46
دسـ ـ ـت ـ ــاورد سـال بی ـســت وششم شـ ـمــارۀ  36زمستان 1395

دانشآموختۀ کارشناسیطراحیصنعتی

مصطفی میرفندرسکی

داویــنچی،خـــیام
و طراحی صنعتی

چکیده

تاریـخ و فرهنـگ ایـران ،گوهـری اسـت کـه باوجوداینکـه پژوهشـگران و دانشـمندان
تهـای گونا گـون دهههاسـت بـه آن پرداختهانـد ،تنها گوشـۀ کوچکی از
بسـیاری از ملی 
آن آشـکار شـده اسـت« .ایرانی» نهتنها یک ملیت ،بلکه فرهنگی غنی را در ذهن همه
تداعـی میکنـد و خـود مـا ایرانیهـا بیـش از همـه بـه ایـن نکتـه واقفیـم؛ امـا قـادر بـه ارائـۀ
تعریفـی یکدسـت و همگـون از «ایرانـی» نیسـتیم .اقـوام ،زبانها ،مذاهـب و گرایشهای
گونا گـون در کنـار هـم صدهـا و هـزاران سـال زیسـتهاند و در عیـن اینکـه همیشـه دربـارۀ
یکدیگـر لطیفـه سـاختهاند و گاهـی کار را بـه تحقیـر یکدیگـر نیـز کشـاندهاند ،امـا هیـچگاه
تبدیـل بـه کشـمکش و جنـگ خونیـن میانشـان  -چیـزی کـه بهوفـور در غـرب و شـرق
شـاهدیم  -نشـده اسـت .بهعنـوان یـک آموزگار کـه از ابتدا تاریـخ برایم جذابیتی خاص
داشـته اسـت ،ایـن شـانس را داشـتهام کـه در رشـتهای تحصیـل کنـم کـه بـا فرهنـگ،
نهتنهـا از نـگاه یـک مـورخ یـا جامعهشـناس ،بلکـه ازنظـر یـک «طـراح» بـا جهـان اطـراف
خـود ارتبـاط پیـدا کـرده و سـروکار دارد؛ ماننـد کسـی کـه کـوزهای را «طراحـی» میکـرده و
در کارگاه سـفالگریاش میسـاخته ،یا مانند یک زن قالیباف که سـالها روی دار قالی
«طرح»هایـی را کـه بهخوبـی میشـناخته ،بهصـورت یـک شـاهکار درمـیآورده اسـت.
کوتاهسـخن ،در ایـن یادداشـت ،تلاش کـردهام که در حـد امکان ،دو «طراح» نابغـه را در
تهـای خـاص خودشـان بشناسـم.
موقعی 

کلیدواژهها
داوینچی ،خیام ،طراحی صنعتی
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«لئوناردو داوینچی» با طراحی صنعتی گره خورده است و چه گره دلنشینی! تا آنجا که سالروز تولدش روز جهانی طراحی صنعتی نامیده
شده است .بررسی دریای کارهای او ،روی بوم نقاشی ،طراحیها ،مکانیسمها ،تندیسها ،یادداشتها و بقیه و بقیه ،لذتبخشتر
میشود هنگامیکه درمییابیم پانصدسال پیش خلق شدهاند.
عناوینی که به «داوینچی» داده شده ،عبارتاند از :مخترع ،نقاش ،مجسمهساز ،معمار ،عالم ،موسیقیدان،
ریاضیدان ،مهندس ،جغرافیدان ،منجم ،گیاهشناس ،نویسنده ،مورخ ،نقشهبردار و ...و ...شاید
هنوز ابعاد دیگری از تواناییهای او شناخته نشده باشند که آشکارشدنشان کسی را متعجبتر
نخواهد کرد!
ً
ً
چرا او را «طراح صنعتی» مینامند؟ احتماال به این دلیل که یک طراح ،قاعدتا
باید دارای دانش و شخصیتی چندوجهی باشد که ازسویی با طراحی و هنر
و ازسوییدیگر با صنعت و فناوری در تعامل باشد .در کمال شرمندگی باید
اعتراف کرد که نظام سنجش و آموزش و ارزیابی پیشرفت تحصیلی رشتۀ
طراحی صنعتی ،در پنجاهسالی که از ایجادش گذشته ،از تشخیص و تربیت
چنین شخصیتهایی ناتوان بوده است .بگذریم از چند استثنا که به عقیدۀ
من مرهون توانایی و تالش شخصی خودشان بوده است .طراح ،برخالف
حرفههای دیگر ،فقط دارای مهارت نیست؛ بلکه از بینش برخوردار است.
این «بینش» ،بر اثر مطالعه ،تجربه ،شا گردی ،دقت ،ذوق ،نظم ،تصور ،تخیل،
پشتکار ،و ...و ...بهدست میآید .یک متخصص عالیمقام ،مانند دکتر
سمیعی معروف ،بهترین جراح مغز و اعصاب جهان (که خداوند عمرش را
ِ

