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اخالق کاربردی و طراحی گرافیک

عبدالعلی باقری*
استادیار، گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: 99/3/15، تاریخ پذیرش نهایی: 99/12/5(

چکیده 
انتقاد افالطون از اشکال  گوناگون هنر تقليدی حاکی  از  آن است که ارتباط ميان هنر  و اخالق از گذشته مد  نظر 

اندیشمندان بوده است. اما بحث اخالق در طراحی گرافيک موضوعی جدید قلمداد می شود. بسياری از طراحان گرافيک، 

در سال های اخير نسبت به تأثيری که بر مخاطب و جهان اطراف خود دارند، آگاه تر شده ، تالش می کنند تا حد امکان 

مسئوليت اخالقی خود را در قبال جامعه و آثاری که خلق می کنند، بپذیرند. اما ارتباط بين عملکرد طراحی گرافيک و 

اصول اخالقی چگونه تبيين می شود؟ این نوشتار ضمن بررسی ارتباط بحث اخالق با طراحی گرافيک، سعی دارد با روش 

توصيفی و تحليل نمونه هایی از آثار طراحی گرافيک، پاسخگوی سؤال تحقيق باشد. اطالعات این جستار از نوع کالمی 

و تصویری است که به روش اسنادی و مشاهده جمع آوری شده است. جامعه ی آماری، آثار طراحی گرافيک )تبليغاتی(، 

نمونه گيری انتخابی و هدفمند می باشد. نتيجه این که، امروز آثار طراحی گرافيک در تکنيک های طراحی و ویژگی های 

بصری بسيار چشم گير و اثرگذار هستند، اما اصول اخالقی در اجرا و عمل کرد طراحی گرافيک کم تر دیده می شود. چه بسا 

اگر محدودیت های حاکميتی برداشته شوند، شاهد شرایط بدتری باشيم. بنابراین تدوین یک آیين نامه ی اخالقی منسجم 

و مشخص برای طرحان  گرافيک ضروری می نماید. همچنين، الزم است در محتوای آموزشی برنامه های درسی، عالوه بر 

آموزش های تخصصی طراحی گرافيک، اصول اخالقی نيز به هنرجویان آموزش داده شود.

واژه های کلیدی
 اخالق، طراحی گرافيک، اخالق بصری. اخالق کاربردی.
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زندگی  خود  بلکه  نيست،  روزانه  زندگی  از  بخشی  تصویر  امروز 
انسان در عصر تراکم تصویری به سر می برد  محسوب می شود، چرا که 
و آثار طراحی گرافيک جزیی از این جهان تصویری به شمار می آید، آثار 
طراحی گرافيک به محض بيدارشدن انسان از خواب، روی صفحه ی ساعت 
تا عمومی ترین  از خصوصی ترین  تمام شبانه روز،  در  و  بوده  رویت  قابل 
مکان ها، همراه او می باشند. این مسأله اهميت طراحی گرافيک را به عنوان 
یک زبان، هرچه بيشتر نمایان خواهد کرد و نقش آن را در قالب رسانه ای 
فرهنگی محرز خواهد ساخت. پس طبيعی است که از طراحان گرافيک 
انتظار بيشتری برود. بروک1 اعتقاد دارد، اکنون وقت آن است که طراحان 
بدانند، طراحی یک چيز صرفاًً خوشایند و فقط برای کسب پول نيست، بلکه 
باید تأثيرات چشم  گيری بر جامعه داشته باشد. ما باید در مباحث فرهنگی و 
اعتقادی جامعه شریک باشيم و آثار ما به ارتقاء فرهنگی جامعه کمک کند 
)شارلوت و فيل، 1390، 28(. ماروین کورالنسکی می گوید: »در حالی که 
باید بکوشيم تا از نابودی سياره ی خود جلوگيری کنيم، باید مطمئن شویم 
نابودی مبارزه می کنيم و آن اضمحالل دیداری و  از  با نوع دیگری  که 
فرهنگی است« )سپهر ،1390، 144(. با این وصف بسياری از طراحان 
گرافيک نسبت به تأثيرآثارشان بر مخاطب و جامعه بی توجه هستند. این 

