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فصل هفتم

طراحى صنعتى

هدف هاى رفتارى: در پایان فصل هنرجو باید بتواند:
ـ طراحى صنعتى را تعریف کند.

ـ گرایش هاى حرفه طراحى صنعتى را نام ببرد.
ـ سیر تحوالت طراحى صنعتى را به اختصار شرح دهد.

آشناىى با طراحى صنعتى

طراحى صنعتى چىست؟

براى روشن شدن تعرىف طراحى صنعتى، نخست به تعرىف »طراحى« اشاره مى کنىم.
در فرهنگ لغاتِ انگلىسى به فارسى واژۀ »طراحى« هم در بىان معنى کلمٔه »DRAWING« )ترسىم کردن( و هم در بىان معنى 
کلمٔه »DESIGN« )مطرح ساختن فکر و اىده براى ىک نىاز( به کار رفته است. در طراحى صنعتى از واژٔه »طراحى« براى بىان مفهوم 

دىزاىن )DESIGN( استفاده خواهد شد. 
طراحى صنعتى به مفهومى از طراحى اطالق مى گردد که عبارت است از: »مجموعۀ فرآىندهاىى که از طرىق فکر و اىدۀ 
مربوط به تولىد انبوه محصول، براى رفع نىازهاى انسان در محىط مشخص، با روش هاى ساخت و تولىد معىن و با قىمتى 

عادالنه و سرماىه گذارى مطمئن عمل مى شود.«
طراحى صنعتى در واقع به خدمت گرفتن استانداردهاى زىباىى شناسى در طراحى محصوالت ساخت ماشىن است. در نىمٔه 
اوّل قرن بىستم اىن نىاز پدىد آمد که فرآىندهاى ساخت محصوالت صنعتى باىد با ماهىت فىزىکى، ادراکى و روانى انسان هماهنگى 
و سازگارى داشته باشند؛ از اىن رو، به تخصصى که بتواند هماهنگى هاى روانى ــ جسمانى و فرهنگى را بىن انسان، محصول و 
محىط به وجود بىاورد بىش تر احساس نىاز مى شد. اىن تفکر به پدىدار شدن رشتٔه طراحى صنعتى در پهنٔه تولىد و آموزش منجر 

شد )تصوىر 1(.



165

تصوىر 1ــ تبدىل طراحى به محصول

طراحان صنعتى مى کوشند به هنگام طراحى محصوالت تولىد انبوه به چهار رکن اساسى در اىن حرفه، صادق و وفادار بمانند.
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1ــ به نىازهاى متعدد مصرف کنندگان، مانند نىازهاى کاربردى، زىباىى شناسى، اقتصادى و ارگونومىکى1، پاسخ گو باشند )تصوىر 2(. 

1ــ ارگونومى )Ergonomy( برگرفته از واژٔه ىونانى Ergonomos به معنى قانون کار که علمى  ــ عملى است و بر تطبىق نىازهاى روانى، جسمانى و فرهنگى فرد با ماشىن و نظام 
حاکم بر محىط، استوار است. هم چنىن، محىط و عوامل محىطى و روابط انسان و ماشىن را با نىاز انسان هماهنگ مى سازد )تصوىر 4(.

2ــ به شاخص هاى حاکم تولىد و صنعت در ساخت محصول مانند امکانات و توان تکنولوژىکى، نوع مواد مصرفى، مىزان 
سرماىه گذارى در تولىد توجه نماىند )تصوىر 3(. 

تصوىر 3ــ طراحى صنعتى حرکتى است منظم به سوى تولىد محصوالت کاربردى و هماهنگ با نظام تکنولوژى و نىازهاى پىچىدۀ انسان امروز.

