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ظهور معنا
بررسی جنبه های محیط زیستی، 
اجتماعی و معنوی طراحی محصول

چکیده 
در این مقاله، جنبه های فرهنگی طراحی محصول به لحاظ معنا و اهمیت موردبررسی 
کنـون به طـور مختصـری  قـرار می گیرنـد. طراحـی صنعتـی از ابتـدای ظهـور مـدرن خـود تا
کاربـرد اصـول  گرفتـه، تأثیـرات مثبـت و منفـی ایـن رشـته و همچنیـن  موردتحلیـل قـرار 
طراحـی پایـدار در آن توصیـف شـده اند. پیشـرفت ایـن رشـته، به منظـور پذیـرش و بیـان 
حساسـیت های اخالقی، معنوی و محیطی، به عنوان راهی برای غلبه بر ذات ابزارگونه 
گرفتـه می شـود. برقـراری مجـدد  و تهـِی بیشـتر طراحی هـای محصـوالت معاصـر در نظـر 
حـس ارتبـاط میـان فراینـد تولیـد و محصـول نهایـی به عنـوان راهـی بـرای ایجـاد اشـیائی 
معنادارتـر و بـه جهـت اجتماعـی - محیط زیسـتی مسـئول تر پیشـنهاد می شـود. »معنا« 
نیـز خـود متفـاوت از »اهمیـت به دسـت آمده« موردبررسـی قـرار می گیـرد تـا به این ترتیـب 

کامل تـر و بصیرانه تـر بـه طراحـی »محصـوالت« به وجـود آیـد. رویکـردی 
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رشتۀ طراحی صنعتی از پیشرفت در تولید انبوه که به نوبۀ خود نتیجۀ دورۀ نوگرایی1 و روشن فکری است، آغاز شده است. این دوره و تصور 
 Taylor,( کیدی بر فردگرایی، خرد ابزاری، سود اقتصادی، علوم و فناوری توصیف شده است ما از محصوالت و طراحی محصول، با تأ
1991(. غدغه های دنیای معاصر برای به روز بودن، احساس اجبار به ایستادن بر قلۀ پیشرفت های فناورانه، ترس از آنکه 
گر به روز نباشیم از غافله بازمی مانیم - این ها همگی نشانه های دیدگاهی قوی اما غیرمرسوم است- چشم اندازی  ا
که مفهوم پیشرفت  که تنها دیدی محدود و جزئی از جهان به دست می دهد. دورنمایی  نوگرایانه است 
که ظاهری و سطحی است و در آن فرد شیفتۀ تازگی و  را جاودانه جلوه می دهد، اما پیشرفتی 
لیکن  می کنیم،  پیشرفت  فناورانه  ازنظر  ورطه  این  در  هرچند  است.  آن  پیامدهای 
بالغ تر نمی شویم. به جهت معنایی و بنیادی چنین پیشرفتی واقعی نیست؛ 

جامعه ای که مصمم به حفظ »جدید« است نمی تواند هیچ زمان بلوغ یابد.
انسان پیشرفت را خلق کرده، خویشتن خویش را در مارپیچ تاریک نیازهای 

.)Ignatieff, 1984, p. 22( خود بازآفرینی می کند
و  اصول  بر  گسترده ای  به طور  همچنان  که  نوگرا  تفکر  جنبه های  از  بسیاری 
افکنده اند، بسیار مثبت  کردن تجارت ها و دولت ها سایه  اداره  سبک های 
کرده؛  ایجاد  ما  برای  فراوانی  مزایای  بدون شک  نوگرایی  دورۀ  بوده اند. 
به خصوص به لحاظ مادی و درزمینۀ تحقیقات پزشکی. هرچند، اغلب، نتایج 
آورده است. سیستم های صنعتی، تالش ما  به بار  را  بسیار منفی و مخربی 
به سوی پیشرفت فناورانه و نحوۀ زندگی ما در این راستا، نه تنها آسیب های 
محیط زیستی وسیعی ایجاد کرده، بلکه باعث به وجودآمدن عواقب اجتماعی 
کشورهای  برای  نابرابری و بی عدالتی شده است.  جبران ناپذیری همچون 
کاالهای  که خریداران  ثروتمندتر تنزل در نظام اجتماعی و برای ثروتمندانی 
 احساس پوچی، حس 

ً
مصرفی تولیدشده توسط این سیستم هستند، غالبا

 Taylor, 1991; Lerner,( است  داشته  همراه  به  را  معنا  نبود  و  نارضایتی 
1991(. طراحی صنعتی می تواند این پیامدها را به طور مستقیم نشانه رود. 
به واسطۀ رویکردهای جدید به طراحی، درنظرگیری راه حل های جایگزین، 
کشف نشده از طریق مباحثه و مناظرۀ مستدل،  هدف قرار دادن حوزه های 
تکامل محصوالت و ماهیت محیط مادی ما امکان پذیر می شود؛ به طریقی که 
بر بسیاری از عواقب مخرب اجتماعی و محیط زیستی حاصل از عادات فعلی 
ما غلبه می کند. بدین ترتیب، محصوالت به گونه ای توسعه می یابند که حداقل 
بتوانند بی حاصلی تولیدات فعلی ما را ریشه کن کرده و محل ظهور معنا باشند.

