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پیشگفتار      ۹

پیشگفتار

چرا نظریه؟

و  زمان  در  مقاله  هر  دیزایِن گرافیک.  نظریۀ  بر  است  پیش درآمدی  کتاب  این 

فضای مخصوص خودش، در طول یک قرن سیر تطّور دیزاین، نوشته شده و در 

هریک اهداف زیباشناختی و اجتماعی ای که در پس عمِل دیزاین نهفته است 

بررسی می شود. تمام نویسندگان این مقاالت، خود، در این حوزه به طور مستمر 

آثار بصری تولید کرده اند، یا می کنند، و با مسائل مربوط به ارتباِط گرافیکی درگیر 

زندگی شان  به  دادن  سروسامان  و  آثارشان  تولید  روند  در  آن ها  چرا  بوده اند. 

وقفه انداخته اند تا دربارۀ کاری که می کنند بنویسند؟ چرا دیزاینری جوان امروز 

باید درنگ کند و نوشتۀ آن ها را بخواند؟

 بر 
ً
 دربارۀ پرسِش »چرا«ست. رونِد تبدیل شدن به دیزاینر عمدتا

ً
نظریه تماما

پرسِش »چگونه« تمرکز دارد: چگونه از نرم افزار استفاده کنیم؟ چگونه مسائل را 

حل کنیم؟ چگونه اطالعات را سازمان دهی کنیم؟ چگونه مشتری را جلب کنیم؟ 

، درنگ کردن و اندیشیدن  چگونه با چاپگر کار کنیم؟ و مانند آن. با این همه کار

لحظه ای  که  است  آن  نیازمند  می دهیم  ادامه  تالش هایمان  به  چرا  اینکه  به 

نقشۀپروازِ دیوانه وارِ توسعۀ حرفه ای را کنار بگذاریم. دوره های آموزشی دیزاین 

در سراسر جهان نیاز به این تأمالت انتقادی را به رسمیت شناخته اند و دیزاینرها 

و دانشجوهای بی شماری تشنۀ آن اند.

آرمسترانِگ دیزاینر و پژوهشگرِ جوان با دقت  این کتاب، که به هّمت هلن 

نظریۀ  و  »تاریخ  آموزشِی  دوره های  پایۀ  متن  به  شده،  سامان دهی  و  گزینش 

عمومی  پژوهش های  برای  دست یافتنی  منابِع  از  یکی  به  و  دیزایِن گرافیک« 

رشتۀ  در  آرمسترانگ  غ التحصیلی  فار رسالۀ  اصل  در  کتاب  این  شده.  تبدیل 

دیزایِن گرافیِک مقطع کارشناسی ارشد هنرهای زیبا در دانشکدۀ هنر مؤسسۀ 

مریلند است. از دل پژوهش های دانشجویان در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد 

از  آمده، اما این نخستین کتاب  از کتاب های تألیفی فراهم  تاکنون مجموعه ای 

ِاِلن الپتن
سرپرست رشتۀ دیزایِن گرافیک

مقطع کارشناسی ارشد هنرهای زیبا
دانشکدۀ هنر مؤسسۀ مریلند
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1      تئوری های دیزایِن گرافیک 0۱ پیشگفتار      ۱

در  است.  کرده  تدوینش  به تنهایی  دانش آموخته  یک  که  است  مجموعه  این 

آن، متن های هیجان انگیز و تأمل برانگیزِ کسانی عرضه شده  البه الی صفحات 

که به ساخت شالودۀ حوزۀ کاری شان کمک کرده اند. این نویسندگان، با اتکا بر 

درِک عملی شان از ماجراها و مشکالت زندگی، دربارۀ دیزاین به طرح پرسش هایی 

آن پرسش ها  از منظر فلسفه و زیباشناسی و سیاست پرداخته اند و سپس از 

برای الهام بخشیدن به آثار بصرِی خودشان و اطرافیان شان استفاده کرده اند.

کار  یا در خلوت  که به ندرت تنها  دیزاین فعالیتی اجتماعی است. دیزاینرها، 

همکاران شان  و  نهادها،  ناشران،  مخاطبان،  مشتریان،  پاسخ گوی  می کنند، 

اما  می گیرد،  قرار  بسیار  دیدهای  معرض  در  و  می شود  ارائه  ما  کار  هستند. 

خودمان اغلب ناشناس باقی می مانیم و مشارکت مان در بافِت زندگی روزمره 

ضربان  اینکه  عالوه بر  دیزاینرها،  است.  مردم  عامۀ  شناخت  آستانۀ  از  پایین تر 

عادِی تجربه های اجتماعی را تندتر کرده اند، ُخرده فرهنگ خاص خودشان را هم 

ساخته اند: گفتمانی جهانی که ما را در طول زمان و فضا مثل اجزای یک کوشِش 

مشترک ‒ با قهرمان ها و روایت های خاص خودمان از کشف و انقالب ‒ به هم 

می پیوندد؛ برای مثال، فقط اندک شماری از عامۀ مردم از امواج شدیِد احساساتی 

دارند،  خبر  برانگیخت  دیزاینرها  میان  نسل درنسل،  ِهلِوتیکا]1[،  تایپ فیس  که 

یا  تایپ فیس  این  جهان،  شهرنشین  بخش  در  باسوادی،  هر   
ً
تقریبا آنکه  حال 

می شود،  دیده  همه جا  دیزاین  است.  دیده  را  آن  با  جان گرفته  نوشتارهای 

بااین حال، نامرئی و ناشناخته و دور از توجه است.

نظریه پردازی در مورد دیزاین یعنی ساختِن جامعه ای اختصاصی: برپا کردِن 

در  و  می کند  آشکار  و  می کشد  چالش  به  را  هرروزه  کارِ  که  شبکۀاجتماعی  یک 

خود  بصرِی  آثار  به جهت  کتاب  این  نویسندگاِن  اغلب  می گذارد.  دید  معرض 

ُپرآوازه اند و بقیه بیشتر منتقد یا مدرس شناخته می شوند؛ بااین حال، در هر دو 

گروه از این نویسندگان، ارتباط زنده و پویا با کار عملی است که ایده ها را شکل 

می دهد.

همۀ متن های این کتاب به این منظور نوشته شده اند که دیزاینرها را به کار و 

ِال  کنند.  از اصول قاطع و روشن ذهنشان، تشویق  با استفاده  عمل و تجربه، 

قرن  آثارِ  مهم ترین  از  نمایشگاه هایش  و  کتاب ها  و  پوسترها  که  لیسیتسکی، 

، نویسنده، مدرس،  ناشر کارهایش در مقام  با  بیستم در عرصۀ دیزاین است، 

و  _براکمن  مولر یوزِف  گذاشت.  همتایانش  بر  زیادی  تأثیر  نمایشگاه گردان،  و 

َرند در نیمۀ قرن بیستم، با اتکا به تجارب حرفه ای شان، روش های دیزاین  پل 

کاترین  َوینگارت، لورین وایلد و  را به هم پیوند زدند. ُولفگانگ  و دنیای تجارت 

مک کوی با آموزش دادن و با آثار بصری شان الهام بخش نسل هایی از دیزاینرها 

بوده اند. ِکْنیا هارا، هم زمان که ‒ در مقام نویسنده و نمایشگاه گردان ‒ نوآوری و 

کندوکاو را برمی انگیخت، به ایجاد یک برند مصرفی جهانی )MUJI( یاری رساند.

گونۀ دیگری از نظریۀ دیزاین ممکن است ایده هایش را از خارج از این حوزه، 

فلسفۀ  یا  ساختارگرا  زبان شناسی  ادبی،  نقد  یا  شناختی  روان شناسی  از  مثاًل 

سیاسی، برگرفته باشد. دیزاینرها از آن گفتمان ها هم می توانند بسیار بیاموزند، 

اما در این کتاب ما از خودمان می آموزیم.

