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مقدمه ،اهداف ،سواالت و پیشینهی پژوهش

اَل رابرتســن )۲۰۰۶( 1در مقالــهی «طراحــی دنیــایِ واقعــی»  ،مفهــوم عالــم واقعــی را
مطــرح میکنــد کــه در آن جایــی بــرای آرمانهــا و اخالقیــات وجــود نــدارد و تنهــا مســألهی
ـع آن منفعـ ِ
ـت شــخصی اســت .چنیــن دنیایــی از نظ ـ ِر رابرتســن،
تعیینکننــده ،بقــا و بــه تبـ ِ
در حرفهایتریــن فضاهــای هــر کســبوکار همچــون تجــارت ،تبلیغــات و غیــره وجــود دارد.
او تنهــا مســألهی موجــود در دنیــایِ واقعــی تجــارت را اشــتیاق خســتگیناپذیر بــرایِ ســود
معرفــی میکنــد .بــه همیــن ترتیــب ،دیویــد بارینگــر )۲۰۰۶( 3نیــز بــازار را بــرای طراحــان
گرافیــک 4همچــون آب بــرای ماهیهــا حیاتــی میدانــد .بارینگــر ( )۲۰۰۶همچنیــن بــازار
ِ
خاصیــت خــود
را فاقــ ِد اخالقیــات 5میدانــد کــه تجمــع قــدرت را ارج میگــذارد و دارای
ـت خــود تخریبــی از نظ ـ ِر بارینگــر باعـ ِ
تخریبــی اســت .البتــه ،همیــن خاصیـ ِ
ـث گــردش بــازار
میشــود .بــه نظــر میرســد کــه مســألهی ســود و بــازار در فضاهــای حرفــهای طراحــی
روح طــراح را تحلیــل میبــرد.
گرافیــک همــان موضوعــی باشــد کــه ِ
بدیهــی اســت در فراینــد طراحــی ،طــراح بایــد محصــول را عرضــه کنــد و مشــتری بایــد آن
را دریافــت دارد .از طرفــی ،تولیدکننــده (ســفارشدهنده) هــم بایــد از فرآینــد راضــی باشــد؛
میــان تولیدکننــده ،محصــول و مخاطــب یــا مصرفکننــده تشــکیل میشــود
پــس مثلثــی
ِ
کــه طــراح در آن بــه فعالیــت میپــردازد .از آنجــا کــه منافــع ایــن ســه محــور همیشــه بــر
هــم منطبــق نیســتند و گاهــی در تقابــل بــا هــم قــرار میگیرنــد ،طــراح بــه تصمیمگیرنــدهای
ـش طــراح
بــدل میشــود کــه میتوانــد بــه نفــع هرکــدام از ایــن ســه محــور کار کنــد .امــا نقـ ِ
کــه میبایــد بــرای فــروش محصــول کار کنــد نیــز در ایــن بیــن ،خدش ـهناپذیر اســت (یــا در
مــور ِد تبلیغــاتِ سیاســی و گرافیـ ِ
ـک اعتــراض و غیــره ،بایــد تــاش کنــد تــا توســطِ مخاطــب
بــاور شــود) .در واقــع ،اهــدافِ تولیدکننــده ،کســب ســود اســت ولــی مخاطــب از اصالــت و
کیفیـ ِ
ـت محصــول بهــره میبــرد و طــراح در ایــن میــان مختــار بــه پیگیــری منافــع یکــی یــا
هــردو آنهاســت .اینجاســت کــه موضــوع اخــاق حرف ـهای مطــرح میشــود .البتــه اخــاق در
حرفـهی طراحــی گرافیــک در ایــن محــدوده باقــی نمیمانــد و حوزههــای متنوعــی را پوشــش
میدهــد کــه در انتهــای مقالــه مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه و بــه برخــی از مــوارد آن
اشــاره می شــود.
در ایــران ،در حــوزهی طراحــی بهنــدرت میتــوان پژوهشــی در رابطــه بــا اخــاق حرفـهای
یافــت .در زمین ـهی معمــاری تنهــا یــک مقالــه کــه توســط ســجاد نــازی دیزجــی ،محســن
وفامهــر و احمدرضــا کشــتکار قالتــی ( )۱۳۹۰بــا عنــوان اخــاق در معمــاری نوشــته شــده بــه
ایــن موضــوع اشــاره کــرده اســت .نویســندگان در ایــن نوشــتار بــه مقایسـهی آمــوزش معمــاری
نویــن و ســنتی و تأثیــر آن در اخالقیــات موجــود در حرفـهی معمــاری پرداختــه و الگوپذیــری
از معمــاری ســنتی را بــه عنــوان روشــی مناســب بــرای تدویــن مقــررات اخالقــی حرفــهی
ِ
خــاص رشــتهی
ماهیــت
معمــاری پیشــنهاد میکننــد و نتیجــه میگیرنــد کــه بــه دلیــل
ِ
معمــاری و تأثیــر آن بــر اجتمــاع ،تدویــن مقــررات اخالقــی حرفــهی معمــاری بــه صــورت
مســتقل از ســایر رشــتههای مهندســی ضــروری اســت .ادای ســوگندنامه معمــاری و تدویــن
ـاق معمــاری در دانشــگاهها هــم در ادامــه ،پیشــنهاد میشــود.
ـوص
سـ
ِ
درس اخـ ِ
ِ
ـرفصل مخصـ ِ
بهطــور مشــابه ،بحــث اخــاق در حــوزهی طراحــی گرافیــک نیــز در ایــران بحــث مهجــوری
2
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اســت کــه میتــوان گفــت هماننــد بســیاری از مســایل مطــرح در ایــن رشــته ،بــه آن پرداختــه
نشــده اســت .از ایــن رو ،طــرح ایــن مســأله و پرداختــن بــه ابعــاد مختلــف آن بــه نظــر ضــروری
میرســد .بنابرایــن ،هــدف کلــی پژوهــش حاضــر تعییــن حوزههــا و رویکردهــای اخالقــی در
طراحــی گرافیــک و مســئولیت طــراح در مقابــل معضــاتِ اجتماعــی (همچــون مصرفگرایــی)،
ِ
ـال واقعیــات اســت .بــه ایــن ترتیــب ،نوشــتار حاضــر در
معضــات محیطــی و مسـ
ـئولیت انتقـ ِ
پــی پاس ـخگویی بــه ســؤاالت زیــر اســت:
مهمترین دغدغههای اخالقی در طراحی گرافیک چیست؟
نویسندههای حوزهی طراحی گرافیک محوریت اخالقی این حرفه را چه میدانند؟
مسئولیت طراح گرافیک از منظر حرفهای چگونه و در چه حوزههایی تعریف میشود؟
روش تحقیق