تصوىر 2ــ عکسى از موتورسىکلت هاى مسابقه اى. طراحى و ساخت از شرکت موتو اىتالىا.
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3ــ به عوامل حاکم محىطى مؤثر بر محصول، مانند وضعىت اقلىمى و فرهنگى مصرف، نىز به هماهنگى محىطى توجه کنند.
4ــ با طراحى مناسب، اعتماد و اطمىنان تولىدکننده را براى سرماىه گذارى در تولىد جلب نماىند؛ هم چنىن سود عادالنه را تضمىن 

کرده از طرفى کاالهاى قابل خرىد در اختىار مصرف کننده قرار دهند.
طراح صنعتى با طراحى محصول مناسب، رابطى است بىن تولىدکننده و مصرف کننده و حافظ محىط زىست انسان هاست. او 
با طراحى مناسب بر تلطىف و زىباىى محىط زىستِ انسان ها مى کوشد. در واقع طراحان صنعتى حافظ ارزش هاى فرهنگى، محىطى و 
انسانى در جوامع هستند، به شرطى که صاحبان صناىع و تولىدکنندگان با کمک فن آورى هاى پىش رفته در تحقق رؤىاها و طرح هاى 
طراحان کوشش نماىند. طراحان صنعتى به محىط اطراف و آىندٔه ما شکل مى دهند، زىرا آنان تا حدى عامل تحقق بخشى به رؤىاهاى 
ما هستند. از طراحى صنعتى در عصر مدرن، به صورت طراحى محصوالتى ىاد مى شود که با فرآىندهاى تولىد صنعتى انبوه روانٔه 
بازار مى شود. محصوالتى گسترده از فنجان چاى گرفته تا راىانه هاى شخصى و محصوالت فردى و عمومى، جملگى به صورت انبوه 

تصوىر 4   ــ سطوح و محىط هاى درگىر با دانش ارگونومى )روابط مىان انسان، ماشىن و محىط(

محىط همگانى

مىزان روشناىى     
مىزان رطوبت و گرماى محىط 

مىزان فشار هوا و وضعىت جوى 
مىزان سر و صدا و شدت لرزش ها

مىزان تأثىرات گرد و غبار و دود 
مىزان رادىو اکتىوىته

کنترل ها 
پىام ها و خبرها 

مشکالت مکانىکى
مشکالت ابعاد و اندازه ها

طرىق نشستن و اىستادن

درک پىامدستگاه خبرى

ىن
اش

م
رل

کنت

ش
اکن

و کار و تولىد

محىط نزدىک

سنگىنى کار

نوع تغذىه

سن و جنسىت

 تأثىر محىط اجتماعى

تأثىرات روانى   

مىزان آموزش وتجربه
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تولىد مى گردند، چنان که اشاره شد مقولٔه طراحى )Design( از آغاز آفرىنش با بشر همراه بوده است. در آن هنگام، انسان هاى اولىه 
که ساده ترىن ابزارهاى دستى خود از قبىل تىر و کمان، دشنه، ابزار کشاورزى و چرخ را ابداع مى کرد، در واقع طراحى را به نوعى 
تجربه مى نمود؛ درحالى که خود بر اىن موضوع واقف نبود. صرف نظر از جاىگاه تارىخى طراحان صنعتى، آن ها همواره در صدد 
پاسخ هاى مناسب به مشکالت و نىازهاى متعدد در عصر حاضر برآمده اند. آنان، اىن مهم را با استفادٔه به جا از جدىدترىن فن آورى 

تحقق بخشىده اند.
اگر نگاهى آگاهانه به محىط خود بىفکنىم همٔه اشىا در  واقع با نوعى »Design« همراه است. اگر آن محصول مورد نظر براى 
افزاىش  به دلىل  به تازگى  بوده است.  تفکر طراحى صنعتى همراه  با  ىقىن  به  باشد،  تولىد شده  انبوه  تعداد  به  نىاز معىنى  به  پاسخگوىى 
شمارگان تولىد، رشد جمعىت در جهان، افزاىش قدرت و فناورى تولىد، توسعه سرماىه گذارى در تولىد و طراحى، تولىد محصوالت 
با عمر کم، انبوه زباله هاى محصوالت صنعتى و عدم بازىافت محصوالت، مشکالت اساسى در چرخٔه زىست محىطى از جمله آلوده 
شدن آب، هوا و خاک به وجود آمده است. به همىن دلىل، ناگزىر احساس مسئولىت همه جانبه اى در برابر محىط زىست اىجاد شده 
است. درنتىجه، در آىنده اى نه چندان دور طّراحان صنعتى به اجبار محصوالتى را طراحى خواهند کرد که با طبىعت هماهنگ بوده 

باعث افزاىش آلودگى محىط زىست نگردد.

