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چکیده 
روبه رو شدن با مسئولیت  های اخالقی و اجتماعی در فرآینِد رشِد هر حرفه  جایگاه ویژه ای دارد و همواره مورد توجه دست اندرکاران 
آن حرفه است. بحث اخالق در حوزه ی طراحی گرافیک نیز ازجمله مباحث مهم و قابل بررسی است. پژوهش پیش رو در صدِد آن است 
که ضمن جستجو در حوزۀ طراحی گرافیک، رویکردهای اخالقی مطرح در این رشته را شناسایی کند و با برجسته نمودن نقطه   عطف های 
تاریِخ طراحی گرافیک، دغدغه های اصلِی مسئولیت و اخالق را در این حرفه مشخص نماید. همچنین، دامنه ی مسئولیت طراح گرافیک 
در مقابل معضالِت اجتماعی )همچون مصرف گرایی(، معضالت محیطی )همچون گرم شدِن زمین( و مسئولیِت انتقال و بیاِن حقیقت 
توسط طراح را مورد بحث قرار دهد. در این نوشتار هدف این است که محورهای اصلی مطرح در اخالق حرفه ای و دغدغه های اندیشمندان 
این حوزه مشخص شود و تعاریف و رویکردهای مبتنی بر اخالق در طراحی گرافیک  مورد کندوکاو قرار می گیرد. سپس موضوعات 
شاخص مطرح شده در حیطه ی اخالق در طراحی گرافیک شامل انتقال حقیقت، سرسپردگی طراح به سفارش دهنده، مسئله ی سالمت 
اخالقی سفارش دهنده، حقوق طراحان همکار، حقوق طراحان زیردست، حقوق مخاطبان و وجدان حرفه ای بحث می شوند. در پایان، 
مسئولیت پذیری طراح در مقابل سایرین و همچنین تعهد به نوعی طراحی مسئوالنه و انسان محور به عنواِن راِه حل های یافت شده در 
این نوشتار ارائه می شود. همچنین مشخص می گردد که برخی از جریانات اخالق محور، موافق آگاهی دادن به مخاطب و برخی موافق با 

وجدان حرفه ای طراحان هستند.
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مقدمه، اهداف، سواالت و پیشینه ی پژوهش
ــی  را  ــم واقع ــوم عال ــی«2، مفه ــاِی واقع ــی دنی ــه ی »طراح ــن1 )2۰۰۶( در مقال اَل رابرتس
مطــرح می کنــد کــه در آن جایــی بــرای آرمان هــا و اخالقیــات وجــود نــدارد و تنهــا مســأله ی 
ــی از نظــِر رابرتســن،  ــِع آن منفعــِت شــخصی اســت. چنیــن دنیای ــه تب ــا و ب تعیین کننــده، بق
ــره وجــود دارد.  ــات و غی ــر کســب وکار همچــون تجــارت، تبلیغ ــای ه ــن فضاه در حرفه ای تری
ــراِی ســود  ــی تجــارت را اشــتیاق خســتگی ناپذیر ب ــاِی واقع ــا مســأله ی موجــود در دنی او تنه
ــرای طراحــان  ــازار را ب ــز ب ــد بارینگــر3 )2۰۰۶( نی ــن ترتیــب، دیوی ــه همی ــد. ب ــی می کن معرف
ــازار  ــن ب ــر )2۰۰۶( همچنی ــد. بارینگ ــی می دان ــا حیات ــرای ماهی ه ــون آب ب ــک۴ همچ گرافی
ــود  ــِت خ ــذارد و دارای خاصی ــدرت را ارج می گ ــع ق ــه تجم ــد ک ــات۵ می دان ــِد اخالقی را فاق
تخریبــی اســت. البتــه، همیــن خاصیــِت خــود تخریبــی از نظــِر بارینگــر باعــِث گــردش بــازار 
ــی  ــه ای طراح ــای حرف ــازار در فضاه ــود و ب ــأله ی س ــه مس ــد ک ــر می رس ــه نظ ــود. ب می ش

ــرد. ــل می ب ــراح را تحلی ــه روِح ط ــد ک ــی باش ــان موضوع ــک هم گرافی
بدیهــی اســت در فراینــد طراحــی، طــراح بایــد محصــول را عرضــه کنــد و مشــتری بایــد آن 
ــد از فرآینــد راضــی باشــد؛  را دریافــت دارد. از طرفــی، تولیدکننــده )ســفارش دهنده( هــم بای
ــود  ــکیل می ش ــده تش ــا مصرف کنن ــب ی ــول و مخاط ــده، محص ــاِن تولید کنن ــی می ــس مثلث پ
ــر  ــه فعالیــت می پــردازد. از آن جــا کــه منافــع ایــن ســه محــور همیشــه ب کــه طــراح در آن ب
هــم منطبــق نیســتند و گاهــی در تقابــل بــا هــم قــرار می گیرنــد، طــراح بــه تصمیم گیرنــده ای 
بــدل می شــود کــه می توانــد بــه نفــع هرکــدام از ایــن ســه محــور کار کنــد. امــا نقــِش طــراح 
کــه می بایــد بــرای فــروش محصــول کار کنــد نیــز در ایــن بیــن، خدشــه ناپذیر اســت )یــا در 
مــورِد تبلیغــاِت سیاســی و گرافیــِک اعتــراض و غیــره، بایــد تــالش کنــد تــا توســِط مخاطــب 
ــت و  ــی مخاطــب از اصال ــده، کســب ســود اســت ول ــداِف تولید کنن ــع، اه ــاور شــود(. در واق ب
کیفیــِت محصــول بهــره می بــرد و طــراح در ایــن میــان مختــار بــه پیگیــری منافــع یکــی یــا 
هــردو آن هاســت. اینجاســت کــه موضــوع اخــالق حرفــه ای مطــرح می شــود. البتــه اخــالق در 
حرفــه ی طراحــی گرافیــک در ایــن محــدوده باقــی نمی مانــد و حوزه هــای متنوعــی را پوشــش 
می دهــد کــه در انتهــای مقالــه مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه و بــه برخــی از مــوارد آن 

ــود. ــاره می ش اش
 در ایــران، در حــوزه ی طراحــی به نــدرت می تــوان پژوهشــی در رابطــه بــا اخــالق حرفــه ای 
ــازی دیزجــی، محســن  ــه توســط ســجاد ن ــه ک ــک مقال ــا ی ــه ی معمــاری تنه ــت. در زمین یاف
وفامهــر و احمدرضــا کشــتکار قالتــی )139۰( بــا عنــوان اخــالق در معمــاری نوشــته شــده بــه 
ایــن موضــوع اشــاره کــرده اســت. نویســندگان در ایــن نوشــتار بــه مقایســه ی آمــوزش معمــاری 
نویــن و ســنتی و تأثیــر آن در اخالقیــات موجــود در حرفــه ی معمــاری پرداختــه و الگوپذیــری 
ــه ی  ــی حرف ــررات اخالق ــن مق ــرای تدوی ــوان روشــی مناســب ب ــه عن ــنتی را ب ــاری س از معم
ــته ی  ــاِص رش ــِت خ ــل ماهی ــه دلی ــه ب ــد ک ــه می گیرن ــد و نتیج ــنهاد می کنن ــاری پیش معم
ــه صــورت  ــاری ب ــه ی معم ــی حرف ــررات اخالق ــن مق ــاع، تدوی ــر اجتم ــر آن ب ــاری و تأثی معم
ــن  مســتقل از ســایر رشــته های مهندســی ضــروری اســت. ادای ســوگندنامه معمــاری و تدوی
ســرفصِل مخصــوِص درِس اخــالِق معمــاری در دانشــگاه ها هــم در ادامــه، پیشــنهاد می شــود. 
به طــور مشــابه، بحــث اخــالق در حــوزه ی طراحــی گرافیــک نیــز در ایــران بحــث مهجــوری 
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اســت کــه می تــوان 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 
می رســد. بنابرایــن، هــدف کلــی پژوهــش حاضــر تعییــن حوزه هــا و رویکردهــای اخالقــی در 
طراحــی گرافیــک و مســئولیت طــراح در مقابــل معضــالِت اجتماعــی )همچــون مصرف گرایــی(، 
ــه ایــن ترتیــب، نوشــتار حاضــر در  معضــالت محیطــی و مســئولیِت انتقــاِل واقعیــات اســت. ب

پــی پاســخ گویی بــه ســؤاالت زیــر اســت:
مهم ترین دغدغه های اخالقی در طراحی گرافیک چیست؟

نویسنده های حوزه ی طراحی گرافیک محوریت اخالقی این حرفه را چه می دانند؟
مسئولیت طراح گرافیک از منظر حرفه ای چگونه و در چه حوزه هایی تعریف می شود؟

روش تحقیق
ــالن و  ــت. مک می ــی۶ اس ــی و غیرتعأمل ــق، تحلیل ــای تحقی ــر داده ه ــش از منظ ــن پژوه ای
ــرده  ــی ک ــی ای معرف ــای تحلیل ــی را  پژوهش ه ــی غیرتعامل ــات کیف شــوماخر۷ )2۰۰1( تحقیق
کــه در آن هــا عناویــن تاریخــی۸ یــا مفهومــی9 مــورد مطالعــه قــرار می گیرنــد. در پژوهش هــای 
ــی  ــق ممکــن اســت معن ــوع می باشــد، محق ــن ن ــه پژوهــش حاضــر از ای ــم، ک ــلِ مفاهی تحلی
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 
ــر ایــن اســاس، ایــن پژوهــش در جســتجوی معلــوم نمــودن مفهــوم اخــالق در  قــرار دهــد. ب
طراحــی گرافیــک، دامنــه و شــرایط وجــودی آن، شــکل گرفتــه اســت. در ایــن نوشــتار پــس 
ــر اخــالق در  ــی ب ــای مبتن ــف و رویکرده ــدا تعاری ــرای پیشــبرد بحــث، ابت ــاله ب ــرح مس از ط
ــا محورهــای اصلــی بحــث و دغدغه هــای  طراحــی گرافیــک مــورد کنــدوکاو قــرار می گیــرد ت
اندیشــمندان ایــن حــوزه مشــخص شــود. ســپس موضوعــات شــاخص مطرح شــده در حیطــه ی 
اخــالق در طراحــی گرافیــک شــامل مســاله ی واقعیــت و مســئولیت طــراح بحــث می شــوند. 
ــی  و  ــام کار مجان ــدم انج ــی  ع ــزام اخالق ــتری و ال ــال مش ــراح، در قب ــئولیت ط ــث مس مبح
ــرای شناســایی  ــز ب ــه  نی ــال دارد. در ادام ــه دنب ــز ب ــال دیگــر طراحــان را نی مســئولیت در قب
ــه  ــن حرف ــگاه اخــالق در طراحــی گرافیــک، منشــورها و بیانیه هــای مهــم و مطــرح در ای جای