ایــن پژوهــش از منظــر دادههــای تحقیــق ،تحلیلــی و غیرتعأملــی اســت .مکمیــان و
شــوماخر )2001( 7تحقیقــات کیفــی غیرتعاملــی را پژوهشهــای تحلیلــیای معرفــی کــرده
کــه در آنهــا عناویــن تاریخــی 8یــا مفهومــی 9مــورد مطالعــه قــرار میگیرنــد .در پژوهشهــای
تحلیــلِ مفاهیــم ،کــه پژوهــش حاضــر از ایــن نــوع میباشــد ،محقــق ممکــن اســت معنــی
عمومــی یــا ذاتــی یــک مفهــوم را مــورد مطالعــه قــرار دهــد یــا ممکــن اســت در پــی یافتــن
معانــی متفــاوت قــدم بــردارد و یــا شــرایط اســتفاده مناســب از یــک مفهــوم را مــورد بررســی
قــرار دهــد .بــر ایــن اســاس ،ایــن پژوهــش در جســتجوی معلــوم نمــودن مفهــوم اخــاق در
طراحــی گرافیــک ،دامنــه و شــرایط وجــودی آن ،شــکل گرفتــه اســت .در ایــن نوشــتار پــس
از طــرح مســاله بــرای پیشــبرد بحــث ،ابتــدا تعاریــف و رویکردهــای مبتنــی بــر اخــاق در
طراحــی گرافیــک مــورد کنــدوکاو قــرار میگیــرد تــا محورهــای اصلــی بحــث و دغدغههــای
اندیشــمندان ایــن حــوزه مشــخص شــود .ســپس موضوعــات شــاخص مطرحشــده در حیطـهی
اخــاق در طراحــی گرافیــک شــامل مســالهی واقعیــت و مســئولیت طــراح بحــث میشــوند.
مبحــث مســئولیت طــراح ،در قبــال مشــتری و الــزام اخالقــی عــدم انجــام کار مجانــی و
مســئولیت در قبــال دیگــر طراحــان را نیــز بــه دنبــال دارد .در ادامــه نیــز بــرای شناســایی
جایــگاه اخــاق در طراحــی گرافیــک ،منشــورها و بیانیههــای مهــم و مطــرح در ایــن حرفــه
بررســی میشــوند.
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هِسـکِت )2005( 10معتقــد اســت کــه طراحــی خصلتــی کامـ ً
ا انســانی اســت و بــه همیــن
دلیــل نمیتوانــد از جنب ـهی اخالقــی فــارغ باشــد .شــاید همیــن خصلــت انســانی اســت کــه
همــواره بحــث اخــاق را در حوزههــای مختلــف طراحــی زنــده و بحثبرانگیــز نــگاه داشــته
ـامل گســترهی وســیعی از رویکردهــا
ـخ طراحــی ،گرافیــک نیــز شـ ِ
اســت .بــه همیــن روال ،تاریـ ِ
بــه اخــاق در گرافیــک بــوده اســت .ایــن رویکردهــا گاهــی بســیار ســختگیرانه و زمانــی
منعطفتــر بــه جنبههــای اخالقــی طراحــی گرافیــک نگریســتهاند .بــه عنــوان نمونــه،
ـاق
ـن نیــا ِز حرفـهی طراحــی گرافیــک بــه یــک اصــول اخـ ِ
ویکتــور مارگولیــن 11بعــد از پذیرفتـ ِ
حرفـهای ،12ماهیـ ِ
ـت اصلــی آن را مســألهی مهمــی دانســته و بحــث میکنــد «بایــد بــه خاطــر
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داشــته باشــیم کــه طراحــان غالبــاً در سیســتمهای تولیــد ،توزیــع و مصرفــی کار میکننــد
کــه کنتــرل محتــوا [طراحــی] بهنــدرت در اختیــار طــراح اســت» (مارگولیــن.)۱۲۲ :۲۰۰۶ ،
او معتقــد اســت کــه طراحــان بایــد بــه طــور مــداوم در محدودههایــی بــه طراحــی بپردازنــد
کــه ویژگیهایــش را دیگــران تعییــن میکننــد و طــراح بــه نوعــی فقــط مجــری و صورتگ ـ ِر
محتوایــی اســت کــه ســفارش دهنــده در اختیــارش قــرار میدهــد .بنابرایــن ،مارگولیــن از آن
ـن بیــش از حــد بــه اخــاق در طراحــی
دســته از نظریهپردازانــی اســت کــه بــاور دارد پرداختـ ِ
ِ
ِ
مختــص
رســالت انتقــال پیامــی کــه
رســالت اصلــی خــود یعنــی
گرافیــک ،طراحــان را از
ِ
ســفارشدهنده اســت ،دور میکنــد .برخــاف او ،رابرتســن ( )۲۰۰۶در ایــن راســتا ،مفهــوم
درون و بــه
عملکــرد 13را پیــش میکشــد کــه بــه معنــای عملکــر ِد انتقادپذیــر و مســئول در
ِ
ـع دایــرهی عمــوم اســت .او معتقــد اســت کنــش گــری یــا عملکــرد( پراکســیس) در حرفـهی
نفـ ِ
ـل او.
طراحــی ،یعنــی بــه رســمیت شـ
ـناختن «دیگــری» و مســئولیتپذیریِ شــخصی در مقابـ ِ
ِ
امــا ایــن مســئولیتپذیری را چگونــه میشــود تعریــف کــرد؟ در کتــابِ ســوا ِد طراحــی
توضیــح اثــ ِر پائــوال شــر 15و اســتفادهی او از
فهــم طراحــی گرافیــک ،14در بخشــی کــه بــه
ِ
عناصــر و شــیوههای 16تاریخــی اختصــاص دارد ،اســتیون ِهل ِــر ،)۲۰۰۴( 17عناصــ ِر تاریخــی
ِ
طیــف وســیعی از «از ِ
آن
را ورایِ اســتاندارد و محــدوده ی جهانــی میدانــد کــه میتوانــد
ـی اســتفاده از
خودســازیِ » اخالقــی تــا غی ِراخالقــی را شــامل شــود .در مقابـ ِ
ـل نســخة اخالقـ ِ
19
آثــا ِر پیشــین ،او واژههایــی چــون الهامگرفتــن از آثــار پیشــین ،اثرپذیرفتــن ،قدردانســتن  ،از
21
ـل قــول کــردن و تقلیــد طنــز آمیــز( 20ماننـ ِد مجموعـهی فیلم وحشــتناک
نــو تعبیرکــردن ،نقـ ِ
ـی
کــه بــه تکــرار طنزآلــو ِد فیلمهــای ژانــر وحشــت میپــردازد) در مقابـ ِ
ـل نســخة غی ـ ِر اخالقـ ِ
آن خودســازی» ،واژههایــی همچــون تقلیــد ،کپیکــردن ،ادا درآوردن و دزدی هنــری را
«از ِ
قــرار میدهــد (هلــر .)۲۰۰۴ ،پــس بخشــی از مســئولیتپذیری طــراح در واقــع رویکــر ِد او بــه
آثــاری اســت کــه بــه آنهــا ارجــاع میدهــد یــا مســتقیماً از آنهــا بهــره میگیــرد.
تعریـ ِ
ـف ریچــارد بوکانــن 22از طراحــی گرافیــک بــر جنب ـهی مســئولیت طراحــی ،تأکیــد
بســزایی دارد .او معتقــد اســت طراحــی را نبایــد تزئینــی بــرای زندگــی فرهنگــی دانســت ،بلکــه
ـی مســئولیتپذیر اســت کــه ارزشهــای واالیِ یــک کشــور یــا
طراحــی «یکــی از راههــای عملـ ِ
یــک فرهنــگ را بــه ســاحت محســوس واقعیــت م ـیآورد» (بوکانــن.)۱۹۵ :۲۰۰۲ ،
در همیــن زمینــه ،شاونســی ( )۲۰۱۰در کتــاب خــود چگونــه یــک طــراح گرافیــک شــویم
بــدون اينکــه روحمــان را ببازیــم 23ایســتادن بــر عقایــد شــخصی توجــه بــه نــوع خواســته های
مــورد انتظــار از طــراح را راه حفــظ شــأن معرفــی میکنــد کــه از نظــ ِر او پلــهی اول بــرای
جــذبِ احتــرام مشــتری اســت .شاونســی در همیــن کتــاب از پیتــر ســاویل 24طــراح انگلیســی
نقــل میکنــد کــه «مســألهی اصلــی در طراحــی گرافیــک امــروز ایــن اســت کــه چــه زمــان
میتــوان بــه آن اعتمــاد کــرد؟ دیگــر فقــط پیــام طــراح مطــرح نیســت .هــر هنرمنـ ِد هنرهــایِ
کاربــردی در وهلــهای روحــش را گــرو میگــذارد .مــن ایــنکار را هرگــز انجــام نــدادهام و
میبینیــم کــه مــردم مــن را یکــی از معروفتریــن طراحــان گرافیکــی دنیــا میخواننــد» (بــه
نقــل از شاونســی .)۲۵ :۲۰۱۰ ،بــه نظــر میرســد آنچــه ســاویل مــد نظــر داشــته اســت ،بــی
ـل صداقــت پیــام
ـدن مخاطــب بــه دلیــل عــدم مســئولیتپذیری طراحــان در مقابـ ِ
اعتمــاد شـ ِ
یــا محصولــی اســت کــه ارائــه میکننــد .در اینجــا ،مســألهی صداقــت پیــام مطــرح میشــود.
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ـل کیفیـ ِ
ـت محصولــی کــه برایــش تبلیــغ میکنــد ،چــه اختیــارات و
طــراح گرافیــک در مقابـ ِ
مســئولیتهایی دارد؟ بــرای مثــال ،اگــر خمیردندانــی خاصیــت ســفیدکنندگی نداشــته ،امــا
تولیدکننــده از طــراح میخواهــد ایــن خصلــت را لحــاظ کنــد ،مســئولیت او چیســت و مــا چــه
انتظــاری از طــراح میتوانیــم داشــته باشــیم؟
ِ
ِ
مختلــف اخــاق در
درک جنبههــای
بــه ایــن ترتیــب مشــاهده میشــود کــه بــرایِ
طراحــی گرافیــک الزم اســت شــریانهای اصلــی اخــاق در گفتمــان ایــن حرفــه دنبــال شــوند.
بــا ایـنکار مفهــوم خیــر و شــری کــه تاکنــون دغدغـهی طراحــان و اندیشــمندان ایــن حــوزه
بــوده اســت ،مشــخص می شــود و میتــوان وضعیـ ِ
ـت اخــاق را در ایــن حرفــه بــه طــور کلــی
جمعبنــدی کــرد.
طراحی گرافیک و مسالهی واقعیت (صداقت پیام)

