
 چکیده

وصیف این تی آنها دارد و با ابزاری به نام دیزفرهنگ هویتاست. آینده ای که ریشه در این مقاله در رابطه با آینده جوامع 
یگر و ارتباط آنها با یکد دیزاینو  فرهنگ، آیندهدر واقع در این بحث، پی بردن به مفهوم سه موضوع کلیدی  می گردد.

دیزاین  لی این نوشتار بر موضوعالبته تمرکز اص اله سعی شده به آنها پرداخته شود.نکته ای اساسی است که در این مق

سوغاتی »کارگاه آموزشی  که حاصل« ایران -دانشگاه هنر اصفهان»آثار دانشجویان  برخی از با بررسی دارداست که سعی 
 2«نظرورزانه ندیزای»که با رویکرد  این مطالعه پی ببرد. خودجامعه  ۀبه آیند ایرانی نوع نگاه یک دیزاینر بهاست،  1«از آینده

امعه و نیز نگی جآینده از منظر یک دیزاینر، داشتن درک کافی از هویت فره تاثیرگذار در توصیفنشان میدهد که  است،
ی آینده فرهنگ را به خوب دیزاین در و تاثیرگذاری جایگاهمی توانند  ، دو رکن اساسی می باشند که3قدرت خیال پردازی
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 مقدمه

د به ختم می شود. فعالیتی که خود را محدو برای انسان فعالیتی پر از چالش است که نتیجۀ آن به ارزش آفرینی ،دیزاین
یی را ایجاد می کند، سوال های را پاسخ می در این سیر، نقد می کند، سوال هازمان نمی کند و در زمان سیر می کند. 

 ۀدهد و درنهایت رویکردهای نوینی را خلق می کند. بی شک این ویژگی هاست که باعث شده دیزاین در مورد آیند
از طرفی، زمانی که در مورد انسان حرف می زنیم نمی توانیم از مسئلۀ مهمی نظیر فرهنگ  بشری نیز واکنش نشان دهد.

نابراین با مسئله ای چند وجهی روبرو می شویم که هر وجه آن به تنهایی نمی تواند گویای هدف ما از این عبور کنیم. ب
انی در دل خود معدر این میان شکل می گیرد که  نظرورزانه دیزایننظیر  موضوع باشد. به همین دلیل مفاهیم جدیدی

بررسی وجوه مختلف این مسئله، اندیشه ها را به تفکر دوباره در این مقاله تالش بر این است تا با  .بسیاری به همراه دارد
 وادار کنیم.

 

 آینده

یکی از پدیده های بسیار مهمی که همواره در زندگی بشری حضور داشته است، تغییر بوده است. تغییر در تمامی جنبه 
شده دغدغه و نگرانی در مورد  های زندگی که امروزه سرعت بسیار باالیی دارد. در سال های اخیر، این تغییرات باعث

آینده بیشتر گردد و در نتیجه ذهن تحلیلگران و متفکرین زیادی از حوزه های مختلف با این موضوع درگیر شود. 
خیلی و سایر ت -اندیشمندان حوزه فلسفه و جامعه شناسی با نوشته های خود، اندیشمندان حوزه سینما با فیلم های علمی

موضوع پرداختند و پرسش هایی درباره دورنماهای علمی، فرهنگی و اجتماعی ر خاص خود به این اندیشمندان نیز از منظ
اتفاقات منجر به شکلگیری بستری شده است که اندیشمندان دیدگاه های خود را با لحن و این درنهایت  پیش کشیدند.

کنند و همگان را به تفکری نظام مند  نسبت به روند های در حال پیدایش در حوزه های مختلف ارائهمحتوای انتقادی 
دعوت کنند. البته در این میان دیدگاه های متعارضی نیز ارائه شد که منجر به مناقشاتی گردید که چهارچوب این مباحثه 

 را پخته تر کرد.



نیم، ک ای که دنبال میپس کنش ما در آینده .سازندآینده را می .آینده موضوع دوردستی نیست که کشف شوددرواقع 
ده دخالت گر باشیم و به این صورت در آینگیرد و ما باید کنشوگو شکل میتأثیرگذار است. آینده بر اساس کنش و گفت

ناه بردن به پ ،نگریآیندهآینده نگری یا آینده پژوهی نمونه ای از همین کنش هاست. البته نباید فراموش کرد که  .کنیم
 .پژوهی خلق دغدغه و مسئله استندهدغدغه نیست. اتفاقا آییک دانش بی

بیند و بدون ی وضعیت گذشته میاست که آینده را ادامه 5سه نگاه در مطالعات آینده وجود دارد، نگاه اول نگاهی انفعالی
خواهد آینده را بر اساس است و کنشگر می 6خواهد آینده را بر اساس گذشته بشناسد. نگاه دوم، نگاه فعالهیچ کنشی می

ساز است که به یا آینده 7سازهای گذشته بسازد و در واقع به نوعی بازسازی آینده است؛ اما نگاه سوم نگاه فرصتروش
های مختلف علوم را مدنظر گیرد و به نوعی تالقی دادن حوزههای مختلف قرار میکشد حوزههای مختلف سرک میحوزه

نسبت  .ندهیم، آینده ای ساخته نخواهد شدرسیم و گفتگو را شکل به این نقطه تالقی ن تا زمانی که ]1[ د.دهمی قرار
 .گیردشود یعنی از جایی که ارتباط و گفت وگو شکل میآینده پژوهی و ارتباطات هم از اینجا شروع می

 

 فرهنگ

سخن گفته شده و همچنان مورد بحث است، فرهنگ می باشد. بسیار یکی از مهمترین مفاهیم بشری که در مورد آن 
به تعبیری که اولمان بکاربرده و بسیاری از متفکران از وی نقل انسان موجودی فرهنگی است و فرهنگی زندگی می کند. 