ــوند.   ــی می ش بررس

اخالق در طراحی گرافیک 
ِهســِکت1۰ )2۰۰۵( معتقــد اســت کــه طراحــی خصلتــی کامــاًل انســانی اســت و بــه همیــن 
ــد از جنبــه ی اخالقــی فــارغ باشــد. شــاید همیــن خصلــت انســانی اســت کــه  دلیــل نمی توان
ــگاه داشــته  ــز ن ــده و بحث برانگی ــف طراحــی زن ــای مختل ــواره بحــث اخــالق را در حوزه ه هم
اســت. بــه همیــن روال، تاریــِخ طراحــی، گرافیــک نیــز شــامِل گســتره ی وســیعی از رویکردهــا 
ــی  ــی بســیار ســخت گیرانه و زمان ــا گاه ــن رویکرده ــوده اســت. ای ــک  ب ــه اخــالق در گرافی ب
منعطف تــر بــه جنبه هــای اخالقــی طراحــی گرافیــک نگریســته اند. بــه عنــوان نمونــه، 
ویکتــور مارگولیــن11 بعــد از پذیرفتــِن نیــاِز حرفــه ی طراحــی گرافیــک بــه یــک اصــول اخــالِق 
حرفــه ای12، ماهیــِت اصلــی آن را مســأله ی مهمــی دانســته و بحــث می کنــد »بایــد بــه خاطــر 
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ــد  ــی کار می کنن ــع و مصرف ــد، توزی ــاً در سیســتم های تولی ــان غالب ــه طراح ــیم ک ــته باش داش
ــدرت در اختیــار طــراح اســت« )مارگولیــن، 2۰۰۶: 122(.  کــه کنتــرل محتــوا ]طراحــی[ به ن
او معتقــد اســت کــه طراحــان بایــد بــه طــور مــداوم در محدوده هایــی بــه طراحــی بپردازنــد 
ــه نوعــی فقــط مجــری و صورتگــِر  کــه ویژگی هایــش را دیگــران تعییــن می کننــد و طــراح ب
محتوایــی اســت کــه ســفارش دهنــده در اختیــارش قــرار می دهــد. بنابرایــن، مارگولیــن از آن 
دســته از نظریه پردازانــی اســت کــه بــاور دارد پرداختــِن بیــش از حــد بــه اخــالق در طراحــی 
ــِص  ــه مخت ــی ک ــال پیام ــالِت انتق ــی رس ــود یعن ــی خ ــالِت اصل ــان را از رس ــک، طراح گرافی
ــوم  ــتا، مفه ــن راس ــن )2۰۰۶( در ای ــالف او، رابرتس ــد. برخ ــت، دور می کن ــفارش دهنده اس س
ــه  ــر و مســئول در دروِن و ب ــرِد انتقاد پذی ــای عملک ــه معن ــه ب ــرد13 را پیــش می کشــد ک عملک
نفــِع دایــره ی عمــوم اســت. او معتقــد اســت کنــش گــری یــا عملکــرد) پراکســیس( در حرفــه ی 
ــِل او.  طراحــی، یعنــی بــه رســمیت شــناختِن »دیگــری« و مســئولیت پذیرِی شــخصی در مقاب
ــی  ــواِد طراح ــاِب س ــرد؟ در کت ــف ک ــود تعری ــه می ش ــئولیت پذیری را چگون ــن مس ــا ای ام
ــتفاده ی او از  ــر1۵ و اس ــوال ش ــِر پائ ــِح اث ــه توضی ــه ب ــی ک ــک1۴، در بخش ــی گرافی ــم طراح فه
ــی  ــِر تاریخ ــر1۷ )2۰۰۴(، عناص ــتیون ِهلِ ــاص دارد، اس ــی اختص ــیوه های1۶ تاریخ ــر و ش عناص
ــیعی از »از  آنِ   ــِف وس ــد طی ــه می توان ــد ک ــی می دان ــدوده ی جهان ــتاندارد و مح را وراِی اس
ــِی اســتفاده از  ــِل نســخة اخالق ــی را شــامل شــود. در مقاب ــا غیرِ اخالق ــی ت خود  ســازِی« اخالق
آثــاِر پیشــین، او واژه هایــی چــون الهام گرفتــن از آثــار پیشــین، اثرپذیرفتــن، قدردانســتن19، از 
نــو تعبیرکــردن، نقــِل قــول کــردن و تقلیــد طنــز آمیــز2۰ )ماننــِد مجموعــه ی فیلم وحشــتناک21 
کــه بــه تکــرار طنز آلــوِد فیلم هــای ژانــر وحشــت می پــردازد( در مقابــِل نســخة غیــِر اخالقــِی 
ــری را  ــردن، ادا درآوردن و دزدی هن ــد، کپی ک ــون تقلی ــی همچ ــازی«، واژه های »از آِن خود س
قــرار می دهــد )هلــر، 2۰۰۴(. پــس بخشــی از مســئولیت پذیری طــراح در واقــع رویکــرِد او بــه 

ــرد.    ــا مســتقیماً از آن هــا بهــره می گی ــه آن هــا ارجــاع می دهــد ی ــاری اســت کــه ب آث
ــد  ــه ی مســئولیت طراحــی، تأکی ــر جنب ــن22 از طراحــی گرافیــک ب ــِف ریچــارد بوکان تعری
بســزایی دارد. او معتقــد اســت طراحــی را نبایــد تزئینــی بــرای زندگــی فرهنگــی دانســت، بلکــه 
طراحــی »یکــی از راه هــای عملــِی مســئولیت پذیر اســت کــه ارزش هــای واالِی یــک کشــور یــا 

یــک فرهنــگ را بــه ســاحت محســوس واقعیــت مــی آورد« )بوکانــن، 2۰۰2: 19۵(.
در همیــن زمینــه، شاونســی )2۰1۰( در کتــاب خــود چگونــه یــک طــراح گرافیــک شــویم 
بــدون این کــه روحمــان را ببازیــم23  ایســتادن بــر عقایــد شــخصی توجــه بــه نــوع خواســته های 
ــرای  ــه ی اول ب ــِر او پل ــه از نظ ــد ک ــی می کن ــأن معرف ــظ ش ــراح را راه حف ــار از ط ــورد انتظ م
جــذِب احتــرام مشــتری اســت. شاونســی در همیــن کتــاب از پیتــر ســاویل2۴ طــراح انگلیســی 
نقــل می کنــد کــه »مســأله ی اصلــی در طراحــی گرافیــک امــروز ایــن اســت کــه چــه زمــان 
می تــوان بــه آن اعتمــاد کــرد؟ دیگــر فقــط پیــام طــراح مطــرح نیســت. هــر هنرمنــِد هنرهــاِی 
ــداده ام و  ــام ن ــز انج ــن کار را هرگ ــن ای ــذارد. م ــرو می گ ــش را گ ــه ای روح ــردی در وهل کارب
ــه  ــا می خواننــد« )ب ــن طراحــان گرافیکــی دنی می بینیــم کــه مــردم مــن را یکــی از معروفتری
نقــل از شاونســی، 2۰1۰: 2۵(. بــه نظــر می رســد آن چــه ســاویل مــد نظــر داشــته اســت، بــی 
اعتمــاد شــدِن مخاطــب بــه دلیــل عــدم مســئولیت پذیری طراحــان در مقابــِل صداقــت پیــام 
یــا محصولــی اســت کــه ارائــه می کننــد. در اینجــا، مســأله ی صداقــت پیــام مطــرح می شــود. 
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ــی کــه برایــش تبلیــغ می کنــد، چــه اختیــارات و  ــِل کیفیــِت محصول طــراح گرافیــک در مقاب
ــا  ــی خاصیــت ســفیدکنندگی نداشــته، ام ــال، اگــر خمیردندان ــرای مث مســئولیت هایی دارد؟ ب
تولیدکننــده از طــراح می خواهــد ایــن خصلــت را لحــاظ کنــد، مســئولیت او چیســت و مــا چــه 

انتظــاری از طــراح می توانیــم داشــته باشــیم؟
ــالق در  ــِف اخ ــای مختل ــراِی درِک جنبه ه ــه ب ــود ک ــاهده می ش ــب مش ــن ترتی ــه ای ب
طراحــی گرافیــک الزم اســت شــریان های اصلــی اخــالق در گفتمــان ایــن حرفــه دنبــال شــوند. 
بــا ایــن کار مفهــوم خیــر و شــری کــه تاکنــون دغدغــه ی طراحــان و اندیشــمندان ایــن حــوزه 
بــوده اســت، مشــخص می شــود و می تــوان وضعیــِت اخــالق را در ایــن حرفــه بــه طــور کلــی 

ــرد. ــدی ک جمع بن

طراحی گرافیک و مساله ی واقعیت )صداقت پیام( 
ــون«  ــی بنت ــن تبلیغات ــات و کمپی ــه ی »عکاســی، اخالقی ــن2۵ )199۷( در مقال ــور کالم تیب
بــه طــوِر جــدی بــه مســأله ی واقعیــت پرداختــه اســت. مســأله ی مــورِد نظــِر او، بــه کمپیــِن2۶ 
تبلیغاتــِی شــرکِت طراحــی و تولیــِد لبــاِس بنتــون بازمی گــردد. ایــن کمپیــن بارهــا در حــرکات 
اعتراضــی2۷ بــه تبلیغــاِت ســودجویانه، مــورِد اتهــام معترضــان و تمســخر تبلیغــات قــرار گرفتــه 
ــی،  ــچ29، 2۰۰۶(. از طرف ــزر و ایلی ــُتن، 2۰۰۴؛ گلی ــتن2۸، 199۵؛ مک کویس ــت )مک کویس اس
ــه از  ــرز« را ک ــه ی »کال ــی و چندزبان ــه ی بین الملل ــخه از مجل ــیزده نس ــی س ــن طراح کالم
ــه  ــه ب ــی ک ــی از اتهامات ــه خوب ــوده و ب ــده دار ب ــد، عه ــر می ش ــون منتش ــی بنت ــرف کمپان ط
ایــن کمپانــی وارد می شــد، اطــالع داشــته اســت. مقالــه ی مذکــور در واقــع، پاســخی بــه ایــن 
اتهامــات اســت کــه در آن رویکــرد کالمــن بــه مســأله ی واقعیــت در عکاســی پرداختــه اســت. 
ــون موضــع  ــرز و شــرکت بنت ــاِع مســتقیم از کال ــه جــای دف ــاد شــده ب ــه ی ی کالمــن در مقال
خــود را دربــاره ی پرســش حقیقیــت در تبلیغــات بــا تمرکــز بــر رســانه ی عکــس ابــراز می کنــد. 
ــه  ــرکت را »مداخل ــن ش ــه ای ــده ب ــات وارد ش ــون، اتهام ــه ی بنت ــاد مجادل ــف ابع ــا توصی او ب
ــذال  ــت و ابت ــه، وقاح ــال خیرخواهان ــه اعم ــبت ب ــی نس ــگاه منف ــی از ن ــا، بدگوی در حریم ه
شــدید« توصیــف می کنــد )کالمــن، 199۷: 23۰(. او مطــرح می کنــد کــه »در هســته ی ایــن 
اتهامــات مســأله ی ›ماهیــت عکاســی‹ مطــرح اســت. گویــی ایــن پرســش ها و اتهامــات اخالقــی 
ــداف  ــرای اه ــی‹ ب ــای ›واقع ــون از عکس ه ــه بنت ــرد ک ــأت می گی ــردم نش ــده ی م از آن عقی
›غیرواقعــی‹ تبلیغاتــی بهــره می بــرد« )همــان(. کالمــن در ادامــه، اتهــام اســتفاده ی غیرواقعــی 
از عکس هــای واقعــی را مــردود می دانــد. از نظــِر او عکــس هیــچ گاه بی طــرف نبــوده و نیســت. 
ــد  ــود می گرفته ان ــه خ ــِخ عکاســی ب ــدای تاری ــا در ابت ــه مدل ه ــز( ک ــژه ای )پُ ــای وی وضعیت ه
و امــکان روتــوِش عکــس، ابتــدا بــا دســت و هم اکنــون بــا نرم افزارهــا، دالیــل اولیــه ی کالمــن 
ــودِن  ــا امــِر واقعــی اســت. ســپس او عینــی ب ــراِی رد بی طرفــی کامــل عکــس در مواجهــه ب ب
عکــس را در تقابــِل بــا هنرهــای ذهنی تــر  )ماننــد نقاشــی و مجسمه ســازی(، بــه کلــی مــورد 
ــد غیرواقعــی  ــدازه ی نقاشــی می توان ــه ان پرســش قــرار داده، ادعــا می کنــد عکاســی درســت ب
و ذهنــی قلمــداد شــود. از نظــر کالمــن، »لحظــه ی واقعــی« کــه ادعــا می شــود دوربیــن فقــط 
ــدازه ی ســایر متغیرهــا مــورد دســت کاری و تصــرِف  ــه ان ــد ب آن را ثبــت می کنــد نیــز می توان