طوالنی کند)« ،مسئولیت» تغییر محیط اطرافش را ندارد ،همانطور که یک
ً
دکترای مهندسی مکانیک لزوما موظف به فقرزدایی نیست .اما یک طراح،
در محدودهای که برایش تعریف میکنند یا خود میکند ،ابتدا صورتمسئله
را مینویسد؛ آنهم بهدقت .در  42سال کار حرفهایام ،در بسیاری جلسات
همکاران متخصصم دربارۀ طراحی یک محصول شرکت داشتهام .برای
طراحی یک بخاری ،مهندس مواد ،دربارۀ بهترین نوع ورق آهنی مناسب
برای این محصول خاص اظهارنظر میکند .آیا قرار است پرس شود ،یا خم؟
لعاب یا رنگ؟ همین .وی مسئولیتی دربارۀ اینکه قیمت تمامشدۀ محصول
چقدر باید باشد ندارد .کارفرما میتواند بگوید« :فکر قیمت نباش .بهترین را
میخواهم» و مهندس پاسخ میدهد :خب .ورقهای فالن شرکت از همه
بهترند و گرانتر .همین.

درنهایــت ،برمیگردیــم بــه خاطــرۀ تکراری ویکتــور پاپانک عزیز؛ هنگامیکه
نخســتین کارفرمایــش پــس از فار غالتحصیلــی ،مشــفقانه نصیحتــش
میکــرد« :میدانــی کــه کارت چقــدر مهــم اســت؟ بــرای تولیــد رادیــوی
ترانزیســتوری کــه تــو طراحــی میکنــی ،صدهــا کارگــر از ایالتهــای مختلــف،
دســت خانوادههایشــان را میگیرنــد و بــه اینجــا ،محلــی کــه بــرای ســاختن
کارخانــه و خــط تولیــد درنظــر گرفتهایــم میآینــد .خانههایــی اجــاره

تصویر  .1رادیو ترانزیستوری معروف پاپانک ،طراحیشده برای جنگلنشینان جزایر
دورافتادۀ برنئوی اندونزی ،حدود  ،1962منبع انرژی :کود گاوی،
قیمت تمامشده 9 :سنت! سمبل «طراحی پایدار»

میکننــد یــا میخرنــد ،ســاختمانهای کارخانــه تأســیس و ماشــینآالت
خریــداری و نصــب میشــوند .فروشــگاههای زنجیــرهای ،ســلمانیها،
شــعبات بانکهــا ،پمپبنزینهــا بــرای ماشــینهایی کــه میخرنــد و
ســوار میشــوند ،مدرسـههایی کــه قــرار اســت بچههایشــان در آنهــا درس
بخواننــد و غیــره ،ایجــاد میشــوند.
حاال تصور کن محصول تو اشــتباه باشــد! همۀ کارگران بیکار میشــوند
و بایــد بــا خانوادههایشــان بــه دنبــال کار بهجــای دیگــری مهاجــرت کننــد
و تــازه ،بمانــد اقســاط باقیمانــدۀ خانههایــی کــه خریدهانــد! فروشــگاهها
هــم تعطیــل میشــوند؛ رســتورانها هــم همینطــور .بچههــا تــا مدرســۀ
جدیــدی پیــدا کننــد ،از درس عقــب میافتنــد و تــازه ،ایــن محــدود بــه
ســرمایهگذاران و صاحبــان کارخانــه نمیشــود کــه ورشکســت شــدهاند
و بایــد بــه فکــر بدبختیشــان باشــند و همــۀ اینهــا ،بــه خاطــر چیســت؟
طــرح بــد تــو!» و پاپانــک جــوان ،در کنــار این مســئولیت عظیم ،مســئولیت
دیگــری هــم تشــخیص میدهــد کــه در ســالهای آتــی ،در آن خبــره
میشــود؛ محیطزیســت و جامعــه در ابعــاد وســیعتر .پاپانــک ،ایــن تجربــه و
«بینــش» را حــدود هفتادســال قبــل دریافت« .لئوناردو» پانصدســال و عمر
خیــام ،هزارســال قبــل (پانصدســال قبــل از لئونــاردو)!
مطمئنم که دوســتان طراح صنعتی (چه دانشــجو و چه فار غالتحصیل)
از «لئونــاردو» بیشــتر از «خیــام» میداننــد و شــاید برایشــان مقایســۀ ایــن
دو بیمعنــی بهنظــر بیایــد .ابتــدا بهتــر اســت دلیــل شــیفتگی خــود را بــه
«لئونــاردو» توضیــح دهــم.
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تصویر .3زایچههای ( )horoscopeلئوناردو داوینچی (حدود  1500میالدی)