تیبــور کالمــن )۱۹۹۷( 25در مقالــهی «عکاســی ،اخالقیــات و کمپیــن تبلیغاتــی بنتــون»
26
ـن
بــه طــو ِر جــدی بــه مســألهی واقعیــت پرداختــه اســت .مســألهی مــور ِد نظـ ِر او ،بــه کمپیـ ِ
ـی شـ ِ
ـاس بنتــون بازمیگــردد .ایــن کمپیــن بارهــا در حــرکات
ـرکت طراحــی و تولیـ ِد لبـ ِ
تبلیغاتـ ِ
27
ِ
ـاتِ
اعتراضــی بــه تبلیغـ ســودجویانه ،مــورد اتهــام معترضــان و تمســخر تبلیغــات قــرار گرفتــه
اســت (مککویســتن۱۹۹۵ ،28؛ مککویســ ُتن۲۰۰۴ ،؛ گلیــزر و ایلیــچ .)۲۰۰۶ ،29از طرفــی،
کالمــن طراحــی ســیزده نســخه از مجلــهی بینالمللــی و چندزبانــهی «کالــرز» را کــه از
طــرف کمپانــی بنتــون منتشــر میشــد ،عهــدهدار بــوده و بــه خوبــی از اتهاماتــی کــه بــه
ایــن کمپانــی وارد میشــد ،اطــاع داشــته اســت .مقالـهی مذکــور در واقــع ،پاســخی بــه ایــن
اتهامــات اســت کــه در آن رویکــرد کالمــن بــه مســألهی واقعیــت در عکاســی پرداختــه اســت.
کالمــن در مقال ـهی یــاد شــده بــه جــای دفــا ِع مســتقیم از کالــرز و شــرکت بنتــون موضــع
خــود را دربــارهی پرســش حقیقیــت در تبلیغــات بــا تمرکــز بــر رســانهی عکــس ابــراز میکنــد.
او بــا توصیــف ابعــاد مجادلــهی بنتــون ،اتهامــات وارد شــده بــه ایــن شــرکت را «مداخلــه
در حریمهــا ،بدگویــی از نــگاه منفــی نســبت بــه اعمــال خیرخواهانــه ،وقاحــت و ابتــذال
شــدید» توصیــف میکنــد (کالمــن .)۲۳۰ :۱۹۹۷ ،او مطــرح میکنــد کــه «در هســتهی ایــن
اتهامــات مســألهی ‹ماهیــت عکاســی› مطــرح اســت .گویــی ایــن پرسـشها و اتهامــات اخالقــی
از آن عقیــدهی مــردم نشــأت میگیــرد کــه بنتــون از عکسهــای ‹واقعــی› بــرای اهــداف
‹غیرواقعــی› تبلیغاتــی بهــره میبــرد» (همــان) .کالمــن در ادامــه ،اتهــام اســتفادهی غیرواقعــی
از عکسهــای واقعــی را مــردود میدانــد .از نظـ ِر او عکــس هیـچگاه بیطــرف نبــوده و نیســت.
تاریــخ عکاســی بــه خــود میگرفتهانــد
وضعیتهــای ویــژهای (پُــز) کــه مدلهــا در ابتــدای
ِ
ـوش عکــس ،ابتــدا بــا دســت و هماکنــون بــا نرمافزارهــا ،دالیــل اولی ـهی کالمــن
و امــکان روتـ ِ
ـودن
بــرایِ رد بیطرفــی کامــل عکــس در مواجهــه بــا ام ـ ِر واقعــی اســت .ســپس او عینــی بـ ِ
ـل بــا هنرهــای ذهنیتــر (ماننــد نقاشــی و مجسمهســازی) ،بــه کلــی مــورد
عکــس را در تقابـ ِ
پرســش قــرار داده ،ادعــا میکنــد عکاســی درســت بــه انــدازهی نقاشــی میتوانــد غیرواقعــی
و ذهنــی قلمــداد شــود .از نظــر کالمــن« ،لحظـهی واقعــی» کــه ادعــا میشــود دوربیــن فقــط
آن را ثبــت میکنــد نیــز میتوانــد بــه انــدازهی ســایر متغیرهــا مــورد دس ـتکاری و تصــرفِ
عــکاس باشــد (کالمــن.)۱۹۹۷ ،
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ـودن آن را بیــش از پیــش مــورد شــک قــرار
ـوش عکــس ،واقعــی بـ ِ
روشهــای جدیــد روتـ ِ
میدهنــد .از طرفــی ،مســألهی بســتر و زمینــه نیــز مطــرح اســت ،بــه ایــن صــورت کــه جــدا
ـی آن معنــا را تغییــر میدهــد .در ایــن راســتا بنتــون متهــم اســت
کـ ِ
ـردن تصویــر از بســت ِر اصلـ ِ
کــه تصاویــر را از بســتر اصلــی خــود جــدا کــرده و از آنهــا اســتفادهی تبلیغاتــی میکنــد.
نمونـهی تصویرهایــی کــه بنتــون اســتفاده کــرده ،تصاویــر قحطـیزدگان و بیمارهــای درحــال
مــرگ مبتــا بــه ایــدز اســت.
ســاختن رســانهها بــه اســتفادهی مســئوالنه از تصاویــر را
کالمــن ( )۱۹۹۷محــدود
ِ
غی ِرممکــن دانســته و در عــوض ،آمــوزش فریــبنخــوردن بــه مخاطــب را پیشــنهاد میکنــد.
ـل بــا ِر آموزشــی میدانــد .بــرای مثــال تصویــر فــر ِد مبتــا بــه ایــد ِز
او کمپیــن بنتــون را حامـ ِ
ـوزش همگانــی را گوشــزد میکنــد .کالمــن معتقــد اســت
ـترش آمـ ِ
در حــال مــردن ،لــزوم گسـ ِ
بنتــون در اینجــا مســایل اجتماعــی را پیــش میکشــد .او پیشــنهاد میکنــد بــه بنتــون بــه
دیــدهی یــک کمپانــی کــه تجرب ـهی رســانهای وســیعی دارد ،نگریســته شــود.
مــا بایــد بــه هرچیــزی کــه مــا را بــه عــدم اطمینــان بــه تصاویــر و رســانهها تشــویق
میکنــد ،اعتنــا کنیــم .نهایــت امــر ،رســانهها محکومانــد بــه اینکــه دســتمایهی حکومــت،
پلیــس و بنگاههــای اقتصــادی باشــند .مــن هــم اگــر ادعــا کنــم کــه رســانه دســتمایهی بنتــون
نبــوده ،دروغ گفتــهام .پــس هرکــدام از مــا کــه بــرای رســانه کار میکنیــم وظیفــه داریــم
عمــوم مــردم را بــه عــدم اطمینــان بــه ایــن رســانهها تشــویق کنیــم .در نهایــت ،ایــن تنهــا راه
درســت پیــش روی ماســت( .کالمــن)۲۳۲ :۱۹۹۷ ،
ذکــر ایــن نکتــه الزم مینمایــد کــه در زمــان بیــان ایــن جمــات ( )۱۹۹۳کالمــن هنــوز
ســردبیر مجلـهی کالــرز بــود.
از طرفــی ،میلتــون گلیــزر ( )۲۰۰۲هــم مســألهی واقعیــت را مــور ِد بحــث قــرار داده اســت.
ـت اغواگــری کــه در ماهیـ ِ
گلیــزر ادعــا میکنــد بــا توجــه بــه خصلـ ِ
ـت طراحــی گرافیــک وجــود
دارد ،ممکــن نیســت کــه بتــوان ایــن حرفــه را خــارج از حیطــهی تبلیغــات تعریــف کــرد.
تبلیغــات از نظــر گلیــزر فعالیتــی بســیار بنیادیــن و اثرگــذار در اقتصــاد اســت.
ـش ســوم کتــابِ خــود پریشــانی گرافیــک دو 31را بــه تجربـهی
مککویســتن )۲۰۰۴( 30بخـ ِ
مــدرن و رســانهای از جنــگ و بــه طــور ویــژه مفهــوم «فاصلهانــدازی »32اختصــاص داده اســت.
ـان واقعیــت و تصویـ ِر منعکــس شــده
«فاصلهانــدازی» در ادبیــات مککویســتن ،بــه تفــاوتِ میـ ِ
جریــان غالــب 33اشــاره دارد .او همچنیــن از تالشهایــی بــرای از بیــن
از آن در رســانههای
ِ
بــردن ایــن فاصلــه ســخن بــه میــان م ـیآورد و آن هــا را روزنههایــی انقالبــی میخوانــد کــه
نمــای دیگــری از واقعیــت را ارائــه میکننــد .اختــافِ نظ ـ ِر معترضــان بــا رســانههای غالــب
تــا بــه حــدی اســت کــه ایــن رســانهها معترضــان را تحـ ِ
ـی
ـت عناوینــی چــون التهــای درپـ ِ
جــرم معرفــی میکننــد (مککویســ ُتن.)۲۰۰۴ ،

محوریت در طراحی

مســألهی مهــم دیگــر در خصــوص طراحــی گرافیــک ،محوریـ ِ
ـت آن اســت کــه البتــه در
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مقیاســی بزرگتــر مســألهای مربــوط بــه تمامــی شــاخههای طراحــی اســت .ایــن کــه طراحــی
بــه نفــع چــه کســی و بــه چــه منظــوری صــورت میگیــرد ،در پرســش خــوب یــا بـ ِد اخالقــی
تعیینکننــده اســت .شاونســی ( )۲۰۱۰از طراحانــی ســخن بــه میــان م ـیآورد کــه بــه زمــان
مذاکــره بــا ســفارشدهنده بــه دیــد فرصتــی بــرای از خــود تعریفکــردن ،نــگاه میکننــد.
او اضافــه میکنــد« :آنــان بــه بدتریــن گناهــی کــه یــک طــراح گرافیــک میتوانــد مرتکــب
شــود ،آلودهانــد .آنهــا خــود را خــودمحــور 34و کوتــهنظــر نشــان میدهنــد» (شاونســی،
 .)۱۹ :۲۰۱۰بــه نظــر میرســد دغدغـهی شاونســی ،نــه محوریــت در طراحــی بلکــه محوریــت
در افــکا ِر طــراح در برخــورد بــا مشــتری اســت .او همچنیــن مســألهی امانــت 35را پیــش
میکشــد و ایــن مفهــوم را در ســه بخــش تقســیمبندی میکنــد )۱ :صداقــت طــراح بــا
خــود و ایســتادگی بــرای معتقــدات خــود؛  )۲رفتــار حرفــهای در برابــ ِر ســفارشدهنده در
هــر زمــان؛ و  )۳نهایـ ِ
ـب مــور ِد نظــر
ـت تــاش بــرای انجــام بهتریــن کار در رابطــه بــا مخاطـ ِ
(شاونســی.)۲۰۱۰ ،
 .مسئولیت در طراحی گرافیک
میلتــون گلیــزر ( )۲۰۰۰طــراحگرافیــک برجســته در ادامــهی مبحــث حقیقــت ،بــا مطــرح
کــردن ایــن پرســش همیشــگی کــه آیــا بایــد مســئولیتی بیــش از شــهروندان عــادی بــرای
ـؤال دیگــری را جایگزیــن میکنــد« :آیــا طراحــان میتواننــد
طراحــان گرافیــک در نظــر گرفــت ،سـ ِ
کــردن ایــن ســؤال گلیــزر دو نکتــه را روشــن
ی داشــته باشــند؟» بــا مطــرح
مســئولیت کمتــر 
ِ
میکنــد؛ از نظــر او اوالً طراحــان تــا بــه حــال هــم چنــدان مســئولیتپذیر نبودهانــد و ثانیــاً
ـال واقعیــت در حرفــة طراحــی
بــه قــدر یــک شــهرون ِد معمولــی هــم مســئول بــودن در برابــر انتقـ ِ
گرافیــک قــدم بزرگــی اســت .ریــچ )۲۰۰۲( 41او در پایــان مقالــهاش نتیجــه میگیــرد کــه هــر
کســی بایــد در آنچــه تولیــد کــرده اســت ،دقــت کنــد و صرفِ نظــر از خوبــی یــا بــدیِ طــرح بــه
نتیجــة آن بــه دیــد عنصــری اثرگــذار بــر عالــم پیرامــون بنگــرد و نــه بــه دیــد نتیجـهی ســردی از
ـی انتزاعــی بــی اثــر .آنچــه گلیــزر و ریــچ بــر آن تأکیــد دارنــد اهمیـ ِ
ـت توجــه
یــک فرآینـ ِد عقالنـ ِ
ـراح گرافیــک بــه فرآین ـ ِد تولیــد نتیج ـهی حاصــل از آن را درک کــرد.
طـ ِ
42
شــاید بتــوان هربــرت اسپنســر را جــزء اولیــن کســانی دانســت کــه دغدغــهی مســئولیت
در طراحــی را همزمــان بــا بیانیــه ی  ۱۹۶۴گارلنــد ،بــه طــور علنــی مطــرح کردنــد .بیانیــهی
گارلنــد در واقــع اولیــن بیانیــهای بــود کــه طراحــان را بــه اندیشــه در نتیجـهی کار خــود تشــویق
میکــرد و از ایشــان میخواســت تــا توانایــی خــود را در مســائل ضروریتــری بــه کار برنــد.
ایــن بیانیــه بــا اســتقبال فــراوان روب ـهرو شــد .اسپنســر تغییــر حاصــل شــده در ده ســال منتهــی
ـتن مقالــه) در وضعیــت آموزشــی و حرفـهای طراحــی را قابــل توجــه
شــده بــه ( ۱۹۶۴زمــان نوشـ ِ
میدانــد و میافزایــد کــه بــا چنیــن وضعیتــی و بــا جوایــزی کــه طراحــان کســب میکننــد ،بــه
ظاهــر ،اهــداف کمــی باقیماندهانــد تــا طراحــان بــرای رســیدن بــه آنهــا تــاش کننــد (اسپنســر،
 )۱۹۹۹از نظــر اسپنســر تــا ســال  ۱۹۶۴حــدود  ۳۰ســال اســت کــه طراحــی گرافیــک ،از نقاشــی و
ـائل دیگــری را از
مجسمهســازی مســتقل شــده اســت و در شــرایطِ جدیــدی بــه ســر میبــرد و مسـ ِ
ســر میگذرانــد .اسپنســر معتقــد اســت کــه طــراح بــه انــدازهی مغــز بــه قلــب هــم محتــاج اســت
43
ـل عظیــم کســانی کــه اسپنســر ( )۱۹۹۹آن هــا را «طــراح بــرای طــراح»
و امــروزه بــا وجــود خیـ ِ
میخوانــد ،جامعــه از کمبــو ِد محصــوالتِ مناســب و درخــور محــروم اســت .وی ایــن مســأله را

دوفصل نامه ،دانشکده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز
اخالق در طراحی گرافیک
شماره چهارم -پاییز و زمستان 92

