دیزاین یقه ندارد!
سرمقاله

به نام دادار آموزگار
وقتـی اسـطورۀ سـینما ،چارلـی چاپلیـن ،در فیلـم «عصـر جدیـد» ،انسـان معاصـر و
گرفتارآمده در چر خدندههای خردکنندۀ مدرنیته را به تصویر میکشد ،اصلیترین
چالـش خـود را «گریزناپذیـری و خـو کـردن» بـه اتفاقاتـی میدانـد کـه در اطـراف وی
در شـرف تکویـن اسـت؛ تـا جایـی کـه روالها از وی فردی میسـازد کـه حتی قدرت
تمییز بین پیچهای سخت و آهنین تسمهنقالۀ کارخانه و دکمههای تزیینی یک
لبـاس را نداشـته و تلاش دارد هـر دو را بپیچانـد! عصـر جدیـد ،تلاش ایـن «ولگـرد
نمایش جریان دلزدگی و چیرگی مستمر و یکسان ابزارهای متنوع
کوچولو» 1برای
ِ
انسـان نا گزیـری کـه در حصـر ابزارهـای بهظاهر شـگفتانگیزی به
بـر انسـان اسـت؛
ِ
دام افتـاده اسـت .در ایـن فیلـم ،ابتـدا کارگـران (یقهآبیهـا) ،متأثـر از تصمیمـات و
اقدامـات مدیـران و برنامهریـزان (یقهسـفیدها) میشـوند؛ لیکـن در ادامـه ،نشـان
میدهـد کـه هیـوالی بیفرم مدرنیته ،سـفید و آبی نمیشناسـد و عواقبش ،دامن
همـه را میگیـرد.
ا گـر حتـی فقـط یـک انسـان ،سـا کن کـرۀ زمیـن بـود ،او نیـز بـرای اسـتمرار و بهبـود
کیفیـت زندگـی خـود ،نیـاز بـه آموزش داشـت؛ چه رسـد بـه میلیاردها انسـانی که در
جوامـع مترا کـم فیزیـکال و مترا کمتـر دیجیتـال امـروزی و در روابـط بسـیار پیچیـدۀ
بین این دو ،زندگی میکنند؛ بنابراین آموزش ،بخشـی ضروری از فرایند اجتماعی
شـدن انسـانها و تحقـق ایفـای نقـش معیـن ایشـان در شـبکۀ درهمتنیـدۀ روابـط
انسانی امروز در تمام ابعاد فردی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی است؛ درنتیجه،
آمـوزش ،خـود مطلوببالـذات نبـوده ،ابـزاری بـرای تحقـق مطلـوب دیگـری اسـت
کـه میتوانـد بـرای افـراد و جوامـع متفـاوت ،متنـوع تعریـف شـود .از یـک منظـر ،این
مطلوبـات در یـک جامعـه ،هـم میتواننـد و باید ثابت باشـند و هم میتوانند و باید
عمل یکسـان ،مطلوب
متفـاوت تحقـق یابنـد .توضیح اینکه ا گر بپذیریم که وقتی ِ
اسـت ،الجـرم آمـوزش یکسـان و متمرکـز 2نیـز بایـد مطلـوب باشـد؛ بهعبارتدیگـر،
اسـتاندارد یکسـان آن در عرصههـای اجتماعـی متفـاوت
بـرای کارهـای ثابـت کـه
ِ
ً
نیـز یکسـان یـا بسـیار مشـابه اسـت ،الزامـا آمـوزش یکسـان و متمرکـز ،یـک ضـرورت
اسـت .در سیسـتمهای آموزشـی متمرکز ،قدرت تصمیمگیری اجزای یک سیستم
َ
رمغـز آن سیسـتم تفویـض میشـود و ارگانهـای اجرایـی ،تنهـا مجریـان
بـه ِزب ِ
تصمیمهـای گرفتهشـده هسـتند و اختیـارات ایشـان ،تنهـا در حـد شـیوۀ اجـرای
ً
مصوبات ازپیشتعیینشـده اسـت .مثال جراحی قرنیۀ چشـم یک دختر سـوئدی
و یک پسـر زیمباوهای که هر دو از یک بیماری ثابت رنج میبرند ،تفاوت
ً
چندانـی در فراینـد ،ابزارهـای مورداسـتفاده و احتمـاال نتیجـه
باهـم نـدارد .در ایـن شـرایط ،آمـوزش پزشـکان بایـد
بهسـمت اسـتاندارد شـدن و تمرکز میل کند.
بنابرایـن ا گـر ماهیـت تصمیمـات و
افعـال ،ثابـت و/یـا تکـراری
باشـند (در ایـن