گراىش هاى حرفۀ طراحى صنعتى

گستردگى فعالىت طراحى صنعتى آن چنان وسىع است که همٔه بخش هاى محىط زىست انسانى را که به طور مستقىم ىا غىرمستقىم 
نتىجٔه تولىد صنعتى هستند، دربر مى گىرد. تولىداتى که از طرىق فرآىندهاى صنعتى پا به عرصٔه وجود مى گذارند، به نحوى از انحا با 
انسان در ارتباط هستند. محدودٔه فعالىت طراح، به مانند داىره اى است که طراح صنعتى در مرکز آن قرار دارد و شعاع آن، گسترٔه افکار 
و اطالعات در دست رس اوست؛ شعاعى که تا بى نهاىت توان افزاىش دارد، زىرا طراح به ابزار خالقىت مجّهز است و خالقىت را پاىانى 
نىست و بر همىن اساس طراحى )Design( نىز محدودىتى ندارد. با توجه به طىف وسىع محصوالتى که در حوزٔه فعالىت حرفه اى طراحان 

صنعت قرار مى گىرد الزم است گراىش هاى متعدد آن شناخته شود. گراىش هاى اصلى طراحى عبارت اند از:
1ــ طراحى محصول1  2ــ طراحى محىطى2 

1ــ طراحى محصول
اىن طراحى شامل گراىش هاىى مانند: طراحى اتومبىل، طراحى مبلمان خانگى، طراحى لوازم خانگى، طراحى لوازم صوتى و 

تصوىرى، طراحى بسته بندى، طراحى اسباب بازى کودکان و نظاىر آن است.
در اىن جا پاره اى از اىن گراىش ها توضىح داده مى شود.

ــ طراحى اتومبىل: در جامعٔه امروزى، اهمىت اتومبىل و وساىل حمل و نقل، بدان حد است که تولىدکنندگان خودرو 
وارد بازارى شاخص و راهبردى و ىکى از زمىنه هاى بزرگ تجارت در دنىا شده اند. طراحى خودرو از اتومبىل هاى پر زرق و برق 
در دهه هاى گذشته به طراحى خودروهاى ساده، کاربردى و مطلوب محىط زىست امروزى تغىىر ىافته است. البته در جهان امروز 
خودروهاىى که براى صرفه جوىى در انرژى و مواد مصرفى و آلودگى کم تر محىط زىست تولىد شده باشند در اولوىت خرىد هستند. 
در دنىاى تولىد اتومبىل، با استفاده از فن آورى پىشرفتٔه تولىد و مواد پالستىکى جدىد، نىز براساس روش هاى تولىد ارزان قىمت، 

Invironmental Design ــProduct Design                                                                        2 ــ1
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تصوىر 5   ــ کامىون ترىلر

تصوىر 6  ــ خودرو دو َدِر اسپرت

شرکت ها کوشىده اند، عالوه بر پاىىن آوردن قىمت خودرو، آن ها را به گونه اى ساده تولىد نماىند. متخصصان اىن حرفه در فکر طراحى 
خودروهاىى هستند که بهتر، زىباتر و کارآمدتر از نمونه هاى پىشىن باشد. طراحى خودرو زمىنٔه بسىار مناسبى براى رقابت طراحان 

اىن حرفه است )تصاوىر 5 و 6(.
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طراحى لوازم خانگى: ىکى از گراىش هاى اساسى در طراحى صنعتى، گراىش طراحى لوازم خانگى است. لوازم خانگى 
به دلىل هوىّت بخشىدن به فضاهاى مسکونى اهمىت به سزاىى در طراحى دارد. اىن لوازم به سبب ارتباط تنگاتنگ و مستمر با افراد 

خانواده از جاىگاه طراحى ارگونومىکى برخوردار هستند. لوازم خانگى به دو دسته تقسىم مى شوند:
1ــ لوازم خانگى اندازٔه بزرگ، مانند: ىخچال، فرىزر، ماشىن لباس شوىى، ماشىن ظرف شوىى، اجاق گاز، جاروبرقى، تلوىزىون 

و… )تصوىر 7(.

تصوىر 7ــ از طراحى به سوى تولىد، اجراى اتصاالت و جزىىات محصول و تجربه خطوط مختلف در سطح محصول.

