش بــا خردمنــدی گــرد هــم آینــده و زنــگار از حلقــۀ مفهــوم طراحــان برنــد ِب ُزداینــد.

		
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

		
ا گر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
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1. Herbert Alexander Simon
.2جی دی پی یا "تولید ناخالص داخلی" عبارت است کل ارزش پولی ناشی از تولید محصوالت و خدمات نهایی شده در یک مرز جغرافیایی (کشور یا ناحیه) و یک بازه زمانی مشخص سال است .جی دی پی ،شاخص تعیین میزان فعالیت اقتصادی (رکود،
ً
.سکون یا شکوفایی) است .جی ان پی ولی "تولید ناخالص ملی" است و تمرکز بر ملیت تولیدکنندگان کاال و خدمات دارد .مثال تولیدات یک شهروند ایرانی در ترکیه ،جزء جی ان پی ایران محسوب می شود
 .3وقتی ماه ،بین خورشید و زمین قرار می گیرد (یعنی سایه ماه روی زمین می افتد) کسوف یا خورشیدگرفتگی پدیدار می شود و وقتی زمین ،بین ماه و خورشید قرار می گیرد (سایه زمین روی ماه می افتد) خسوف روی می دهد .در این تشبیه ،زمین ،استعاره
.از طراحان (کار خالقه) ،خورشید ،استعاره از مردم (منبع انرژی و برکت) و ماه استعاره از موانع ،از هر نوع است
 .4در گذشـته ،برنـد ،بـه آهنـی گداختـه کـه بـر تـن دام زنـده بـه عنـوان نشـان مالکیـت می زدنـد اطلاق می شـده اسـت .بـردگان و مجرمـان نیـز ایـن داغ یـا نشـان های دائمـی را بـر بـدن دریافـت کردنـد .بنابرایـن "برند" به طـور کلی ،ابـزاری بـرای کنترل احشـام و برخی
.از گروه هـای انسـانی بـوده اسـت .ا گـر چـه مفهـوم امـروزی برنـد بـه نشـان و مشـخصه های متمایـز تجـاری یـک شـرکت در مقایسـه بـا سـایر رقبـا اطلاق می شـود لیکـن کمـا کان در بردارنـده همان مفاهیم کنترلـی (البته به شـکل درونی شـدن و انتخابی) نیز هسـت