عــکاس باشــد )کالمــن، 199۷(. 
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روش هــای جدیــد روتــوِش عکــس، واقعــی بــودِن آن را بیــش از پیــش مــورد شــک قــرار 
می دهنــد. از طرفــی، مســأله ی بســتر و زمینــه نیــز مطــرح اســت، بــه ایــن صــورت کــه جــدا 
کــردِن تصویــر از بســتِر اصلــِی آن معنــا را تغییــر می دهــد. در ایــن راســتا بنتــون متهــم اســت 
ــد.  ــی می کن ــتفاده ی تبلیغات ــا اس ــرده و از آن ه ــدا ک ــود ج ــی خ ــر را از بســتر اصل ــه تصاوی ک
نمونــه ی تصویرهایــی کــه بنتــون اســتفاده کــرده، تصاویــر قحطــی زدگان و بیمارهــای درحــال 

مــرگ مبتــال بــه ایــدز اســت. 
کالمــن )199۷( محــدود ســاختِن رســانه ها بــه اســتفاده ی مســئوالنه از تصاویــر را 
غیِرممکــن دانســته و در عــوض، آمــوزش فریــب  نخــوردن بــه مخاطــب را پیشــنهاد می کنــد. 
او کمپیــن بنتــون را حامــِل بــاِر آموزشــی می دانــد. بــرای مثــال تصویــر فــرِد مبتــال بــه ایــدِز 
در حــال مــردن، لــزوم گســترِش آمــوزِش همگانــی را گوشــزد می کنــد. کالمــن معتقــد اســت 
ــه  ــه بنتــون ب بنتــون در این جــا مســایل اجتماعــی را پیــش می کشــد. او پیشــنهاد می کنــد ب

دیــده ی یــک کمپانــی کــه تجربــه ی رســانه ای وســیعی دارد، نگریســته شــود. 
ــویق  ــانه ها تش ــر و رس ــه تصاوی ــان ب ــدم اطمین ــه ع ــا را ب ــه م ــزی ک ــه هرچی ــد ب ــا بای م
ــت،  ــتمایه ی حکوم ــه دس ــه این ک ــد ب ــانه ها محکوم ان ــر، رس ــت ام ــم. نهای ــا کنی ــد، اعتن می کن
پلیــس و بنگاه هــای اقتصــادی باشــند. مــن هــم اگــر ادعــا کنــم کــه رســانه دســتمایه ی بنتــون 
ــم  ــه داری ــم وظیف ــانه کار می کنی ــرای رس ــه ب ــا ک ــدام از م ــس هرک ــه ام. پ ــوده، دروغ گفت نب
عمــوم مــردم را بــه عــدم اطمینــان بــه ایــن رســانه ها تشــویق کنیــم. در نهایــت، ایــن تنهــا راه 

درســت پیــش روی ماســت. )کالمــن، 199۷: 232(
ذکــر ایــن نکتــه الزم می نمایــد کــه در زمــان بیــان ایــن جمــالت )1993( کالمــن هنــوز 

ســردبیر مجلــه ی کالــرز بــود. 
از طرفــی، میلتــون گلیــزر )2۰۰2( هــم مســأله ی واقعیــت را مــورِد بحــث قــرار داده اســت. 
گلیــزر ادعــا می کنــد بــا توجــه بــه خصلــِت اغواگــری کــه در ماهیــِت طراحــی گرافیــک وجــود 
ــرد.  ــف ک ــات تعری ــه ی تبلیغ ــارج از حیط ــه را خ ــن حرف ــوان ای ــه بت ــت ک ــن نیس دارد، ممک

تبلیغــات از نظــر گلیــزر فعالیتــی بســیار بنیادیــن و اثرگــذار در اقتصــاد اســت. 
مک کویســتن3۰ )2۰۰۴( بخــِش ســوم کتــاِب خــود پریشــانی گرافیــک دو31 را بــه تجربــه ی 
مــدرن و رســانه ای از جنــگ و بــه طــور ویــژه مفهــوم »فاصله انــدازی32« اختصــاص داده اســت. 
»فاصله انــدازی« در ادبیــات مک کویســتن، بــه تفــاوِت میــاِن واقعیــت و تصویــِر منعکــس شــده 
ــن  ــرای از بی ــی ب ــن از تالش های ــاره دارد. او همچنی ــب33 اش ــاِن غال ــانه های جری از آن در رس
ــد کــه  ــی می خوان ــه میــان مــی آورد و آ ن هــا را روزنه هایــی انقالب ــردن ایــن فاصلــه ســخن ب ب
ــب  ــا رســانه های غال ــالِف نظــِر معترضــان ب ــد. اخت ــه می کنن نمــای دیگــری از واقعیــت را ارائ
تــا بــه حــدی اســت کــه ایــن رســانه ها معترضــان را تحــِت عناوینــی چــون الت هــای درپــِی 

ــُتن، 2۰۰۴(.  ــد )مک کویس ــی می کنن ــرم معرف ج

محوریت در طراحی
ــه در  ــه البت ــِت آن اســت ک مســأله ی مهــم دیگــر در خصــوص طراحــی گرافیــک، محوری
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مقیاســی بزرگ تــر مســأله ای مربــوط بــه تمامــی شــاخه های طراحــی اســت. ایــن کــه طراحــی 
بــه نفــع چــه کســی و بــه چــه منظــوری صــورت می گیــرد، در پرســش خــوب یــا بــِد اخالقــی 
تعیین کننــده اســت. شاونســی )2۰1۰( از طراحانــی ســخن بــه میــان مــی آورد کــه بــه زمــان 
ــد.  ــگاه می کنن ــردن، ن ــود تعریف ک ــرای از خ ــی ب ــد فرصت ــه دی ــفارش دهنده ب ــا س ــره ب مذاک
ــد مرتکــب  ــک طــراح گرافیــک می توان ــه ی ــن گناهــی ک ــه بدتری ــان ب ــد: »آن ــه می کن او اضاف
ــی،  ــد« )شاونس ــان می دهن ــر نش ــه  نظ ــور3۴ و کوت ــود  مح ــود را خ ــا خ ــد. آن ه ــود، آلوده ان ش
2۰1۰: 19(. بــه نظــر می رســد دغدغــه ی شاونســی، نــه محوریــت در طراحــی بلکــه محوریــت 
ــش  ــت3۵ را پی ــأله ی امان ــن مس ــت. او همچنی ــتری اس ــا مش ــورد ب ــراح در برخ ــکاِر ط در اف
ــا  ــراح ب ــت ط ــد: 1( صداق ــیم بندی می کن ــش تقس ــه بخ ــوم را در س ــن مفه ــد و ای می کش
ــفارش دهنده در  ــِر س ــه ای در براب ــار حرف ــود؛ 2( رفت ــدات خ ــرای معتق ــتادگی ب ــود و ایس خ
ــا مخاطــِب مــورِد نظــر  ــرای انجــام بهتریــن کار در رابطــه ب ــِت تــالش ب هــر زمــان؛ و 3( نهای

ــی، 2۰1۰(.  )شاونس
. مسئولیت در طراحی گرافیک

ــا مطــرح  ــت، ب ــه ی مبحــث حقیق ــک برجســته در ادام ــزر )2۰۰۰( طــراح  گرافی ــون گلی میلت
ــرای  ــادی ب ــهروندان ع ــش از ش ــئولیتی بی ــد مس ــا بای ــه آی ــگی ک ــش همیش ــن پرس ــردن ای ک
طراحــان گرافیــک در نظــر گرفــت، ســؤاِل دیگــری را جایگزیــن می کنــد: »آیــا طراحــان می تواننــد 
ــه را روشــن  ــزر دو نکت ــؤال گلی ــن س ــردِن ای ــا مطــرح ک ــته باشــند؟« ب ــری  داش مســئولیت کمت
ــاً  ــد و ثانی ــئولیت پذیر نبوده ان ــدان مس ــم چن ــال ه ــه ح ــا ب ــان ت ــر او اوالً طراح ــد؛ از نظ می کن
بــه قــدر یــک شــهرونِد معمولــی هــم مســئول بــودن در برابــر انتقــاِل واقعیــت در حرفــة طراحــی 
ــر  ــه ه ــرد ک ــه اش نتیجــه می گی ــان مقال ــچ۴1 )2۰۰2( او در پای ــی اســت. ری ــدم بزرگ ــک ق گرافی
کســی بایــد در آن چــه تولیــد کــرده اســت، دقــت کنــد و صرفِ نظــر از خوبــی یــا بــدِی طــرح بــه 
نتیجــة آن بــه دیــد عنصــری اثرگــذار بــر عالــم پیرامــون بنگــرد و نــه بــه دیــد نتیجــه ی ســردی از 
یــک فرآینــِد عقالنــِی انتزاعــی بــی اثــر. آن چــه گلیــزر و ریــچ بــر آن تأکیــد دارنــد اهمیــِت توجــه 