چرا نظریه؟ دیزاینرها دربارۀ دیزاین مطالعه می کنند تا کارشان را بهتر کنند و 

و  می کند  ایجاد  پرسشگری  برای  جدیدی  راه های  انتقاد ی  نوشتار  دهند.  تغییر 

یک  حول  را  مردم  ایده هایی  چنین  می آورد.  چشم  پیش  تازه ای  نظری  افق های 

می شوند  حوزه  این  وارد  امروزه  که  دیزاینرهایی  می آورند.  ِگرد  مشترک  پرسش 

را برای  یابند و خود  از فناوری ها تسلط  گونه های مختلف و اعجاب آوری  بر  باید 

امروزه  می کند.  تغییر  پیوسته  لوازمش  و  وضعیت  که  کنند  آماده  حرفه2 ای 

»انجام  برای  بیشتری  کارهای  گذشته،  در  دیگری  زمان  هر  به  نسبت   ، دیزاینر

موضوعات  و  است  مواجه  خواندن  برای  هم  بیشتری  مطالب  با  دارد؛  دادن« 

با  جدی  درگیرِی  برای  بیشتری  بسیار  موقعیت های  و  کردن  فکر  برای  بیشتری 

این گفتمان دارد. این کتاب زمینۀ غور در این گفتمان و آمادگی برای مشارکت 

در آن را فراهم می کند.

]Helvetica ]1: مشهورترین تایپ فیِس 
بدون سریف جهان که در سال 1957 

َمکس میدیِنر و ادوئارت هافَمن، دیزاینرهای 
تایپ فیِس سوئیسی، دیزاینش کردند. 

هدف از دیزاین این تایپ فیس بهره مندی از 
بیشترین تشخیص پذیرِی حروف و دستیابی 

به ابتدایی ترین فرم های ممکن در دیزایِن 
تایپ فیس بود که بتوان ازشان در گسترۀ 

متنوعی از تابلوها استفاده کرد.

2. career



۱ مقدمه      ۳

مقدمه

بازبینی آوانگارد

تکامل  راهگشای  که  است  ایده هایی  دربردارندۀ  مجموعه  این  مقاالت 

دیزایِن گرافیک خواهد بود. این مقاالت، در کنار هم، داستان رشتۀ تحصیلی ای را 

تألیف1،  و  گمنامی  است:  نوسان  در  سرحد  دو  میان  پیوسته  که  می کنند  بازگو 

دغدغه های شخصی و مسائل جهانی، گوشه گیری و مشارکت اجتماعی. دیزاینرها 

جامعه ای  و  دیزاین،  گفتمان  در  را  خود  موقعیت  تقابل هایی  چنین  خالل  از 

تعیین موقعیْت  این  ردگیرِی  می دهند.  تغییر  و  می کنند  تعیین   ، گسترده تر

آشکارکنندۀ تغییرِ اساسِی پارادایم در موقعیت کنونی ماست. امروزه فناوری، از 

اساس، فرهنِگ ما را تغییر می دهد؛ اما در اوایل قرن بیستم هم، فناوری تغییراتی 

، در قالب مباحث  بنیادین را موجب شده بود. مباحث کلیدی گذشته، بار دیگر

مسئولیِت  و  جهان شمولی2  و  تألیف  می شوند:  پدیدار  کنونی  سرنوشت ساز 

اجتماعی موضوعاتی هستند که آیندۀ دیزایِن گرافیک از دل آن ها سر برمی آورد.

تألیف اشتراکی3

به تازگی برخی از دیزاینرهای گرافیک، از راِه تولید محتوای شخصی و امضادار کردِن 

، جانی تازه به حوزۀ دیزایِن گرافیک  اثرشان و برندسازی شخصی به عنوان خالق اثر

بخشیده اند. فناورِی دیجیتال دسِت دیزاینرها را در آفرینش و تولید و توزیع باز 

آن ها را فراهم می کند. این عمل  می گذارد و امکان حضور جسورانۀ هنرمندانۀ 

مؤلفان گرافیکی در الگوی درحاِل تکامل و گسترده ترِ تألیف اشتراکی می گنجد 

که شالودۀ ارتباط میان تولیدکننده و مصرف کننده را تغییر می دهد.

نه  بودند  استوار  گمنامی  آرمان های  پایۀ  بر  دیزایِن گرافیک  اولیۀ  مدل های 

لیسیتسکی،  ِال  همچون  آوانگاردی  هنرمندان  بیستم،  قرن  اوایل  در  تألیف. 

هنرِ  دنیای  تألیفات  موهولی_ناجی  السلو  و   ، بایر هربرت  روْدِچنکو،  الکساندر 

از  می کردند.  ارزیابی  شرم آور  همین،  برای  و،  خودخواهانه  و  نخبه گرایانه  را  قدیم 

3. Collective Authorship

1. Authorship

2. universality
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نگاه این هنرمندان، این قبیل نگرش های بورژوایی و ذهنْی جامعه را به تباهی 

کشانده بودند. آن ها، درعوض، توجه خود را معطوف به یک فرم آینده نگر کردند 

و  منسجم،  مینیمال،  کارکردی،  فرم  یک  یعنی  بود،  گرفته  الهام  ماشین  از  که 

منطقی. با تبدیل شدن دیزایِن گرافیک به حرفه و شغل، آرماِن عینّیت جانشیِن 

در  تحقیق  با  آوانگاردها،  احساسات4.  ابراز  جانشیِن  بی طرفی  و  شد  ذهنّیت 

ارتباطاِت بی طرفانه، بر کار هنرمندان/ دیزاینرها تأثیر گذاشتند.

آرمان های  سوئیسی  گرافیک  دیزاینرهای  دوم ،  جنگ جهانی  از  پس 

کردند.  اقتباس  آوانگاردیسم  انقالبِی  از ریشه های  را  عینیت گرایانه و بی طرفانه 

_براکمن، و کارل ِگرستِنر  ، یوزف مولر دیزاینرهایی چون ماکس بیل، ِامیل روِدر

را به رهیافت های عقالنی و نظام مند تبدیل کردند که بر سیستِم  آرمان ها  این 

را  شخصی  دیدگاِه  بین المللْی  سبِک  حامیان  به این ترتیب،  بود؛  متمرکز  گرید 

را رودرروی سیستم دیزایِن  ارتباط کردند و دیزاینرهای گرافیک  مطیع »وضوِح« 

_براکمن گفت: »مخفی کردن شخصیِت دیزاینر در  منظم شان قرار دادند. مولر

هوشمندترین ها،  که  است  چیزی   
ْ

محصول یا  جسارت،  موضوع،  ایده،  پِس 

فضای  به  سوئیس  به سبک  دیزاین  یابند.«5  دست  آن  به  می کوشند  همگی، 

را  ساختارش  که  عینیت گرایانه ای  چارچوب  همان  در   ، دیزاینر نامشخِص  کارِی 

آوانگاردها بنا نهاده بودند، قوام بخشید.

آرمان های  از  جانب داری  به  همچنان  گرافیک  دیزاینرهای  از  پاره ای  امروزه 

بی طرفی و عینیت ادامه می دهند که برای شکل گیری اولیۀ حرفه شان ضروری 

با  و،  می دانند  اثرشان  مرکز ی  هستۀ  را  سفارش دهنده  پیام  دیزاینرها  این  بود. 

اینکه اکنون چشِم پسامدرِن آن ها بر ناممکن بودِن بی طرفی و عینیت گشوده 

شده، باز هم می کوشند آن پیام را دقیق و واضح انتقال دهند.