12

ـل
ـض حـ ِ
ـوزش گســترده و خالقانــه ،قابـ ِ
ـال حاض ـ ِر طراحــی میدانــد کــه جــز بــا آمـ ِ
معمــایِ غامـ ِ
حــل نیســت .بــه نظــر میرســد منظــو ِر اسپنســر از «طــراح بــرای طــراح» ناکارآمــدی ایــن قشــر
ـال نیازهــای جامعــه اســت .بــه تعبیــر دیگــر ،آنچــه طــراح کار میکنــد بایــد توســط کاربــر
در قبـ ِ
یــا مخاطــب فهمیــده شــود و نــه فقــط از جانــب یــک طــراح حرفـهایِ دیگــر.
اسپنســر ( )۱۹۹۹اولویــت دادن بــه مســائل مالــی را بــرای طراحــان مطلــوب نمیدانــد:
منافــع اقتصــادی خــرج شــود ،بلکــه بایــد بــه طــور
«کوشــشهای طــراح نبایــد فقــط در
ِ
ـبختی جامع ـهی مــا بپــردازد» .وجــو ِد مســائل دیگــری کــه
صریحتــری بــه ســامتی و خوشـ
ِ
44
درخــو ِر توجــه بیشــتر طراحــان بــود ،دغدغ ـهی مشـ ِ
ـترک اسپنســر و بیانیــة اولاول ترینهــا
بــود .بیانیــهی اولاول ترینهــا نیــز دنبالــه رو بیانیــة کــن گارلنــد بــود کــه در ســال ۱۹۹۹
همــان مفــاد را تکــرار و بازنشــر کــرد .رویکــر ِد مشــابه اسپنســر و بیانیـهی مذکــور ،ســازندگی و
اصــاح ،آمــوزش و درمــان را بــه فــروش و تبلیغــات اولویــت میبخشــید .از طرفــی تحقیقــاتِ
علمــی صــورت گرفتــه رویِ عناصــ ِر بصــری همچــون رنــگ ،حــروف ،بافــت و غیــره توســطِ
ِ
ـدون حضــو ِر طراحــان صــورت گرفتــه اســت و ایــن از نظ ـ ِر اسپنســر ()۱۹۹۹
دانشــمندان ،بـ ِ
ً
جنبــهی کاربــردی چنیــن تحقیقاتــی راشــدیدا فــرو کاســته اســت .او در ادامــه ،مســئولیت
ـرل تصادفــاتِ رانندگــی گســترده میدانــد و معتقــد اســت بســیاری از کســانی
طــراح را تــا کنتـ ِ
ـدن خــود را در تصادفــاتِ جادههــا از دســت میدهنــد،
کــه ِ
کل زندگــی یــا بخشــی از اعضــای بـ ِ
ـی ســاخته شــده توســطِ مهندســان و
ـی عالئــم راهنمایــی خامدســتانه و ناکافـ ِ
در واقــع قربانـ ِ
مســئولین شــهرداری شــدهاند و طراحــان بایــد در ایــن قضیــه خــود را مســئول بداننــد.
اسپنســر در مثالــی کامــ ً
ا متفــاوت از دستســاختههای مردمــان کمتــوان میگویــد
و آن را توانــان بالقــوهای میدانــد کــه بــه دلیــل دور بــودن از نظــارتِ طراحــان ،کمکاربــرد
حــل آن
و نازیبــا مانــده اســت .بیســوادی مســألهی دیگــری اســت کــه او طراحــان را در
ِ
ـروش
ـریع فـ ِ
توانــا میبینــد ،امــا ابــراز تأســف میکنــد کــه از طرفــی مهــارتِ طراحــان در تسـ ِ
مــددکاران اجتماعــی و مســئولین
کوکاکــوال خــرج میشــود و از طــرف دیگــر معلمــان و
ِ
دولتــی ســالها وقـ ِ
ـوزش بیســوادان میکننــد
ـت خــود را صــرفِ یافتــن روشهایــی بــرای آمـ ِ
کــه بــرایِ یــک طــراح خبــره ســی دقیقــه طــول میکشــد« .حرفــة طراحــی میتوانــد اثــری
ـش
حیاتــی بــر چنیــن شــرایطی بگــذارد» (اسپنســر .)۱۶۰ :۱۹۹۹ ،او در پایــان مقال ـهاش نقـ ِ
قــرن بیســتم ،بــه انــدازهی دانشــمندان،
مســائل پیشآمــده در
طراحــان را در مواجهــه بــا
ِ
ِ
مهندســین ،پزشــکان و معلمیــن حیاتــی می دانــد و مطــرح میکنــد کــه طراحــان بــرای
ِ
ِ
موقعیــت خــود بایــد دســت بــه دســت هــم دهنــد و آنچــه از دستشــان میآیــد،
تعریــف
عرضــه کننــد (اسپنســر.)۱۹۹۹ ،
تــا بدینجــا نظــراتِ برخــی از نویســندگان حــوزهی طراحــی را در مــور ِد تعریـ ِ
ـف طراحــی
ِ
انتقــال واقعیــت و تناقضهــای آن و مســئولیت در طراحــی
اهمیــت
گرافیــک اخالقمحــو ِر
ِ
گرافیــک را بررســی کردیــم .همانطــور کــه شاونســی مشــخص کــرد عناویــن اصلــی اخــاق
در طراحــی گرافیــک بــه ســه دســته تقســیم میشــوند کــه اولــی در مــور ِد طــراح ،دومــی
ـامل محصــول هــم میشــود .در ادامــه،
مشــتری ،و ســومی مخاطــب اســت .امــا نظ ـ ِر ریــچ شـ ِ
نظــراتِ او در مــور ِد اخــاق مرتبــط بــا طراحــان همــکار نیــز مــرور خواهنــد شــد ،امــا ابتــدا،
مســألهی مشــتری مداری و اخالقــی کــه در تقابــل بــا او بایــد رعایــت کــرد ،مطــرح میشــود.
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مسئولیت در قبال مشتری و اخالق مترتب بر کار رایگان

تیــم ریــچ ( )۲۰۰۲در مقالــهی خــود« ،چــه کســانی نیازمنــد اخالقانــد؟» مســائل
پرســش پاکــی 46مشــتریهای احتمالــی
مرتبــط بــا اخــاق طراحــی را بررســی کــرده،
ِ
ـش اینکــه آیــا مراکــز طراحــی بــه صداقــت ســفارش دهنــده اهمیــت
پیــش میکشــد .پرسـ ِ
شــدن ایــن
میدهنــد و آیــا حاضرنــد خطــر تحقیــق از مشــتری را بپذیرنــد؟ بــرای روشــن
ِ
مســأله چنــد مثــال الزم اســت .تولیدکننــدهای کــه محصــوالتِ بیکیفیــت تولیــد میکنــد
و میخواهــد بــا قــدرت تبلیغــات بــرای خــود خریــدار دســت و پــا کنــد ،نمونــهای از یــک
ســفارشدهند ِة بــی صداقــت اســت .همچنیــن اســت ،ماجــرای داروســازی کــه در فرآینــد
ـن اســتاندار ِد محیطــی را رعایــت نکــرده ،زبالههایــش را در رودخانههــای نزدیــک
تولیــد قوانیـ ِ
47
ِ
ـرح پرسـشنامهی اخالقــی بــرای مشــتری
میریــزد ،نیــز ایــن گونــه اســت .ریــچ پیشــنهاد طـ ِ
را مطــرح میکنــد و همزمــان هشــدار میدهــد کــه ســفارشدهنده ممکــن اســت در برابــر
برخــی از ســؤاالت برخــورد بــدی داشــته باشــد .او مطــرح میکنــد کــه ســؤاالتی همچــون
«آیــا لولههــای فاضــاب شــما بــه حیــاتِ وحــش رودخانههــای اطــراف لطمــه میزنــد؟» یــا
قانــون اخیــر کار بــرای تکنیســینهای تــازهکار [غیــر قــراردادی]
مقابــل
«رویکــرد شــما در
ِ
ِ
دادن مشــتری را بــه همــراه داریــد (ریــچ ۱۹۰ :۲۰۰۲ ،و .)۱۹۱
چیســت؟» آیــا خطــر از دســت
ِ
اخــاق کاریِ دخیــل در کســبوکا ِر طراحــی ،انجــام دادن خطــر کا ِر
عناویــن
یکــی از
ِ
ِ
49
48
ِ
رایــگان اســت .بنیــاد طراحــی اســترالیا ( )۲۰۱۳کا ِر رایــگان را انجــام خدمــات طراحــی
ـدون پرداخـ ِ
ـت پــول توصیــف میکنــد .مقصــر در انجــام دادن کا ِر رایــگان میتوانــد مشــتری
بـ ِ
ـت خدمــاتِ مجانــی دارد یــا ممکــن اســت طراحــی باشــد کــه خدمــاتِ
باشــد کــه درخواسـ ِ
رایــگان را بــه امیــد احتمــال دریافــت پــول در آینــده ارائــه میدهــد .انجــام کار رایــگان توســطِ
ارزش خدمــاتِ طراحــی را
شــرکت هایِ حرفــهایِ طراحــی محکــوم شــده اســت .کا ِر رایــگان
ِ
تحلیــل می بــرد ،ســازوکا ِر حرفــهایِ طراحــان را تخریــب میکنــد (بنیــاد طراحــی اســترالیا،
ـی مســتقل
 .)۲۰۱۳در همیــن ارتبــاط ،شاونســی ( )۲۰۱۰تعــدا ِد زیــادی از اســتودیوها و طراحانـ ِ
آســایش
منافــی
قانــون اخالقــی را
حامــی ایــن قاعــده معرفــی میکنــد و پیــروی از ایــن
را
ِ
ِ
ِ
ِ
50
مثــال جاناتــان الــری طــراح انگلیســی و مدیــ ِر
اقتصــادی آنهــا نمیدانــد .او همچنیــن
ِ
اول وبســایتش نوشــته شــده:
شــرکت بــراون طراحــی 51را پیشمیکشــد کــه بــر صفح ـهی ِ
«مــا نمیخواهیــم بــه شــما جــواب رد بدهیــم پــس لطف ـاً تقاضــای کا ِر رایــگان ،یــا تقاضــای
انجــام کار غی ـ ِر اخالقــی دیگــری نفرماییــد» (شاونســی.)۲۰۱۰ ،
45

مسئولیت در قبال طراحان همکار و طراحان کارمند (زیردست)