ــه فرآینــِد تولیــد نتیجــه ی حاصــل از آن را درک کــرد.  طــراِح گرافیــک ب
ــه ی مســئولیت  ــه دغدغ ــن کســانی دانســت ک ــزء اولی ــرت اسپنســر۴2 را ج ــوان هرب ــاید بت ش
ــه ی  ــد. بیانی ــرح کردن ــی مط ــور علن ــه ط ــد، ب ــه ی 19۶۴ گارلن ــا بیانی ــان ب ــی را هم زم در طراح
گارلنــد در واقــع اولیــن بیانیــه  ای بــود کــه طراحــان را بــه اندیشــه در نتیجــه ی کار خــود تشــویق 
ــد.  ــه کار برن ــری ب ــائل ضروری ت ــود را در مس ــی خ ــا توانای ــت ت ــان می خواس ــرد و از ایش می ک
ایــن بیانیــه بــا اســتقبال فــراوان روبــه رو شــد. اسپنســر تغییــر حاصــل شــده در ده ســال منتهــی 
شــده بــه 19۶۴ )زمــان نوشــتِن مقالــه( در وضعیــت آموزشــی و حرفــه ای طراحــی را قابــل توجــه 
ــه  ــا جوایــزی کــه طراحــان کســب می کننــد، ب ــا چنیــن وضعیتــی و ب می دانــد و می افزایــد کــه ب
ظاهــر، اهــداف کمــی باقی مانده انــد تــا طراحــان بــرای رســیدن بــه آن هــا تــالش کننــد )اسپنســر، 
1999( از نظــر اسپنســر تــا ســال 19۶۴ حــدود 3۰ ســال اســت کــه طراحــی گرافیــک، از نقاشــی و 
مجسمه ســازی مســتقل شــده اســت و در شــرایِط جدیــدی بــه ســر می بــرد و مســائِل دیگــری را از 
ســر می گذرانــد. اسپنســر معتقــد اســت کــه طــراح بــه انــدازه ی مغــز بــه قلــب هــم محتــاج اســت 
و امــروزه بــا وجــود خیــِل عظیــم کســانی کــه اسپنســر )1999( آن هــا را »طــراح بــرای طــراح«۴3 
ــأله را  ــن مس ــت. وی ای ــروم اس ــور مح ــب و درخ ــوالِت مناس ــوِد محص ــه از کمب ــد، جامع می خوان
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ــِل  ــه، قاب ــا آمــوزِش گســترده و خالقان ــد کــه جــز ب معمــاِی غامــِض حــاِل حاضــِر طراحــی می دان
حــل نیســت. بــه نظــر می رســد منظــوِر اسپنســر از »طــراح بــرای طــراح« ناکارآمــدی ایــن قشــر 
در قبــاِل نیازهــای جامعــه اســت. بــه تعبیــر دیگــر، آن چــه طــراح کار می کنــد بایــد توســط کاربــر 

یــا مخاطــب فهمیــده شــود و نــه فقــط از جانــب یــک طــراح حرفــه اِی دیگــر.
ــد:  ــوب نمی دان ــان مطل ــرای طراح ــی را ب ــائل مال ــه مس ــت دادن ب اسپنســر )1999( اولوی
ــور  ــه ط ــد ب ــه بای ــود، بلک ــرج ش ــادی خ ــِع اقتص ــط در مناف ــد فق ــراح نبای ــش های ط »کوش
ــردازد«. وجــوِد مســائل دیگــری کــه  ــا بپ ــه ســالمتی و خوشــبختِی جامعــه ی م ــری ب صریح ت
درخــوِر توجــه بیشــتر طراحــان بــود، دغدغــه ی مشــترِک اسپنســر و بیانیــة اول اول ترین هــا۴۴ 
ــال 1999  ــه در س ــود ک ــد ب ــن گارلن ــة ک ــه رو بیانی ــز د  نبال ــا نی ــه ی اول اول ترین ه ــود. بیانی ب
همــان مفــاد را تکــرار و بازنشــر کــرد. رویکــرِد مشــابه اسپنســر و بیانیــه ی مذکــور، ســازندگی و 
اصــالح، آمــوزش و درمــان را بــه فــروش و تبلیغــات اولویــت می بخشــید. از طرفــی تحقیقــاِت 
ــره توســِط  ــت و غی ــگ، حــروف، باف ــه روِی عناصــِر بصــری همچــون رن ــِی صــورت گرفت علم
ــن از نظــِر اسپنســر )1999(  ــه اســت و ای ــدوِن حضــوِر طراحــان صــورت گرفت دانشــمندان، ب
ــه، مســئولیت  ــته اســت. او در ادام ــرو کاس ــدیداً ف ــی راش ــن تحقیقات ــردی چنی ــه ی کارب جنب
طــراح را تــا کنتــرِل تصادفــاِت رانندگــی گســترده می دانــد و معتقــد اســت بســیاری از کســانی 
کــه کِل زندگــی یــا بخشــی از اعضــای بــدِن خــود را در تصادفــاِت جاده هــا از دســت می دهنــد، 
ــِی ســاخته شــده توســِط مهندســان و  ــی خام دســتانه و ناکاف ــم راهنمای ــِی عالئ ــع قربان در واق

ــد.  ــه خــود را مســئول بدانن ــن قضی ــد در ای مســئولین شــهرداری شــده اند و طراحــان بای
اسپنســر در مثالــی کامــاًل متفــاوت از دست ســاخته های مردمــان کم تــوان می گویــد 
ــرد  ــان، کم کارب ــارِت طراح ــودن از نظ ــل دور ب ــه دلی ــه ب ــد ک ــوه ای می دان ــان بالق و آن را توان
ــِل آن  ــان را در ح ــه او طراح ــت ک ــری اس ــأله ی دیگ ــوادی مس ــت. بی س ــده اس ــا مان و نازیب
ــراز تأســف می کنــد کــه از طرفــی مهــارِت طراحــان در تســریِع فــروِش  ــا می بینــد، امــا اب توان
ــئولین  ــی و مس ــددکاراِن اجتماع ــان و م ــر معلم ــرف دیگ ــود و از ط ــرج می ش ــوال خ کوکاک
دولتــی ســال ها وقــِت خــود را صــرِف یافتــن روش هایــی بــرای آمــوزِش بی ســوادان می کننــد 
کــه بــراِی یــک طــراح خبــره ســی دقیقــه طــول می کشــد. »حرفــة طراحــی می توانــد اثــری 
ــه اش نقــِش  ــان مقال ــر چنیــن شــرایطی بگــذارد« )اسپنســر، 1999: 1۶۰(. او در پای ــی ب حیات
ــمندان،  ــدازه ی دانش ــه ان ــتم، ب ــرِن بیس ــده در ق ــائِل پیش آم ــا مس ــه ب ــان را در مواجه طراح
ــرای  ــان ب ــه طراح ــد ک ــرح می کن ــد و مط ــی می دان ــن حیات ــکان و معلمی ــین، پزش مهندس
ــد،  ــان می آی ــه از دستش ــد و آن چ ــم دهن ــت ه ــه دس ــت ب ــد دس ــود بای ــِت خ ــِف موقعی تعری

ــد )اسپنســر، 1999(.  عرضــه کنن
تــا بدین جــا نظــراِت برخــی از نویســندگان حــوزه ی طراحــی را در مــورِد تعریــِف طراحــی 
ــی  ــئولیت در طراح ــای آن و مس ــت و تناقض ه ــاِل واقعی ــِت انتق ــوِر  اهمی ــک اخالق مح گرافی
گرافیــک را بررســی کردیــم. همان طــور کــه شاونســی مشــخص کــرد عناویــن اصلــی اخــالق 
ــی  ــراح، دوم ــورِد ط ــی در م ــه اول ــوند ک ــته تقســیم می ش ــه ســه دس ــک ب در طراحــی گرافی
مشــتری، و ســومی مخاطــب اســت. امــا نظــِر ریــچ شــامِل محصــول هــم می شــود. در ادامــه، 
نظــراِت او در مــورِد اخــالق مرتبــط بــا طراحــان همــکار نیــز مــرور خواهنــد شــد، امــا ابتــدا، 
مســأله ی مشــتری مداری و اخالقــی کــه در تقابــل بــا او بایــد رعایــت کــرد، مطــرح می شــود. 
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مسئولیت در قبال مشتری و اخالق مترتب بر کار رایگان
ــا ئل  ــد؟«۴۵ مس ــد اخالق ان ــانی نیازمن ــه کس ــود، »چ ــه ی خ ــچ )2۰۰2( در مقال ــم ری تی
مرتبــط بــا اخــالق طراحــی را بررســی کــرده، پرســِش پاکــی۴۶ مشــتری های احتمالــی 
ــه صداقــت ســفارش دهنــده اهمیــت  ــا مراکــز طراحــی ب پیــش می کشــد. پرســِش این کــه آی
ــن  ــدِن ای ــرای روشــن ش ــد؟ ب ــق از مشــتری را بپذیرن ــر تحقی ــد خط ــا حاضرن ــد و آی می دهن
ــد  ــد می کن ــت تولی ــوالِت بی کیفی ــه محص ــده ای ک ــت. تولید کنن ــال الزم اس ــد مث ــأله چن مس
ــک  ــه ای از ی ــد، نمون ــا کن ــدار دســت و پ ــود خری ــرای خ ــات ب ــدرت تبلیغ ــا ق ــد ب و می خواه
ــد  ــه در فرآین ــازی ک ــرای داروس ــت، ماج ــن اس ــت. همچنی ــت اس ــی صداق ــفارش دهندِۀ ب س
تولیــد قوانیــِن اســتاندارِد محیطــی را رعایــت نکــرده، زباله هایــش را در رودخانه هــای نزدیــک 
می ریــزد، نیــز ایــن گونــه اســت. ریــچ پیشــنهاِد طــرِح پرســش نامه ی اخالقــی۴۷ بــرای مشــتری 
ــر  ــت در براب ــن اس ــفارش دهنده ممک ــه س ــد ک ــدار می ده ــان هش ــد و هم زم ــرح می کن را مط
ــؤاالتی همچــون  ــه س ــد ک ــد. او مطــرح می کن ــته باش ــدی داش ــورد ب ــؤاالت برخ برخــی از س
ــا  ــد؟« ی ــه حیــاِت وحــش رودخانه هــای اطــراف لطمــه می زن ــا لوله هــای فاضــالب شــما ب »آی
ــراردادی[  ــر ق ــازه کار ]غی ــرای تکنیســین های ت ــر کار ب ــوِن اخی ــِل قان ــرد شــما در مقاب »رویک
چیســت؟« آیــا خطــر از دســت دادِن مشــتری را بــه همــراه داریــد )ریــچ، 2۰۰2: 19۰ و 191(.
ــر کاِر  ــام دادن خط ــی، انج ــب وکاِر طراح ــل در کس ــالِق کارِی دخی ــِن اخ ــی از عناوی یک
ــات طراحــی  ــگان۴9  را انجــام خدم ــاِد طراحــی اســترالیا۴۸ )2۰13( کاِر رای ــگان اســت. بنی رای
بــدوِن پرداخــِت پــول توصیــف می کنــد. مقصــر در انجــام دادن کاِر رایــگان می توانــد مشــتری 
ــاِت  ــا ممکــن اســت طراحــی باشــد کــه خدم ــی دارد ی ــاِت مجان باشــد کــه درخواســِت خدم
رایــگان را بــه امیــد احتمــال دریافــت پــول در آینــده ارائــه می دهــد. انجــام کار رایــگان توســِط 
ــاِت طراحــی را  ــگان ارزِش خدم ــوم شــده اســت. کاِر رای ــه اِی طراحــی محک شــرکت هاِی حرف
ــاد طراحــی اســترالیا،  ــد )بنی ــب می کن ــه اِی طراحــان را تخری ــرد، ســازوکاِر حرف ــل می ب تحلی
2۰13(. در همیــن ارتبــاط، شاونســی )2۰1۰( تعــداِد زیــادی از اســتودیوها و طراحانــِی مســتقل 
ــِی آســایِش  ــی را مناف ــوِن اخالق ــن قان ــروی از ای ــد و پی ــی می کن ــده معرف ــن قاع ــِی ای را حام
ــِر  ــی و مدی ــراح انگلیس ــری۵۰ ط ــان ال ــاِل جانات ــن مث ــد. او همچنی ــا نمی دان ــادی آن ه اقتص
ــر صفحــه ی اوِل وب ســایتش نوشــته شــده:  ــراون طراحــی۵1 را پیش می کشــد کــه ب شــرکت ب
ــا تقاضــای  »مــا نمی خواهیــم بــه شــما جــواب رد بدهیــم پــس لطفــاً تقاضــای کاِر رایــگان، ی

انجــام کار غیــِر اخالقــی دیگــری نفرماییــد« )شاونســی، 2۰1۰(.