2ــ لوازم خانگى اندازٔه کوچک، مانند: چرخ گوشت، آب مىوه گىرى، هم زن، فر، مخلوط کن، رادىو ضبط، وساىل پخت و پز، 
ظروف و وساىل غذاخورى و…  .

در طراحى لوازم خانگى اندازٔه بزرگ، هماهنگى کاال با محىط مصرف، توجه به مهندسى عوامل انسانى و زىباىى شناسى در 
نىازهاى فرهنگى، شاخص هاى  برخوردار است.  از اهمىت وىژه اى  به عملکرد و کاربرد محصوِل موردنظر،  طراحى کاال، و توجه 
اقتصادى، حمل و نقل، تعمىر و نگه دارى و خدمات پس از فروش از جمله عواملى هستند که موفقىت محصول را در بازار تضمىن 
مى کنند. در لوازم خانگى اندازٔه کوچک، عالوه بر عواملى که ذکر شد، توجه به ارتباط انسان و محصول، ابعاد و اندازه هاى مترىک1 
مورد نىاز، چگونگى استفاده از محصول و طراحى مناسب ارتباط بىن دست و محصول و نظاىر آن از موضوعات اساسى و مهمى است 

که باىد رعاىت گردد.

1ــ قابل قىاس با متر.
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طراحى اسباب بازى و محصول براى کودکان: اىن امر ىکى دىگر از گراىش هاى مطرح در اىن حرفه بوده که در آن، زمىنٔه 
فعالىت در بُعد طراحِى اسباب بازى، فراهم تر و نىاز بازار مصرف، ملموس تر است. طراحِى اسباب بازى به منزلٔه پِل ارتباط بىن کودک 
با جهان بىرون است. طراح صنعتى از اىن طرىق به کودک مى آموزد که چگونه به خوىش کمک کند و خود را با جهانى که پىرامون 

اوست مرتبط سازد )تصوىرهاى 8 و 9(.

تصوىر 8   ــ اسباب بازى کودکان

تصوىر 9ــ وساىل بازى کودکان، قابل نصب در مکان هاى عمومى همچون پارک ها
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اسباب بازى از جمله محصوالتى است که عالوه بر داشتن الزاماتى به منظور تناسب با مشخصات آنتروپومترىک1 کودکان، باىد 
به گونٔه مطلوب با روحىٔه لطىف آنان سازگار باشد. روان شناسى کودک، رفتارشناسى، محىط استفاده، چگونگى ارتباط کودک با وسىلٔه 

بازى و جنبه هاى اىمنى و بهداشتى، از جمله مسائل مربوط به طراحى اسباب بازى است.
البته حرفٔه طراحى صنعتى با گراىش هاى گوناگون پدىد آمده که در اىن جا به تعرىف چند گونه از آن بسنده شده است.

2ــ طراحى محىطى
اىن طراحى شامل اىن گراىش هاست؛ طراحى عناصر محىط هاى شهرى2، طراحى مبلمان هاى فضاهاى تفرىحى و پارک ها، 

طراحى شهرهاى بازى، طراحى فضاها و مبلمان هاى داخلى، طراحى هوىت سازمانى و مانند آن.
ــ مبلمان شهرى: شهرها، محىط هاىى هستند که به دست انسان ها طراحى و ساخته شده اند. از اىن رو در شهرها طراحانى به وسعت 
خود شهر و تعداد جمعىت شهر جاى دارند. »هدف غاىى در ىک شهر اىجاد محىطى خالق و پرورنده براى مردمى است که در آن زندگى 
مى کنند.« محىطى که با گوناگونى بسىار، آزادى انتخاب و زمىنٔه خالقىت را فراهم مى آورد؛ فضاىى است که در آن حداکثر ارتباط با مردم 
و زىستگاه پىرامونشان، برقرار مى شود. همٔه اىن فرصت ها درصورتى در اختىار شهروند قرار مى گىرد که امکانات مناسب شهرى نىز وجود 