شاونســی ( )۲۰۱۰بــه نقــل از کتــابِ حرفــة ِ طراحــی گرافیــک اثــر نویســندهی بریتانیایی،
55
ـدان و طراحــان صنعتــی 54یــک منشــو ِر رفتــاری
ـن هنرمنـ ِ
دوروثــی گاسـل ِت 53مینویســد انجمـ ِ
ـول کاری کــه طــراح دیگــر
ـول آن طــراح را اکیــدا ً از قبـ ِ
تنظیــم کــرد ه اســت کــه یکــی از اصـ ِ
ـغول کار بــر آن اســت ،منــع میکنــد .بــر اســاس ایــن اصــل ،اجــازهی
بــر آن کار کــرده یــا مشـ ِ
ـول اتمــام قــرارداد کاریِ پیشــین توســط او ،تنهــا شــروط انجــام چنیــن
طــراح پیشــین یــا قبـ ِ
طــرح پیشــنهادی هســتند .شاونســی ( )۲۰۱۰می گویــد کــه گرچــه طراحــان در انتخابشــان
آزاد هســتند و بــر خــاف وکالء و بنــگاهداران ،طراحــان گرافیــک منشــو ِر رفتــاری ندارنــد
52
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و خــو ِد او همیشــه از ایــن آزادیِ طراحــان هیجــانزده بــوده ،امــا اکنــون میتــوان گفــت
کــه« :حرفــه طراحــی و طراحــان یــک منشــو ِر اخالقــی [در صــورتِ وجــود] بهــره خواهنــد
دادن ایــن نظــر بــه دامنــهی متنوعــی از اتفاقــات ،نظــرش را در بــارهی
بــرد» .او بــا تعمیــم ِ
دســتورالعملهای اخالقــی بیشــتر توضیــح میدهــد:
بــا ظهــور جریانــات اخالقمــدار در طراحــی و بــا وجــو ِد دانشــجویانی کــه آثارشــان را در
قالــب موضوعــاتِ اخالقــی بیــان میکننــد ،گونه هایــی از تقاضــا بــرای درج چارچوبهــای
اخالقــی مشــاهده می شــود .اســتودیوهایی کــه اصــول اخالقــی در طراحــی را پیــش گرفتهانــد،
از راهــی کــه در آن قــدم گذاشــته اند ،پشــیمان نیســتند .بــرای مثــال ،اســتودیوهایی کــه
رویکــرد «ســبز»( 56طراحــی در جهـ ِ
ـت حفــظ محیــط زیســت یــا ســازگار بــا محیــط زیســت) را
آوردن مشــتری ســختیهای
بــرای طراحــی در پیــش میگیرنــد ،پیشتــر بــرای بــه دســت
ِ
متنوعــی متحمــل میشــدند ،امــا اکنــون بــرای بســیاری از مشــتریهایی کــه میخواهنــد
ـوان گزین ـهای جــذاب مطــرح میشــوند.
«ســبز» کار کننــد ،بــه عنـ ِ
57
ـن هنرهــای گرافیکــی آمریــکا (کــه
بــه نظــر میآیــد شاونســی بــه منشــو ِر کاریِ انجمـ ِ
نهــادی بینالمللــی اســت) بیتوجــه بــوده اســت .امــا پیــش از پرداختــن بــه ایــن منشــور،
بــد نیســت نگاهــی بــه منشــو ِر کاریِ یکــی دیگــر از رشــتههای هنــری ،یعنــی معمــاری
بپردازیــم .پیــ ِون و پرکینــز )۲۰۰۳( 58در کتــابِ خــود ،دانســتههای ضــروری بــرایِ معمــار
ـن تصویــب شــده بــرایِ کا ِر حرفـهایِ
ـی قوانیـ ِ
ـی طراحــی ،59بــه بررسـ ِ
در راهانــدازیِ یــک کمپانـ ِ
60
معمــاری میپــردازد.
طبــق نوشــتهی ایشــان بنیــاد معمــاران آمریــکا اســاس نامه ای بــرایِ
ِ
ـال  ۱۹۹۷بــه روز شــده و
اخــاق و کا ِر حرف ـهای تنظیــم کــرده اســت کــه آخریــن بــار در سـ ِ
61
ـوان قوانیــن
ـن ویــژهی ایــن حرفــه را بیــان میکنــد :اول ،دیـ ِ
در ســه شــاخهی اصلــی ،قوانیـ ِ
ـی اجرایــی ایــن رشــته اســت و تعهــد بــه عمــوم مــردم ،مشــتریان ،خــو ِد
کــه قوانیـ ِ
ـن عمومـ ِ
حرفــهی معمــاری و همــکاران را شــامل میشــود .دوم ،اســتانداردهایِ اخالقــی کــه اهــدافِ
مشــخصتر و جزئیتــری را دربرمیگیــرد و هــر عض ـ ِو ا ِی.آی.ا ِی بایــد در رفتــا ِر حرف ـهای بــه
ـی حرفـهای هســتند کــه تعهــد بــه آنهــا بــرایِ اعضــا
آنهــا عمــل کنــد و ســوم ،قوانیـ ِ
ـن اجرایـ ِ
الزامــی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه تخطــی از ایــن قوانیــن برخــور ِد بنیــاد را بــه دنبــال دارد.
ـن برجســتهای کــه پیــون و
منشــو ِر کاریِ ا ِی.آی.ا ِی شـ ِ
ـامل  ۲۴قانــون اســت .تعــدادی از قوانیـ ِ
پرکینــز بــه آن اشــاره میکننــد از ایــن قرارنــد:
در حرفـهی معمــاری ،اعضــایِ ا ِی.آی.ا ِی بایــد الگــویِ مناســبی از توجــه منطقــی و رقابــت
را در کارشــان نشــان دهنــد و همچنیــن بایســته اســت کــه ایشــان دانــش و مهــارتِ تکنیکــی
کــه معمــوالً توســطِ معمــاران اعمــال میشــود را در همیــن حیطــه اعمــال کننــد .همچنیــن
ـش تعهــدات بــه عمــوم آمــده اســت« :اعضــا نبایــد هیــچ مبلــغ یــا
ـون  ۲.۱۰۲در بخـ ِ
در قانـ ِ
ـال
هدیـهای بــه قصــد اثرگــذاری بــر قضــاوتِ یــک مقــام رســمی در ارتبــاط بــا پــروژهی در حـ ِ
انجــام یــا آنچــه در برنامــهی آینــده کــه اعضــا بــه آن عالقه مندنــد ،پرداخــت یــا پیشــنهاد
ِ
بــدون
قســمت تعهــدات بــه مشــتری مینویســد« :اعضــا نبایــد
کننــد .قانــون  ۳.۱۰۳زیــر
ِ
ـق نظ ـ ِر مشــتری ،موقعیـ ِ
ـل توجهــی تغییــر
ـت آینــده یــا اهــدافِ پــروژهای را بــه طــرز قابـ ِ
توافـ ِ
دهنــد»( .پی ـ ِون و پرکینــز۱۴۱ :۲۰۰۳ ،و)۱۴۲
62
ـی بنیــاد حرفـهای طراحــی آمریــکا الزم بــه نظــر
در اینجــا مــرو ِر منشــو ِر حرفـهای تنظیمـ ِ
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میرســد .ایــن منشــور کــه همچنــان در وبسـ ِ
ـامل
ـل دسترســی اســت ،شـ ِ
ـایت ایــن انجمــن قابـ ِ
ِ
ـش اصلــی تحـ ِ
ـل مشــتری ،مســئولیت طــراح در
ـن مسـ
ـئولیت طــراح در مقابـ ِ
ـت عناویـ ِ
هفــت بخـ ِ
ِ
ـل عمــوم و
ـل ســای ِر طراحــان ،قیمتهــا ،تبلیغــات ،حقالتألیــف ،مسـ
ـئولیت طــراح در مقابـ ِ
مقابـ ِ
ـل جامعــه و محیــط اســت .در ادامــه ،بــه دلیــل اهمیـ ِ
ِ
ـت ایــن مطلــب،
مسـ
ـئولیت طــراح در مقابـ ِ
ـروح ایــن قوانیــن از وبسـ ِ
ـایت ا ِی.آی.جــی.ا ِی ( )۲۰۱۰بــه طــور کامــل بیــان می شــود:
مشـ ِ
اصــول صداقــت و امانــت کــه بــرای حرفــه ،همــکاران ،مشــتریها،
طــراح حرفــهای بــه
ِ
مخاطبــان یــا مصرفکننــدگان و جامعــهاش بــه عنــوان یــک مجموعــهی بههــم پیوســته،
احتــرام بــه ارمغــان مـیآورد ،متوســل می شــود .اســتانداردهای ذیــل انتظــاراتِ معمــول از یــک
طــراح حرف ـهای را مشــخص کــرده و تفاوتهــای یــک عض ـ ِو ا ِی.آی.جــی.ا ِی بــا دیگــران را در
شــغل طراحــی ،نمایــان میکنــد.
ِ
برای کا ِر حرفهای
استانداردهای ا ِی.آی.جی.ا ِی
ِ
ِ
ِ
مقابل مشتری
مسئولیت طراح در
ِ

 1-1طــراح حرفـهای بایــد از اســتانداردهایِ طراحــی و اســتانداردهایِ تجــاریِ مشــتری آگاه
ِ
ـل مشــتریاش
درون محــدودهی مسـ
باشــد و بایــد
ـئولیت حرف ـهایاش تــا ح ـ ِد امــکان بــه میـ ِ
ِ
کار کنــد.
ِ
بــدون اینکــه موافقــت مشــتری یــا کارفرمــا جلــب شــده
 ۱-۲طــراح حرفــهای نبایــد
ِ
ـل خواســتهها را بــه دنبــال
باشــد ،بــه طــو ِر همزمــان بــر ســفارش هایی کار کنــد کــه تداخـ ِ
دارنــد؛ مگــر در مــوار ِد خاصــی کــه در قــراردا ِد تجــاری ،اجــازهی کا ِر همزمــان بــرای رقبــای
متعــدد بــه طــراح داده شــده باشــد.
 ۱-۳طــراح حرفــهای بایــد تمــام کارهــای در حــال اجــرای قبــل از اتمــام یــک پــروژه
و همچنیــن تمــام اطالعــات مــورد نظــر و روشهــای تولیــد و ســازوکا ِر اقتصــادیِ مشــتری
ِ
رضایــت
را محرمانــه تلقــی کنــد و نبایــد چنیــن اطالعاتــی را بــه هیــچ شــیوهای مگــر بــا
مشــتری ،فــاش ســازد .همچنیــن ،وظیفـهی طــراح اســت کــه اطمینــان حاصــل کنــد همــکاران
و زیردســتانش از ایــن قانــون پیــروی میکننــد.
 ۱-۴بــر طــراح حرفــهای بایســته اســت آن دســته از ســفارشهای کاریِ دریافتــی از
پذیــرش
اخالقــی او را زیــر ســؤال میبــرد ،اصــاح یــا از
مشــتری یــا کارفرمــا کــه اصــول
ِ
ِ
ســفارش خــودداری کنــد.
مقابل سای ِر طراحان
مسئولیت طراح در
ِ