از جایی که هستیم
ــدارد؛ مگــر  ــه هیــچ پاســخ و راه حــل قطعــی وجــود ن ک ــد اذعــان داشــت  بای
کــه هســتیم. ارزشــیابی و نقــد مســتمر  پیشــروی همــراه بــا تفکــر از جایــی 
کامل تــری  رویکردهایمــان و همچنیــن تــالش مــداوم بــرای درک و بیــان 
از توانمندی هایمــان به عنــوان موجوداتــی اخالقــی، معنــوی، اجتماعــی و 
منطقــی همــواره الزم و ضــروری خواهــد بــود. ایــن تــالش و ایــن جدوجهــد 
ــه  ــد این گون ــه اعمــال و افــکار مــا معنــا و هــدف می بخشــد. بای ــه ب ک اســت 
کامــل نخواهــد بــود. تمامــی  کوشــش هایمان  کــه هیچ یــک از  تلقــی شــود 
کامل  کافــی و نا پاســخ هایمان، تمامــی راه حل هــای طراحی مــان همــواره نا

خواهنــد مانــد.
بســیاری از جنبه هــای محیطــی و اجتماعــی طراحــی، تولیــد، اســتفاده و 
دفــع ضایعــات محصــول می توانــد توســط پذیــرش قوانیــن طراحــی پایــدار 
اصــالح شــود. ایــن مهــم شــامل یافتــن تعــادل مناســب تری بیــن تولیــد 
انبــوه، تولیــد در ابعــاد محلــی و ادغــام مقیاس هــای تولیــد در طراحــی، 
تولیــد و مونتــاژ محصــوالت اســت. قطعــات؛ ازجملــه اتصال دهنده هــا، 
کــه مختــص یــک طــرح خــاص  قطعــات الکترونیکــی و اقــالم پرمصــرف 
ــا قطعــات تولیــدی در ســطح محلــی و منطقــه ای؛  نیســتند، می تواننــد ب
چــون محفظه هــا و درپوش هــا ادغــام شــوند. ایــن روش نه تنهــا اشــتغال 
محلــی ایجــاد می کنــد، بلکــه امــکان طراحــی محصــول بــا تنــوع منطقــه ای 
را فراهــم می ســازد. بدین ترتیــب طراحــی محصــوالت می توانــد بــا توجــه بــه 

گیــرد و بیانگــر طبــع و ســلیقۀ منطقــه ای خــاص  نیازهــای محلــی صــورت 
باشــد. ایــن خــود بــه ایجــاد حــس مــکان، اجتمــاع و هویــت فرهنگــی و 
تعمیــر،  رویکــردی،  چنیــن  ازســوی دیگر،  می شــود.  منجــر  منطقــه ای 
اســتفاده مجــدد، بازیافــت و تولیــد مجــدد محصــوالت را در ســطح محلــی 
تســهیل می کنــد؛ درنتیجــه بــه حفاظــت از محیط زیســت و ایجــاد اشــتغال 

ــاند. ــاری می رس ــی و منطقــه ای ی ــاد محل بیشــتر در اقتص
و  زیســت محیطی  مســئولیت های  مــواد،  تولیــد  بــه  رویکــرد  نــوع  ایــن 
اخالقــی را عالوه بــر ضرورت هــای اقتصــادی دربرمی گیــرد و »اجتمــاع« را 
 Morris, 1996;( کــه جــزء ضــروری توســعۀ پایــدار اســت، تحکیــم می بخشــد
 .)Nozick, 1992; Roseland, 1992; Van der Ryn and Cowan, 1996
مــن به طورگســترده در مقــاالت دیگــر، مزایــای اجتماعــی - محیط زیســتی 
چنیــن رویکــرد یکپارچــه بــه طراحــی و تولیــد محصــول را بــه قلــم تحریــر 
درآورده ام )Walker, 1997;  Walker, 1998(. در اینجــا بــر آنکــه چگونــه ایــن 
ــز خواهــم  ــر منجــر شــوند، تمرک ــی پرمعنات ــه محصول تحــوالت می تواننــد ب
کــه بــه خلــق محیــط مــادی پرطنین تــری  ــر  داشــت؛ محصوالتــی پرمعنات
کــه می توانیم به آن وابســتگی بیشــتری داشــته  منجــر می شــوند؛ محیطــی 
باشــیم؛ زیــرا هم راســتا و هماهنــگ بــا نیازهــای مــا اســت؛ ازجملــه نیازهــای 
اخالقــی، روحانــی، زیبایی شناســی و اجتماعــی مــا به عنــوان یــک انســان 

اســت.