داشته باشد. در فضاى مىان ساختمان ها و بناها، وساىل و ضماىم 
مکملى نىاز است تا زندگى شهرى را سامان بخشد، وساىلى مانند: 
اثاثه، تجهىزات ىا مبلمان شهرى ىا خىابانى و مانند آن که هم چون 
اثاث خانه، امکان زندگى را در فضاى محصور مىان سنگ و 
بتن و شىشه فراهم مى آورد و جرىاِن حرکت، سکون، تفرىح و 
مى بخشند.  آن روح  به  و  مى کنند  تنظىم  در شهر  را  اضطراب 
دامنٔه مفهومى و کاربردى اىن واژه بسىار گسترده است. »مبلمان 
شهرى« به مجموعٔه وسىعى از وساىل، اشىا، دستگاه ها، نمادها، 
خرده بناها، فضاها و عناصرى گفته مى شود که در فضاى کلى 
اىن  براى  آمده اند.  فراهم  مردم،  عموم  استفادٔه  هدف  با  شهر، 

مجموعه، کاربردهاىى به اىن شرح مى توان درنظر گرفت:
ـ عالىم اطالع رسانى؛ مانند: تابلوهاى راهنما  الفـ 
)تابلوهاى جهت ىابى، تابلوهاى اسامى خىابان ها و کوچه ها و 
مىدان ها، تابلوهاى عالىم راهنماىى و رانندگى که جنبٔه هشدار، 
و  کوچه ها  خىابان ها،  جاده ها،  در  و  دارند  هداىت  و  توقف 
مىدان ها نصب مى شوند؛ تابلوهاى ترمىنال ها اعم از فرودگاه ها، 
تابلوهاى  اتوبوسرانى،  اىستگاه هاى  و  قطار  اىستگاه هاى 
راهنماىى کنندهٔ پارک ها و…(؛ تابلوهاى تبلىغاتى )تصوىر 10(.

1ــ آنتروپومترىک شاخه اى از علوم ارگونومى است که از طرىق آن سعى مى شود بىن ابعاد و اندازه و زواىاى حرکتِى وجود انسان با محصوالت طراحى و تولىد شده هماهنگى 
اىجاد گردد و مىزان انحراف محصوالت از استانداردها بررسى شده به نوعى بىن استانداردهاى نژادها و قوم هاى مختلف تطابق صورت گىرد.

2ــ به مجموعٔه عناصر، پىکره ها و متمم هاىى که در فضاهاى شهرى براى تکمىل رفتار و نىازهاى شهروندان، نصب و تعبىه مى گردد، »مبلمان شهرى« مى گوىند.

تصوىر 10    ــ مبلمان شهرى، ستون هاى بتونى ىا پالستىکى براى نشان دادن اطالعىه، 
پوستر، کتاب و مانند آن
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ب ــ عناصر حفاظتى؛ مانند: نرده ها، حصارها، تارمى ها و… )تصوىر 11(.

تصوىر 11ــ راهبر و موانع خىابانى

ج ــ اىستگاه هاى انتظار و سرپناه ها؛ مانند: اىستگاه هاى اتوبوس هاى شهرى و…  .
د ــ اىستگاه هاى بازى و تفرىحى؛ مانند: اىستگاه هاى بازى کودکان و…  .

هـ   ــ طراحى وساىل بازى و تفرىح؛ مانند: وساىل بازى کودکان در پارک ها و…  .
و   ــ نمادهاى فرهنگى؛ مانند: تندىس ها، ىادبودها، سمبل هاى خاص و…  .

ز ــ کىوسک ها )اتاقک ها(؛ مانند: کىوسک هاى عرضٔه مواد غذاىى )اعم از غذاهاى آماده، تنقالت، نوشىدنى ها، انواع 
بستنى و…(، کىوسک هاى فروش مطبوعات )اعم از روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه ها و…(، کىوسک هاى تلفن عمومى )نصب شده 

در خىابان ها ىا مکان هاى دىگر(، کىوسک هاى بلىت و…  .

تصوىر 12ــ تلفن همگانى
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تارىخچۀ طراحى صنعتى تا اواخر سال هاى 1950 مىالدى

به طور کلى از طراحى صنعتى در دورهٔ پىش رفته به گونه اى ىاد مى شود که با فرآىندهاى تولىد صنعتى انبوه، محصوالت گسترده اى 
روانٔه بازار مى شود.