هیچ خصلت و پدیده انسانی فردی و جمعی  «انسان ،فرهنگ است و هر جا فرهنگ ،هر جا انسان باشد» کرده اند

 اما فرهنگ چیست؟  ]2[ فرافرهنگی وجود ندارد.

مفهومی ارزشی و هنجارین دارد و از مفهوم فرهنگ در دوره باستان تمایز می یابد. این  ،مفهوم فرهنگ در برداشت مدرن
تغییر معنا به ویژه در این امر مشخص می گردد که اوال فرهنگ بشری به عنوان حاصل تکامل و رشد بشر در مقابل 

لکه به مثابه ، بقرار نمی گیرد« افراد » با   اندیشیده می شود و ثانیا فرهنگ در ارتباطوضعِ )موهومِ( طبیعی نخستین وی 

تلقی می گردد. بدین ترتیب فرهنگ جایگاه واسطی میان   «اخالقی یک کلِ اجتماعی – وضع معنوی»امری مربوط به 
مور گرفتار در ا  «تمدنِ»دانه از پیدا می کند؛ چنانکه مثال کانت حدود فرهنگ را نقا« اخالق»و « طبیعت حسی بشر»

می گردد: او در  باز  «یوهان گوتفرید هردر»تحول مجدد معنای مفهوم فرهنگ به  .ظاهری و سطحی متمایز می گرداند

صورت »فرهنگ را نه به عنوان شیوه زندگی عادی اخالقی، بلکه به منزله   «تاریخ بشرفه اندیشه هایی در باب فلس»کتاب 

 ]3[ می کند. در یک دوره تاریخی تعریف« کلخاص حیاتی یک 

دگی ، فرهنگ را به دلیل پیچیاز اندیشمندان بسیاریبا وجود تعاریف زیادی که ارایه شده، همچنان الزم به ذکر است که 
 انند.داز این رو مفهوم فرهنگ را همانند مفهوم عشق، تعریف گریز می دانند.مفهومی و گستردگی آن، همنشین عشق می

 است که هر جامعه ای هویت فرهنگی خاص خود را دارد که حاوی الگوها و ارزش های خاص خود نیز هستند.بدیهی 
ه، در همین رابط زمانی که دو فرهنگ مختلف مقابل هم قرار گیرند، چطور باید با هم تعامل کنند؟ اما سوال اینجاست

 م که از آن با عنوان فلسفه میان فرهنگی یاد می شود.فلسفه روبرو هستی ۀامروزه در باب فرهنگ، با اصطالحی نو در حوز
براساس تعریفی که از تئوری یا فلسفه میان فرهنگی ارائه شده، واقعیت جهان امروز این است که ما در دوره ای با 

 .خصوصیات چند فرهنگی زندگی می کنیم و فلسفه میان فرهنگی، تبیین تئوریک این واقعیت چند فرهنگی است



ای دت علوم غربی و الگوهسلطه طوالنی م به در چند دهه اخیر کهاست انتقادهای تندی ، مفهومگیری این  ریشه شکل
فلسفه میان فرهنگی با برداشتی مشترک از شرایط دنیای معاصر در پی تدوین و تنظیم اصولی برای . نظری آنها، وارد شد

لسفه در پی ایجاد سیستمی در جهان است که فرهنگاین فدر واقع  ]2[ .ستهامفاهمه، گفتگو و همزیستی بین فرهنگ
بلکه « تحمل دیگری»است. تساهل نه به معنای  8این گفتگو، تساهل مهمویژگی . ها را به گفتگو و تبادل افکار فراخواند

و این می طلبد که هرگروه به جهان بینی خود نگاه « برای دیگری نیز به اندازه خود حقی قائل شویم»بدین معنا که 
معتدل تری داشته و ایده های خود را کران مند ببیند نه بی کران، از دیدگاه این واضعان، تا چنین فضایی ایجاد نشود 

 ]2[د. بستری برای گفتگو فراهم نخواهد ش

و بدون تصور غیری که متفاوت از ما می  در زمان ما دیگر نمی توان بدون اندیشیدن به دیگریواقعیت این است که 
هایی جز فرهنگ ما حجت موجه برای مطلق نبودن حقیقتی  یشید و حکم کرد. وجود دیگری و وجود فرهنگاندیشد، اند

لف را به های مخت برخاسته از فرهنگ فلسفه میان فرهنگی همه متفکرانِ ،است که ما بدان اعتقاد داریم. به نظر کیمرله
پس همراه با کوشش برای فهم سنت و فرهنگی که در آن زاده  ها و مواضع خویش دعوت می کند. تواضع در دیدگاه

ایم، باید به تصورات خویش نسبت به دیگران که صرفا با اتکاء به درون مایه های فرهنگ ایم و بدان خو گرفتهشده
شدن  تکمیل ایم به دیده تردید بنگریم. تصورات ما از خویشتن و از دیگری همواره در حال اصالح وآوردهخویش بدست

فتگو از آن گ طرفین تمامی و ای نیستاست. هیچ پایانی برای گفتگو و هم سخنی با دیگری نیست. در گفتگو بازنده
 ]2[ مند می شوند.بهره

 
 دیزاین

 این موضوع بیش از هر چیز بدان معناست که تمامی ، محصول فلسفۀ دوران خردگرایی است.فعالیتدیزاین به عنوان یک 
توان گفت  بنابراین می ، بر اندیشه و فلسفه ای نظم یافته و مبتنی بر ساختار فکری استوار هستند.زاینآموزه های دی