ـتیبان انصــاف و رقابـ ِ
ـت عادالنــه
 ۲-۱طراحــان بایــد در جســتجوی موقعیتهــای شــغلی پشـ
ِ
با شند .
 2-2طــراح حرف ـهای نبایــد عامدانــه سفارشــی را کــه طــراح دیگــر بــر آن کار کــرده یــا
میکنــد بپذیــرد ،مگــر اینکــه او را مطلــع کــرده 63یــا او قانــع شــده باشــد کــه قراردادهــای
ـح مرتبــط بــا ادامــة پــروژه جــزء
قبلــی از طریـ ِ
ـق صحیــح ملغــی شــده و تمامــی مــواد و مصالـ ِ
امــوال 64مشــتری باشــد.
 2-3طــراح حرفـهای نبایــد بــه طــو ِر مســتقیم یــا غیـ ِر مســتقیم تــاش کنــد ،بــه واســطهی
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ـزش غیـ ِر اخالقــی ،جــایِ طــراح دیگــری را بگیــرد یــا بــا او رقابــت کنــد.
انگیـ ِ
 2-4طــراح حرف ـهای بایــد در انتقــاد از کا ِر طراحانــی دیگــر بیطــرف و معتــدل باشــد و
نبایــد کار یــا اعتبــا ِر طــراح دیگــری را بدنــام کنــد.
ـوق
 2-5طــراح حرف ـهای نبایــد سفارشــی از مشــتری بپذیــرد کــه شـ ِ
ـامل تجــاوز بــه حقـ ِ
بــدون اجــازهی او باشــد .همچنیــن طــراح حرفــهای نبایــد بهطــو ِر
ملکــی شــخص دیگــری
ِ
ِ
ـب چنیــن تعدیهایــی میشــود ،دســت بزنــد.
آگاهانــه بــه هــر عملــی کــه بــه طریــق موجـ ِ
 2-6طــراح حرفـهای کــه در کشــوری جــز میهــن خــود کار میکنــد بایــد منشــو ِر اخالقــی
مرتبــط بــا جامعـهی ملــی آن مــکان را مطالعــه کنــد.
هزینهها

65

 ۳-۱طــراح گرافیــک بایــد فقــط در ازایِ پــول ،حقالزحمــه ،حقــوق دورهای یــا نــو ِع
ـاداش توافقشــده کار کنــد 66طــراح حرف ـهای نبایــد هیچگونــه رشــوه ،تخفی ـف ِ
دیگــری از پـ ِ
ـق کمیســیون ،کمکهزینههــای اضافــه یــا پرداختهــای ویــژه از پیمانــکاران یــا
پنهانــی ،حـ ِ
افزایــش نرخهــا مطلــع شــوند.
تأمینکننــدگان بپذیــرد .همچنیــن مشــتریان بایــد از
ِ
 ۳-۲بــرای اجــرا و مدیریـ ِ
ـل فاکتــور شــدن بــه مشــتری [ماننــد
ـی قابـ ِ
ـت مــوار ِد بازپرداختـ ِ
هزینــهی کاغــذ] کــه از حســابِ طــراح عبــور میکننــد ،مبلغــی معقــول بــا هماهنگــی و
تفهیــم مشــتری میتوانــد بــه صــورتِ درصــدی بــه هزینههــا اضافــه شــود.
 ۳-۳در حالتهایــی کــه رابطــی از معرفــی شــدن توســطِ طــراح بــه کارفرمــا بهــره میبــرد،
ـی
اگــر از ایــن همــکاری از طــرف رابــط ســودی عایـ ِد طــراحشــود ،طــراح بایــد پیـشاز معرفـ ِ
رابــط ،مشــتری یــا کارفرمــا را از ایــن مســأله آگاه کنــد.
ـاوران
 ۳-۴اگــر از طراحــی حرف ـهای خواســته شــود تــا دربــارة انتخــابِ طراحــان یــا مشـ
ِ
دیگــر نظــر دهــد ،وی نبایــد دســتمزد آنهــا را در چنیــن توصی ـهای دخیــل کنــد.
تبلیغات

67

 ۴-۱هرگونــه تبلیغــات بــه طــور عمــدی نبایــد در بردارنــده اظهــاراتِ نادرســت و مبالغــه
آمیــز از شایســتگی ،تجربــه و قابلیتهــای حرفــهای باشــد ،چنیــن مــوادی بایــد هــم در
خصــوص مشــتری و هــم طــراح بایــد منصفانــه باشــد.
 ۴-۲طــراح حرفــهای میتوانــد بــه مشــتری اجــازه دهــد کــه از نــام او در تبلیغــاتِ یــا
در خدماتــی کــه بــه شــیوهای متناســب بــا وضعیـ ِ
ـت حرفــهی طراحــی فراهــم شــده اســت،
اســتفاده کنــد.
حقالتألیف

68

 ۵-۱طــراح حرفــهای نبایــد بــرایِ کاری کــه طراحانــی دیگــر هــم بــر آن کار کردهانــد،
ک نفــره [تــک امضــاء] طلــب کنــد.
اعتبــا ِر ت ـ 
ِ
تألیــف یــک اثــر طراحــی
حــق
 ۵-۲هنگامــی کــه یــک طــراح حرفــهای تنهــا صاحــب
ِ
نیســت ،بــر او بایســته اســت کــه مســئولیت و ســهم خــود را در آن طراحــی بــه طــو ِر واضــح
69
مشــخص کنــد .چنیــن آثــاری نبایــد بــرای تبلیغــات ،نمایــش یــا عرضــه در ســابقه ی تصویری
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مؤلفــان مختلــف در آنهــا
اســتفاده شــود ،مگــر ایــن کــه بــه وضــوح ،حیطــهی مشــارکت
ِ
مشــخص شــود.
ِ
مقابل عموم
مسئولیت طراح در
ِ

 ۶-۱طراح حرفهای باید از طرح هایی که به عموم لطمه میزند ،دوری کند.
 ۶-۲طــراح حرف ـهای بایــد در تمامــی موقعیتهــا و در هــر زمــان واقعیــت را بیــان کنــد.
درکا ِر او نبایــد ادعاهــای نادرســت و ناآگاهانــه بــرای گمراهــی مخاطــب باشــد .طــراح حرفـهای
بایــد پیامهــا را در تمــام شــکلهای طراحــی ارتباطــات بــه شــیوهای واضــح طراحــی کنــد و
از ارائــهی پیامهــای دروغ ،غلطانــداز و فریبنــده دوری کنــد.
 ۶-۳طــراح حرفــهای بایــد بــه شــأن همــهی مخاطبــان احتــرام بگــذارد و میبایــد
تفاوتهــای فــردی را ارج نهــد ،در همــان زمــان کــه تفاوتهــای فــردی از نمایــش دادن یــا
کلیشــه ســازی مــردم یــا گروههایــی از مــردم بــه طریقــی منفــی یــا غیــر انســانی اجتنــاب
میکننــد .طــراح حرفــهای بایــد ســعی کنــد تــا در قبــال ارزشهــا و باورهــای فرهنگــی
ی محــور در جهــت فهــم بهتــر مخاطــب مبــادرت ورزد.
حســاس باشــد و بــه طراحــی ارتباطـ 
ِ
مقابل جامعه و محیط
مسئولیت طراح در
ِ