مسئولیت در قبال طراحان همکار و طراحان کارمند )زیردست(
شاونســی )2۰1۰( بــه نقــل از کتــاِب حرفــةِ  طراحــی گرافیــک۵2 اثــر نویســنده ی بریتانیایی، 
دوروثــی گاســلِت۵3 می نویســد انجمــِن هنرمنــداِن و طراحــان صنعتــی۵۴ یــک منشــوِر رفتــاری۵۵ 
تنظیــم کــرده  اســت کــه یکــی از اصــوِل آن طــراح را اکیــداً از قبــوِل کاری کــه طــراح دیگــر 
بــر آن کار کــرده یــا مشــغوِل کار بــر آن اســت، منــع می کنــد. بــر اســاس ایــن اصــل، اجــازه ی 
طــراح پیشــین یــا قبــوِل اتمــام قــرارداد کارِی پیشــین توســط او، تنهــا شــروط انجــام چنیــن 
طــرح پیشــنهادی هســتند. شاونســی )2۰1۰( می گویــد کــه گرچــه طراحــان در انتخاب شــان 
ــد  ــاری ندارن ــوِر رفت ــک منش ــان گرافی ــگاه داران، طراح ــالف وکالء و بن ــر خ ــتند و ب آزاد هس
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ــت  ــوان گف ــون می ت ــا اکن ــوده، ام ــان زده ب ــان هیج ــن آزادِی طراح ــه از ای ــوِد او همیش و خ
ــد  ــی ]در صــورِت وجــود[ بهــره خواهن ــک منشــوِر اخالق ــه طراحــی و طراحــان ی ــه: »حرف ک
ــاره ی  ــات، نظــرش را در ب ــی از اتفاق ــه ی متنوع ــه دامن ــر ب ــن نظ ــم دادِن ای ــا تعمی ــرد«. او ب ب

ــد:  ــح می ده ــتر توضی ــی بیش ــتورالعمل های اخالق دس
ــا وجــوِد دانشــجویانی کــه آثارشــان را در  ــات اخالق مــدار در طراحــی و ب ــا ظهــور جریان ب
ــای  ــرای درج چارچوب ه ــا ب ــی از تقاض ــد، گونه های ــان می کنن ــی بی ــاِت اخالق ــب موضوع قال
اخالقــی مشــاهده می شــود. اســتودیوهایی کــه اصــول اخالقــی در طراحــی را پیــش گرفته انــد، 
ــه  ــتودیوهایی ک ــال، اس ــرای مث ــتند. ب ــیمان نیس ــته اند، پش ــدم گذاش ــه در آن ق ــی ک از راه
رویکــرد »ســبز«۵۶ )طراحــی در جهــِت حفــظ محیــط زیســت یــا ســازگار بــا محیــط زیســت( را 
ــختی های  ــتری س ــت آوردِن مش ــه دس ــرای ب ــر ب ــد، پیش ت ــش می گیرن ــی در پی ــرای طراح ب
ــد  ــه می خواهن ــتری هایی ک ــیاری از مش ــرای بس ــون ب ــا اکن ــدند، ام ــل می ش ــی متحم متنوع

ــه عنــواِن گزینــه ای جــذاب مطــرح می شــوند. »ســبز« کار کننــد، ب
ــکا۵۷ )کــه  ــه منشــوِر کارِی انجمــِن هنرهــای گرافیکــی آمری ــد شاونســی ب ــه نظــر می آی ب
ــن منشــور،  ــه ای ــن ب ــش از پرداخت ــا پی ــوده اســت. ام ــه ب ــی اســت( بی توج ــادی بین الملل نه
ــاری  ــی معم ــری،  یعن ــته های هن ــر از رش ــی دیگ ــوِر کارِی یک ــه منش ــی ب ــت نگاه ــد نیس ب
ــار  ــراِی معم ــروری ب ــته های ض ــود، دانس ــاِب خ ــز۵۸ )2۰۰3( در کت ــِون و پرکین ــم. پی بپردازی
در راه انــدازِی یــک کمپانــِی طراحــی۵9، بــه بررســِی قوانیــِن تصویــب شــده بــراِی کاِر حرفــه اِی 
ــراِی  ــاس نامه ای ب ــکا۶۰ اس ــاران آمری ــاد معم ــته ی ایشــان بنی ــِق نوش ــردازد. طب ــاری می پ معم
اخــالق و کاِر حرفــه ای تنظیــم کــرده اســت کــه آخریــن بــار در ســاِل 199۷ بــه روز شــده و 
در ســه شــاخه ی اصلــی، قوانیــِن ویــژه ی ایــن حرفــه را بیــان می کنــد: اول، دیــواِن قوانیــن۶1 
کــه قوانیــِن عمومــِی اجرایــی ایــن رشــته اســت  و تعهــد بــه عمــوم مــردم، مشــتریان، خــوِد 
ــداِف  ــه اه ــی ک ــتانداردهاِی اخالق ــود. دوم، اس ــامل می ش ــکاران را ش ــاری و هم ــه ی معم حرف
ــه  ــه ای ب ــاِر حرف ــد در رفت ــرد و هــر عضــِو اِی.آی.اِی بای ــری را دربرمی گی مشــخص تر و جزئی ت
آن هــا عمــل کنــد و ســوم، قوانیــِن اجرایــِی حرفــه ای هســتند کــه تعهــد بــه آن  هــا بــراِی اعضــا 
ــه دنبــال دارد.  ــاد را ب ــن قوانیــن برخــورِد بنی ــا کــه تخطــی از ای ــن معن ــه ای الزامــی اســت؛ ب
منشــوِر کارِی اِی.آی.اِی شــامِل 2۴ قانــون اســت. تعــدادی از قوانیــِن برجســته ای کــه پیــون و 

ــد:  ــن قرارن ــد از ای ــه آن اشــاره می کنن ــز ب پرکین
در حرفــه ی معمــاری، اعضــاِی اِی.آی.اِی بایــد الگــوِی مناســبی از توجــه منطقــی و رقابــت 
را در کارشــان نشــان دهنــد و همچنیــن بایســته اســت کــه ایشــان دانــش و مهــارِت تکنیکــی 
کــه معمــوالً توســِط معمــاران اعمــال می شــود را در همیــن حیطــه اعمــال کننــد. همچنیــن 
ــا  ــغ ی ــچ مبل ــد هی ــده اســت: »اعضــا نبای ــه عمــوم آم ــوِن 2.1۰2 در بخــِش تعهــدات ب در قان
هدیــه ای بــه قصــد اثرگــذاری بــر قضــاوِت یــک مقــام رســمی در ارتبــاط بــا پــروژه ی در حــاِل 
ــا پیشــنهاد  ــد، پرداخــت ی ــه آن عالقه مندن ــه اعضــا ب ــده ک ــه ی آین ــا آنچــه در برنام انجــام ی
ــدوِن  ــد ب ــا نبای ــد: »اعض ــتری می نویس ــه مش ــدات ب ــمِت تعه ــر قس ــون 3.1۰3 زی ــد. قان کنن
توافــِق نظــِر مشــتری، موقعیــِت آینــده یــا اهــداِف پــروژه ای را بــه طــرز قابــِل توجهــی تغییــر 

ــز، 2۰۰3: 1۴1و1۴2(  ــِون و پرکین ــد«. )پی دهن
در این جــا مــروِر منشــوِر حرفــه ای تنظیمــِی بنیــاد حرفــه ای طراحــی آمریــکا۶2 الزم بــه نظــر 

 اخالق در طراحی گرافیک



دوفصل نامه، دانشکده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز

92 شماره چهارم -پاییز و زمستان

15

می رســد. ایــن منشــور کــه همچنــان در وب ســایِت ایــن انجمــن قابــِل دسترســی اســت، شــامِل 
هفــت بخــِش اصلــی تحــِت عناویــِن مســئولیِت طــراح در مقابــِل مشــتری، مســئولیت طــراح در 
مقابــِل ســایِر طراحــان، قیمت هــا، تبلیغــات، حق التألیــف، مســئولیِت طــراح در مقابــِل عمــوم و 
مســئولیِت طــراح در مقابــِل جامعــه و محیــط اســت. در ادامــه، بــه دلیــل اهمیــِت ایــن مطلــب، 

مشــروِح ایــن قوانیــن از وب ســایِت اِی.آی.جــی.اِی )2۰1۰( بــه طــور کامــل بیــان می شــود: 
ــکاران، مشــتری ها،  ــه ، هم ــرای حرف ــه ب ــت ک ــت و امان ــوِل صداق ــه اص ــه ای ب ــراح حرف ط
ــته،  ــم پیوس ــه ی به ه ــک مجموع ــوان ی ــه عن ــه اش ب ــدگان و جامع ــا مصرف کنن ــان ی مخاطب
احتــرام بــه ارمغــان مــی آورد، متوســل می شــود. اســتانداردهای ذیــل انتظــاراِت معمــول از یــک 
طــراح حرفــه ای را مشــخص کــرده و تفاوت هــای یــک عضــِو اِی. آی. جــی. اِی بــا دیگــران را در 

ــد. ــان می کن ــغِل طراحــی، نمای ش

استانداردهاِی اِی. آی. جی. اِی براِی کاِر حرفه ای
مسئولیِت طراح در مقابِل مشتری

1-1 طــراح حرفــه ای بایــد از اســتانداردهاِی طراحــی و اســتانداردهاِی تجــارِی مشــتری آگاه 
باشــد و بایــد دروِن محــدوده ی مســئولیِت حرفــه ای اش تــا حــِد امــکان بــه میــِل مشــتری اش 

کار کنــد.
ــده  ــب ش ــا جل ــا کارفرم ــتری ی ــِت مش ــه  موافق ــدوِن این ک ــد ب ــه ای نبای ــراح حرف 2-1 ط
ــال  ــه دنب ــه تداخــِل خواســته ها را ب ــد ک ــر ســفارش هایی کار کن ــان ب ــه طــوِر هم زم باشــد، ب
ــرای رقبــای  ــد؛ مگــر در مــوارِد خاصــی کــه در قــرارداِد تجــاری، اجــازه ی کاِر هم زمــان ب دارن

متعــدد بــه طــراح داده شــده باشــد.
ــروژه  ــک پ ــام ی ــل از اتم ــرای قب ــال اج ــای در ح ــام کاره ــد تم ــه ای بای ــراح حرف 3-1 ط
ــازوکاِر اقتصــادِی مشــتری  ــد و س ــای تولی ــر و روش ه ــورد نظ ــات م ــام اطالع ــن تم و همچنی
ــِت  ــا رضای ــر ب ــیوه ای مگ ــچ ش ــه هی ــی را ب ــن اطالعات ــد چنی ــد و نبای ــی کن ــه تلق را محرمان
مشــتری، فــاش ســازد. همچنیــن، وظیفــه ی طــراح اســت کــه اطمینــان حاصــل کنــد همــکاران 