تصویر  .2زایچۀ ( )horoscopeعمر خیام (حدود  1070میالدی)

لئونــاردو گفتــه اســت ،بیشــترین لــذت دنیــا دانســتن اســت .ایــن میتوانــد
تــاش حیرتانگیــز او درزمینــۀ کالبدشــکافی و «دانســتن» انــدام انســان و
همچنیــن حیوانــات و پرنــدگان را توضیــح دهــد .تصــور محبــوس کــردن
خــود در ســرداب یــخزدۀ گورســتان و تشــریح مخفیانــۀ (دور از چشــم
کلیســای عصبانــی آســتانۀ روشــنگری) جنازههــای متعفــن بــا ابزارهایــی
ابتدایــی و زیــر نــور شــمع ،بــدون دســتکشهای ضدعفونــی کــه جراحــان
شــیک مــا بــه دســت میکننــد ،هنــوز هــم مــو به تــن آدم ســیخ میکنــد! این
تــاش بیوقفــه در «دانســتن» شــامل گیاهــان ،مکانیســمها ،نــور و
بســیاری چیزهــای دیگــر نیــز میشــود کــه عناویــن پیشگفتــه را نصیبــش

کــرد .فکــر میکنــم بایــد او را پایهگــذار «بیونیــک» دانســت .اســتفادۀ او از
مکانیسـمهای طبیعــی در طراحــی محصوالتــی مانند هلیکوپتر ،ایــن ادعا
راپشتیبانیمیکند.
امــا امــام محمــد بغــدادی ( 507ه.ق ).میگویــد« :حکیــم عمرخیــام بــا
خــال زریــن دنــدان خــود را پــا ک میکــرد و کتــاب الشــفاء ابوعلیســینا را
میخوانــد ،هنگامیکــه بــه فصــل یــک و بســیار (الواحــد و الکثیــر) رســید،
خاللدنــدان را میــان ورقهــای کتــاب گــذارد و گفــت" :مالیــان را فراخوانید
تــا مــن وصیــت کنــم" .ســپس وصیــت کــرد .برخاســت و نمــاز گــذارد و تــا
نمــاز خفتــن نــه چیــزی خــورد و نــه آشــامید ،پــس از نمــاز خفتــن در آخریــن
ســجده چنیــن گفــت" :بــار خدایــا میدانــی کــه همــۀ توانایــی خــود را در راه
فهمیــدن تــو بـهکار بــردم .مــرا بیامــرز؛ زیــرا شناســایی مــن بــا تــو ،شــفیع مــن
نــزد توســت ".و جــان داد».
ً
مــن در مطالعــۀ متــون قدیمــی ،خصوصــا ریاضیــات (جبــر و هندســه)،
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تصویر  .4صفحهای از طراحیهای داوینچی .زایچه در کنار آناتومی پرندگان؛ تالش برای دانستن!