بی غرض  انتقال دهندۀ  را  دیزاینر  که  مدرن  مسلط  کانسپت  با  تقابل  در 

اطالعات می دانست، اکنون بسیاری از دیزاینرها، در کل برای اهداف منتقدانه و 

بر منش  کید  تأ این  تولید می کنند.  را  ماجراجویانه، محتوای مطلوب خودشان 

نظری،  متون  شامل  کارها  این  است.  عملی  کارهای  جذاب  وجوه  از  یکی  هنری 

مجالت و کتاب های ناشرمؤلف، و دیگر محصوالت سفارشی می شوند. مایکل 

راک به سال 1996 در مقالۀ »دیزاینر به مثابۀ مؤلف«6 الگوی گرافیِک تألیفی را نقد 

ایدۀ  شد.7  تبدیل  آن  از  پس  مناظره های  برای  معیاری  به  مقاله اش  و  کرد 

مناقشه برانگیز گرافیک تألیفی، با آنکه هنوز پارادایم غالب حرفه ای یا اقتصادی 

موضوعات  جزو  و  کرده  مشغول  خود  به  را  ما  ذهن  نیست،  دیزاینرها  برای 

توان  که  مدلی  به عنوان  و  است  دیزاین  آیندۀ  به  مربوط  مباحث  در  موردتوجه 

دوره های  از  بسیاری  آموزشی  برنامه های  در  می دهد  ارتقا  را  دانشجویان  عملی 

دانشگاهِی رشتۀ دیزاین رواج دارد.

دیدگاه های  شده،  تألیفی  گرافیک  از  تازگی ها  که  زیادی  استقبال  به دلیل 

محتوای  تولید  آمده اند.  پدید  آوانگاردها،  از  گرفتِن  الهام  با  جدیدی،  اشتراکِی8 

)محبوبیت  است  شده  آسان تر  دیگری  زمان  هر  از  فناوری،  به لطف  شخصی، 

با  بگیرید(.]9[  درنظر  را  آزاد«  »فرهنِگ  و  بده«  انجامش  »خودت  جنبش های 

و  آفرینندگان  جرگۀ  به  عادی،  مردم  سایر  و  دیزاینرها،  روزافزوِن  پیوستِن 

از  جدیدی  نوع  است:  شده  پدیدار  برابری  نوعی  کم کم  محتوا  تولیدکنندگاِن 

کید  دیدگاه اشتراکی درحاِل شکل گیری است که، بیشتر از فردیت، بر گمنامی تأ

پارادایم  که  است  فرهنگی  بازتاب دهندۀ  خالقانه  اشتراکِی  دیدگاه  این  دارد. 

مرکزی اش ساختارِ شبکه و فقدان قدرت متمرکز در شبکه است و هم رسانی 
آزادانۀ مالکیت معنوی و ایده ها و ابزارها را ترویج می کند.10

آیا برابرِی دیدگاه ها برای دیزاینرهای گرافیک پدیده ای مثبت است یا  اینکه 

وبالگ  در  اخیرش  مطلب  در  سیِگل  دیمیتری  است.  محل مناقشه  منفی 

در  دیزاینرها  جایگاه  مورد  در  آمده،  نیز  مجموعه  این  در  که  دیزاین«،  »دیدباِن 

پارادایم جدیدی که او با اصطالح »پروسیوِمریسم]11[: تولید و مصرِف هم زمان« از 

آن یاد می کند پرسش هایی جدی پیش می کشد.12 سیگل می پرسد: »دیزاینرها 

در بازار مصرف باید چه خدمات و تخصص هایی عرضه کنند؟« پاسخ البته این 

است که هنوز روشن نیست، اما تکّثر ُپرشتاب دیدگاه های تألیفی و برابرِی این 

کثرِت دیدگاه ها در یک حرکت اشتراکی خبر از آیندۀ حال وهوای کار ما می دهد. 

5. Josef Müller-Brockmann, The Graphic 
Artist and His Design Problems (Zurich: 

Niggli, 1968), 7.

4. emotion

7. Michael Rock, “The Designer as Author,” Eye 
5, no. 20 (Spring 1996): 44–53.

8. collective

]DIY )Do It Yourself ]9: جنبش »خودت انجامش 
بده« افراد را تشویق می کند تا، به جای وابستگی 
به کاالهای تولیِدانبوه و مؤسسات سازندۀ آن ها، 
خودشان وسایل شان را بسازند. فناوری های 
جدید امکانات الزم برای چنین فردگرایی هایی را در 
اختیار گذاشته تا، عوض اینکه مصرف کنندۀ ِصرف 
باشیم، تولیدکننده هم باشیم. برای اطالعات 
بیشتر دربارۀ جنبش »فرهنگ آزاد«، به وبگاه 
http://freeculture.org مراجعه کنید. این جنبش 
در پی توسعۀ فرهنگی است که همه بتوانند در 
انتقال و رشد آن، بدون هیچ محدودیتی از جانب 
اشخاص و آزادانه، مشارکت کنند.

10. برای بحثی دربارۀ ساختار شبکه و جامعه، نک:
Pierre Lévy, Cyberculture, trans. Robert Bon-
onno (Minneapolise: University of Minnesota 
Press, 2001).

]prosumerism ]11: اصطالحی است با دو 
ژرف ساخت که از دو ترکیب انگلیسِی متفاوت 
پدیدار شده: یکی شان از ترکیب دو واژۀ 
 consumer به معنی حرفه ای و professional
به معنی مصرف کننده تشکیل شده، و دیگری 
از ترکیب دو واژۀ producer به معنی تولیدکننده 
و consumer پدید آمده است. ترکیب اول 
)Profrssional-Consumer( یعنی همان 
مصرف کنندۀ حرفه ای بیشتر موردتوجه حوزۀ 
تجارت و بازرگانی است، درحالی که اقتصاددانان 
ترکیب دوم یعنی مصرف کنندۀ تولیدگر 
)Producer-Consumer( را هم مدنظر دارند و 
بر این باورند که این دسته از مصرف کنندگان 
بسیار مستقل تر از جریاِن غالب اقتصاد عمل 
، بنا به ترکیب نخست،  می کنند. به عبارت دیگر
مصرف کننده نقشی منفعل و پذیرنده دارد، 
درحالی که با توجه به ترکیب دوم، در کنار 
مصرف کنندگی نقش فعال و کنشگرِ تولیدکننده 
را هم برای ادارۀ نیازهایش عهده دار است.

12. Dmitri Siegel, “Designing Our Own Graves,” 
Design Observer blog, http://www.designob-
server.com/ archives/015582.html (accessed 
April 28, 2008). 6. Designer as Author
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با  کار  برای  منابعی  و  قالب ها  و  ابزارها  روزافزون،  به طور  هم اکنون،  دیزاینرها 

دقت  باید  گرافیک  دیزاینرهای  می کنند.  خلق  کاربران  دیگر  و  مشتری هایشان 

گاهانه با فرهنگ پروسیوِمر ِوفق دهند، وگرنه باید خطر منزوی  آ کنند و خود را 

شدن در این عرصه را به جان بخرند.

سیستم های جهانِی ارتباط

فناوری، هم زمان با قدرت بخشیدن به گونۀ جدیدی از مشارکت، جهان شمولی 

کانسپِت  این  رشد  و  شکل گیری  چگونگی  درک  برای  می کند.  بازتعریف  هم  را 

بسیار مهِم دیزاین، باید چگونگی پیدایش آن را بررسی کرد.