فاطمه عبدالغنی )مترجم(
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گسیختگید
زیبایی شناســی  مــوارد،  کثــر  ا در  معاصــر،  محصــوالت  زیبایی شناســی 
کــه  بدانیــم  بایــد  گســیختگی  ایــن  فهــم  به منظــور  اســت.  گســیختگی 
محصــوالت به ناچــار تجســم کننده و نشــانگر سیســتم طراحــی و تولیــدی 
کــه از آن زاده شــده اند و جــز ایــن نمی توانــد باشــد. رویکردهــا و  هســتند 
سیســتم های فعلــی مــا تــا حــد زیــادی، از افــراد و فرایندهــای طبیعــی جــدا 
گســیخته هســتند. فرم هــا توســط نرم افزارهــای مدل ســازی ســه بعدی  و 
خــودکار  فرایندهــای  توســط  ترکیبــی  متریال هــای  می یابنــد.  توســعه 
مونتــاژ می شــوند. محصــوالت مورداســتفاده مان  و  پرداختــه  ســاخته، 
کار  کــه نقــش قابل توجهــی در زندگــی مــا دارنــد و بخــش اعظــم محیــط 
و زندگــی مــا را تشــکیل می دهــد، براســاس طبیعتشــان از مــا جــدا بــوده و 
ــدودی  ــب درک مح ــد. اغل ــیء دارن ــک ش ــوان ی ــی به عن کم ــیار  ــن بس طنی
کارکــرد و چگونگــی  از محصــول به جهــت مــواد به کاررفتــه، روش ســاخت، 
ــاب  تعمیــر وجــود دارد. زیبایی شناســی محصــوالت معاصــر نتیجــه و بازت
ترکیبــی،  و  خــودکار  تولیــد  سیســتم های  هســتند.  گســیختگی  چنیــن 
کاربــر، پرداخت هــای دقیــق محصــوالت و ایــن قبیــل مــوارد،  نبــود درک از 
همگــی بــه بیگانگــی مــا از محیــط مــادی اطرافمــان منجــر می شــوند. ایــن 
کــه  آســیبی عمیق تــر  از  اســت  زیبایی شناســی ســمبلی  گســیختگی در 
که اساسًا  نشــانگر گســیختگی در معناســت. این همان گســیختگی اســت 
ــط  ــت مرتب ــده محیط زیس ــدید و فزاین ــب ش ــی و تخری ــری اجتماع ــا نابراب ب
گــر بیاموزیــم که چگونه محصــوالت مدرن را نظــاره کنیم، خواهیم  اســت. ا
کــرده، ســهوًا و به ناچار مــا را بــر خودمان  کــه آن هــا همچــون آینــه عمــل  دیــد 

آشــکار می ســازند.
ازایــن رو، رویکردهــای فعلــی مــا بایــد دســتخوش تغییــر و توســعه شــده تــا 
مالحظاتــی فراتــر از منطــق اقتصــادی را شــامل شــوند. ایــن تغییــر و توســعه 

کنــون مرســوم اســت باشــد. بایــد بســیار بیشــتر ازآنچــه ا

کــه  رفتــن ایــن هم بســتگی بپردازنــد؛ نــه تنهــا بــا طراحــی محصوالتــی 
ــد در  ــتگی بای ــن هم بس ــد. ای ــرار می کن ــاط برق ــر ارتب کارب ــا  ــد ب ــور می کنن تص
فراینــد، شــیوۀ طراحــی، اینکــه چــه و چگونــه طراحــی می کننــد رخ دهــد. 
گــر به طورمســتمر  کننــد و یــا ا کار  گــر طراحــان بیاموزنــد تــا بــه ایــن طریــق  ا
باشــند، درنتیجــه چگونگــی  ایــن روش داشــته  پیاده ســازی  بــر  ســعی 
کاربــر  فراینــد خلــق محصــول، محصــوالت شــروع بــه ایجــاد هم بســتگی بــا 
کــه ایــن هم بســتگی هــدف اصلــی بــرون داد  کیــد اســت  می کننــد. الزم بــه تأ
طراحــی نیســت؛ بلکــه نتیجــۀ رویــۀ تفکــر، درک و دریافــت، طراحــی، خلــق 

و اســتفاده از اشــیا اســت.