 ]4[است.  در راستای تغییر دیزاین، فعالیتی خردگرایانه

در  از تحسین همراه با ترس ولی من معموال خود را در مقابل محصول نهایی طراحان، در حالتیدونالد نورمن می گوید: 

دلربایانه دارند که با نوعی ظرافت  طراحان نسبت به دنیا، نوعی رویکرد ساده لوحانه ولی .کنمحال رضایت پیدا میعین 
ه آورد، که شاید بهنری و حتی نوآورانه و نامتعارف همراه است. راه حل آنها ظرافتی دلپذیر و بینشی جدید به وجود می

چه چیزی باعث این ترس و لذت همزمان می  د.ریایی آنها باش یگر بیاز طرف د دلیل کمبود اطالعات تخصصی آنها و
و عمقی نسبت به محتویات زمینه ای که  شود؟ طراحان به عنوان صنعتگر آموزش داده شده اند، بدون هیچ علم حقیقی

آن  ست که باا از کمبود اطالعات تخصصی آنها و از طرف دیگر اعتماد به نفسی در آن کار می کنند. ترس من ناشی
تواند بینشی به وجود آورد کمبود اطالعات می  مشکالت دنیای شان دارند. حل های شاهکارانه در موردادعای ارائه راه 

 ۀشد ندیزایمحصوالت که طراح را به سمت درک بیشتر مسئله راهنمایی کند، از این روست که باعث لذت بردن من از 

 ]17[ شود.آنها می

ین می توان گفت: دیزاین به عنوان یک مفهوم ابعادی چندگانه دارد. گستردگی این ابعاد، نشان در مورد چیستی دیزا
دهندۀ پیچیدگی و زمینۀ آن است. با در نظر گرفتن این موضوع، کارهای گرافیکی و عکاسی را به عنوان آثاری دو بعدی 

رفت. سیستم ها، خدمات و تجربه را که المان می توان توصیف کرد. محصوالت را به عنوان آثاری سه بعدی می توان پذی
انسانی با خود به همراه دارند، به عنوان آثاری چهاربعدی باید تعریف کرد و وقتی که فاکتور زمان نیز اضافه می شود، 



. با در نظر گرفتن توضیحات قبلی و مفاهیم ارایه شده، می توان ]18[ دیزاین پنج بعدی مطرح می شود، مثل استراتژی
 واقع حوزه ای از دیزاین که ما در این نوشتار در مورد آن صحبت می کنیم، حداقل پنج بعد دارد. گفت در

 ۀ مفاهیم سو گانۀ فوق می پردازیم.در ادامه به بررسی ارتباط دو سوی 

 ارتباط دوسویه آینده و فرهنگ

است.  اخل فرهنگی اوج گرفتهجهان دستخوش تحوالتی بسیار جدی است، مرزهای سنتی از بین رفته وتدواضح است که 
گیری به نظر می رسد یک نوع همزیستی درحال شکل .نظامی جدید را می طلبد ،بنابراین رویارویی با پدیده های فرهنگی

 ش تمایزات و گسترشاجتناب ناپذیر به دنبال کاه ۀها در یک پروژه یا پروس ها و تمدن فرهنگ ،است که براساس آن
معاصر، به خصوص در حوزه فرهنگ، دیگر نمی تواند بدون داشتن تصویری  اندیشمنداوصاف،  د. با ایناشتراکات هستن

 های درستی از موضوعات برسد. از آینده به نتیجه و دریافت

 که آیندۀ می کند مطرح را پرسشاین  «در آمیخته آینده فرهنگ در جهانِ» در مقاله ای تحت عنوان حسین سلیمی
نسبت ا ر و مختلف سه بینش اساسی ،این پرسشبرای پاسخ گویی به او  کدام سو می رود؟فرهنگ در عرصۀ جهانی به 

  ارائه می کند:به مقوله فرهنگ 

نخست نگرشی است که فرهنگ را عاملی هویت بخش می داند که در طول تاریخ بنیادهایش شکل گرفته و  -
ان تمدن ها است. ساموئل هانتینگتون مهم در آیندۀ جهان، پایه های آن تغییرناپذیر و موجب تقابل و چالش می

ترین نظریه پرداز این گروه است. از این نظر فرهنگ به عنوان مبنای اصلی تمدن تحول پذیر نیست و از این 
  .رو تعارض هایی بنیادین را میان تمدن های مختلف در آینده پدید خواهد آورد

داند که در اثر فرایند جهانی شدن از قید هم پیوسته می ای از ایده ها و معانی بهنگرش دوم فرهنگ را مجموعه -
 های در حال تعامل و رقابت بدل کرده است. مرزهای ملی رها شده است و جهان را به سوپرمارکتی از فرهنگ

جهان برساختۀ ایده های انسانی است که فرهنگ ها و هویت ها را شکل می دهند. جهان سوم، نگرش در  -
 .نگ های سه گانۀ آنارشی است که گونه های مختلف تعامالت بین المللی را می سازدامروز متشکل از فره

بر این اساس، سه نگرش مختلف نسبت به فرهنگ وجود دارد که اولی، فرهنگ را موجب گسترش تعارض، دومی فرهنگ 
از این نگرش ها می تواند  اما کدامیک را عامل تعامل و همزیستی و سومی آن را عامل یگانگی در جهان آینده می دانند.