ـفارش طراحــی اســت ،نبایــد بــه طــور
 ۷-۱طــراح حرفـهای ،هنگامــی کــه مشــغول انجــام سـ ِ
ِ
ـی
ـی بــه ســامتی و امنیــت یــا زندگـ ِ
عمــدی یــا غیرعمــد کاری کنــد کــه حاصلــش بیاعتنایـ ِ
مشــاغل جامعــه ای کــه در آن زندگــی می کنــد ،باشــد .طــراح حرفــهای
خصوصــی افــراد و
ِ
ِ
70
ـرفِ
ِ
بایــد نقشــی مســئوالنه در تعریــف بصــریِ چهــرهی مــردم ،مصـ منابــع طبیعــی و محافظــت
ـع طبیعــی بــر عهــده بگیــرد.
از حیوانــات و منابـ ِ
ِ
 ۷-۲طــراح حرف ـهای تشــویق میشــود تــا پنــج درصــد از وقــت خــود را در پروژههــای بــا
منفعـ ِ
ـت عمومــی کــه بــه اجتمــاع خدمــت میکنــد و تجــاربِ انســانی را ارتقــاء میبخشــند،
صــرف کنــد.
ـی کارش
ـائل محیطــی ،اقتصــادی ،عوامـ ِ
 ۷-۳طــراح حرفـهای بایــد مسـ ِ
ـل فرهنگــی و اجتماعـ ِ
را در نظــر داشــته باشــد و تأثیــراتِ مخــرب را بــه حداقــل برســاند.
ـدون اجــازهی
 ۷-۴طــراح حرفـهای نبایــد آگاهانــه سفارشــی را از مشــتری قبــول کنــد کــه بـ ِ
ـوق مالکیـ ِ
ـت آنهــا تعــدی کنــد،
ـوق انســانی یــا حقـ ِ
شــخص یــا گروهــی از اشــخاص بــه حقـ ِ
همچنیــن نبایــد آگاهانــه بــه هــر طریقــی از وی عملــی ســر بزنــد کــه چنیــن تعدیهایــی را
شــامل شــود.
 ۷-۵طــراح حرف ـهای نبایــد آگاهانــه از خدمــات و کاالهایــی اســتفاده کنــد تأمیــن کننــده
امیــال مضــر تولیدکننــدگان ،تأمینکننــدگان و پیمانــکاران اســت امــا بــرای اجتمــاع و محیــط
مضــر اســت.
 ۷-۶طــراح حرفــهای بایــد از مشــارکت یــا پشــتیبانی تبعیــض نــژادی ،جنســی ،ســنی،
مذهبــی ،ملیتــی ،گرایش هــای جنســی خــودداری کنــد.
ـول آزادیِ بیــان ،آزادیِ برگــزاریِ اجتماعــات و
 ۷-۷طــراح حرفـهای بایــد کوشــش کنــد اصـ ِ
ـل
دسترســی بــه بــازا ِر آزا ِد ایدههــا را بفهمــد و پشــتیبانی کنــد و بایــد در همیــن خصــوص ،عمـ ِ
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مــور ِد نیــاز را انجــام دهــد.
ســال  ۱۹۹۴توســطِ
ِ
مدیــران ا ِی،آی،جی،ا ِی-بنیــا ِد
هیئــت
منشــو ِر ا ِی،آی،جــی،ا ِی در
ِ
ِ
ـردن مــوار ِد  ۷-۲و ۷-۳
حرفـهای بــرای طراحــی -تدویــن شــده ،در نوامبـ ِر  ۲۰۱۰بــا اضافــه کـ ِ
اصــاح شــده اســت (ای آیجــیای.)۲۰۱۰ ،
در ایــن خصــوص ،بیانیــهی اول اول ترینهــا حرکتــی خــود انگیختــه بــه ســویِ اخــاق
و مســئولیت در طراحــی گرافیــک اســت .ایــن بیانیــه همانطــور کــه در نســخهی  ۲۰۰۰آن
آمــده اســت ابتــدا در  ۱۹۶۴توســطِ ِکــن گارلنــد 71منتشــر شــد .عصــارهی بیانیــه ایــن بــود
کــه طراحــان بایــد در کار طراحــی و مشــتریانی کــه انتخــاب میکننــد دقــت کننــد و اثــراتِ
طراحیهــای بیمالحظــه را در نظــر بگیرنــد .ایــن بیانیــه ســپس در  ۱۹۹۹در شــمارهی ۵۱
مجلــهی امیگــره چــاپ شــد و بعــد در
ســال  ۲۰۰۰بــه انتشــا ِر دوبــاره رســید .ایــن بیانیــه
ِ
ِ
حرکــت جامعــهی
را شــخصیتهای مهمــی امضــاء کردهانــد و میتــوان آن را مهمتریــن
ِ
مســئولیت طراحــی دانســت (فرســت تینگــز فرســت.)۲۰۰۰ ،
طراحــان گرافیــک بــه ســویِ
72
پاینــر ( )۱۹۹۹در مقالــهی بازبینــی اول اول ترینهــا بــه بررســی وضعیــت جامعــهی
طراحــان در زمــان انتشــار نســخهی اول ایــن بیانیــه میپــردازد .او معتقــد اســت چالشــی کــه
کــن گارلنــد بــا انتشــار ایــن بیانیــه در  ١٩٦٤پیــش روی طراحــان گرافیــک و ســایر متخصصیــن
ارتبــاط بصــری افکنــده در پایــان قــرن بیســتم (در زمــان نوشــتن مقالــهی پاینــر) مهم تــر
ِ
واقعیــت زندگــی فعلــی را ســاختهی طراحــی
و حیاتیتــر از هــر زمــان دیگــر اســت .پاینــر
میدانــد ،طراحــی کــه از نظــر او اکنــون چنــان جــذب زندگــی شــده اســت کــه دیگــر حضــورش
همچــون پیــش ،احســاس نمیشــود .پاینــر معتقــد اســت ،اکنــون مــا تصــور میکنیــم آنچــه
ـی تجــاری و یــا تصوی ـ ِر
میبینیــم محتــوای صــرف اســت یعنــی تأثی ـ ِر بســتهبندیِ عطــر ،آگهـ ِ
ذهنــی ساختهشــدهای همچــون نایکــی 73توســط متخصصیــن برنــد و بازاریابــی چنــان عمیــق
اســت کــه حضــور چنیــن واســطههای مهمــی بــرای مخاطــب محســوس نیســت.
پاینــر ( )۱۹۹۹ســپس بــه توصیــف زمانــی میپــردازد کــه بیانیــه اول اول ترینهــا در آن
بــرای نخســتین بــار منتشــر شــد .زمانــی کــه بریتانیــا شــاهد تولــد ایــن بیانیــه بــود ،اقتصــاد
بســیار پویایــی داشــت .مــردم از تمامــی طبقــات اجتماعــی بــه نســبت هــر زمــان دیگــر اوضــاع
بهتــری داشــتند و فراوانــی مشــاغل مشــهود بــود .طراحــی گرافیــک هــم بــه عقیــدهی پاینــر از
همــان ریاضــت مرتبــط بــا جنــگ جهانــی دوم بــه وجــود میآمــد و طراحانــی زیــادی تــاش
میکردنــد بــا همایش هــا و شــرکت در مباحثههــای مختلــف ایــن رشــته را میــان مــردم جــا
بیندازنــد.
خــود گارلنـ د آنگونــه کــه پاینــر ( )۱۹۹۹میگویــد تحصیــل کــردهی رشــتهی طراحــی در
دانشــگاه مرکــزی هنــر و صناعــت لنــدن 74بــود ،آثــا ِر گرافیـ ِ
ـک اعتراضــی متعــددی داشــت و در
حرکتهــای ضــد ســاح شــرکت کــرده بــود .پاینــر او را هــم در بیــان و هــم در آثــار چاپـیاش
شــخصیتی فعــال معرفــی میکنــد.
در تاریــخ  ٢٩نوامبــر  ١٩٦٣در یکــی از جلســات شــلوغ انجمــن هنرهــای صنعتــی در بنیــاد
هنرهــای معاصــر لنــدن بــود کــه گارلنــد بــرای نخســتین بــار بیانیــهی تاریخ ـیاش را خوانــد.
ایــن عمــل تشــویق مــداوم حضــار را بــه دنبــال داشــت و بســیاری بــرای امضــای آن داوطلــب
شــدند .در ابتــدای ســال  ١٩٦٤چهارصــد نســخه از بیانیــهی اول اول ترینهــا منتشــر شــد
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(پاینـــر .)۱۹۹۹ ،پاینــر برخــی از امضاءکننــدگان همچــون ادوارد رایــت 75و آنتونــی فروشــاگ
را طراحانــی معتبــری میدانــد .گویــا ســایر امضاءهــا مربــوط بــه مدرســان ،دانشــجویان و
طراحانــی تــازهکار بــوده اســت .وی در ادامــهی مقالــهی خــود توضیــح میدهــد کــه بیانیــهی
مذکــور بازخــورد ســریعی داشــت و حتــی نســخهای از آن بــه دســت تونــی بــن 77از اعضــای
حــزب کار پارلمــان رســید و بــن بالفاصلــه نســخهی کامــل آن را در ســتون هفتگــی خــودش در
روزنامــهی گاردیــن چــاپ کــرد و نوشــت:
«اینــان هــدر رفتــن اســتعداد را تقبیــح کردهانــد و ایــن مســئولیتی اســت کــه مــا هــم بایــد
در آن شــریک شــویم  ...شــواهد ایــن مســأله در زشــتیهایی کــه پیرامــون مــا را گرفتــه اســت،
فــراوان اســت؛ زشــتیهایی کــه مجبوریــم بــا آنهــا زندگــی کنیــم .ایــن مســأله میتوانــد بــه
ـوان یــک جامعــه
ســادگی حــل شــود ،اگــر مــا فقــط آگاهانــه تصمی ـ م میگرفتیــم کــه بــه عنـ ِ
خــرج تجمــاتِ غیرضــروری جامعــهی ثروتمنــد شــدهاند بــه
برخــی از مهارتهایــی را کــه
ِ
کارگیریــم( .بــه نقــل از پاینـــر)۱۹۹۹ ،
در نتیجــهی مقالــهی چــاپ شــده در گاردیــن ،کــن گارلنــد بــه اخبــار شــبکهی بی.بــی.
ســی دعــوتشــد تــا دربــارهی ایــن بیانیــه ســخن بگویــد .بیانیــهی اول اول ترینهــا ســپس در
نشــریهی طراحــی ،نشــریهی اس.آی.ای( 78کــه یــک شــمارهی کامــل را بــه بیانیــه اختصــاص
میدهــد) ،نشــریهی کالــج ســلطنتی هنــر ،آرک 79و کتــاب ســاالنهی تبلیغــات مــدرن( 80کــه
بیانیــه در آن بــه فرانســه و آلمانــی ترجمــه شــد ه بــود) منتشــر شــد .چنیــن تبلیغاتــی باعــث
شــد اول اول ترینهــا بــه طــور گســتردهای در ســطح بینالمللــی انتشــار یابــد .گارلنــد در
پروندههــای مرتبــط بــا بیانیــه ،نامههایــی از طراحــان و مدرســین طراحــی از اســترالیا تــا
ایــاالت متحــده دریافــت کــرده اســت کــه از ایــن حرکــت اســتقبال کــرده ،بعضـاً کپیهایــی از
بیانیــه را تقاضــا و یــا از گارلنــد دعــوت کردهانــد بــرای ســخنرانی بــه آن جــا بــرود.
پاینــر ( )۱۹۹۹توضیــح میدهــد کــه بیانیــهی اول اول ترینهــا در زمانــی انتشــار یافــت کــه
طراحــی در مســی ِر رشـ ِد خــود بــه جــای قابــل توجهــی رســیده بــود؛ جایــی کــه بــه عنــوان یــک
فعالیــت حرف ـهای ،بیپــروا شــتاب میگرفــت .بــه عقیــدهی پاینــر ایــن بیانیــه میــان طراحــی
بــه مثابــه ارتباطــات (و انتقــال اطالعــات ضــروری) و طراحــی بــه مثابــه اغواگــری بــه قص ـ ِد
ـیدن تبلیغــاتِ
فــروش ،مــرزی مشــخص ترســیم میکنــد .ایــن بیانیــه بــه وضــوح اولویــت بخشـ ِ
محصــوالتِ غیــ ِر ضــروری ،همچــون رژیمهــای الغــری و آبگازدار بــه ارتباطــاتِ ضــروری،
همچــون تابلوهــا و عالئــ م خیابانــی و دفترچههــای راهنمــا و کمکهــای آموزشــی را هــدر
81
ـن تــاش و اســتعداد طراحــان میدانــد .پاینــر ســپس از طــراح بریتانیایــی جــاک کینیــر
رفتـ ِ
جریــان گارلنــد ،بیشــتر بــا اطالعرســانی و کمتــر بــا
موافــق
نقــل میکنــد کــه طراحانــی
ِ
ِ
اغواگــری ،بیشتــر بــا وظیفهشناســی و کمتــر بــا محــدودهی درآمــد ،بیشتــر بــا مالیمــت
ِ
حرکــت پیوســته و کمتــر بــا ُمــد (و سراســیمگی) ســر و کار داشــتند .دغدغــهی چنیــن
و
طراحانــی از نظــ ِر کینیــر کمــک بــه مــردم اســت بــرای اینکــه راحتتــر راهشــان را پیــدا
کننــد ،آســانتر متوجــه شــوند چــه چیــزی در موقعیتهــای مختلــف از ایشــان انتظــار مـیرود
و بهت ـ ر از وســائل اســتفاده کننــد.
پاینــر ()۱۹۹۹بــه نقــل از کاتریــن مککــوی مــدرس برجســتهی آمریکایــی طراحــی
ـی مــورد اشــارهی بیانیــهی اول اول ترینهــا اکنــون از همیشــه
گرافیــک میگویــد کــه بیتعادلـ ِ
76
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عمیقتــر اســت .او در ادامــه معتقــد اســت کــه بیشتــر انــرژی زمــان و مهــارت طراحــان
صــرف نیازهــای شــرکت ها و تبلیغــات میشــود .پاینــر ( )۱۹۹۹در جایــی دیگــر از مقالــهی
خــود ،رابطــهی بــه تعبیــر او عاشــقانهی طراحــی بــا فــرم ،صرفنظــر از تمــام متغیرهــای دیگــر
را از هســتههای اصلــی مســألهی پیــش رو میدانــد .او معتقــد اســت طراحیهــای تجربــی
و نــابِ اســتفاده شــده در مجــاتِ جوانــان و موزیــک ویدیوهــای خالقانــه را صنعــت تبلیغــات
ـش کتانــی و حتــی بان ـک
بــه خــود جــذب میکنــد و آنهــا را بــه آگهــی بــرای نوشــاب ه و کفـ ِ
بــدل مینمایــد .پاینــر معتقــد اســت تبلیغــات و طراحــی (گرافیــک) امــروزه بیــش از ١٩٦٠
بهــم نزدیکانــد ،تــا حــدی کــه از نظــر او ،تحصیلکــردگان رشــتههای طراحــی از ١٩٩٠
فرمــی
بــه بعــد ،ایــن دو را یکــی میپندارنــد .او ایــن دســته طراحــان را غــرق در جذابیــت
ِ
یــک اث ـ ِر تبلیغاتــی میدانــد کــه بــه محتــوا و «گفت ـهی» اثــر بیتوجهانــد و گمــان میکننــد
اندکــی خالقیــت فرمــی بــه تنهایــی میتوانــد ماهیــت و محتــوای پیــام طراحــی شــده را تعریــف
کنــد «اگرچــه هیــچ وقــت کســی توضیــح نــداده کــه چهطــور قــرار اســت ایــن اتفــاق بیافتــد»
(پاینـر.)۱۹۹۹ ،
پشــتیبانی پــر
پاینــر همچنیــن نداهــای اعتــراض بــه ایــن وضعیــت را انــدک میدانــد.
ِ
اشــتیاق امضاءکننــدگان جدیــد از نســخهی بـهروز شــدهی بیانیــهی اول اول ترینهــا کــه توســط
ادباســترز 82تدویــن شــد ،موقعیـ ِ
ـت بســیار الزمــی را فراهــم کــرده اســت تــا پیــش از آن کــه
خیلــی دیــر شــود ،دربــاره آن بحــث شــود .پاینــر از یوهانــا دراکــر 83هنرمنــد و منتقــد نقــل
میکنــد کــه آنچــه در طراحــی معاصــر در خطــر اســت ،قیافــهی آن نیســت ،بلکــه بیشــتر
ـایرین متأثــر از ایــن حرفــه اســت .دراکــر مــدام ایــن پرســش را
زندگــی و هشــیاری طــراح و سـ
ِ
مطــرح می کنــد کــه « شــرایط فعلــی بــه چــه هدفــی و بــه نفــع چــه کســی اســت؟ بــا ایــن
وضعیــت ســاخته شــده در واقعیــت و بــا ایــن طریــق بازنمایــی شــرایط فعلــی بــه عنوان شــرایط
طبیعــی چــه کســی منفعــت میبــرد؟» (بــه نقــل از پاینـــر.)۱۹۹۹ ،
پاینــر در پایــان مقالــهاش ،موضــو ِع بیانشــده توســطِ بیانیــهی گارلنــد را از دو دیــدگاه،
دغدغــهی طراحــان و متخصصیــن ارتبــاط بصــری میدانــد :از طرفــی بــه عنــوان عضــوی از
ـوان مخاطــب و بیننــدهی تصاویــر تجــاری .از نظــر
اجتمــاع و شــهروند و از طــرفِ دیگــر بــه عنـ ِ
حــال
مســتقل محصــوالت فــنآوریِ هــر روز در
کننــدگان
او ،اگــر قــرار اســت بــرای مصرف
ِ
ِ
ِ
پیشــرفت ،مســئولیتی قایــل شــویم ،طراحــان بــه عنــوان کنترلکننــدگان حرفـهای و ماهــر آن
فنآوریهــا مســئولیتی دو برابــر دارنــد.
نتیجهگیری