اعضای مدرسۀ ُپرنفوذ باوهاوس، که در سال 1919 در وایمار بنیاد نهاده شد، 

تحت تأثیر  باوهاوس  بودند.  عینی  پاالیش یافتۀ  بینش  نوعی  به دنبال 

ساخت گرایی]13[ و فوتوریسم و دوِاسَتییل]14[ بود؛ تحت تأثیر این گفتمان ها، در 

ذهنِی  انحراف  برابر  در  هویت ُزدوده  و  ماشینی  زیباشناسی  نوعی  مدرسه  این 

مدرسه.  برای  غالب  الگوی  به  شد  تبدیل  سرانجام  و  ایستاد  اکسپرسیونیسم 

شفافیت  و  حقیقت  معادل  را  عینّیت  موهولی_ناجی  همچون  هنرمندانی 

باید  هنرمندان  حقیقت،  همین  تبیین  برای  که،  بودند  معتقد  و  می دانستند 

‒ به نفع رهیافتی عقالنی تر و جهان شمول تر ‒ به لحاظ احساسات از کارشان جدا 
شوند.15

این جداسازِی عینی موجب شد تا دیگر استادان باوهاوس، ازجمله هربرت 

بایر و یوزف آلِبرس که در پی کشف فرم هایی مثالی برای برقراری ارتباِط آشکار و 

اساس،  همین  بر  بزدایند17؛  بصری  زبان  از  را  ابهام16  و  ذهنّیت  بودند،  دقیق 

موهولی _ ناجی در مقاله اش با عنوان »تایپوفتو«]18[ خوش بینانه ادعا می کند که 

سالمِت  و  بینایی19  بهداشِت  »ذره ذره  جدید،  و  جهانی  بصرِی  دنیای  این  به 

کید بر تنوع  دیدنی ها20 راه می یابد«.21 در دهه های 1970 و 1980، پسا مدرنیسم، با تأ

ایدۀ  بصری،  فرم های  پیوسته متغّیرِ  معنای  و  جوامع  و  افراد  پایان ناپذیرِ 

جهان شمولی را مردود شمرد.

فناوری ای که امروزه دیزاینرها به وسیلۀ آن می آفرینند و ارتباط برقرار می کنند 

جهان شمولی را بی سروصدا در زیرساخت کارمان پنهان کرده است. این روزها 

دیزاینرها در چارچوب مجموعه ای از دستورالعمل ها دست به آفرینش می زنند. 

ابزارهای نرم افزارْی خصوصیت های خالقانۀ فردی را در قالب ابزارها و پالت های 

ِلف  همچنان که  زیباشناختی،  دگرگونِی  این  نتیجۀ  می ریزند.  استانداردشده 

تاریخی  و  عظیم  می دهد،  توضیح   » »ورود/صدور عنوان  با  مقاله اش  در  مانویچ 

است.22 فنون ویژه و زبان های هنری و واژه هایی که پیش از این در دل حرفه های 

و  حرفه ها  به  نرم افزاری  ابزارهای  از  بودند  افتاده  دور  واژه ها  دیگر  از  جداگانه 

بیافرینند.  مشترک  »فرارسانۀ«  یک  تا  می شوند   » »صدور و  »ورود«  برعکس 

و،  زبان همگانِی جدید  این  به  گرایش  از فناوری، در  جهان شمولِی قدرت گرفته 

الگوهای  از  بی سابقه،  بازترکیب پذیر24ِ«  و  پیوندی23  »زباِن  مانویچ،  به قوِل 

محدودکنندۀ گذشته فاصلۀ زیادی گرفته است.

این زبان جهانِی چندرگۀ اصالح شده مرزِ بین رشته ها و افراد، بین کشورها و 

»جهان  عنوان  با  مقاله شان  در  الپتن  جولیا  و  ِالن  درمی نوردد.  را  فرهنگ ها، 

در  محصور  بصرِی  زبان  »نوعی  این  که  می کنند  اشاره  می کند«  مقابله به مثل 

محیط ارتباطاِت درحاِل رشد به لحاظ فناوری است که بین گسترۀ بسیار وسیعی 

این  از  برآمده  آثار  انبوه  است«.25  شده  آزموده  و  گرفته  شکل  انسان ها  از 

بینِش  این  از  حاصل  ابهام  و  بومی ‒  آثار  و  جهانی  آثار  ‒ هم  جهان شمولی 

آوانگاردها را هم به حیرت واخواهد داشت. سیستم های  استثنایْی حتی ذهن 

جهانِی ارتباط که امروزه رایج اند فرق دارند با جهان شمولِی کلی نگرانۀ آوانگاردها 

که در پی آفرینش یک زباِن بصری یگانه و آرمانی بود تا بتواند فرهنگ انسانی را 

گمنام،  و  صاحب نام   ، بی شمار تولیدکنندگاِن  و  دیزاینرها  امروزه  سازد.  متحد 

به کارگیری  با  اغلب  آن،  از  غیر  هم  حوزه  این  تحصیل کردۀ  به عنوان  هم  شاغل 

و  جدید  بصرِی  اشتراک  وجوه  دامنۀ  به  باهم،  همگانی،  فناوری های  و  ابزارها 

تغییر  دیزاین  پارادایِم  جدید  اشتراِک«  »وجه  این  خالل  از  و  می افزایند  گسترده 

می کند.

 
ً
]constructivism ]13: با »ساختارگرایی« که اساسا

رهیافتی زبان شناختی است و بر اثر انتشار 
، زبان شناس  درس گفتارهای فردینان دوسوسور

فرانسوی، شکل گرفت اشتباه گرفته نشود.

]De Stijl ]14: معادل هلندِی »سبک« و نام یک 
جنبش هنری که عده ای از نقاشان و معماران 

هلندی در سال 1917 بنیان نهادند و تا 1931 
ادامه یافت. اعضای این جنبش، ازجمله پیت 

موندریان و تئو فان دوسِبرخ، به یک نوع هنر ناب 
و جهانی اعتقاد داشتند که اساسش بر رنگ ها و 

شکل های بنیادی بود و در آثارشان عناصر بصری 
را با بهره گیری از رنگ های سیاه و سفید و اصلی 

به صورت افقی یا عمودی ترکیب می کردند.

15. برای اطالعات بیشتر دربارۀ موهولی_ناجی در 
مدرسۀ باوهاوس، نک:

Victor Margolin, The Struggle for Utopia: 
Rodchenko, Lissitzky, Moholy-Nagy, 1917-1946 

(Chicago: University of Chicago Press, 1997).

16. ambiguity

17. برای اطالعات بیشتر دربارۀ جست وجوی 
مدرسۀ باوهاوس در زبان بصری، نک:

Ellen Lupton and J. Abbott Miller, eds., The 
ABC’s of Triangle Square Circle: The Bauhaus 

and Design Theory (New York: Princeton Archi-
tectural Press, 2000), 22.

]18[ این اصطالح از مهم ترین بیان های ایجاد 
 typography ارتباط بصری است و از تلفیق دو واژۀ

و photography ساخته شده است.

19. hygiene of the optical

20. health of the visible

21. Laszlo Moholy-Nagy, “Typophoto,” in 
Painting, Photography, Film, trans. Janet Selig-

man (Cambridge: MIT Press, 1973), 38- 40.

22. Lev Manovich, “Import/Export, or Design 
Workflow and Contemporary Aesthetics,” 
http://www.manovich.net (accessed April 
28, 2008).

23. hybridity

24. remixability

25. Lupton, Ellen and Julia, “Univers Strikes 
Back,” 2007. An edited form of this essay was 
published as “All Together Now,” Print 61, no.1 
(January-February 2007): 28-30.
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مسئولیت اجتماعی

همان فناوری دیجیتالی که تألیف اشتراکی را تقویت می کند و بروز نوع جدیدی از 

در  تندوتیز  انتقادِی  دیدگاه های  الهام بخِش  می سازد  ممکن  را  جهانی  زبان 

جامعۀ دیزاین هم هست. دیزاینرها فعاالنه درگیر سیاست و فرهنگ جامعۀ 

که به شّدت شبکه ای شده، به طور روزافزون، در سطح  خویش اند و در دنیایی 

جهانی می اندیشند. هرچه شمار بیشتر و بیشتری از دیزاینرها با اتکا به فناوری 

اجتماعی  عدالت  و  پایداری  چون  موضوعاتی  می پردازند،  محتوا  و  فرم  تولید  به 

فعالیت های  و  موفق  تجارت  فراسوی  دیزاینرها،  می کنند.  پیدا  اولویت 

هم  به کمک  که  می اندیشند  فرهنگی  گسترده ترِ  تأثیرگذارِی  به  زیباشناختی، 

درحاِل ایجاد آن اند.