تحلیل »ش ی که با اتکاء به روکمک یکی از شیوه های آینده پژوه تبیین دقیق تری از واقعیت به ما بدهد؟ شاید بتوان با
تدوین شده است، به نگرشی عمیق تر دست یافت. بر اساس روش تحلیل الیه الیه علت ها، آیندۀ  «الیه الیه علت ها

وان در چهار سطح مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: سطح لیتانی؛ سطح نهادی؛ سطح نمادها و فرهنگِ جهانی را می ت
با کاربرد این روش در خواهیم یافت که جهان آینده به لحاظ فرهنگی جهانی  .گفتمان ها؛ سطح استعاده ها و اسطوره ها

ملت ها بر آن کند شده و گونۀ دیگری از -تاست که هویت های بومی در آن حفظ می شوند، اما ابزارهای کنترل دول

 ]5[ .های جهانی شکل خواهد گرفت درهم آمیختگی فرهنگ ها در محیط و شبکه

وع است ما را المللی در حال وقفرهنگ و اتفاقاتی که در عرصه بین ۀترسیم آیندالبته نباید این نکته را فراموش کرد که 
ساز که در وحدت فرهنگ و عوامل راهبردی یکپارچه ۀنداز آینداشناسی وضعیت موجود فرهنگ، چشمبه سوی آسیب

 سازد.رهنمون مینیز فرهنگ آینده اثرگذار است، 



 ارتباط دو سویه آینده و دیزاین

نگری کشف یک آینده معین و محتوم نیست بلکه آینده  ،کند. به این جهتوجود خود را در زمان متحقق می ،بشر جدید
ینده آ و در یک کالم، شوددهیم. آینده با ما متحقق میییم و کاری که برای فردا انجام میپیماوصف راهی است که می

ا به ر این مسیربنابراین بسیار مهم است که طرح های ما مسیر درستی را در پیش بگیرند و  .های ماستتحقق طرح

 ]6[ درستی طی کنند.

 ،مقصد من فالن شهر است ،بهره نبود گفتحکمت بی رفت و به شخصی که در ظاهر ازکسی در راهی می می گویند،
 ،رسمپرسم کی به مقصد میپاسخ مخاطب این بود که راه برو؛ مرد رهرو مکدر شد و گفت من می ؟رسمکی به آنجا می

فت و گگوید راه برو و راهش را گرفت و رفت. هنوز چند قدم نرفته بود که مرد مقیم، مسافر را صدا کرد و به ابه من می
ت. این نوع برخورد کامال عاقالنه اس .رسی. مسافر تعجب کرد و اندیشید که باید با یک دیوانه طرف باشدفالن وقت می

 رسیم.توانیم بدانیم که کی به مقصد میرویم نمیبه هر حال تا معلوم نباشد که ما چگونه و با چه توانایی و سرعتی راه می

 یم.های خود باخبر باشهای خود را بشناسیم و مخصوصاً از تواناییز مهم این است که داشتهنی نگری دهآین در مورد  ]6[

ین ا .می که آدمیت اش در گرو فرهنگ استآد. است آدمی آیندۀ نگرانها  حوزه، همانند سایر حوزهدیزاین به عنوان یک 
 ردها کهیکی از این رویک ن موضوع شکل بگیرد.نگرانی باعث شده در حوزه دیزاین نیز رویکردهای خاصی در رابطه با ای

با اح رویکردی که طر .استنظرورزانه  دیزاین ، با آن روبرو می شویم،دیزاین مطالعات مربوط به آینده در حوزه با بررسی
 یویژه اجایگاه  ،فلسفه ۀدر حوز. این کلید واژه پردازدخود می به شناخت موضوعات محل بحثِ ،وساطت مفاهیم ذهنی

به نکات  کنیم ریشه یابیبه لحاظ معنایی  اگر بخواهیم این واژه را. که مجال پرداختن به آن در این نوشتار نیست دارد
 :می بریمپی جالبی 

گیرد. انسان در آئینه می به معنای آینه، نشأت «Specula» التینی ، از ریشه«لپندار و تخی» Spekulation التین ۀکلم
یز است از چیز دیگری. آن چ شود بازتابیسلما غیر آئینه است. آن چیزی که در آئینه دیده میبیند که مچیزی را می

جود داشته باید نوری و وجود دارد، رسانند که وقتی بازتابیطور غیر مستقیم این معنی را می هر دو این مفاهیم بهچیست؟ 

 ه نیز همینطور است.ماهیت تفکر نظرورزان .]7[ دکنتابد و روشن میمی نوری که باشد؛

ر هگلی است، یعنی پس از سومین مرحلۀ تفک Spekulativ رتفکاز نگاه فلسفی فقط به این نکته بسنده می کنیم که: 
های وضع شده متالشی می شوند، در مرحلۀ فاهمه که وضع تقابل می کند، و پس از مرحلۀ دیالکتیک که در آن تقابل

  .]12[ رفع می شوند و با یکدیگر وحدت می یابندو  امور متضاد حل spekulativ مرحلۀ

 ارتباط دوسویه فرهنگ و دیزاین

ک درک دیزاینرها از ویژگی های فرهنگیِ ی ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ دارد. دیزاین به عنوان یک فعالیت خردگرایانه،
ی حسی برای کاربران کمک قابل توجهی به تغییر چهارچوب های ارزشی و خلق محصوالت سرشار از تجربه ها جامعه،

 دیزایننیاز به راه اندازی رشته دانشگاهی که در بطن خود  ، 10با تکیه بر آراء ویکتور مارگولین 9جولیر .]11[خواهد کرد 

 .]13[فرهنگ را داشته باشد، ضروری می داند

هر فرهنگ بر اساس  فرعنگ و دیزاین تعریف نمود. در همین ارتباط، می توان نوعی رابطۀ دوسویه را میان دو عامل
خصوصیات خود، باعث ایجاد مصنوعاتی می شود و از طرف دیگر این مصنوعات خود باعث ایجاد فرهنگ نوینی در جامعه 



 .]14[م، باورها و آیین های جامعه استومی گردند. از همین رو خلق هر مصنوعی نیازمند تبعیت از شرایط، آداب و رس
است که فرهنگ و سبک زندگی را می آفریند و  در جامعه مدرن، این دیزاینضمن اشاره به این موضوع که  11موالوسی

های یک جامعه را بیان می کند؛ تاثیرات فرهنگ بر دیزاین را سطحی و در حد رنگ و تفکرات، نیازها و آرزوها و ترس 

 .]11[فرهنگ محور می داند  دیزایننبود روش شناسی عمیق در زمینه او این مشکل را نتیجۀ  فرم ارزیابی می کند.