ــد. ــروی می کنن ــون پی ــن قان ــتانش از ای و زیردس
ــی از  ــفارش های کارِی دریافت ــته از س ــت آن دس ــته اس ــه ای بایس ــراح حرف ــر ط ۴-1 ب
ــرِش  ــا از پذی ــالح ی ــرد، اص ــؤال می ب ــر س ــِی او را زی ــول اخالق ــه اص ــا ک ــا کارفرم ــتری ی مش

ــد. ــودداری کن ــفارش خ س

مسئولیت طراح در مقابِل سایِر طراحان
1-2 طراحــان بایــد در جســتجوی موقعیت هــای شــغلی پشــتیباِن انصــاف و رقابــِت عادالنــه 

 . شند با
ــا  ــر آن کار کــرده ی ــه سفارشــی را کــه طــراح دیگــر ب ــد عامدان ــه ای نبای 2-2 طــراح حرف
ــع شــده باشــد کــه قراردادهــای  ــا او قان می کنــد بپذیــرد، مگــر این کــه او را مطلــع کــرده۶3 ی
قبلــی از طریــِق صحیــح ملغــی شــده و تمامــی مــواد و مصالــِح مرتبــط بــا ادامــة پــروژه جــزء 

امــوال۶۴ مشــتری باشــد.
3-2 طــراح حرفــه ای نبایــد بــه طــوِر مســتقیم یــا غیــِر مســتقیم تــالش کنــد، بــه واســطه ی 
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انگیــزِش غیــِر اخالقــی، جــاِی طــراح دیگــری را بگیــرد یــا بــا او رقابــت کنــد.
ــدل باشــد و  ــی دیگــر بی طــرف و معت ــاد از کاِر طراحان ــد در انتق ــه ای بای ۴-2 طــراح حرف

نبایــد کار یــا اعتبــاِر طــراح دیگــری را بدنــام کنــد.
ــه حقــوِق  ۵-2 طــراح حرفــه ای نبایــد سفارشــی از مشــتری بپذیــرد کــه شــامِل تجــاوز ب
ــوِر  ــد به ط ــه ای نبای ــراح حرف ــن ط ــد. همچنی ــازه ی او باش ــدوِن اج ــری ب ــِی شــخص دیگ ملک
ــد. ــی می شــود، دســت بزن ــق موجــِب چنیــن تعدی های ــه طری ــی کــه ب ــه هــر عمل ــه ب آگاهان

۶-2 طــراح حرفــه ای کــه در کشــوری جــز میهــن خــود کار می کنــد بایــد منشــوِر اخالقــی 
مرتبــط بــا جامعــه ی ملــی آن مــکان را مطالعــه کنــد. 

هزینه ها۶۵
ــوِع  ــا ن ــوق دوره ای ی ــه، حق ــول، حق الزحم ــط در ازاِی پ ــد فق ــک بای ــراح گرافی 1-3 ط
ــه رشــوه، تخفیــف ِ  ــد هیچ گون ــه ای نبای ــد۶۶  طــراح حرف ــاداِش توافق شــده کار کن دیگــری از پ
ــا  ــکاران ی ــژه از پیمان ــا پرداخت هــای وی ــه ی ــی، حــِق کمیســیون، کمک هزینه هــای اضاف پنهان

ــوند.  ــع ش ــا مطل ــِش نرخ ه ــد از افزای ــتریان بای ــن مش ــرد. همچنی ــدگان بپذی تأمین کنن
2-3 بــرای اجــرا و مدیریــِت مــوارِد بازپرداختــِی قابــِل فاکتــور شــدن بــه مشــتری ]ماننــد 
ــی و  ــا هماهنگ ــول ب ــی معق ــد، مبلغ ــور می کنن ــراح عب ــاِب ط ــه از حس ــذ[ ک ــه ی کاغ هزین

ــود. ــه ش ــا اضاف ــه هزینه ه ــدی ب ــورِت درص ــه ص ــد ب ــتری می توان ــم مش تفهی
3-3 در حالت هایــی کــه رابطــی از معرفــی شــدن توســِط طــراح بــه کارفرمــا بهــره می بــرد، 
اگــر از ایــن همــکاری از طــرف رابــط ســودی عایــِد طــراح  شــود، طــراح بایــد پیــش از معرفــِی 

رابــط، مشــتری یــا کارفرمــا را از ایــن مســأله آگاه کنــد.
ــا مشــاوراِن  ــارۀ انتخــاِب طراحــان ی ــا درب ۴-3 اگــر از طراحــی حرفــه ای خواســته شــود ت

دیگــر نظــر دهــد، وی نبایــد دســتمزد آن هــا را در چنیــن توصیــه ای دخیــل کنــد.

تبلیغات۶۷
1-۴ هرگونــه تبلیغــات بــه طــور عمــدی نبایــد  در بردارنــده اظهــاراِت نادرســت  و مبالغــه 
ــم در  ــد ه ــوادی بای ــن م ــد، چنی ــه ای باش ــای حرف ــه و قابلیت ه ــتگی، تجرب ــز از شایس آمی

ــه باشــد. ــد منصفان ــم طــراح بای خصــوص مشــتری و ه
ــا  ــاِت ی ــام او در تبلیغ ــه از ن ــد ک ــازه ده ــتری اج ــه مش ــد ب ــه ای می توان ــراح حرف 2-۴ ط
ــه  ی طراحــی فراهــم شــده اســت،  ــِت حرف ــا وضعی ــه شــیوه ای متناســب ب ــی کــه ب در خدمات

ــد. اســتفاده کن

حق التألیف۶۸
ــد،  ــر آن کار کرده ان ــم ب ــر ه ــی دیگ ــه طراحان ــراِی کاری ک ــد ب ــه ای نبای ــراح حرف 1-۵ ط

اعتبــاِر تــک  نفــره ]تــک امضــاء[ طلــب کنــد.
ــر طراحــی  ــک اث ــِف ی ــِق تألی ــا صاحــب ح ــه ای تنه ــراح حرف ــک ط ــه ی ــی ک 2-۵ هنگام
نیســت، بــر او بایســته اســت کــه مســئولیت و ســهم خــود را در آن طراحــی بــه طــوِر واضــح 
مشــخص کنــد. چنیــن آثــاری نبایــد بــرای تبلیغــات، نمایــش یــا عرضــه در ســابقه ی تصویری۶9 
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ــا  ــف در آن ه ــاِن مختل ــه ی مشــارکت مؤلف ــه وضــوح، حیط ــه ب ــن ک ــر ای ــود، مگ ــتفاده ش اس
مشــخص شــود.

مسئولیِت طراح در مقابِل عموم
1-۶ طراح حرفه ای باید از طرح هایی که به عموم لطمه می زند، دوری کند.

2-۶ طــراح حرفــه ای بایــد در تمامــی موقعیت هــا و در هــر زمــان واقعیــت را بیــان کنــد.
درکاِر او نبایــد ادعاهــای نادرســت و ناآگاهانــه بــرای گمراهــی مخاطــب باشــد. طــراح حرفــه ای 
ــه شــیوه ای واضــح طراحــی کنــد و  ــد پیام هــا را در تمــام شــکل های طراحــی ارتباطــات ب بای

ــد. ــده دوری کن ــداز و فریبن ــای دروغ، غلط ان ــه ی پیام ه از ارائ
3-۶ طــراح حرفــه ای بایــد بــه شــأن همــه ی مخاطبــان احتــرام بگــذارد و می بایــد 
ــا  ــردی از نمایــش دادن ی ــان کــه تفاوت هــای ف ــردی را ارج نهــد، در همــان زم تفاوت هــای ف
ــاب  ــر انســانی اجتن ــا غی ــه طریقــی منفــی ی ــی از مــردم ب ــا گروه های کلیشــه ســازی مــردم ی
ــی  ــای فرهنگ ــا و باوره ــال ارزش ه ــا در قب ــد ت ــعی کن ــد س ــه ای بای ــراح حرف ــد. ط می کنن
حســاس باشــد و بــه طراحــی ارتباطــی   محــور در جهــت  فهــم بهتــر مخاطــب  مبــادرت ورزد.

مسئولیِت طراح در مقابِل جامعه و محیط
1-۷ طــراح حرفــه ای، هنگامــی کــه مشــغول انجــام ســفارِش طراحــی اســت، نبایــد بــه طــور 
عمــدی یــا غیرعمــد کاری کنــد کــه حاصلــش بی اعتنایــِی بــه ســالمتی و امنیــِت یــا زندگــِی 
ــه ای  ــراح حرف ــد. ط ــد، باش ــی می کن ــه در آن زندگ ــه ای  ک ــراد و مشــاغِل جامع ــِی اف خصوص
بایــد نقشــی مســئوالنه در تعریــِف بصــرِی چهــره ی۷۰ مــردم، مصــرِف منابــع طبیعــی و محافظــت 

از حیوانــات و منابــِع طبیعــی بــر عهــده بگیــرد. 
2-۷ طــراح حرفــه ای تشــویق می شــود تــا پنــج درصــد از وقــِت خــود را در پروژه هــای بــا 
ــاء می بخشــند،  ــد و تجــارِب انســانی را ارتق ــه اجتمــاع خدمــت می کن ــه ب ــی ک ــِت عموم منفع

صــرف کنــد.
3-۷ طــراح حرفــه ای بایــد مســائِل محیطــی، اقتصــادی، عوامــِل فرهنگــی و اجتماعــِی کارش 

را در نظــر داشــته باشــد و تأثیــراِت مخــرب را بــه حداقــل برســاند. 
۴-۷ طــراح حرفــه ای نبایــد آگاهانــه سفارشــی را از مشــتری قبــول کنــد کــه بــدوِن اجــازه ی 
ــا حقــوِق مالکیــِت آن هــا تعــدی کنــد،  ــه حقــوِق انســانی ی ــا گروهــی از اشــخاص ب شــخص ی
ــه بــه هــر طریقــی از وی عملــی ســر بزنــد کــه چنیــن تعدی هایــی را  همچنیــن نبایــد آگاهان

شــامل شــود.
۵-۷ طــراح حرفــه ای نبایــد آگاهانــه از خدمــات و کاالهایــی اســتفاده کنــد تأمیــن کننــده 
امیــال مضــر تولیدکننــدگان، تأمین کننــدگان و پیمانــکاران اســت امــا بــرای اجتمــاع و محیــط 

مضــر اســت.
ــنی،  ــی، س ــژادی، جنس ــض ن ــتیبانی تبعی ــا پش ــارکت ی ــد از مش ــه ای بای ــراح حرف ۶-۷ ط

ــد. ــودداری کن ــی خ ــای جنس ــی، گرایش ه ــی، ملیت مذهب
۷-۷ طــراح حرفــه ای بایــد کوشــش کنــد اصــوِل آزادِی بیــان، آزادِی برگــزارِی اجتماعــات و 
دسترســی بــه بــازاِر آزاِد ایده هــا را بفهمــد و پشــتیبانی کنــد و بایــد در همیــن خصــوص، عمــِل 
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مــورِد نیــاز را انجــام دهــد. 
ــاِد  ــراِن اِی،آی،جی،اِی-بنی ــِت مدی ــِط هیئ ــاِل 199۴ توس ــی،اِی در س ــوِر اِی،آی،ج منش
حرفــه ای بــرای طراحــی- تدویــن شــده، در نوامبــِر 2۰1۰ بــا اضافــه کــردِن مــوارِد 2-۷ و ۷-3 