گفتــه اســت »طــراح همــواره یــک  کــه ویکتــور پاپانــک  گزینیــم. همان طــور 
کاربــر و مــن به این  گاهی دهنــده و تأثیرگــذار بــر  معلــم بــوده اســت؛ در مقــام آ
ــرد تعیین شــده  کارک ــه هــدف طــراح و همچنیــن  ک امــر اعتقــاد راســخ دارم 
بــرای محصــول، هــر دو می تواننــد بــه ایجــاد ارزش هــای معنــوی منجــر 
در  دغدغه هــا  ایــن  هنگامی کــه   .)Papanek, 1995, pp. 11,53( شــوند« 
کامــل دســت  فراینــد طراحــی لحــاظ شــد و بــه ایــن امــر نمی تــوان به طــور 
یافــت، محصــوالت دیگــر جــدا و منحــرف از »معنــا« نبــوده و در عــوض 
کوچــک امــا مهــم از آرمان هــای واالی مــا  ســمبول و ظهــوری هرچنــد 

هســتند.
اجــازه دهیــد بــرای روشــن شــدن ایــن مفاهیــم چنــد مثــال بیاوریــم. 
گام برداشــته  کــه همــواره به ســوی پیشــرفت معنــوی و روحانــی  فــردی 
گرفتــه،  کار  و ترجمــان ایــن حرکــت را در فعالیت هــای روزانــه خــود بــه 
گانــدی اســت. هنگامی کــه بــه بلــوغ رســید، ســبک پوشــش غربــی  مهاتمــا 
ــا لبــاس نخــی محلــی هنــدی  ــرد و آن را ب ک ــود، رد  ــر پذیرفتــه ب ــه قبل ت ک را 
کــرد. دهوتی نشــانه ای بود از تمامی سلسله مســائلی  »دهوتــی« جایگزیــن 
کــه او از جهــت اخالقــی و معنــوی مهــم می پنداشــت. در ســطح سیاســی، 
گانــدی  کــه  ســمبل مبــارزۀ وی بــرای اســتقالل هنــد و مخالفــت بــا راج2 بــود 
آن را ظالمانــه و اخالقــًا غیرقابل پذیــرش می دانســت. عالوه براین، پوشــش 
وی محصولــی بــود از کشــورش که به طور غیرمســتقیم مفاهیمــی از مکان، 
مناســبات فرهنگــی، پایــداری اقتصــادی، اعتمادبه نفــس و خودمختــاری 
کارگاه هــای  را بــه مــردم روســتاها می رســاند. او تــالش فراوانــی بــرای احیــای 
کوچــک ریســندگی و بافندگــی در مناطــق روســتایی هنــد داشــت تــا بتوانــد 
کنــد و ایــن  از ایــن طریــق، فرصت هــای شــغلی رضایت بخشــی را ایجــاد 
به معنــای درآمدزایــی بــرای فقیرتریــن بخــش جامعــه بــود. ثمــرۀ ایــن 
کــه  تــالش، نــوع خاصــی از پارچــۀ وطنــی )خــدی( و لبــاس دهوتــی بــود 
کــه  توســط همیــن قشــر از جامعــه اســتفاده می شــد. ازایــن رو، انگیزه هایــی 
کرامــت انســانی،  عمیقــًا ریشــه در ارزش هــای اخالقــی و معنــوی، حقیقــت، 
کیفیت ذات محصول نهایــی را ارتقا  احتــرام، دلســوزی و انصــاف داشــتند، 

.)Gandhi, 1929, pp. 439 - 446( بخشــیدند
به عنــوان نمونــۀ دوم، اجــازه دهیــد خودروهــای عصــر معاصــر را در نظــر 
بگیریــم. خــودرو طراحــی می شــود تــا بیانگــر مفهــوم ســرعت، جســارت، 
مــوارد  ایــن  ارزیابــی  بــا  باشــد.  اعتبــار  و  راحتــی، تجمل گرایــی  امنیــت، 
کــه بیــان ســرعت در قالــب فــرم بســیار مناســب، امنیــت  می توانیــم بگوییــم 
کیفیــت بــاال در تولیــد به منظــور رســیدن بــه  و راحتــی سرنشــینان مهــم و 
گرفت  کارکــرد موردنظــر ضــروری به نظــر می رســد. بنابراین، می تــوان نتیجه 
کتورهــا درســت و به طــور اخالقــی تصدیــق شــده اند. ازســوی دیگر،  کــه فا
بیــان ســرعت مفــرط و جســارت و تجمــل و منزلــت، متبادرکننــدۀ مفاهیــم 
کــه خــود نقطــۀ  پوچــی، مقــام، بی توجهــی بــه دیگــران و بی عدالتــی اســت 
ک معنــوی و اخالقــی قرار دارد. بدین گونه، برای آنکه محصولی  مقابــل ادرا
معنــادار باشــد، بایــد از منظــر حوزه هــای هستی شناســی، ماوراءالطبیعــی و 
گیــرد. درنظرگیــری ایــن مــوارد نه تنها بایــد در مورد  معنــوی موردتوجــه قــرار 
ــا درنظرگیــری خلــق،  خــود محصــول به لحــاظ وجــود فیزیکــی آن، بلکــه ب