 کمک ،فرهنگ محور با الیه های پروسۀ شناخت دونالد نورمن می تواند به درک موضوع مورد بحث دیزاینمقایسۀ 
طح اگر چه در هر دو سد. قسیم می نمایالیه ها را به سه سطح غریزی، رفتاری و انعکاسی تاین نورمن،  نماید. شایانی

ین ا غریزی و رفتاری، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری احساسی وجود دارد، تنها در الیۀ سوم یعنی الیۀ انعکاسی است که
اسی سطح انعک و درک همراه می شود و عمیق تر می گردند. تفسیر با فاکتورهایی چون آگاهی، تأویل،تاثیرگذاری ها 

ین و تنوع پذیرترین سطح از شناخت است. چراکه این الیه از شناخت، ارتباط مستقیمی با شناخت، در واقع آسیب پذیرتر
در این سطح شناخت است که تفاوت های فرهنگی، باورها و اعتقادهای مردم یک کشور  تجربه، خاطرات و فرهنگ دارد.

بنابراین باید  .]15[ ان می شوندقالب محصوالت معنی پیدا کرده و باعث برانگیخته شدن احساساتی عمیق در کاربر در
 پروسۀ این ترجمان الزم به ذکر است که و در دیزاین تزریق گردند.جنبه های فرهنگی به درستی شناسایی شده 

 مبحثی جداگانه است که مجال جداگانه ای نیز می طلبد. 12)هرمنوتیک در دیزاین(

 ر جامعه ایراند دیزاینو  آینده، فرهنگتالقی سه مفهوم 

و  بینانه بیانگر تصویر واقعهنوز ، ایران در کشور فرهنگ محور دیزاینحوزۀ در  رسد مباحث مطرح شده به نظر می
 چاره آن است که پیش از آنکه به صورت کارشناسانه فهمیده نشده، تعجیلیای نیست و باید بیشتر کار شود. کارشناسانه 

م ه خوبی در این حوزه آغاز شده اماپراکنده و حرکت های البته  آن صورت نپذیرد. ۀاشیانرح جانبدارانه و یا انکار ندر ط
آمیزند برخی سنت را با فرهنگ می ،اگاه نباید این نکته را فراموش کرد کهفقط  در این میان سویی بین آنها وجود ندارد.

لیت پندارند کلیت سنت همان کانگارانه میکوشند که سنت را بر فرهنگ منطبق سازند یا حتی سادهو به عبارتی می
اه کند و هم اینکه جایگمی« عامیانه»رساند و آن را اصطالحا فرهنگ است! چنین خلط مفهومی هم به فرهنگ آسیب می

دانیم سنت )به معنای ساده زیستن گذشته در زمان حال( تنها برد. حال آنکه میسنت را بسیار بیش از آنچه هست باال می
 گیرد.ای است که در زیرمجموعه سازه فرهنگ قرار میاز عناصر سادهیکی 

 نیز سرایت کرده است و اینو دیزاین شود بلکه این آفت به هنر تنها متوجه فرهنگ نمی 13هنیاگراالبته این نگرش کاهش
 زایندیو  نمادی از هنر کوشند به مثابهسطحی هستیم که برخی می و دیزاین هایی از هنرروزها اینجا و آنجا شاهد جلوه

اره اصرار داریم که فرهنگ را در کنار هنر وگاهی نیز مانند یونانیان باستان هم اصیل در چارچوب فرهنگ ارایه دهند.
دانیم ما می ، اما واقعیت این نیست، چراکهداشته باشیم« فرهنگ و هنر»بخواهیم و حتی نهادی دولتی با نام مشترک 

است و دامنه دین در ضمیر و ذهن ما ایرانیان آنقدر فراخ شده که شعاع آن بسیار « دین»ا فراگشت فرهنگ سرزمین م
 رود. فراتر از دامنه فرهنگ به شمار می

نسبتا جدید در ایران سوق  ما را به سوی یک رشته فلسفی و تالقی آن با هنر و دیزاین، مباحث فرهنگیشناخت ضرورت 
، ما همچنان راناما در ای ؛است که به تدریج اوج گرفته ها سال غرب،آکادمیک در  ای که گرچه در محافلدهد. رشتهمی

برخی  هاین اتفاقات باعث شد .قانع هستیم و چندان تمایلی به ارتقای این مطالعات نداریم« مطالعات فرهنگی»به همین 
رفا یهنی )و نه صد و آثاری مفرهنگ جلب شون ۀها به پژوهش در رشته فلسفسال ،دانشجویان و اساتید این سرزمین

 ارائه دهند. ترجمه( 



ر این د اصغر مصلح، استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطباییدکتر علیاز کتابی ارزشمند « فلسفه فرهنگ»به عنوان مثال 
راه ماز جمله استادانی است که دغدغه فرهنگ دارد و به تازگی انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران را به ه او حوزه است.