انسان از دوران نوسنگى از سنگ هاى خاصى براى برىدن گوشت شکار استفاده مى کرد. انسان هاى آگاه، سنگ موردنظر را 
که عمل برىدن را به خوبى انجام مى داد، ابتدا به افراد خانواده، سپس در قبىله خود مى شناساند.

اىن نوع تفکر در ساخت و استفاده محصوالت، سالىان سال ادامه ىافت و بعدها هنرها و صناىع دستى جاى گزىن روش هاى 
اولىه ساخت و تولىد محصول شد. در اىن مىان، اکثر محصوالت با رشد و کاربرد وىژه پدىدار شدند تا اىن که به سبب نىاز، تولىد انبوه 

و تولىد بىش تر محصوالت، مطرح گردىد. 
در آغاز قرن بىستم به کارگىرى دانش فنى و استانداردهاى تولىد، با هدف بهىنه سازى ساختار محصوالت صنعتى، امرى الزامى 
به شمار آمد. ابتدا کىفىت محصول و محتواى آن موردنظر بود و چندان به ظاهر آن توجهى نمى شد، اما کم کم با گذشت زمان، سعى شد بىن 
محىط زندگى انسان ها و محصوالت تولىد انبوه ارتباط و هماهنگى اىجاد شود. از اىن پس، تزىىناتى بر روى محصوالت انجام مى گرفت، 
با اىن هدف که عاملى براى فروش باشد. در پى آن، گروه هاى تازه اى پدىدار شدند تا طرح هاى اشىاى صنعتى را ساده تر و کاربردى تر 
نماىند. اىن امر از ىک سو، به کاهش سرماىه گذارى در تولىد محصول مربوط مى شد، اما از سوى دىگر، از جانب خرىدار هم استقبال 
گردىد. پس از پاىان جنگ جهانى اول، ىک دورٔه جابه جاىى در تولىد آغاز شد. تولىد محصوالت تزىىنى پرزرق و برق، به محصوالت 
ساده و مردمى تبدىل گردىد. همىن امر باعث پىشرفت هاىى در زمىنه طراحى و تولىد شد. در اىن دوره شىء صنعتى، ساختارى منسجم تر و 
مطمئن تر مى ىابد و ناهنجارى هاى آن کم تر مى شود. در گذر سال هاى دهٔه 1920 مىالدى شىء صنعتى به صورت مجموعه، ساخته مى شود 
و بىش تر در دست رس مردم قرار مى گىرد و کم کم به درون خانه ها راه مى ىابد. اىن زمان شروع فن آورى خانگى است. در دهٔه دوم قرن 
بىستم ساده شدن فرم، استاندارد شدن محصوالت و کاربردى تر شدن آن، از وىژگى هاى تولىد اىن دوره به شمار مى رود )تصوىر 13(.

تصوىر 13ــ ساعت، طراح؛ ُجرج نلسون
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به کارگىرى مواد اولىٔه ترکىب شده، کوچک تر شدن ابعاد و اندازٔه محصوالت و بهبود ظاهرى اشىا از وىژگى هاى برتر سال هاى 
دهٔه 1930م است. در دهٔه 40 م به مقولٔه آىرودىنامىک در طراحى محصوالت سّىار توجه مى شود. حتى تولىدکنندگان محصوالت 
ثابت از اىن حرکت بصرى در طراحى بهره مى گىرند. بعد از جنگ جهانى دّوم و در گذر سال هاى 1950 م که دوران بازسازى تولىد 
انبوه صنعتى به حساب مى آىد، پىداىش دو عامل در پهنٔه طراحى و تولىد از اهمىت وىژه اى برخوردار مى شود: ىکى مواد پالستىک و 

استفاده از آن در تولىد و دىگر دانش الکترونىک )تصوىر 14(.

تصوىر 14ــ رادىوگرامافون، طراحى 1956، اثر »دىتررامس« و »هانس گولت«

از 1950م به بعد رشد مصرف گراىى شدت بىش ترى مى گىرد و شهرنشىنان از تولىدات پىش رفته و از اشىاى گوناگون براى 
کاربردهاى متفاوت استقبال مى کنند )تصوىر 15(. افزون بر آن، شرکت هاى تولىدى به منظور جلب مشترى و در اختىار گرفتن سهم 
بىش تر از بازار، به طرح هاى نو از جمله خدماتى همچون خدمات پس از فروش و تعمىر در محل و تحوىل مستقىم کاال، روى آوردند.