مقیـاس ،یقهآبـی و یقهسـفید باهـم تفـاوت چندانی ندارند) ،گردی به دامن آموزش متمرکز نمینشـیند .ولـی آیا ماهیت دیزاین که
ً
اساسـا کاری اسـت بـدون «یقـه» ،اینگونـه اسـت؟
تاریخ تحوالت دیزاین در یک قرن گذشـته نشـان میدهد که این کودک صدسـاله ،شـئون و چهرههای متعددی به خود گرفته
اسـت؛ از زمانـی کـه چیرهدسـتی هنرمنـدان در سـاخت صناعـات دسـتی ،چهـرۀ «کرافـت» بـه دیزایـن بخشـید ،تـا وقتیکـه بـا ظهـور
ابزارهـای تولیـد صنعتـی و توسـعۀ بازارهـای عرضـه« ،تیـراژ و مقیـاس انبـوه در تولیـد» ،سـنگ محـک برتـری دیزایـن شـد؛ از وقتیکـه
یکنواختـی ناشـی از تولیـدات زمخـت و ناشـیانۀ صنعتـی و ضرورت فتـح بازارهای هدف ،اربابان ثـروت را برآن داشـت تا هیوالی ماده
را بـه آرایشـگاههای َب َزکمحـور «اسـتایلینگ» طراحـان زبـدهای چـون َجـک ِتلنـک و ریمونـد لویـی و امثالهـم بسـپارند؛ از وقتیکـه
بـا ظهـور کامپیوتـر و نمایشـگرها و دسـتوپنجه نـرم کـردن نیمههادیهـا بـا دادههـای صفـر و یـک رقـم خـورد ،جویبارهـای تلاش
کاربـران مدهـوش از سـیر ایـن تحـوالت
طراحـان نیـز بهسـمت برکههـای «طراحـی سیسـتمهای تعاملـی»  UIو  HCIهدایـت شـد تـا
ِ
سـریع و غافلگیرانه بتوانند کمی تصویر اقدامات خود را از اعوجاج این انعکاسـات ،بهتر بازیابی نمایند؛ از وقتیکه دمکراتیزه شـدن
مثلثهای اقتصادی تولید ،عرضه و مصرف ،پای سـایر قدرتهای اقتصادی را به بازارهای داخلی و جهانی باز کرد و برتری ماده،
محصوالت و خدمات ،دیگر برای تصاحب بازارهای رقیب کافی نمینمود و باز طراحان برای تحریک تقاضا ،پای «طراحی تجربه»
ً
 ،UCD، UXاحسـاسگرایی در دیزاین ،مهندسـی کانسـی و  ...را به میان کشـیدند تا مجددا با بوسـۀ خویش بر شـانههای ضحا ک
صنعـت و تجـارت ،کام اربابـان جیبصفـت را سـر خفام نـگاه دارنـد کـه مبـادا گزنـدی بـه ایشـان برسـد! بیارتبـاط نیسـت ا گـر سـرودۀ
نظامـی گنجـوی در مخزناالسـرار را در اینجـا بـه کنایـه ذکـر کنیم که:
هـــر دم از ایــن بــاغ بـــری مــــیرسد