در ایــن پژوهــش بــا نگاهــی بــه گرایش هــای اخالقمحــور طراحــی گرافیــک کــه بیانیــه ی
کــن گارلنــد ،بیانیــه ی  ۲۰۰۰و منشــو ِر ایآیج ـیای از مهمتریــن آنهــا هســتند ،جدیتریــن
دغدغههــای مطــرح در طراحــی گرافیــک در خصــوص اخــاق حرفــهای بررســی شــد.نتایج
ایــن بررســی هــا نشــان میدهــد کــه بیــان حقیقــت در برابـ ِر مخاطــب ،رعایـ ِ
ـوق همــکار
ـت حقـ ِ
ِ
بــودن
محوریــت طراحــی و تــاش بــرای انســان محــور
و طراحــان زیــر دســت و تأمــل در
ِ
اصلــی مطــرح در ایــن زمینــه میباشــند .در واقــع میتــوان گفــت
طراحــی ،از گرایش هــای
ِ
ِ
کــه دغدغ ـهی اکثریـ ِ
ـوق «دیگــری»
ـاق جریانهــای مــورد نظــر ،رعایــت حقـ ِ
ـت قریــب بــه اتفـ ِ
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ـوان دیگــری مطــرح
اســت ،بــه گونـهای کــه همــکار ،کارمنــد ،مخاطــب یــا ِ
کل بشــریت بــه عنـ ِ
میشــوند کــه طــراح بایــد در قبالــش چیــزی را رعایــت کنــد.
بــا توجــه بــه جزئیــاتِ
پژوهــش حاضــر ،جریانهایــی ماننــ ِد بیانیــه ی  ۲۰۰۰و ادباســترز
ِ
قایــل بــه نوعــی «وجــدان حرفــه ای» بــرایِ طراحــان گرافیــک اســت ،وجدانــی کــه به وضــوح در
ـل پیگیــری اســت .آنجــا کــه کالمــن
اندیشـههای کالمــن ،بوکانــن ،ریــچ ،پاینــر و ســایرین قابـ ِ
عواقــب طراحی شــان نهیــب
دربــارهی قــدرتِ طراحــی گرافیــک و لــزوم توجــ ِه طراحــان بــه
ِ
میزنــد ،مؤیــد تکیــه بــر وجــدان اســت.
ـردن
در بررســی مســألهی حقیقــت و کنتـ ِ
ـرل محتــوا توســطِ تبلیغــات ،نظـ ِر کالمــن آگاه کـ ِ
مخاطبــان اســت .او همچنیــن عکسهــای اســتفاده شــده در تبلیغــات را بــه همــان انــدازه
ی میدانــد کــه ســایر عکسهــا را .برخــی از صاحبنظــران ،اغواگــری را ذاتِ
غیرواقعــی و ذهن ـ 
طراحــی گرافیــک میداننــد و معتقدنــد نمیتــوان گرافیــک را خــارج از حیطــهی تبلیغــات
تعریــف کــرد .برخــی دربــارهی محوریــت طراحــی ایــن نظــ ِر مالیــم را ابــراز میکننــد کــه
ِ
مســئولیت طــراح را دســتِکم بــه انــدازهی یــک
طراحــی ،طراح محــور نیســت .گلیــزر هــم
شــهرون ِد مســئول میدانــد .امــا برخــی دیگــر همچــون بوکانــن پــا را فراتــر نهــاده و نتیج ـهی
طراحــی را مهمتــر میپندارنــد ایــن دســته ،اندیشــیدن در ماحصــل طراحــی را مهــم دانســته و
پرســش از مشــتری و انتخــابِ او را پیشــنهاد میکننــد .در ایــن میــان ،اصــول و اولویتهــای
اخالقــی همــکاران و کارمنــدان در یــک اســتودیو طراحــی هــم بایــد در نظــر گرفتــه شــود .بــر
ـاس ایــن اظهــارات ،محوریـ ِ
ـت طراحــی اخالقــی نــه خــود طــراح بلکــه جامعــه و بشــریت
اسـ ِ
ـاق منشــورها و صاحبنظــران ،کا ِر مجانــی را بــه
اســت .در ایــن راســتا ،اکثریــت قریــب بهاتفـ ِ
دلیــل لطمــهای کــه بــه کســبوکار طراحــی میزنــد ،غیر اخالقی محســوب میکننــد.
مــرور منشــور ا ِی.آی.جــی.ا ِی نشــان میدهــد کــه ایــن نهــاد در رابطــه بــا مشــتری،
طراحــان دیگــر ،عمــوم مــردم ،جامعــه و محیــط و همچنیــن در رابطــه بــا مســائلی همچــون
حقالتألیــف ،و دســتمزدها ،بندهایــی را تنظیــم کــرده اســت تــا حداقلــی از مســئولیتپذیری را
ـطح حرفـهای طراحــی مطــرح کنــد .همچنیــن مــرو ِر بیانیـهی  ۲۰۰۰نشــان میدهــد کــه
در سـ ِ
ـدگان آن ،صــرفِ انــرژی طراحــان بــرای چیزهــای غیرضــروری
اصلیتریــن دغدغههــای امضاءکننـ ِ
ـودن ایشــان در غلبـهی تبلیغــات و مصرفگرایــی در زندگــی مــردم اســت .بــا وجــو ِد
و دخیــل بـ ِ
ماحصــل کاری کــه میکننــد تشــویق
ن بیانیــهی  ۲۰۰۰طراحــان را بــه اندیشــیدن در
ایــ 
ِ
اخــاق
ترســیم بیــان مشــخصات « دیگرانــی» کــه بایــد در مقابل شــان
میکنــد ،امــا از
ِ
ِ
ویــژهای را رعایــت کــرد ،خــودداری مینمایــد .بایــد در نظــر داشــت کــه جامع ـ ه و مــردم مــد
ـامل خــود طــراح هــم هســت و ایــن بیانیــه بــه اث ـ ِر طراحیشــده نــه
نظ ـ ِر بیانی ـهی  ۲۰۰۰شـ ِ
ـی
بــه عنــوان کاری یکطرفــه در مقابــل یــک «دیگــری» ،بلکــه بــه عنـ ِ
ـوان تغییــری در زندگـ ِ
کل
تمامــی انســانها از جملــه خــو ِد طــراح مینگــرد و بــه جــای دســتهبندیِ «دیگــری» ِ
ِ
بشــریت یــا نوعــی مــردم همســان را مــد نظــر قــرار میدهــد.
بــه نظــر میرســد بــرای ایجــاد دیدگاهــی دقیقتــر و بررســی عمیقتــر مســئلهی اخــاق
در طراحــی گرافیــک ،الزم اســت در پژوهشهــای دیگــر نقطــ ه اتکایــی فلســفی-اجتماعی و
جدیــد بــرای تعریــف اخــاق حرفــه ای اتخــاذ شــود تــا بتــوان بــا اســتفاده از یافتههــای ایــن
مقالــه بــه نتایــج درخــوری دســت یافــت.
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