تولیــد، مصــرف و پایــان مصــرف آن صــورت پذیــرد.
ــوده،  ــخ ب ــی در طــول تاری ــب معنــوی و عقالن ــر مکات کث ــز ا آنچــه مــورد تمرک
ترجمــان جســت وجو بــرای معنــا در فعالیت هــای روزمــره مــا بــوده اســت. 
ایــن مکاتــب، لــزوم تعهــد بــه عشــق، عدالــت، تکریــم و دلســوزی را در مســیر 
کوششــی بــه ضــرورت،  ایــن جســت وجو بیــان می دارنــد. ازایــن رو، چنیــن 
بــه ارزیابــی و انطبــاق دائمــی روش هــای طراحــی و تولیــد، از مصــرف منابــع 
بــا ارزش هــا،  تــا بتواننــد  نیــاز دارد  و فراینــد متریال هــای استفاده شــده 
جســت وجو  از  نشــئت گرفته  اخالقــی  جهت گیری هــای  و  مســئولیت ها 
بــرای معنــا منطبــق شــوند. بــه ایــن طریــق، روش هــا و محصــوالت مــا 
به مــرور بــا جهــان و مــردم به طــور مناســب تری انطبــاق پیــدا می کننــد. 
عالوه برایــن، مــا بــه تکامــل روش هــای صنعتــی، زندگــی و از همــه مهم تــر، 
کمــان می پردازیــم تــا ایــن تکامــل بــه پیشــرفت درونــی  طــرز تفکــر و ادرا
کنــد. به عبارت دیگــر، مــا  کــرده و آن هــا را بازســازی  کمــک  و معنــوی مــا 
که نشــئت گرفته، نشــانگر و حمایتگر  محیــط مــادی ای را تکامــل می دهیم 
روش هــای زندگــی پرمعناســت. ایــن پیشــرفت بــا آنچــه قبل تــر در اینجا ذکر 

شــد، متفــاوت اســت؛ ایــن تکامــل انســان، تکامــل به ســوی بلــوغ معنــوی 
و بالقــوۀ انســان اســت. از منظــر طراحــی، ایــن طــرز تفکــر ایــن مطلــب را 
کــه آنچــه اســاس و پایه هــای ضــروری تصمیم گیــری را  متبــادر می ســازد 
شــکل می دهنــد، همیــن معنویــت، شــناخت از هســتی و اخــالق اســت. 
خــاص  جنبه هــای  طراحــی،  دانــش  پایه هــای  طراحــان،  توانایی هــای 
گــر  کم فــروغ هســتند؛ ا یــک پــروژۀ مشــخص، به حتــم، ضــروری امــا بســیار 

ــا و مفهــوم در آن هــا سســت باشــد پایه هــای معن

هم بستگی
ک  کنیــم و چگونــه از خــا کنیــم چگونــه زمیــن را حفــر  اینکــه فرامــوش 
 Gandhi, 1982, p.( کرده ایــم کنیــم؛ یعنــی خــود را فرامــوش  بهره بــرداری 

.)15
کــه مــا  بــرای شــروع خلــق محصوالتــی پرمعنــا و پایــدار، ضــروری اســت 
ایــن  بپردازیــم.  هم بســتگی  از  مفهومــی  بازیابــی  شــاید  و  پــرورش  بــه 
هم بســتگی، در فراینــد طراحــی، در روش تولیــد و در ذات اشــیا بــه ایــن 
بــرآورده ســازند و  را  کارکــرد مفیــدی  نه تنهــا  کــه محصــوالت  معناســت 
ــه  ــد، بلک کنن ــتغال زایی  ــد و اش ــانه رون ــت محیطی را نش ــای زیس دغدغه ه
همچنیــن ارزش هــای واالی انســانی را دربرگیرنــد و بــه مــا امــکان دهنــد تــا 
کــه ثمــرۀ تــالش بشــر هســتند، درگیــر شــویم و  ــا آن هــا به عنــوان اشــیائی  ب