مروز داشته فرهنگ در ایران ا ۀمسال از د خوانشی نوینیان دانشگاه تاسیس کرده تا بتوانتعدادی دیگر از استادان و دانشجو
 خواهد به این قلمرو وارد شودپیچیده و پنهانی وجود دارد. هرکس می در ایران امروز، مسائل فرهنگیِبه اعتقاد وی باشد. 

باید ابتدا به گستره وسیع و پیچیده فرهنگ ایرانی توجه کند. ورود محققانه به فرهنگ  و اظهارنظر یا اثرگذاری کند،
 منوط به دیدن آن در موقعیت فراگیر فرهنگ جهانی است. ،ایرانی

و عامل فرهنگ و دیزاین وجود دارد. زمانیکه فاکتور سوم یعنی آینده اضافه می شود، ن دعمیقی بی شکافدر کشور ایران 
این مسایل را می توان در سطحی باالتر، در ارتباط با شکاف موجود بین فرهنگ و  یق تر نیز می شود.این شکاف عم

تکنولوژی بررسی کرد که به شکل بسیار واضحی خود را در کشورهای جهان سومی از جمله ایران، نشان داده است. برای 
ی مناسب جهت در هم تنیدن دو عامل فرهنگ کشورهایی چون ایران با سابقه فرهنگی و هنری غنی، به کارگیری روش

و تکنولوژی و به تبع آن دیزاین، بسیار ضروری می نماید. چراکه دخیل شدن فرهنگ در دیزاین می تواند منجر به رفع 
اثرات منفی جهانی شدن شود و به بازیابی هویت فرهنگی و ارزش های بومی در راستای تبادالت بهتر با فرهنگ جهانی، 

  .]8[ نی نمایدکمک شایا

ها و ها و پذیرفتن ضعفلمشک درک و موجود وضع به خودآگاهی به مشروط توسعه، حال در جهانِ در نگریآیندهآغاز 
 ،دانندهای آینده میاز وضع موجود و امکان ی زیادیهاهاست. دانشمندان معموالً چیزبه عهده گرفتن رفع و حل مشکل

 نگریندهآیک و خودآگاهی گردانندگان چرخ علم و عمل و سیاست و توسعه کشور درآمیزد. جای ها باید با دراما این دانستن
 عمومی خالقا و اشتغال و کار و مدرسه و بازار و کوچه وضع و زندگی به نظر با نگریآینده. نیست یگانی مراکز علمیبا در

  .]6[  شودمی اثبات گیردمی صورت عاوضا این در که تحولی با آن نادرستی و درستی و گیردمی صورت

طبق تحلیل برخی از جامعه شناسان و متفکرین از جمله دکتر علی شریعتی، ما در جامعه امروز خود با دو نوع هویت روبرو 
هستیم، هویت منفعل )هویت جمعی اجباری( و هویت فعال )هویت فردی(. هویت منفعل آن هویتی است که ریشه در 

دم ما آن را به عنوان خویشتن خودش حس نمی کنند و توده مردم آن را به فراموشی سپرده است. تاریخ ما دارد و مر
یوند با آن ود را در پبنابراین چنین خویشتنی، هویت فردی نیست بلکه یک هویت اجباری جمعی است که مردم در کل خ

حال در این میان نقش متفکرین جامعه در قبال این خویشتن منفعل و در حال فراموشی چیست؟ آیا نباید  .]9[ می بینند
به نقش فرهنگی و اجتماعی چنین هویتی که تمامی انسان ها و ادیان را به هم پیوند می دهد، اتکا کرد و آن را شناساند. 

 دیزاین در این میان چه می کند؟ 

مهارت  به در ایران، های دیزاین آموزش دیزاین در بیشتر مدارس و دانشگاهبطه با موضوع دیزاین نیز باید گفت: در را
نیست و باید به نحوی که بتواند با دنیای مدرن خود  کافی دهد. این خوب است ولیاهمیت می  های هنر و صنایع دستی

کثر مردم در کشور ایران با مشکالت عدیده ای روبرو هستند و از وضعیت واقعیت این است که ا .دهد، تغییر یابد وفقرا 
ورت در صورتی که این ارتباط را نباید به ص زندگی خود ناراضی هستند. عده ای ریشۀ این مسائل را در فرهنگ می بینند.

ری های تصمیم گیربطی به بحث فرهنگ ندارند و بیشتر به  محض پذیرفت، چراکه واقعا خیلی از مسائل و مشکالت
 از این رو آموزش دیزاین در سطوح باال نیز ضرورت پیدا می کند. کالن مدیریتی مربوط می شوند.

 «سوغاتی از آینده»کارگاه آموزشی بررسی آثار 



د در این آثار را بای است. با رویکرد طراحی نظرورزانه «سوغاتی از آینده»کارگاه آموزشی هدف از این بخش، بررسی آثار 
ز ا تفسیرهای متفاوتی راهمواره که ذهن را به اندیشه وا می دارد و  پارادایمیدر نظر بگیریم. نظرورزانه  دیزاینایگاه ج

 به همراه دارد.  آثار

نظرورزانه دو هدف متمایز را دنبال می کند. اول اینکه مخاطب را قادر می سازد در مورد  دیزایناعتقار دارد  14جیمز آگر

بررسی از این منظر زمانی که آثار دانشجویان ایرانی را  .]16[ و دوم اینکه شرایط رایج امروز را به نقد بکشدآینده فکر کند 
یکی اینکه مفاهیم موجود در این آثار به طور واضحی ریشه در دغدغه ها می کنیم، به نکات جالب توجهی پی می بریم. 