تارىخچۀ طراحى صنعتى از 1960 تا 1990 مىالدى

سال هاى 1960 و 1970م آغاز دگرگونى هاى دىگرى در زمىنٔه طراحى صنعتى است. به وىژه از سال هاى 1970م تولىدات 
صنعتى با عوامل پىچىده اى همچون؛ فنّ آورى پىش رفته، بازارىابى، کم و زىاد شدن بهاى مواد اولىه و توجه به هماهنگى مىان انسان و 
ماشىن روبه رو مى گردد که در اصطالح »ارگونومى« نامىده مى شود. در سال هاى 1970 به کارگىرى مواد پالستىکى باعث دگرگونى 
ظاهرى اشىاى صنعتى مى گردد؛ حتى روش هاى تولىد و اصول ساخت و شىوه هاى کاربرد محصول تغىىر مى ىابد. الکترونىک و دانش 
پىش رفتٔه فضاىى وارد زندگى روزمره و تولىد مى شود، بهاى ساخت و تولىد کاهش مى ىابد و کم کم امکان ساخت اشىا و کاالهاى ىک بار 
مصرف به وجود مى آىد. افزاىش خدمات شهرى، گسترش فضاهاى بزرگ شهرى، باال رفتن اهمىت بسته بندى و بسىارى عوامل جانبى 
دىگر، مفاهىم تازه اى چون نشان هاى بازرگانى ضمانت و خدمات خاص، در محصوالت پررنگ تر مى شود. در اىن سال ها بحث بحران 
انرژى مطرح مى گردد و براى نخستىن بار تهدىدهاى مربوط به محىط زىست احساس مى شود؛ همىن مسائل باعث مى شود روش هاى 
دىگرى در نوآورِى ساخت، مصرف و پىدا کردن منابع انرژى نو به منظور رفع نىازهاى مشترک براى تولىد، پژوهش و بررسى گردد 

)تصوىرهاى 15 و 16(.
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تصوىر 15ــ کنترل هاى تلوىزىونى و ماشىن هاى الکترونىکى حسابگر

تصوىر 16ــ طراحى مبلمان خانگى به نام »غروب نىوىورک«، 1980م

درنتىجه، کم کم مواد بازىافتنى و بهبود ىافته، به جاى مواد قبلى جاى گزىن مى گردند. در گذر سال هاى دهٔه 80 م بحث جهانى 
شدن تولىد و طراحى با جدىت پى گىرى مى شود و دورٔه »بعد مدرن« در تولىدات صنعتى و انبوه آغاز مى گردد. به کارگىرى زمىنه هاى 
گوناگون فرهنگى و تارىخى در کنار هم، براى پدىدآوردن آثار واحد و نو در مقولٔه طراحى نوىن؛ به گونه اى خاص تعرىف پىدا مى کند. در 
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اىن دوره، طراحى نوىن از ىک کارکرد بومى و حاشىه اى خارج شده نقش اساسى ترى در جامعه اىفا مى کند و با دگرگونى هاى اجتماعى 
همخوان مى شود. در دهٔه 1990م طراحى با شعاِر: »جهانى فکر کنىد و محلى بسازىد« در عرصٔه فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى با 
حرکت جدىدى آغاز مى شود. طراحى نوىن به روشنى در صحنٔه بزرگ فن آورى و فرهنگِى پاىاِن هزارٔه دوم و آغاز هزارٔه سوم مىالدى 
جاى گرفته است. ارزش خاص طراحى نوىن، با تولىداتى عرضه مى شود که بتواند نىازهاى فرهنگى و زىباىى شناسى منطقه اى و بومى 

را در ابعادى به وسعت جهان هستى، برآورده سازد.
در طراحى صنعتى نوىن، سعى مى شود براى جوامع و صناىع، گسترٔه تازه اى براى باورها و انگاره ها و تخىالت فراهم آىد و از 

اىن رهگذر، امکانات رشد فرهنگى و تولىد، تازه تر شوند )تصوىر 17(.