کنیــم. هم بســتگی و وابســتگی زیــادی را بــا آن هــا تجربــه 
گــر اصالــت، صــادق بــودن بــا خــود و بازیابــی حــس وجــودی خــود اســت،  ا
ایــن  بدانیــم  کــه  یابیــم  دســت  اصالــت  بــه  می توانیــم  درصورتــی  تنهــا 
 Taylor, 1991, p.( ــر اتصــال می دهــد کلیتــی بســیار فرات ــا  احســاس مــا را ب
91(. ایــن حــس »هم بســتگی« بایــد در تمامــی مراحــل چرخــۀ زندگــی 
محصــول یعنــی مرحلــۀ طراحــی، مصــرف و حتــی در پایــان مصــرف به وقــوع 
ــی  ــدد. به منظــور تســهیل ایــن هــدف، نقــش طراحــان بســیار حیات بپیون
کشــف و نشــانه  اســت. رســالت طراحــان اســت تــا در طراحی هــای خــود بــه 

معنا
به دســت  می خواهیــم  ازآنچــه  بایــد  هم بســتگی،  ایــن  رشــد  به منظــور 
کلی تــر، می توانیــم اذعــان  آوریــم، تصــور معینــی داشــته باشــیم. به عبــارت 
کنیــم، هدفمــان خلــق محصوالتی پرمعناترســت. اما »پرمعنا« بــا توجه به 

محصــول و طراحــی محصــول بــه چــه مفهــوم اســت؟
گــر در بطــن »جســت وجو بــرای معنــا« درک شــود، نمــودی  »معنــا« ا
بنیادی و ژرف از انسان بودن است. مایکل لرنر )p. 29 ,1997(، درراستای 

ســنت های فلســفی و عقالنــی، »معنــا« را این گونــه تعریــف می کنــد:
بلکــه  اجتماعــی؛  نــه  و  اســت  روان شــناختی  مفهومــی  نــه  معنــا   ...«
مفهومــی هستی شــناختی، ماوراءالطبیعــی و معنــوی اســت.« ایــن تعریــف 
کــه مــا می توانیــم بــا در نظرگیــری افــکار و اعمالمــان در  یــادآور می شــود 
ارتبــاط بــا اولویت هــای هستی شــناختی، ماوراءالطبیعــی و معنــوی، بــه 
کــه  درک مفهــوم و مقصــود »محصــول پرمعنــا« دســت یابیــم. محصــول 
ــا رایانــه باشــد، ممکــن  ــا یــک چــراغ مطالعــه و ی می توانــد یــک صندلــی و ی
اســت به خودی خــود هیچ گونــه ارتبــاط مســتقیمی بــا هستی شناســی و یــا 
کاربــردی و بــی روح  معنویــت نداشــته باشــد؛ باوجودایــن، حتــی یک شــیء 
کــی معنــوی و ماوراءالطبیعی باشــد.  نیــز می توانــد بازتــاب و دربرگیرنــدۀ ادرا
درصورتی کــه همــۀ جنبه هــای مفهومــی آن، طراحــی و ســاخت آن، همــراه 
گرفتــه شــوند. در اینجــا  و هماهنــگ بــا پتانســیل های واالی مــا در نظــر 
بــه جســت وجوی دائمــی بــرای معنــا اشــاره می کنــم؛ ســؤال فناناپذیــر 
کــه در آن هــا   )Huxley, 1945( و یــا فلســفۀ جاودانگــی )Needleman, 1994(
نــوع بشــر همــواره بــه هــر شــکل و یــا اشــکال دیگــر ترســیم می شــده اســت. 
کوشــش، ریشــه در ماوراءالطبیعــه و به طــور منطقــی در مشــخصات  ایــن 
زندگــی و ســاختار اخــالق ریشــه دارد )Huxley, 1945, p. 16( و بــر مفهــوم 
خوبــی و فضیلــت متمرکــز اســت. فضیلــت یعنــی بــودن در وضعیــت اتخــاذ 
ــه مــا اجــازه می دهــد  ــه ب تصمیم هــای صحیــح )Mackie, 1977, p. 186(ک
میــان آنچــه خــوب و بافضیلــت اســت و آنچــه زیــاده افراط وتفریــط اســت، 
تمایــز قائــل شــویم. ایــن امــر پایــه و اســاس اخــالق و ســؤال »چــه بایــد 
بکنیــم؟« اســت. ایــن مســائل در مــورد همگــی مــا و البتــه طراحــان نیــز 
کشــمکش های مــا بــا افــراد دیگــر و راه هــای  صــادق هســتند. ایــن مســائل 
تأثیــر مــا بــر جهــان را شــامل می شــوند. در شــاخۀ طراحــی محصــول و 
تولیــد، پیامدهــای تصمیمــات مــا اغلــب از مــا جــدا هســتند. بااین وجــود، 
به طورمســتقیم، تصمیمــات مــا در مجموعــه ای از فرایندهــا جایگــذاری 
کــه به نــدرت اســتثماری نبــوده و یــا ازســوی دیگر،  می شــوند. فرایندهایــی 
افــراد را به طورعکــس تحت تأثیــر قــرار می دهــد و امــکان دارد اثــرات منفــی 
محیط زیســتی برجــای بگــذارد. به عنــوان طــراح، مــا حــق انتخــاب داریــم 
ــم، دوری  ــام می دهی ــه انج ک کاری  ــی از  ــوان بخش ــائل به عن ــن مس ــا از ای ت