ــی ای، 2۰1۰(. ــت )ای آی ج ــده اس ــالح ش اص
ــالق  ــوِی اخ ــه س ــه ب ــود انگیخت ــی خ ــا حرکت ــه ی اول اول ترین ه ــوص، بیانی ــن خص در ای
ــه در نســخه ی 2۰۰۰ آن  ــه همان طــور ک ــن بیانی ــک اســت. ای و مســئولیت در طراحــی گرافی
ــود  ــن ب ــه ای ــد۷1 منتشــر شــد. عصــاره ی بیانی ــن گارلن ــدا در 19۶۴ توســِط ِک ــده اســت ابت آم
ــراِت  کــه طراحــان بایــد در کار طراحــی و مشــتریانی کــه انتخــاب می کننــد دقــت کننــد و اث
ــماره ی ۵1  ــپس در 1999 در ش ــه س ــن بیانی ــد. ای ــر بگیرن ــه را در نظ ــای بی مالحظ طراحی ه
ــه  ــن بیانی ــید. ای ــاره رس ــاِر دوب ــه انتش ــاِل 2۰۰۰ ب ــد در س ــد و بع ــاپ ش ــره چ ــه ی امیگ مجل
را شــخصیت های مهمــی امضــاء کرده انــد و می تــوان آن را مهم تریــن حرکــِت جامعــه ی 
ــز فرســت، 2۰۰۰(.  ــه ســوِی مســئولیِت طراحــی دانســت )فرســت تینگ ــک ب طراحــان گرافی
ــه ی  ــت جامع ــی وضعی ــه بررس ــا۷2 ب ــی اول اول ترین ه ــه ی بازبین ــر )1999( در مقال پاین
طراحــان در زمــان انتشــار نســخه ی اول ایــن بیانیــه می پــردازد. او معتقــد اســت چالشــی کــه 
کــن گارلنــد بــا انتشــار ایــن بیانیــه در 19۶۴ پیــش روی طراحــان گرافیــک و ســایر متخصصیــن 
ــر  ــر( مهم ت ــه ی پاین ــتن مقال ــان نوش ــتم )در زم ــرن بیس ــان ق ــده در پای ــری افکن ــاط بص ارتب
ــی  ــاخته ی طراح ــی را س ــی فعل ــِت زندگ ــر واقعی ــت. پاین ــر اس ــان دیگ ــر زم ــر از ه و حیاتی ت
می دانــد، طراحــی کــه از نظــر او اکنــون چنــان جــذب زندگــی شــده اســت کــه دیگــر حضــورش 
همچــون پیــش، احســاس نمی شــود. پاینــر معتقــد اســت، اکنــون مــا تصــور می کنیــم آن چــه 
می بینیــم محتــوای صــرف اســت یعنــی تأثیــِر بســته بندِی عطــر، آگهــِی تجــاری و یــا تصویــِر 
ذهنــی ساخته شــده ای همچــون نایکــی۷3 توســط متخصصیــن برنــد و بازاریابــی چنــان عمیــق 

ــرای مخاطــب محســوس نیســت.  اســت کــه حضــور چنیــن واســطه های مهمــی ب
ــا در آن  ــه اول اول ترین ه ــه بیانی ــردازد ک ــی می پ ــف زمان ــه توصی ــر )1999( ســپس ب پاین
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 عقیــده ی پاینــر از 
همــان ریاضــت مرتبــط بــا جنــگ جهانــی دوم بــه وجــود می آمــد و طراحانــی زیــادی تــالش 
ــن رشــته را میــان مــردم جــا  ــا همایش هــا و شــرکت در مباحثه هــای مختلــف ای ــد ب می کردن

بیندازنــد.
خــود گارلنــد  آن گونــه کــه پاینــر  )1999( می گویــد تحصیــل کــرده ی رشــته  ی طراحــی در 
دانشــگاه مرکــزی هنــر و صناعــت لنــدن۷۴ بــود، آثــاِر گرافیــِک اعتراضــی متعــددی داشــت و در 
حرکت هــای ضــد ســالح شــرکت کــرده بــود. پاینــر او را هــم در بیــان و هــم در آثــار چاپــی اش 

شــخصیتی فعــال معرفــی می کنــد. 
در تاریــخ 29 نوامبــر 19۶3 در یکــی از جلســات شــلوغ انجمــن هنرهــای صنعتــی در بنیــاد 
هنرهــای معاصــر لنــدن بــود کــه گارلنــد بــرای نخســتین بــار بیانیــه  ی تاریخــی اش را خوانــد. 
ایــن عمــل تشــویق مــداوم حضــار را بــه دنبــال داشــت و بســیاری بــرای امضــای آن داوطلــب 
ــد  ــر ش ــا منتش ــه  ی اول اول ترین ه ــخه از بیانی ــد نس ــال 19۶۴ چهارص ــدای س ــدند. در ابت ش
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)پاینـــر، 1999(. پاینــر برخــی از امضاء کننــدگان همچــون ادوارد رایــت۷۵ و آنتونــی فروشــاگ۷۶ 
ــجویان و  ــان، دانش ــه مدرس ــوط ب ــا مرب ــایر امضاء ه ــا س ــد. گوی ــری می دان ــی معتب را طراحان
طراحانــی تــازه کار بــوده اســت. وی در ادامــه  ی مقالــه  ی خــود توضیــح می دهــد کــه بیانیــه  ی 
ــن۷۷ از اعضــای  ــی ب ــه دســت تون مذکــور بازخــورد ســریعی داشــت و حتــی نســخه ای از آن ب
حــزب کار پارلمــان رســید و بــن بالفاصلــه نســخه  ی کامــل آن را در ســتون هفتگــی خــودش در 

روزنامــه  ی گاردیــن چــاپ کــرد و نوشــت:
»اینــان هــدر رفتــن اســتعداد را تقبیــح کرده انــد و ایــن مســئولیتی اســت کــه مــا هــم بایــد 
در آن شــریک شــویم ... شــواهد ایــن مســأله در زشــتی هایی کــه پیرامــون مــا را گرفتــه اســت، 
فــراوان اســت؛ زشــتی هایی کــه مجبوریــم بــا آن هــا زندگــی کنیــم. ایــن مســأله می توانــد بــه 
ســادگی حــل شــود، اگــر مــا فقــط آگاهانــه تصمیــم  می گرفتیــم کــه بــه عنــواِن یــک جامعــه 
ــه  ــده اند ب ــد ش ــه ی ثروتمن ــروری جامع ــالِت غیرض ــرِج تجم ــه خ ــی را ک ــی از مهارت های برخ

کارگیریــم. )بــه نقــل از پاینـــر، 1999(
ــی. ــار شــبکه  ی بی.ب ــه اخب ــد ب ــن، کــن گارلن ــه  ی چــاپ شــده در گاردی در نتیجــه  ی مقال

ســی دعــوت  شــد تــا دربــاره ی ایــن بیانیــه  ســخن بگویــد. بیانیــه  ی اول اول ترین هــا ســپس در 
ــه بیانیــه اختصــاص  نشــریه  ی طراحــی، نشــریه  ی اس.آی.ای۷۸ )کــه یــک شــماره ی کامــل را ب
ــج ســلطنتی هنــر، آرک۷9 و کتــاب ســاالنه  ی تبلیغــات مــدرن۸۰ )کــه  می دهــد(، نشــریه  ی کال
بیانیــه در آن بــه فرانســه و آلمانــی ترجمــه شــده  بــود( منتشــر شــد. چنیــن تبلیغاتــی باعــث 
ــد در  ــد. گارلن ــار یاب ــی انتش ــطح بین الملل ــترده ای در س ــور گس ــه ط ــا ب ــد اول اول ترین ه ش
ــا  ــترالیا ت ــی از اس ــین طراح ــان و مدرس ــی از طراح ــه، نامه های ــا بیانی ــط ب ــای مرتب پرونده ه
ایــاالت متحــده دریافــت کــرده اســت کــه از ایــن حرکــت اســتقبال کــرده، بعضــاً کپی هایــی از 

ــرود.   ــه آن جــا ب ــرای ســخنرانی ب ــد ب ــا از گارلنــد دعــوت کرده ان ــه را تقاضــا و ی بیانی
پاینــر )1999( توضیــح می دهــد کــه بیانیــه  ی اول اول ترین هــا در زمانــی انتشــار یافــت کــه 
طراحــی در مســیِر رشــِد خــود بــه جــای قابــل توجهــی رســیده بــود؛ جایــی کــه بــه عنــوان یــک 
فعالیــت حرفــه ای، بی پــروا شــتاب می گرفــت. بــه عقیــده  ی پاینــر ایــن بیانیــه میــان طراحــی 
ــه قصــِد  ــه اغواگــری ب ــه مثاب ــال اطالعــات ضــروری( و طراحــی ب ــه ارتباطــات )و انتق ــه مثاب ب
فــروش، مــرزی مشــخص ترســیم می کنــد. ایــن بیانیــه بــه وضــوح اولویــت بخشــیدِن تبلیغــاِت 
ــروری،  ــاِت ض ــه ارتباط ــری و آب گازدار ب ــای الغ ــون رژیم ه ــروری، همچ ــِر ض ــوالِت غی محص
ــدر  ــی را ه ــای آموزش ــا و کمک ه ــای راهنم ــی و دفترچه ه ــم  خیابان ــا و عالئ ــون تابلوه همچ
رفتــِن تــالش و اســتعداد طراحــان می دانــد. پاینــر ســپس از طــراح بریتانیایــی جــاک کینیــر۸1 
ــا  ــر ب ــانی و کمت ــا اطالع رس ــتر ب ــد، بیش ــاِن گارلن ــِق جری ــی مواف ــه  طراحان ــد ک ــل می کن نق
ــت  ــا مالیم ــر ب ــد، بیش ت ــدوده  ی درآم ــا مح ــر ب ــی و کمت ــا وظیفه شناس ــر ب ــری، بیش ت اغواگ
ــن  ــه  ی چنی ــتند. دغدغ ــر و کار داش ــیمگی( س ــد )و سراس ــا ُم ــر ب ــته و کمت ــِت پیوس و حرک
ــدا  ــان را پی ــر راهش ــه راحت ت ــرای این ک ــت ب ــردم اس ــه م ــک ب ــر کم ــِر کینی ــی از نظ طراحان
کننــد، آســان تر متوجــه شــوند چــه چیــزی در موقعیت هــای مختلــف از ایشــان انتظــار مــی رود 