فلســفه ،اخترشناســی ،ادبیــات و غیــره دســتی نــدارم .امــا همــان مطالعــۀ
محــدود ،دقــت و کنجــکاوی عجیبــی را که خیام از آن برخوردار بود ،نشــان
میدهــد .موضــوع اساســی ،مقایســۀ دورانــی اســت کــه ایــن دو نابغــه در
آن زندگــی میکردنــد .نقاشــی و طراحــی؟ کفــر مطلــق! مجسمهســازی؟
فکــرش را هــم نکــن! چــه ابــزاری بــرای بیــان ایــن شــناخت ناشــی از نبــوغ
در دســترس بــود؟ ریاضیــات (کــه خیــام بیتردیــد یکــی از قلههــای رفیــع
آن محســوب میشــود) و شــعر کــه جهانیــان اشــعار خیــام را بیشــتر از هــر
شــاعر ایرانــی میشناســند .میتــوان بهجرئــت گفــت کــه هیــچ هنــری نــزد
ً
ایرانیان بهتر و کاملتر از شــعر خلق نشــده و خصوصا اشــعار خیام ،نهتنها
در هــر کــوی و بــرزن توســط همــۀ ایرانیــان زمزمــه میشــود؛ بلکــه از «مــارک
توایــن» گرفتــه تــا «فیتــز جرالــد» کــه بــا ترجمــۀ عالــی رباعیــات خیــام ،او را در
قلــب دنیــای انگلیسـیزبان نشــاند ،گــواه ایــن مدعاســت .ســطح فنــاوری
زمــان ،نمیتوانســت اجــازۀ اســتفاده از شــناخت دقیقــی را کــه خیــام از
طبیعــت دریافتــه بــود ،به شــکل طراحــی محصــوالت بدهد .ازســویدیگر،
مطالعــات ثابــت کــرده کــه روش ســرودن خیــام ،برخــاف تصــور رایــج کــه
ً
آن را پیــرو نســخ عربــی میداننــد ،کامــا منطبــق بــا شــیوۀ نــگارش کتیبــۀ
داریــوش هخامنشــی در کتیبــۀ نقــش رســتم اســت .بهگفتــۀ حافــظ« :افکار
خیــام همــۀ دانشــمندان جهــان را کــه خواســتهاند دربــارۀ جهــان و زندگــی
ســخن بگوینــد ،بــه وادی حیــرت کشــانده و بــه ژرفــای شــک رســانده
اســت» .امــا سیســتم پشــتیبان خیــام در مقایســه بــا داوینچــی ضعیفتــر و
کتــر بــوده .چنانچــه خیــام در مقدمــۀ کتــاب جبــر خــود ،از حمایــت
کوچ 
قاضیالقضــات ،امــام ســید ابیطاهــر ،فقیــه ثروتمنــد و پرنفــوذ شــافعی در
ســمرقند تشــکر میکنــد .هنگامیکــه «ســنایی» کــه جوانتــر از خیــام بــوده
از شــعر «ابوالفتــوح» بــه ســماع درمیآیــد ،از ســوی متعصبیــن ،ارتــداد خیام
بــر ســر زبانهــا میافتــد!
البتــه ایــن گفتههــا ،مداقــهای شــخصی دربــارۀ گنجینــه علــم و
فرهنــگ بیماننــد مدفونشــده در غبــار صدهــا و هــزاران ســال تاریــخ
پــر از مصائــب و جنگهــا و حرمانهایــی اســت کــه ایــن ملــت بــزرگ از
ســر گذرانــده و بهعنــوان یــک طــراح صنعتــی قدیمــی ،بیــان آرزویــم بــرای
توجــه بیشــتر دانشــجویان امــروز و همــکاران فردایــم اســت در جهــت یافتــن
اعتمادبهنفــس کافــی و ضــروری بــرای چالــش بزرگــی کــه در عرصــۀ جهــان
پیـشرو داریــم و بــرای بهدسـتآوردن مقــام رفیعــی که داشــتهایم و شــایان
برخــورداری از آن نیــز هســتیم.

هرچه که رنگوبویی زیباست مرا چون اللهرخ و چو سرو باالست مرا
معلوم نشد که در طـربخانۀ خـا ک نــقاش مـــن از بـــهر چــه آراســت مرا

پایان سخن و نتیجهگیری

محدودیــت منابــع در نــگارش چنیــن مقاالتــی تحلیلــی ،مشــکل
ً
بزرگــی اســت .خصوصــا هنگامیکــه موضــوع بــه گذشــتهای هزارســاله و
شــخصیتهایی چنیــن مهــم مربــوط میشــود .منظــور ،مقایســۀ بــروز
نبــوغ در چنیــن شــخصیتهایی در اعصــار مختلــف بــوده اســت .شــاید ا گــر
خیــام هــم در خوشنویســی دســتی داشــت ،دســت مــن هــم بــرای ارائــۀ
نمونههــای نبوغانگیــز دیگــری از آثــارش بازتــر بــود؛ چرا کــه خوشنویســی
نیــز یکــی از هنرهــای ریشــهدار ،فاخــر و منحصربهفــرد ایرانــی اســت .امــا
در ســپهر ایــن هنــر ،چنــان نظــم و قواعــد جــدی و بیخللــی حا کــم اســت
کــه شــاید پرداختــن بــه آن ،فرصــت بــروز ســایر تواناییهــای انســانی برتــر
ماننــد خیــام را فراهــم نمیکــرد .بههرحــال ،امیــدوارم مطــرح کــردن چنیــن
موضوعاتــی بتوانــد بــروز بحثهــا و تبادلنظــر و عقایــد چالشبرانگیــز را
میــان مــا طراحــان باعــث شــود و ســکون و ســکوت حا کــم بــر نظریهپــردازی
و گفتوگــو را از میــان مــا بــردارد و نــگارش مقــاالت کاملتــر ،پختهتــر و
چالشبرانگیزتــری را باعــث شــود.