نـــــــغزتـر از نـــــــغزتـریمـیرســد

رشتۀ جانها که درین گوهرست

مــــرسلهازمــــرسلهزیــــباترست

راهـــــــروان کـــــز پـــس یــــکدیگرند

طــــایفه از طــــایفه زیـــرکتـرند

بنابراین ،دیزاین دارای منطقی منعطف و بارباپاپایی 3بوده ،میتواند برای رفع مشـکل فرد یا جامعه ،اشـکال و شـئون مختلفی
به خود بگیرد .ا گرچه در اینجا ،زبان به نقد این منطق بازگشـودم؛ لیکن دیزاین ،بهمثابۀ شمشـیر دولبهای اسـت که هم میتواند
از نیام بیرون کشـیده شـود تا تیغ به رخ صاحب خویش کشـد و هم میتواند برای وی ،تیغ زند .البته مالکیت این ابزار نیرومند در
دورۀ گذار قرار داشـته ،رفتهرفته از سـهم آن توسـط صاحبان قدرت و ثروت کاسـته میشـود و به سـهم افراد و مردم اضافه میشـود
و این نویدبخش دورهای خواهد بود که دیزاین نقش اختصاصی و منطبق با تواناییها و البته نیازهای متنوع جوامع را ایفا کند.
بنابرایـن ،ردای دیزایـن یقـه نـدارد و الگـوی آن بایـد بسـته بـه مناسـبتی که برای آن دوخته میشـود ،خیاطی شـود که هم به قامت
ً
آن جامعه گریه نکند و هم کرایهای و وارداتی بهنظر نرسد و واقعا هم اینگونه نباشد .بنابراین ،باید بپذیریم «انعطاف و انطباق» از
مهمتریـن کلیدواژههـای ژنتیـک دیزایـن اسـت و میطلبـد که آموزش آن بهطور غیرمتمرکز و متناسـب با ظرفیتها و موقعیتهای
منطقـهای تمرکززدایـی 4شـود .بـا اتخـاذ ایـن رویکرد ،دانشـگاهها که یکی از مهمترین خاسـتگاههای ظهور و توسـعۀ تفکـر دیزاین در
یک کشور هستند ،میتواند مختصات اختصاصی خود را در نقشۀ پاسخدهی به نیاز جامعه و صنعت جانمایی کرده ،مؤلفههای
عملیاتی خود را با فاصلۀ معنیدار نسـبت به حریم عملیاتی سـایر دانشـگاهها نرمالیزه نموده و با تنوعبخشـی آموزش ،به نیازهای
متنوع مردم پاسـخ دهد .تمرکززدایی از آموزش دیزاین یک انتخاب مدگرایانه نیسـت؛ یک الزام اسـت که برای تعیین مسـیر ،عمق
و نتایج ملموس ،نیازمند تعهد و راهبری اختصاصی دانشگاههاسـت .با تمرکززدایی از آموزش دیزاین ،از شـدت تصمیمات کلی و
مبهم و نیز عدم کارایی مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی دیزاین کاسـته خواهد شد.
ابـراز امیـدواری میکنـم کـه معلمـان و مدیـران دیزایـن کشـور بتواننـد بـا آمایـش تخصصـی آمـوزش ایـن حرفـه ،تمایـز آن را بـا سـایر
رشـتههایی کـه میتواننـد و بایـد ،خروجـی یکسـان داشـته باشـند ،نشـان داده و ایـن رشـته را از دلزدگـی و چیرگـی حصارهـای بلنـد
ً
دیوانسـاالری کـه سـایههای نسـبتا ترسـنا ِک خـود را تـا سـتیغ افقهـای ایـن رشـته گسـترانده اسـت ،بـه عقـب تـا زننـد.
محمد رزاقی
مدیرمسئول و سردبیر فصلنامۀ دستاورد
 .1ولگـرد کوچولـو ،لقبـی اسـت کـه چارلـی چاپلیـن بـه شـخصیت خـود در فیلمهایـش داده بـود؛
شـخصیتی کـه علیرغـم فقـر مفـرط ،دسـت از شـرافت انسـانی برنمـیدارد.
Centralized .2
 .3بارباپاپـا ( ،)Barbapapaنـام کتـاب و شـخصیت کارتونـی صورتیرنگـی اسـت کـه توسـط خانـم
آنـت تیسـون و همسرشـان آقـای تالـوس تیلـور در دهـۀ  70میلادی خلـق شـده اسـت .بارباپاپـا،
شـخصیت مهربـان و محبوبـی اسـت کـه میتوانـد هـر فرمـی بـه خـود بگیـرد.
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