تمایز بین »معنا« و »اهمیت به دست آمده«
کــه بــه شــیء در طی شــکل گیری، طراحی  عالوه بــر و مســتقل از هــر معنایــی 
کاربــر و صاحبــش  و ســاختش تعلــق می گیــرد، آن شــیء از نــگاه و دیــد 
اهمیتــی را به دســت مــی آورد. ذات ایــن اهمیــت بــه موقعیت هــای خاصــی 
بســتگی دارد؛ موقعیت هــای اجتماعــی و روان شــناختی؛ به عنوان مثــال، 
یادگاری هــا و میراث هــای خانوادگــی بــرای افــراد اهمیــت دارنــد؛ زیــرا بــا 
ــر شــیئی  گ ــراد و اتفاقــات خاصــی مرتبــط هســتند. بااین وجــود، حتــی ا اف
بــرای شــخص یــا اشــخاصی اهمیــت داشــته باشــد، لزومــًا دلیــل نمی شــود 
کــه برایشــان اهمیــت معنــاداری داشــته باشــد )در اینجــا منظــور معنویــت، 
هستی شناســی و درک ماوراءالطبیعــه در ذات شــیء اســت(. پرمعنــا بــودن 
گــر  ایــن اهمیــت در مــورد یــک شــیء بــه ذات ایــن اهمیــت برمی گــردد. ا
بــر پایــۀ ارزش هــای منطبق بــر جســت وجو بــرای معنــا، ازجملــه عشــق، 
همــدردی و نیکــوکاری باشــد، می توانیــم اهمیــت شــیء را پرمعنــا بدانیــم؛ 
گــر ایــن  زیــرا ذات ایــن شــیء معنــوی و ماوراءالطبیعــی اســت. باوجودایــن ا
اهمیــت برپایــۀ ارزش هایــی خــالف ارزش هــای ذکرشــده در بــاال همچــون 
غــرور، مقــام، نخبه گرایــی، خودخواهــی و غیــره باشــد، می توانیــم ایــن 

ــم. ــا بدانی ــت بنیاد و بی معن ــت را سس اهمی

معنا، تجربه و طراحی
بیــان و ابــزار ظهــور معنــا در طراحــی و تولیــد اشــیای ســودمند توســط 
ســادۀ  جمع بنــدی  بــا  می پذیــرد.  صــورت  تجربــی  و  کل نگــر  فراینــدی 
جنبه هــای مختلــف چــون اقتصــاد، بهــره وری، مســئولیت محیط زیســتی 
کــرد. محصــوالت از  ایــن مهــم را بیــان  آثــار اساســی آن هــا نمی تــوان  و 
طریــق ماتریکســی پیچیــده از نیــات، انگیزه هــا، تصمیمــات و فرایندهــا پــا 
بــه هســتی می گذارنــد. تمامــی اجــزای ایــن ماتریکــس بایــد موردبررســی 
گرفتــه و در صــورت لــزوم تغییــر داده و اصــالح شــوند تــا بــا رویکردهایــی  قــرار 
کــه اولویت هــای محیط زیســتی، اخالقــی و معنــوی مــا را موردحمایــت 
کــه تجربــۀ  قــرار می دهنــد، هم راســتا شــوند. تنهــا در ایــن حالــت اســت 
ــه جهــت فرایندهــا و به عنــوان شــیئی مــادی،  آنکــه محصــول چیســت، ب
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بنابرایــن تمامــی جنبه هــای  پیــدا می کنــد.  بــه معنــادار شــدن  شــروع 
کــه در پــس  گیــرد. از انگیزه هایــی  خلــق محصــول بایــد مــورد ارزیابــی قــرار 
خلــق و ایجــاد آن قــرار دارد تــا انتخــاب متریــال، توســعۀ فــرم؛ از تجربــۀ افــراد 
گرفتــه  کــه در طراحــی در نظــر  درگیــر در خــط تولیــد تــا تجربــۀ اســتفاده 
شــده و درنهایــت از سرنوشــت نهایــی محصــول؛ یعنــی دور ریختــه شــدن؛ 
به عنوان مثــال، در طــی مراحــل تولیــد و ســاخت، معنــا بایــد در تجربــۀ افراد 
مرتبــط بــا ایــن مراحــل یافت شــود. تجربــۀ تولید و ســاخت در نزد ایــن افراد 
می توانــد باالبرنــده و بالنــده باشــد و یــا بــه افــراد همچــون چرخ دنده هایــی 
کســب  بــرای پیشــبرد فراینــد نــگاه شــود؛ ایــن یعنــی انســان زدایی بــرای 
کثــر راندمــان. مجموعــۀ تجربیــات و اتفاقــات به هــم مرتبــط،  ســود و حدا
محصــول را تشــکیل می دهــد و باطــن ایــن تجربیــات و اتفاقــات در باطــن 