تصوىر 17ــ باال: صندلى چرخ دار معلولىن که با کمک انتقال نىرو با اهرم هاى دستى حرکت مى کند.   
پاىىن: همان صندلى در حالت بسته و جمع شده
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طراحى صنعتى در اىران

به فرآىندهاىى که محصول آن، نتىجٔه تولىد انبوه باشد، »طراحى صنعتى« اطالق مى شود. به همىن دلىل از هر تارىخى که در اىران 
تولىد محصوالت به صورت ماشىنى و انبوه، آغاز گردىد آن دوره را مى توان تارىخچٔه طراحى صنعتى در اىران نام نهاد. محصول مورد نظر 
ممکن است ىک ماشىن، نوعى مواد غذاىى، ىا محصوالت بهداشتى و آراىشى و شاىد نوعى خدمات اجتماعى باشد. به تحقىق، آمار 
مشخصى در دست ندارىم که نشانگر اولىن محصوِل فرآىند طراحى صنعتى در اىران باشد. با اىن همه، خاطر نشان شده است که در حدود 
دهٔه 30 و 40 هجرى شمسى شرکت هاى »ارج« و »پارس خزر«، جزو اولىن شرکت هاىى هستند که در اىران فعالىت طراحى صنعتى را 

آغاز نموده اند و حتى در جدول تشکىالتى و رده بندى سازمانى اىن کارخانه ها نام طراحى صنعتى وجود داشته است.
اّما به مرور زمان به سبب سىاست هاى غلط تولىدى و صنعتى و به دلىل حاکمىت بى قىد و شرط صنعت مونتاژ در کشور، عمالً 
نىازى به استفاده از متخصصان طراحى صنعتى دىده نمى شد. اىن روند سبب گردىد تا محصوالت مشابه در طول سال هاى متمادى 
تولىد شود. البته هر ازگاهى نمونه هاى جدىدى از محصوالت در خط تولىد قرار مى گرفت، ولى کل محصول و قالب هاى آن از شرکت 
»مادر« تأمىن مى گردىد و در حقىقت هىچ زمانى دانش فنى و روش هاى تولىد بهتر و چگونگى تربىت نىروهاىى براى اىجاد نوآورى و 
خالقىت در صنعت و تولىد به کشور منتقل نگردىد. در آن سال ها رشتٔه طراحى صنعتى به صورت ىک گراىش صورى از رشتٔه نقاشى، 
در دانشکدٔه هنرهاى زىباى دانشگاه تهران تدرىس مى شد که استادانى از چکسلواکى، فرانسه و انگلىس در حد ابتداىى آن را اداره 
مى کردند. بعد از انقالب اسالمى اىران و رخداد انقالب فرهنگى در آموزش عالى، از سال هاى 1362 و 1363 هجرى شمسى به بعد 

در دانشگاه ها رشتٔه طراحى صنعتى به ىک رشتٔه مستقل تبدىل گردىد.
امروز رشتٔه طراحى صنعتى با گسترش در دانشگاه ها، در امر تربىت نىروهاى کارآمد و خالق، فّعال است و اکثر نىروهاى خالق 

و مستعد با حضور در صناىع و پهنه هاى تولىدى، به نوعى هماهنگى و انسجام در تفکر تولىد صنعتى رسىده اند.
و  مطلوب محىط  آفرىنش محصوالت  در  با حماىت صنعت،  مى تواند  بودن  روزآمد  و  بودن  پوىا  به دلىل  علم طراحى صنعتى 

مصرف کننده، به گونه اى موفق ظاهر شود )تصوىر 18(.

تصوىر 18ــ دوچرخه اى با نام تبلىغاتى »کوهستان«، پروژۀ عملى پاىان نامۀ تحصىلى در مقطع کارشناسى.
طراح؛ آقاى مجىد ىعقوبىان، دانش آموختۀ رشتۀ طراحى صنعتى، دانشگاه هنر
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فصل اّول
2 طّراحى   

فصل دوم
45 نقاشى   

فصل سوم
76 مجسمه سازى   

فصل چهارم
104 معمارى    

فصل پنجم
137 گرافىک   

فصل ششم
152 عکاسى   

فصل هفتم
164 طراحى صنعتى   
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