 در دنیای دیجیتالی رواج پیدا کرده، بااین حال، 
ً
نقد فرهنگِی دیزاین محور اخیرا

روْدِچنکو،  دارد.  آوانگاردها  در  ریشه  جهان شمولی،  و  تألیف  موضوع  همچون 

را  خود  جوامع  می کردند  تالش  فعاالنه  بایر  و  موهولی_ناجی  لیسیتسکی، 

به وسیلۀ دیزاین، با هرس کردن آشفتگی های حیات و تبدیل شان به فرم هایی 

منظم و منطقی، از نو شکل بندی کنند. هم زبان و هم دیزاین شان، که بخشی از 

تصویر  به  را  آن ها  اجتماعِی  بینش  قدرت  است،  آمده  حاضر  مجموعۀ  در  آن 

لیسیتسکی،  و  رودچنکو  همچون  روسی  ساخت گرایان   ،1920 دهۀ  از  می کشد. 

در  آن ها  کردند.  کمک  آونگارد  انقالبِی  برنامۀ  یک  شدن  حاکم  به  ویژه،  به طور 

 ، شوروی جدید، به امید دستیابی به جامعه ای بهتر و معقول تر و برابری طلب تر

قصد فردِی هنر را به بینِش آرمان شهرِی اشتراکی تغییر دادند. هنرمند برجسته 

به کارگری بی نام ونشان تبدیل شد، یعنی به »سازنده«.

بی طرفِی خنثای سبک بین المللی، به ویژه آن گونه که در دهه های 1950 و 1960 

کرد.  دور  انقالبی  اجتماعِی  آرمان های  از  را  دیزاینرها  شد،  مرسوم  آمریکا  در 

از  کوچ کرده  بایرِ  هربرت  و  بیل،  ِلسِتر  َرند،  ُپل  همچون  آمریکایی،  دیزاینرهای 

از عینیِت کم وبیش علمِی سیستم های دیزایِن سوئیس استفاده  باوهاوس، 

فعالیتی  به عنوان  آمریکا  بزرگ  شرکت های  نظر  در  را  دیزایِن گرافیک  تا  کردند 

در  را  هویت شان  اینکه  جای  دیزاینرها،  این  بیندازند.  جا  ارزشمند  و  حرفه ای 

با  تا  می کردند  تالش  کنند،  غرق  اجتماعی  تحول  آوانگارِد  و  انتقادی  پارادایم 

تقویِت ساختارهای قدرتی که در زمانه شان وجود داشت هویت خود را در یک 
تصویرِ کاماًلسازمانی محو کنند.26

در اواخر دهۀ 1960 این جریان تغییرجهت داد و به کانسپتی تازه از مسئولیت 

با بی طرفِی مدرنیستی  اجتماعی در جامعۀ دیزاین منجر شد. جدال پسا مدرن 

یک باره باال گرفت. ولفگانگ وینگارت که نزد نخبگان برجستۀ تایپوگرافی، امیل 

روِدر و ماکس بیل، »حروف چینی« آموخته بود و بعد از آن خود در مدرسۀ بازل 

تدریس می کرد، جنبشی را رهبری کرد که در سوئیس »موج نِو دیزاین« نامیده 

سیستم های  و  فرم ها  و  داد  قرار  دیزاین  فعالیت  محور  را  شهود28  او  شد.27 

مدرنیست را به سمت رهیافتی رمانتیک و خودبیانگرتر هدایت کرد و تحت نفوذ 

درآورد.

ایالِت  بلومفیلدهیلزِ  در  ِکَرنبوروک  هنرِ  کادمی  آ رئیس  مک کوی،  کاترین 

میشیگان، در ایاالت متحد، دانشجویاِن خود را از دهۀ 1970 تا اوایل دهۀ 1990 به 

آثارشان وادار کرد. مک کوی، در طول بررسِی نظریه های  درگیرِی ذهنی بیشتر با 

و  عینی  دیزایِن  پایه های  معنا29،  گشودگِی  و  ناپایداری  مورد  در  پساساختارگرا 

عقالنِی سبِک بین المللی را لرزاند. او بر اهمیت احساسات و خودبیانگری30 و نیز 

کید  تأ کرد  مهارشان  سفارش دهنده  مدنظر  پیام  در  نمی توان  که  معنا31  کثرِت 

، ضمن ایجاد حسی مرکب از صدا و عاملّیت، بار دیگر به مخاطب  کرد. با این کار

یادآوری کرد که هر دیزاینر با دیزاینر دیگر تفاوت دارد.

و  احساسات  ساحت  به  بازگشت  شورشِی  امواج  این   ،1990 دهۀ  در 

گاهِی جهانی32 و تسلط دوبارۀ دیزاینرها  خودبیانگری همراه شد با نوعی افزایش آ

بر شیوه های تولید. این نیروها در کنار هم شمار بیشتر و بیشتری از دیزاینرهای 

گرافیک را برانگیخت تا بار دیگر با دید انتقادی با جوامع خود مواجه شوند. در 

دهه های 1990 و 2000 که حوزۀ دیزایِن گرافیک به سمت رهیافِت ذهنیت گرایانه تری 
افتاد.33  راه  اجتماعی«  »مسئولیت  جنبش  گونه ای  داد،  تغییرجهت  دیزاین  از 

26. برای بحثی در مورد هنرمندان آوانگارد و 
شرکت های بزرگ آمریکا، نک:
Johanna Drucker, The Visible Word: Experimen-
tal Typography and Modern Art, 1909-1923 
(Chicago: University of Chicago Press, 1994)

27. موج نِو دیزاین را »تایپوگرافی جدید«، 
« نیز  »پسامدرنیسم«، یا »مدرنیسم متأخر
نامیده اند.

28. intuition

29. openness of meaning

30. self-expression

31. multiplicity of meaning

32. global consciousness

33. برای توضیح مختصری در مورد جنبش 
مسئولیت اجتماعی، نک:
Steven Heller and Veronique Vienne, eds., 
Citizen Designer: Perspectives on Design Re-
sponsibility (New York: Allsworth Press, 2003).
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دیزاینرهای گرافیک، برای هشدار دادن راجع به خطرات فرهنِگ مصرف گرایی، به 

رز  را منتشر کرد که  ِ ݭݫ دباستݫ
ݦݦݦَ

فعاالن رسانه ای پیوستند: کاله السن مجلۀ کانادایِی ا

کالین  ِنئومی  داشت؛  انتقادی  رویکردی  تبلیغاْت  راهبرِد  و  زبان  برابر  در 

برندسازی  و  جهانی سازی  علیه  تأثیرگذار  رساله ای  که  نوشت  را  لوگو ممنوع34 
با سیطرۀ صنعت  گرافیک، در مخالفت  نام آور  از دیزاینرهای  نفر  بود؛ سی وسه 

کردند.  امضا  را   »2000 بیانیۀ  نخستین  »اولویت ها،  دیزاین،  حرفۀ  بر  تبلیغات 

دیزاینرها، هم از دروِن رابطۀ دیزاینر و سفارش دهنده و هم از بیروِن آن، به تولید 
محتوا در نقد جامعه پرداختند.35

با آغاز هزارۀ جدید، دیزاینرهای گرافیک در شبکه ای گسترده و زنده دست به 

چنین  در  دارند.  تولید  و  نقد  امکان  مخاطبان  انبوه  آن  در  که  می زنند  آفرینش 

دنیای به شدت به هم پیوسته ای، دیزاینرهایی همچون کنیا هارا، مدیر خالقیِت 

دیزاین  برای  را  خالقانه ای  روش های  نیپون،  دیزاین  مرکز  اجرایِی  مدیر  و   MUJI

همچون   ، نیز هارا  می دهند.  رواج  اجتماعی  مسئولیت پذیرِی  عین  در  کردن 

می داند.  نهفته  فردی،  تمایالت  در  نه  و  عقالنی،  ذهن  در  را  پاسخ  آوانگاردها، 

الگوهای  و  تجاری  کارهای  برای  تقاضا  جدیْد  عقالنِی  رهیافت  این  درهرحال، 

طریق،  این  از  و،  می کند  ترکیب  نیرومند  محیط زیستِی  منش  نوعی  با  را  دیزاین 

»هماهنگِی جهانی و سود دوجانبه« پدید می آورد.36 مباحث مربوط به مسئولیت 

اجتماعی، ازجمله تألیف گرافیکی، در برنامۀ آموزشی دیزایِن گرافیک نیز گنجانده 

تأثیر  به  رسمی،  دل مشغولی های  کنار  در  تا،  برمی انگیزد  را  دانشجویان  و  شده 

جهانِی آثارشان هم توجه کنند. عرصۀ دیزاین که دیگر عینیت و بی طرفی ارتباط 

اطراف  جهان  با  صریح تری  انتقادی  دیدگاه  با  نمی داند  خود  آرمان  اصلی ترین  را 

خود مواجه می شود.