شــیء خلق شــده آشــکار می شــود.
تجربــۀ  ثمــرۀ  محصــول  از  زیبایی شــناختی  تجربــۀ  ازایــن رو، 
کــه به وجــود ایــن محصــول ختــم  تصمیم گیری هــا و روش هایــی اســت 
گــر ایــن تصمیمــات و روش هــا بــا مالحظــه و متفکرانــه انتخــاب  شــده اند. ا
گر به ارزش های بالقوه و واالی ما احترام بگذارند؛ درنتیجه  شده باشند؛ ا
کیفیات را توســط ارزش های زیبایی شناســی خود  حصــول ایــن ارزش هــا و 
بــه نمایــش می گــذارد. ایــن تجربــه، آنالیــزی شــیءمحور و علمــی نیســت؛ 
که در ســطح عاطفی و حســی  کل نگر اســت  بلکه بیشــتر فرایندی درونی و 
از محصــول،  پرمعنــا  زیبایی شــناختی  تجربــۀ  بنابرایــن  درک می شــود. 
کاربــر را بــه تصمیمــات و فرایندهــای  کــه  تبدیــل بــه عنصــری می شــود 
ک معنــوی و ماوراءالطبیعی اتصــال می دهد؛ تصمیمات  هماهنــگ بــا ادرا
ــند. ــت باش ــظ محیط زیس ــئول و حاف ــًا مس ــد اخالق ــه بای ک ــی  و فرایندهای

نتیجه گیری
روشــی  حاصــل  مــدرن،  جامعــۀ  در  »بی معنــا«  محصــوالت  ازدیــاد 
کوته فکرانــه، ناقص و غیرمرســوم در درک جهان اســت. رویکردهــای ابزاری 
و کاهــش مصــرف مــا بــه مقولــۀ طراحــی، مصــرف و دور ریختــن محصوالت، 
از جنبــۀ اجتماعــی بســیار مخــرب  از جنبــۀ محیط زیســتی و هــم  هــم 
بوده انــد. از اواخــر قــرن بیســتم، نامتناســب بــودن دورۀ مدرنیســم به طــور 
فزاینــده ای پدیــدار شــده و راه هــای جدیــدی بــرای تعبیــر جهــان پیرامــون 
گرفته انــد. پیشــرفت  کتشــاف قــرار  مــا در تمامــی بخش هــای جامعــه مــورد ا
و توســعۀ فلســفه های پســت مدرن، تمایــل دوبــاره بــه معنویت گرایــی، 
بیــداری فمینیســم، بــه پاخیــزی گروه هــای به حاشــیه رانده شــده، افزایش 
ک مــا  گاهــی محیط زیســتی، همگــی نشــانه های تغییــر در فهــم و ادرا آ
هســتند. بخش هــای طراحــی و تولیــد بایــد ایــن تغییــرات را تکریــم داشــته، 
بــه آن هــا پاســخ دهنــد و راه هایــی را بــرای اســتفاده از ایــن فهــم جدیــد در 
گیرنــد. ایــن مهــم محقــق نمی شــود، مگــر بــا  کاری شــان در نظــر  فراینــد 
کــه در  کاالهایــی  کاالهــا؛  کل نگرتــر بــه تولیــد  گســترده تر و  اتخــاذ رویکــردی 
گاهــی بیشــتر، حساســیت بیشــتر و مالحظــات بی شــماری  خلــق آن هــا آ
ــر فرایندهایمــان می توانیــم  ــه و تغیی ــی نقادان ــا ارزیاب نهفتــه باشــد. تنهــا ب
کــه ارتبــاط بســیار بیشــتری بــا افــراد،  دســت بــه تولیــد محصوالتــی بزنیــم 
کننــد. بــا همگام ســازی روش هایمــان بــا  جوامــع و محیط زیســت برقــرار 
اولویت هــای معنــوی، اخالقــی و محیط زیســتی، می توانیــم محصوالتــی 
کــه در ذات و حتــی در طــی فرایندهــای منجــر بــه وجودشــان،  کنیــم  تولیــد 

ظهــور معنــا باشــد.
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