و بهتــر  از وســائل اســتفاده کننــد. 
ــی  ــی طراح ــته  ی آمریکای ــدرس برجس ــوی م ــن مک ک ــل از کاتری ــه نق ــر )1999(ب پاین
گرافیــک می گویــد کــه بی تعادلــِی مــورد اشــاره  ی بیانیــه  ی اول اول ترین هــا اکنــون از همیشــه 
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ــان  ــارت طراح ــان و مه ــرژی زم ــر ان ــه بیش ت ــت ک ــد اس ــه معتق ــت. او در ادام ــر اس عمیق ت
ــه  ی  ــر از مقال ــی دیگ ــر  )1999( در جای ــود. پاین ــات می ش ــای شــرکت ها و تبلیغ صــرف نیازه
خــود، رابطــه  ی بــه تعبیــر او عاشــقانه  ی طراحــی بــا فــرم، صرف نظــر از تمــام متغیرهــای دیگــر 
ــی  ــای تجرب ــت طراحی ه ــد اس ــد. او معتق ــش رو می دان ــأله  ی پی ــی مس ــته های اصل را از هس
و نــاِب اســتفاده شــده در مجــالِت جوانــان و موزیــک ویدیوهــای خالقانــه را صنعــت تبلیغــات 
بــه خــود جــذب می کنــد و آن هــا را بــه آگهــی بــرای نوشــابه  و کفــِش کتانــی و حتــی بانــک  
ــش از 19۶۰  ــروزه بی ــک( ام ــات و طراحــی )گرافی ــد اســت تبلیغ ــر معتق ــد. پاین ــدل می نمای ب
ــی از 199۰  ــته های طراح ــردگان رش ــر او، تحصیل ک ــه از نظ ــدی ک ــا ح ــد، ت ــم نزدیک ان به
ــِی  ــت فرم ــرق در جذابی ــان را غ ــته طراح ــن دس ــد. او ای ــی می پندارن ــن دو را یک ــد، ای ــه بع ب
ــد و گمــان می کننــد  ــر بی توجه ان ــه محتــوا و »گفتــه ی« اث ــد کــه ب ــِر تبلیغاتــی می دان یــک اث
اندکــی خالقیــت فرمــی بــه تنهایــی می توانــد ماهیــت و محتــوای پیــام طراحــی شــده را تعریــف 
کنــد »اگرچــه هیــچ وقــت کســی توضیــح نــداده کــه چه طــور قــرار اســت ایــن اتفــاق بیافتــد« 

)پاینـر، 1999(. 
ــر  ــتیبانِی پ ــد. پش ــدک می دان ــت را ان ــن وضعی ــه ای ــراض ب ــای اعت ــن نداه ــر همچنی پاین
اشــتیاق امضاءکننــدگان جدیــد از نســخه ی بــه روز شــده  ی بیانیــه  ی اول اول ترین هــا کــه توســط 
ــا پیــش از آن کــه  ــِت بســیار الزمــی را فراهــم کــرده اســت ت ــن شــد، موقعی ادباســترز۸2 تدوی
ــد نقــل  ــد و منتق ــا دراکــر۸3 هنرمن ــر از یوهان ــاره آن بحــث شــود. پاین ــر شــود، درب ــی دی خیل
ــه بیشــتر  ــه  ی آن نیســت، بلک ــه آن چــه در طراحــی معاصــر در خطــر اســت، قیاف ــد ک می کن
زندگــی و هشــیاری طــراح و ســایریِن متأثــر از ایــن حرفــه اســت. دراکــر مــدام ایــن پرســش را 
ــا ایــن  مطــرح می کنــد کــه » شــرایط فعلــی بــه چــه هدفــی و بــه نفــع چــه کســی اســت؟ ب
وضعیــت ســاخته شــده در واقعیــت  و بــا ایــن طریــق بازنمایــی شــرایط فعلــی بــه عنوان شــرایط 

طبیعــی چــه کســی منفعــت می بــرد؟« )بــه نقــل از پاینـــر، 1999(.
ــدگاه،  ــد را از دو دی ــه  ی گارلن ــِط بیانی ــده توس ــوِع بیان ش ــه اش، موض ــان مقال ــر در پای پاین
ــوی از  ــوان عض ــه عن ــی ب ــد: از طرف ــری می دان ــاط بص ــن ارتب ــان و متخصصی ــه  ی طراح دغدغ
اجتمــاع و شــهروند و از طــرِف دیگــر بــه عنــواِن مخاطــب و بیننــده  ی تصاویــر تجــاری. از نظــر 
ــاِل  ــر روز در ح ــن آورِی ه ــوالت ف ــتقِل محص ــدگاِن مس ــرای مصرف کنن ــت ب ــرار اس ــر ق او، اگ
پیشــرفت، مســئولیتی قایــل شــویم، طراحــان بــه عنــوان کنترل کننــدگان حرفــه ای و ماهــر آن 

ــد. ــر دارن ــئولیتی دو براب ــا مس فن آوری ه

نتیجه گیری
 در ایــن پژوهــش بــا نگاهــی بــه گرایش هــای اخالق محــور طراحــی گرافیــک کــه بیانیــه ی 
کــن گارلنــد، بیانیــه ی 2۰۰۰ و منشــوِر ای آی جــی ای از مهم تریــن آن هــا هســتند، جدی تریــن 
ــد.نتایج  ــی ش ــه ای بررس ــالق حرف ــوص اخ ــک در خص ــی گرافی ــرح در طراح ــای مط دغدغه ه
ایــن بررســی هــا نشــان میدهــد کــه بیــان حقیقــت در برابــِر مخاطــب، رعایــِت حقــوِق همــکار 
ــودِن  ــور ب ــان مح ــرای انس ــالش ب ــی و ت ــِت طراح ــل در محوری ــت و تأم ــر دس ــان زی و طراح
ــت  ــوان گف ــع می ت ــند. در واق ــه می باش ــن زمین ــرح در ای ــِی مط ــای اصل ــی، از گرایش ه طراح
کــه دغدغــه ی اکثریــِت قریــب بــه اتفــاِق جریان هــای مــورد نظــر، رعایــِت حقــوِق »دیگــری« 
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اســت، بــه گونــه ای کــه همــکار، کارمنــد، مخاطــب یــا کِل بشــریت بــه عنــواِن دیگــری مطــرح 
ــد در قبالــش چیــزی را رعایــت کنــد.  می شــوند کــه طــراح بای

ــه ی 2۰۰۰ و ادباســترز  ــِد بیانی ــی مانن ــِش حاضــر، جریان های ــاِت پژوه ــه جزئی ــا توجــه ب ب
قایــل بــه نوعــی »وجــدان حرفــه ای« بــراِی طراحــان گرافیــک اســت، وجدانــی کــه به وضــوح در 
اندیشــه های کالمــن، بوکانــن، ریــچ، پاینــر و ســایرین قابــِل  پیگیــری اســت. آن جــا کــه کالمــن 
ــب  ــِب طراحی شــان نهی ــه عواق ــزوم توجــِه طراحــان ب ــک و ل ــدرِت طراحــی گرافی ــاره ی ق درب

ــر وجــدان اســت.  می زنــد،   مؤیــد تکیــه ب
در بررســی مســأله ی حقیقــت و کنتــرِل محتــوا توســِط تبلیغــات، نظــِر کالمــن آگاه کــردِن 
ــدازه  ــان ان ــه هم ــات را ب ــده در تبلیغ ــتفاده ش ــای اس ــن عکس ه ــت. او همچنی ــان اس مخاطب
غیرواقعــی و ذهنــی  می دانــد کــه ســایر عکس هــا را. برخــی از صاحب نظــران، اغواگــری را ذاِت 
ــات  ــه ی تبلیغ ــارج از حیط ــک را خ ــوان گرافی ــد نمی ت ــد و معتقدن ــک می دانن ــی گرافی طراح
ــه  ــد ک ــراز می کنن ــم را اب ــِر مالی ــن نظ ــی ای ــت طراح ــاره ی محوری ــی درب ــرد. برخ ــف ک تعری
ــک  ــدازه ی ی ــه ان ــتِ کم ب ــراح را دس ــئولیِت ط ــم مس ــزر ه ــت. گلی ــور نیس ــی، طراح مح طراح
شــهرونِد مســئول می دانــد. امــا برخــی دیگــر همچــون بوکانــن پــا را فراتــر نهــاده و نتیجــه ی 
طراحــی را مهمتــر می پندارنــد ایــن دســته، اندیشــیدن در ماحصــل طراحــی را مهــم دانســته و 
ــای  ــان، اصــول و اولویت ه ــن می ــد. در ای پرســش از مشــتری و انتخــاِب او را پیشــنهاد می کنن
اخالقــی همــکاران و کارمنــدان در یــک اســتودیو طراحــی هــم بایــد در نظــر گرفتــه شــود. بــر 
ــه خــود طــراح بلکــه جامعــه و بشــریت  ــی ن ــِت طراحــی اخالق ــن اظهــارات، محوری اســاِس ای
ــه  ــی را ب ــاِق منشــورها و صاحب نظــران، کاِر مجان ــب به اتف ــت قری ــن راســتا، اکثری اســت. در ای

ــد. ــوب می کنن ــد، غیر اخالقی محس ــی می زن ــب وکار طراح ــه کس ــه ب ــه ای ک ــل لطم دلی
ــتری،  ــا مش ــه ب ــاد در رابط ــن نه ــه ای ــد ک ــان می ده ــی.اِی نش ــور اِی.آی.ج ــرور منش م
ــا مســائلی همچــون  طراحــان دیگــر، عمــوم مــردم، جامعــه و محیــط و همچنیــن در رابطــه ب
حق التألیــف، و دســتمزدها، بندهایــی را تنظیــم کــرده اســت تــا حداقلــی از مســئولیت پذیری را 
در ســطِح حرفــه ای طراحــی مطــرح کنــد. همچنیــن مــروِر بیانیــه ی 2۰۰۰ نشــان می دهــد کــه 
اصلی تریــن دغدغه هــای امضاءکننــدگاِن آن، صــرِف انــرژی طراحــان بــرای چیزهــای غیرضــروری 
و دخیــل بــودِن ایشــان در غلبــه ی تبلیغــات و مصرف گرایــی در زندگــی مــردم اســت. بــا وجــوِد 
ــویق  ــد تش ــه می کنن ــِل کاری ک ــیدن در ماحص ــه اندیش ــان را ب ــه ی 2۰۰۰ طراح ــن  بیانی ای
ــالِق  ــان اخ ــد در مقابل ش ــه بای ــی« ک ــخصات » دیگران ــان مش ــیِم  بی ــا از ترس ــد، ام می کن
ویــژه ای را رعایــت کــرد، خــودداری می نمایــد. بایــد در نظــر داشــت کــه جامعــه  و مــردم مــد 
نظــِر بیانیــه ی 2۰۰۰ شــامِل خــود طــراح هــم هســت و ایــن بیانیــه بــه اثــِر طراحی شــده نــه 
ــه عنــواِن تغییــری در زندگــِی  ــه عنــوان کاری یک طرفــه در مقابــل یــک »دیگــری«، بلکــه ب ب
ــری« کِل  ــته بندِی »دیگ ــای دس ــه ج ــرد و ب ــراح می نگ ــوِد ط ــه خ ــان ها از جمل ــِی انس تمام

ــرار می دهــد.  ــا نوعــی مــردم همســان را مــد نظــر ق بشــریت ی
ــر مســئله ی اخــالق  ــر و بررســی عمیق ت ــرای ایجــاد دیدگاهــی دقیق ت ــه نظــر می رســد ب ب
ــفی-اجتماعی و  ــی فلس ــه  اتکای ــر نقط ــای دیگ ــت در پژوهش ه ــک، الزم اس ــی گرافی در طراح
ــا اســتفاده از یافته هــای ایــن  ــا بتــوان ب ــرای تعریــف اخــالق حرفــه ای اتخــاذ شــود ت جدیــد ب

مقالــه بــه نتایــج درخــوری دســت یافــت. 
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