آوانگاردهای هزارۀ جدید

این کتاب به سه بخش اصلی تقسیم می شود: دورۀ آغازین، دوران شکوفایی، و 

دهۀ  اوایل  در  را  دیزایِن گرافیک  تحول  آغازین«  »دورۀ  بخش  آینده.  مسیریابی 

فوتوریسم،  تأثیرگذارِ  و  آوانگارد  ایده های  شامل  که  می کند  ره گیری   1900

به  نگاهی  با  شکوفایی«،  »دوران  بخش  می شود.  باوهاوس  و  ساخت گرایی، 

قرن  دوم  نیمۀ  در  دیزاین  تطّور  سیر  به  پسا مدرن،  و  پاپ  و  بین المللی  سبک 

به  و  می کند  شروع  بیستم  قرن  اواخر  از  آینده«  »مسیریابی  می پردازد.  بیستم 

بررسی ایده های نظری کنونی در رشتۀ دیزایِن گرافیک می پردازد که هنوز کامل 

شکوفا نشده اند.

دیزاین  تاریخی  سیر  به  تأثیرگذار  دیزاینرهای  این  اندیشه های  خالل  از  اگر 

آنچه در این مقدمه به  نگاهی بیندازیم می توانیم موضوعات بنیادین را، مانند 

آن ها اشاره کردیم، شناسایی کنیم؛ موضوعاتی همچون تألیف و جهان شمولی 

آوانگارد بسیار کلیدی بودند و هنوز هم  و مسئولیت اجتماعی که برای مکتب 

بسیار  جایگاه  از  دیزایِن گرافیک  حوزۀ  در  معاصر  نظری  و  انتقادی  مباحث  در 

مهمی برخوردارند.

ِجسیکا ِهلَفند، در مقاله اش با عنوان »ماده زدایی از فضای صفحه نمایش«، از 

برود.  پیش  شدن  نوآوانگارد37  به سمت  می خواهد  امروز  دیزاین  جامعۀ 

آمده است. ِهلَفند از  مجموعۀ مقاالت حاضر با توجه به همین خواسته فراهم 

 برای »شکل دهی 
ً
ما دعوت می کند تا به فراسوی امکانات فنی بیندیشیم و واقعا

به دنیای جدید و بی سابقه« اقدام کنیم. همان گونه که دیزاینرها در اوایل قرن 

بیستم برای مواجهه با چالش های جامعه شان به پا خاستند، ما هم می توانیم 

مباحث  در  تحقیق  بایستیم.  ازراه رسیده  تازه  هزارۀ  این  پیچیدگی های  برابر  در 

نظری ای که گذشته و حال مان را به هم پیوند می دهد نقطۀ آغاز خوبی است.
 
کنیا هارا      تبلیغ MUJI، 2005. پوسترهای خانۀ 
چای. فلسفۀ تبلیغاِت هارا برای MUJI مفاهیم 
قدیمِی »گمنامی« و »جهان شمولی« را بازتفسیر 
کرد. همان طور که خود او توضیح می دهد، 
»ارتباط فقط زمانی تأثیرگذار خواهد بود که تبلیْغ 
ظرفی تهی را پیش روی بیننده بگذارد تا او آزادانه 
ایده ها و تمّناهای خود را درونش قرار دهد*«.

37. new avant-garde

34. No Logo (New York: Picardor, 2002).

35. Rick Poynor, “First Manifesto 2000,” AIGA 
Journal of Graphic Design 17, no. 2 (1999): 6-7. 

Note: This manifesto references the “First 
Things First” 1964 manifesto authored by 

Ken Garland.

36. Kenya Hara, Designing Design, trans. 
Maggie Kinser Hohle and Yukiko Naito 

(Baden: Larse Muller, 2007), 429- 431.

 * Kenya Hara, Designing Design, trans. 
Maggie Kinser Hohle and Yukiko Naito 
)Baden: Lars Müller, 2007(, 243.
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فیلیپو تومازو مارینتی   |   1876-1944

ِال لیسیتسکی   |   1890-1941

الکساندر رودچنکو   |   1891-1956

 السلو موهولی _ ناجی   |   1895-1946

بیاتریس واْرد   |   1900-1969

هربرت بایر   |   1900-1985

یان چیشولد   |   1902-1974

_براکمن   |   1914-1996 یوزف مولر

پل رند   |   1914-1996

 رابرت ونتوری   |   1925-2018

یان فان تورن   |   1932-2020

کارل ِگرستِنر   |   1930-2017

ولفگانگ وینگارت   |   1941

کاله السن   |   1942

کاترین مک کوی   |   1945

پائوال ِشر   |   1948

ِاستیون هلر   |   1950 

کنیا هارا   |   1958 

مایکل راک   |   1959 

جسیکا ِهلَفند   |   1960 

ِالن الپتن   |   1963 

دیمیتری سیِگل   |   1973 

ِلف مانویچ   |   1960 

لورین وایلد   |   1953 

            تاریخ انتشار مقاله

      طول عمر دیزاینر
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هربرت بایر    جلد فتومونتاژ برای نخستین 

شماره از bauhaus zeitschrift ]مجلۀ باهاوس[، 
1928. بایْر ابزارهای دیزاینر گرافیک، فرم های 

هندسی بنیادی، و صفحۀ حروف چینی شده 
، برای  را با هم ترکیب کرده است. واژه و تصویر
برقراری ارتباط با خواننده، با هم آورده شده اند.

دیزاینرهای آوانگارد جسارت و بینش داشتند. بیشترشان جوانانی 

بیست وُخرده ای ساله بودند. به کمتر از تغییر دادن جهان راضی نبودند. 

در اوایل قرن بیستم، بدون هیچ تردید و دلهره، از طریق دیزاین به 

مقابله با جامعۀ خود پرداختند. با وجود آنکه آشفتگی حاصل از صنعتی 

شدن و اغتشاِش ناشی از فناوری و جنگ جهانی احاطه شان کرده بود، 

به جست وجوی نظم و معنا برآمدند. این هنرمندان حرف هایشان را در 

بیانیه هایشان می زدند و، با بهره گیرِی بسیار از واژه های بصرِی جدید، 

پوستر و کتاب و مجله و تایپ فیس پدید می آوردند. آن ها از ارتباط جمعی 

استقبال کردند و از سه پایۀ نقاشی دست کشیدند. آوانگاردها سنت های 

زیباشناختِی تقارن و تزیین۱ را ته مانده هایی مندرس می شمردند که به هر 

قیمتی باید دور ریخته شوند؛ درعوض، ماشین را منبع الهام می دیدند: 

شیک، کارآمد، نتیجه بخش، ُپرقدرت. در تالش برای کشف فرم های بصرِی 

غیرکلیشه ای بودند که شایستۀ دنیای مدرِن جدید باشد. از راِه چنین 

تجربه هایی، آوانگاردها صفحه آرایِی نامتقارن، فضای سفیِد فعال، دیزایِن 

سریالی، تایپ فیس های هندسی، مینیمالیسم، نظم دهِی سلسله مراتبی۲، 

کارکردگرایی، و جهان شمولی را گسترش دادند. عرق ریزِی آن ها منجر به 

شکل گیرِی جنبش های فوتوریسم، دادائیسم، دوِاسَتییل، ساخت گرایی، 

و تایپوگرافِی جدید شد. ایده های آوانگاردها باهم تالقی کردند و به هم 

گراییدند تا بنیان مدرنی پدید آورند که صنعت دیزایِن گرافیک روی آن بنا 

شده است.