م دارد. نگرانی هایی نظیر جایگاه دین، مذهب، سنت، سیاست، و نگرانی های امروزی آنها و حاکی از آینده ای پر از ابها
که  این آثار زبرخی ا تکنولوژی، حریم خصوصی، طبیعت و تعامل اعضای خانواده با همدیگر. نکته دیگر اینکه از سناریوی

ور از عدم بانشان  شاید قابل دریافت می باشد که و تلخی، یک حس طنز گونه است 15یندۀ آرمان شهرگرایانهمربوط به آ
 می باشد. متصور خودشانآینده های  بهقلبی آنها 

آنها را  16«پل ادراکی»یا به عبارتی  در مورد این آثار به ریشه های مفهومی آنها پی برد می توان با تفکربه نظر می رسد 
 .درگیر می کند و یک زمینه ای را برای تفکر باز می کند ابزاری که مخاطب را با اثر. توصیف کرد

، برخی بازتابی از وضعیت امروز جامعه ایرانی است، برخی با هدف هستندبرخی از این آثار، برداشت هایی ایده آل از آینده 
نقد وضعیت امروز شکل گرفته اند، برخی تکنولوژی در آینده را در راستای اهداف انسانی تعریف کرده اند، برخی مسایل 

اند. البته تمامی این تفاسیر می تواند تنها بخشی از کل ماجرا باشد، چراکه نمی  سیاسی، دینی و سنتی را هدف قرار داده
توان برای این نوع آثار و تفسیر آنها محدودیتی قایل شد و هر کس بر اساس چهارچوب ذهنی خود می تواند تفاسیر 

ر مورد د بستری برای تفکر دمتفاوت تر و حتی تاثیرگذارتری داشته باشد. هدف کلی از این بحث نیز همین است. ایجا
آینده با نیم نگاهی به مباحث فرهنگی جوامع. فقط این نکته را نباید فراموش کرد که قرار نیست آین آثار معرف کاملی 
از هر فرهنگ باشند، بلکه هر کدام تنها برداشتی منحصر به فرد است که ساخته ذهن چند طراح جوان است. ولی می 

 تک تک آنها به جزییاتی از فرهنگ پی برد، نه به کلیت فرهنگ. توان با تحلیل دقیق تر

 پردازیم: یدر ادامه به بررسی دو اثر از مجموعه آثار دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان م

با دنیایی کامال انتزاعی و شاعرانه روبرو هستیم. دنیایی که روابط آدم ها با همدیگر در مقاطع  Feeling Humanدر اثر 
سیار کوتاه تعریف می شود. اساس این کانسپت بر فراموش کردن است. اثری از خاطره به معنای امروزین آن زمانی ب

وجود ندارد. احساسات بوسیله یک محصول زینتی، شبیه سازی می شود. این شبیه سازی به واسطه عکس العمل هایی 
رگونه نچنینی در قالب یک محصولی که فرمی جواهنظیر فشار دادن قفسه سینه اتفاق می افتد. در نظر گرفتن عملکرد ای

 این اثر را نقدی در برابر دنیای مجازی حاکم بر دارد، تقابل زیبایی است. قرارگیری لذت در برابر شکنجه. شاید بتوان
 وپنداری صرفا بر اساس ظواهر ذاتزندگی انسان امروز دانست. انسانی که به سختی از درد همنوع خود خبر دارد و هم

تصاویر اتفاق می افتد. انتخاب آهن به عنوان متریال اصلی این محصول، به نظر کامال هوشمندانه است و به القای حس 
مورد نظر بسیار کمک می کند. ویژگی های فلزی سخت، سرد و با ظاهری کهنه کامال منطبق بر دغدغه های مورد 

 اشاره در این طرح است.



توان داشت، نقد شیء وارگی در دنیای امروزین است. در دنیایی که این محصول  برداشت دیگری که از این طرح می
برای آن ساخته شده، اشیاء هیچ جایگاهی در زندگی انسان ها ندارند. در این کانسپت، تاکید بر خودِ بودن و زندگی کردن 

 .دنیای زندگی با آدم ها استاست، نه اشیاء. طبق گفتۀ طراح، دنیای این اثر دنیای زندگی با اشیاء نیست بلکه 

، استعاره جدایی یا فاصله است. شی واره شدن فقط برای کاال 17وارگییکی از استعاره های مناسب برای مفهوم شی 
نیست بلکه ما انسانها دولت، دین ، نظام های مختلف و حتی قوانینمان را شی واره می کنیم. به جهان بیرونی خودمان 

ر به جدایی می شود حتی جدایی از خودمان. به عنوان مثال در مقوله ی دین، هر چه بیشتر جان می بخشیم و این منج
آن را بیرونی و از خود جدا کنیم به قول لوکاچ ناتوان تر می شویم. این جدایی ها و ایجاد وضعیت انحرافی به دلیل 

ر ایم و دبا دست خودمان ساخته شناخت آلوده و به عبارتی کژشناخت است. این جدایی حاصل شی ای است که خود 

  .]10[بیرون از ما وجود دارد 

ارتباط  ،استعاره دیگری که در شی وارگی مهم است استعاره ارتباط است. شی وارگی ارتباط را از بین می برد. این ارتباط
نسان، با ط بین اارتباط سالم را از بین می برد. از نظر مارکس نیز ارتباط سالم، ارتبا که با خودمان است. یک تحریفی

 انسان و طبیعت است و سرمایه داری است که این جدایی را منجر می شود.