1
دورۀ آغازین

2. hierarchy

1. ornament
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را جدا کرد و  آن  را زیرپا گذاشت و اجزای  فیلیپو تومازو مارینتی* ساختار صفحۀ متقارن 
سپس از نو آن ها را با استفاده از قطعات و تکه های حروف، عالیم دستگاه های چاپ، و 
، شاعر بود؛ اما در سال ۱۹۰۹ که  تصاویر تبلیغاتی سرهم کرد. او، پیش و بیش از هر چیز
»بیانیۀ فوتوریسم« را در روزنامۀ فیگاروی پاریس منتشر کرد، مبارزه ای را در پیش گرفت 
که او را بسیار دورتر از قلمرِو شعر ُبرد. درواقع، این بیانیه او را وسط رشتۀتحصیلِی نوپایی 
به ناِم »دیزایِن گرافیک« کشاند. مارینتی معرکه گیر و فرومایه و فاشیست بود؛ باوجوداین، 
امروز اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. او، اغلب به منظور صرفه جویی و راحتی، از تولیدات 
گهی( برای ارتباط با تودۀ مردم استفاده می کرد. او تایپوگرافی را  چاپی )پوستر و کتاب و آ
خم و راست می کرد و تاب می داد تا تناسب بهتری با شعرهایش و پیام کلی اش در مورد 
سروصدا و سرعت و پرخاشگری پیدا کند؛ سرانجام اینکه اولویت کاری اش نمایش دادن 
ماهیت بصرِی ملموِس حروف بود. او هنوز هم ما را به آغوش گشودن به روی آینده فرا 
می خواند  ‒به قول خودش، »تجلیل« از »مشت و سیلی«، اعتقاد به اینکه ظهور فرم های 

 محتمل نیست بلکه قطعی است.
ً
جدید صرفا

* Marinetti, Filippo Tommaso

بیانیۀ فوتوریسم

1. ما بر آنیم که عشق به خطر و رسِم قدرت و بی پروایی را بسراییم.

2. دلیری و بی باکی و شورْش عناصر اصلِی شعر ما خواهند بود.

خواب آلودگی  و  خلسه  و  فکورانه  سکوِن  نوعی  ستایشگر   ، امروز تا  ادبیات،   .3

بلند  گام  تب آلود،  بی خوابِی   ، خشونت آمیز عمِل  از  که  آنیم  بر  ما  است.  بوده 

، و مشت و سیلی تمجید کنیم. دوندۀ سرعت، جهش مرگ بار

ُپربارتر شده است:  4. حرف ما این است که شکوِه جهان با یک زیبایِی جدید 

همچون  بزرگی  لوله های  با  کاپوتش  که  مسابقه  اتومبیل  یک  سرعت.  زیبایِی 

توپ  سوارِ  گویی  که  غّرنده ای  شده  ‒ اتومبیِل  آراسته  آتشین دم  افعی ماراِن 

شراپنل به پیش می راند ‒  زیباتر است از »پیروزی ساموتریس«]1[.

5. ما می خواهیم نیایشگر مردی باشیم که سکان را در دست دارد؛ همو که نیزۀ 

روحش را به سراسر زمین، در امتداد مدار دایره اِی آن، پرتاب می کند.

6. شاعر باید خودش را وقف شوروشوق و زرق وبرق و دست ودل بازی کند تا بر 

حرارِت مشتاقانۀ عناصر اولیه بیفزاید.

ع هیچ زیبایی ای در کار نخواهد بود. بدوِن سرشتی تهاجمی، هیچ  7. بدون تناز

به  بی رحمانه  تاخت وتازی  همچون  را  شعر  شود.  شاهکار  نیست  ممکن  اثری 

خاک  به  آدمی  پای  در  و  می کند  ُخرد  را  آن ها  که  دید  باید  ناشناخته  نیروهای 

می افکند.

8. ما بر واپسین بلندای قرن ها ایستاده ایم!... چرا باید نگاه مان به پشت سرمان 

باشد، زمانی که خواسِت ما در هم شکستِن دروازه های اسرارآمیز امور ناممکن 

چراکه  می کنیم،  زندگی  مطلق  در  اکنون  ما  ُمردند.  فضا  و  زمان   ، دیروز است؟ 

سرعِت سرمدی و همه جاحاضر را خلق کرده ایم.

را،  میهن پرستی  را،  نظامیگری  است،  جهان  درماِن  راِه  تنها  که  را  جنگ  ما   .9

آزادی آوران را، اندیشه های زیبایی را که می توان برایشان از جان  حرکات تخریبِی 

ف. ت. مارینتی
   1909   

]Victory of Samothrace ]1: نام یکی از 
برجسته ترین مجسمه های تاریخ است که قرن 
دوم پیش ازمیالد در یونان به افتخارِ نیکه، الهۀ 
پیروزی در اساطیر یونان باستان، و به یاِد پیروزی 
در یک نبرد دریایی ساخته شده و از سال 1884 
در موزۀ لوور پاریس نگه داری می شود.
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گذشت، و خوار شمردن زنان را ستایش خواهیم کرد.

با  و  کرد  خواهیم  نابود  را  فرهنگستانی  نوع  هر  و  کتابخانه ها  و  موزه ها  ما   .10

اخالق گرایی و فمینیسم و هر گونه ُبزدلِی فرصت طلبانه و سودجویانه به مبارزه 

خواهیم پرداخت.

11. ما در ستایش انبوِه توده هایی که از کار و کوشش و از لذت و از عصیان به 

در  انقالب  چندصدای  و  رنگارنگ  جریان های  سرود؛  خواهیم  آمده اند  وجد 

ُپرتپش  و  شبانه  شورِ  از  تجلیل  در  ستود؛  خواهیم  را  مدرن  پایتخت های 

می درخشند  مهتابی ها  تند  نور  با  که  کشتی سازی  و  اسلحه سازی  کارخانه های 

آزمندی که افعی های  از ایستگاه های راه آهن  نغمه سر خواهیم داد، در تجلیل 

کج وکولۀ  ریسمان  با  که  کارخانه هایی  می بلعند،  فرو  را  دودزا  و  استوانه ای 

سر  از  غول آسا  ژیمناست های  مانند  که  پل هایی  می آویزند،  ابرها  از  دودشان 

رودخانه ها می پرند و همچون تأللؤ تیغه های چاقو در پرتو خورشید می درخشند، 

کشتی های بخار ماجراجویی که افق را بو می کشند، لوکوموتیوهایی سینه ستبر 

که چرخ هایش همچون اسب های فوالدی عظیم که با لوله ها افسار شده اند بر 

ریل ها سم می سایند، و پرواز صاف هواپیماهایی که ملخ هایشان مانند پرچم ها 

در باد سروصدا راه می اندازند و گویی جمعیتی مشتاق هورا می کشند.