 

 Feeling Humanاثر 

 



 

 Feeling Humanاثر 

ر و ردن در دنیای یکدیگ، هدف اصلی تاکید بر تعامالت اجتماعی افراد با یکدیگر است. سیر کSharing Masks در اثر
به اشتراک گذاشتن اطالعات و احساسات بدون ارتباط کالمی. در این کانسپت، هر شخصی فضای حباب گونه خود را 
دارد که در طول زندگی همراه با اوست و شخص می تواند اتفاقاتی که داخل این فضای حباب وار شکل می افتد را 

نند که چطور باشند، چه بوهایی را احساس کنند و چه صداهایی را بشنوند. در یک آنها می توانند انتخاب ک مدیریت کند.
 جمله اینکه آنها می توانند شخصیت خود را دیزاین کنند.

 

 Sharing Masks اثر



داستان این کانسپت، فضایی تکنولوژیک را در ذهن می سازد که سرعت جابجایی در آن بسیار باالست. آدم ها با یکدیگر 
ارتباطی آنها تنها یک ماسک است. تصور همچین دنیایی چه حسی ایجاد می کند؟ واقعاً  صحبت کالمی ندارند و ابزار

چرا باید احساس را بتوان به اشتراک گذاشت؟ ریشۀ فکری این کانسپت چیست؟ شاید بتوان گفت این اثر اشاره به سرعت 
کم رنگ تری داشته باشند. انگیزه بسیار زیاد گذر زمان در زندگی امروزی دارد که باعث شده عواطف و احساسات نقش 

 های خلق چنین اثری را می توان به صورت موارد زیر بیان کرد:

ضربه هایی که افراد در طول زندگی به لحاظ احساسی متحمل می شوند و شاید کسی را قادر به درک خود   -
تواند در تک ب-ی. البته ریشۀ این مشکالت، ضعف در مسایل فرهنگی است. شاید این محصول هانمی بینند

 آینده این صدمات را به حداقل برساند.

 .داردمشکالت تربیتی و خانوادگی که ریشه در ضعف در برقراری روابط اجتماعی  -

بحثی که یکی از چالش های اساسی مردم در ایران امروزی در زندگی امروز، حریم خصوصی عدم رضایت از  -
در آینده، تکنولوژی چقدر به موضوع با اهمیتی مثل حریم  است. دغدغه صاحبان این ایده شاید این باشد که

 کمک خواهد کرد؟خصوصی 

 

 Sharing Masks اثر

به نظر می رسد اینکه کیفیت نتایج نهایی پروژه ها در چه سطحی قرار گرفته، دغدغه اصلی نبوده است بلکه هدف اصلی، 
ده است. از طرفی دیگر کار تیمی درگیری ذهن طراحان جوان با مسئله آینده در کنار ارزش ها و مفاهیم فرهنگی بو

دانشجوها نیز مانع شخصی سازی اهداف پروژه ها می توانست باشد. آثاری در این مسیر به هدف نزدیک تر شده اند که 
خود داشته اند و به خوبی توانسته اند ترکیب مناسبی از  19و خیال پردازی 18اعضای تیم، مدیریت بهتری بر روی ادراک



از جنبه های مختلف محصول، مفاهیم و نشانه ها از جمله مباحث بصری، فنی، رفتاری، کارکردی  20هبرداشت های آگاهان
 و ... را به عنوان ابزار ارتباطی در اثر استفاده کنند. 

 نتیجه گیری

نده تفکراتی از جنس دیزاین برای آی ابزاری است برای بیان ،نتیجۀ این مطالعات حاکی از آن است که دیزاین نظرورزانه
ه واسطۀ چراکه ب مهیا می کند. که مهمترین هدف آن است، و زمینه را برای گفت و گو شکل می گیردفرهنگ  برپایۀکه 

به  دیزاین نظرورزانه و تفکر مربوطدر حقیقت  و درپناه آن اندیشه فربه می شود.شکل می گیرد  آراء تضارب ،گفت وگو
سازی و ی، محل تالقی جهاننیز تمرکز این نوع تفکر ندیشه امروز ما باشد.می تواند محرکی قوی برای تغییر رفتار و ا آن

دد حفظ در ص رح می شود وطین راستا منیز یکی از حوزه هایی است که در هم فلسفه میان فرهنگی هنر و دیزاین است.
 .می باشد ها و تقویت هویت

وعی به ن اند بر اینکه از شرایط جامعه خود نشأت گرفته، همه و همه به نوعی عالوه مطرح در حوزۀ دیزاین نظرورزانه آثار
به وضوح اریخ، در طول تدر زمینه فرهنگ اجتماعی  نوع آثار. تأثیرگذاری این باشندتأثیر گذار نیز  ،بر این روابطمی توانند 

 عه و حتیخط فکری جاممشاهده می شود به گونه ای که طراحان هوشمند در طول یک برهه زمانی حتی توانسته اند 
 ۀپایر ب دیزاینسالیق زیبایی شناسانه یک جامعه را متحول و دگرگون سازند. اینجاست که می توان به درجه اهمیت 

هیچ الزامی  ،اه دیزایندر این نوع البته نباید فراموش کرد که فرهنگی و سیاسی پی برد.  -مطالعه مستمر روابط اجتماعی
د و با هر نوع نگاهی می تواند بینش های جدیدی را خلق کرده و نتایج موثری را به خوشبینی نسبت به آینده وجود ندار

نکته قابل توجه در میان بیشترِ آثار بررسی شده، این است که سعی شده ضعف های انسانی بواسطه  به همراه داشته باشد.
 مدیریت می کنند، روابطرا  می فهمند و آنمحصوالتی که احساسات را  تک بر طرف گردند.-محصوالتی هوشمند و های

را با  د و تعامل انسانناحترام می گذار اجتماعی را تسهیل می کنند، جایگاه حریم خصوصی را بسیار مهم شمرده و به آن
 تقویت می کند. ،(بواسطۀ شنیدن صدای طبیعت) طبیعت
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