اف.تی. مارینتی    
  Les mots en liberté futuristes از
)کلماتی دربارۀ آزادی، فوتوریسم(، 1919.
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انقالب  اوایل  در  بود.  رخت شور  مادرش  و  تئاتر  تدارکاتچِی  رودِچنکو*  الکساندر  پدِر 
شوروی، او از نقاشی دور شد و به چیزی کاماًل جدید رسید. او به سازنده و مونتاژکننده 
نقاشی  تحت تأثیر  او،  هنرمندان.  تا  کرد  عمل  مهندس ها  شبیه  بیشتر  و  شد  تبدیل 
فاصله  بازنمودی۱  هنِر  از  سوپرماتیست،  جنبش  یِت 

ّ
کل و  کازیمیر ماِلویچ  مربع سیاِه 

گرفت و سخت و سفت چسبید به دیدگاه های مبتنی بر سودمندی و صنعت. رودچنکو 
« چرمی ای را به تن می کرد که خودش برای کارگران  که مشتاقانه موقع کار همان »لباس کاِر
کارکردگرایی  انقالبِی  کانسپت های  ساختن  برای  که  اندازه  همان  به  بود،  کرده  دیزاین 
به  دادن  شکل  سر  و   برای  انبوه  تولید  و  جدید  فناوری  از  کرد،  تالش  صرفه جویی  و 
اساسی  نیروی  به عنوان  را  دیزایِن گرافیک  او  گرفت.۲  بهره  شوروی  آرمانی  شهروندان 
با  خود  »آزمایشگاِه«  در  رودچنکو  بخشید.  ارتقا  و  کرد  بازتعریف  و  پذیرفت  جامعه  در 
همراهِی همکار و معشوق و همسِر بی نظیرش، واْروارا ِاسِتپانووا، هنرمندان را در جایگاه 
کارگزاراِن تغییِر اجتماعی نشاند: کارگزارانی که در مرکز دنیایی جدید و بی باک ایستاده اند. 
آثار رودچنکو آشنایی داریم؛ سبک ممتاز او  ‒ با حروف چاپی هندسی، رنِگ تخت،  ما با 
، و فتومونتاِژ گیرا ‒  به ساخت گرایی صدایی بصری  ترکیب بندی ضربدری، عکاسی زاویه دار
بخشید. بیانیۀ او یادآوِر همان تصوری]۳[ از جامعه و دیزاینرهای برخاسته از آن است که 

این تصاویِر آشنا بازنمایی اش می کنند.
*Rodchenko, Aleksandr

2. برای جزئیات بیشتر در مورد باورهای رودچنکو 
دربارۀ شهروند آرمانی شوروی، نک:

Victor Margolin, The Struggle for Utopia: Rod-
chenko, Lissitzky, Moholy-Nagy, 1917–1946 

(Chicago: University of Chicago Press, 1998).

]3[ منظور تصور کمونیستی از جامعه است.

1. representation

ما  کیستیم          بیانیۀ گروه ساخت گرا     

ما خود را ملزم به ساختن ایستگاه های پنسیلوانیا، آسمان خراش ها، خانه های 

منطقۀ هندلی پیج، کمپرسورهای توربو، و مانند این ها نمی دانیم.

فناوری را ما نساختیم.

آدمی را ما نیافریدیم.

اما ما،

هنرمندان دیروز

، سازندگان امروز

1. انسان را

پیش راندیم

2. فناوری را

سامان می دهیم

1. ما اکتشاف کردیم

2. تکثیر می شویم

3. می روبیم

4. می آمیزیم

پیش تر  ‒  مهندس ها با هنر آرامش می یافتند

اکنون  ‒  هنرمندان با فناوری آرامش می یابند

آنچه الزم است  ‒  نیاسودن است

چه کسی یک دیوار دید...

 یک صفحه دید ــ
ً
چه کسی صرفا

همه... و هیچ کس

 دیده بود آمد و خیلی ساده
ً
آن که حقیقتا

نشان داد:

الکساندر رودچنکو
واروارا  ِاسِتپانووا

الکسی گان
   1922   
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مربع

این یعنی گشودن چشم ها به صفحه.

چه کسی یک زاویه دید

چه کسی آرماتور یا اسکچ دید

همه... و هیچ کس.

 دیده بود آمد و خیلی ساده
ً
آن که حقیقتا

نشان داد:

یک خط

چه کسی دید:

یک پل آهنی

یک کشتی جنگی
یک ِزّپلین]1[

یک هلیکوپتر

همه ... و هیچ کس.

ما آمدیم  ‒  نخستین گروه کارِی ساخت گراها

الکسی گان، رودچنکو، ِاسِتپانوا

... و به سادگی گفتیم: این  ‒  امروز است

فناوری  ‒  دشمن خونِی هنر است.

فناوری... .

ما  ‒  نخستین نیروی مبارز و مجازاتگرِ شماییم.

ما همچنین آخرین بردگان کارگر شماییم.

ما خیال بافانی از عالم هنر نیستیم که در تخیالت مان بسازیم:

برج های مراقبت را

آسانسورها را

شهرهای شعله ور را

ما  ‒  آغازیم

]zeppelin: ]1 نوعی کشتی هوایی است که 
با گاز هلیوم پر می شود. سازندۀ آن آدولف 

زپلیِن آلمانی بود. از این وسیله هنوز هم برای 
عکس برداری و تبلیغات استفاده می شود.

امروز کارِ ماست:

یک لیوان دسته دار

یک برس کف شویی

پوتین 

یک کاتولوگ

و وقتی یک نفر در آزمایشگاهش

یک مربع

سرهم کرد،

رادیوی او آن را به همه و هرکس رساند، هم به آن ها که خواهانش بودند و هم 

آن ها که نبودند، و خیلی زود در همۀ »کشتی های هنر چپ« که با پرچم های 

 ، سرخ و سیاه و سفید دریاها را می نوردیدند... همه چیز همه جا، از اول تا آخر

همه چیز انباشته از مربع شده بود.

، وقتی یک نفر در آزمایشگاهش و دیروز

یک خط و گرید و نقطه

سرهم کرد

رادیوی او آن را به همه و هرکس رساند، هم به آن ها که الزمش داشتند و هم 

آن ها که نداشتند، و دیری نگذشت که به ویژه در همۀ »کشتی های هنر چپ« 

که با اسم جدیِد »ساخت گرا« و با پرچم های متفاوت دریاها را می نوردیدند... 

همه چیز در همه جا... همه چیز به تمامی از خطوط و گرید ساخته شدند.

البته، مربع پیش تر هم وجود داشت، خط و گرید پیش تر هم وجود داشتند.

موضوع چیست.

ُخب، خیلی ساده  ‒  آن ها را نشان دادند.

آن ها را معرفی کردند.

مربع  ‒  1915، آزمایشگاه مالویچ

خط، گرید، نقطه  ‒  1919، آزمایشگاه رودچنکو

اما  ‒  پس از این

 
 ،» الکساندر رودچنکو     طرح اولیۀ »لباِس کار
1922



3      تئوری های دیزایِن گرافیک 4۳ دورۀ آغازین  .  ما کیستیم      ۵

نخستین گروه کارِی ساخت گراها )الکسی گان، رودچنکو، ِاسِتپانوا(

اعالم کردند:

بیان کمونیستِی2 سازه های مادی را

و

جنگ سازش ناپذیر علیه هنر را.

همه چیز به یک نقطه می رسد.

و ساخت گراهای »جدید« از فرصت بهره ُجستند و شعرها و رمان ها و 

نقاشی های »ساخت گرا« و دیگر مزخرفاتی از این دست پدید آوردند. 

دیگران، مجذوب شعارهای ما، با این تصور که نابغه اند، آسانسورها و 

گهی های رادیویی دیزاین کردند، اما فراموش کردند که تمام توجه ها باید بر  آ

آزمایشگاه های تجربی ای متمرکز باشد که به ما نشان می دهند:

مؤلفه ها و

راه ها و

چیزها و

آزمایش های

جدید را.

‐ آزمایشگاه تجربی نمایش و جایگاه سازه های مادِی
.RSFSR نخستین گروه کارِی ساخت گراهای
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