امر سبب پرداختن به موضوع اخالق در طراحی گرافيک می باشد. 
طراحی گرافيک در مقایسه با بسياری ازحرفه های موجود هنوز جوان 
محسوب می شود و بحث اخالق در طراحی گرافيک نيز موضوعی جدید 
است. وقتی  صحبت از اصول اخالقی به ميان می آید، ترسيم یک خط مشی 

دقيق در مورد اینکه، یک طراح نسبت به مخاطبين مختلف چگونه باید 
رفتار نماید؛ مسؤليت اخالقی او در قبال مشتریانش چگونه تعریف می شود؛ 
ارزیابی و کنترل کند؛  با محيط زیست  چگونه تأثيرآثارش را در رابطه 
وظيفه ی او نسبت به فرهنگ، اصول اخالقی، عرف و عادات، آداب و رسوم، 
ارزش ها و هنجارهای جامعه  چيست؛ چه واکنشی در برابر بی عدالتی های 
اینکه  نهایت  باشد؛ و در  بازار و مصرف گرایی داشته  اجتماعی، فرهنگ 
چگونه این مسایل را به طراحی گرافيک پيوند   زده بين آن ها ارتباط برقرار 
کند، بسيار پيچيده و مشکل می نماید. اما به این بهانه نمی توان نقش 

طراحی گرافيک و مسئوليت آن را در بافت اجتماعی نادیده گرفت. 
می توان مطالعات مربوط به اخالق )اخالق پژوهي( را به سه گونه ی: 
اخالق توصيفي، فرا اخالق )اخالق تحليلي( و پژوهش های هنجاری تقسيم 
و  تصميم گيری ها  در  افراد  راهنمایی  هنجاری  پژوهش های  هدف  کرد. 
احکام مربوط به افعال اختياری آنان در موقعيت های خاص است. انسان 
در هر موقعيتی با این پرسش مواجه است که انجام چه کاری از لحاظ 
رابطه ی  کاربردي  اخالق  و  اخالق هنجاري  ميان  است.  اخالقی درست 
درخور تأملي برقرار است؛ می توان اخالق کاربردي را شاخه اي از اخالق 
هنجاري دانست، منتها اخالق هنجاري برآن است تا پایه اي ترین احکام 
اخالق و عام ترین معيار »خوب و بد« و »درست و نادرست« را تعيين 
نماید، اما اخالق کاربردي به بحث از هنجارهاي اخالقي در موارد خاص 
و کاربردي مي پردازد )شمالي، 1389(. اخالق در طراحی گرافيک نيز از 

این مقوله است. 

مقد  مه

روش پژوهش
استفاده شده است. تحقيق  از روش تحقيق کيفی  این پژوهش  در 
کيفی با داده هایی سروکار دارد که واقعيت های مورد مطالعه را به صورت 
کالمی، تصویری یا ترکيبی نمایان کرده و مورد تحليل قرار می دهد. در 
این مقاله نمونه ها هدفمند و متناسب با موضوع پژوهش انتخاب شده اند و 
از آنجا که در تحقيق کيفی تأکيد بر توصيف، تفسير و تحليل است، مورد 
تجزیه وتحليل قرارگرفته اند. وجه کيفی این پژوهش از نوع غيرتعاملی با 
رویکردی زمينه ای است و اطالعات و داده ها از ميان منابع مکتوب، و اسناد 
و مدارک جمع آوری شده اند، بر این اساس در آغاز اصول اخالقی با تأکيد بر 
اخالق کاربردی و اخالق بصری بيان شده و رویکردهای متفاوت در مورد 
اخالق و طراحی آورده شده است. سپس نمونه هایی از آثار طراحی گرافيک 
انتخاب و عمل کرد طراحان گرافيک با این اصول مورد بررسی و کنکاش 
واقع شده است. از آنجا که در تحقيق کيفي نتيجه گيري در سرتاسر مطالعه 
انجام مي شود، در این پژوهش نيز نتيجه گيری  در فرآیند تحقيق صورت 

گرفته و در نهایت جمع بندی شده است.

پیشینه پژوهش 

رابرتز ال پيترز )2010( در مقاله ای با عنوان »طراحی برای آینده« 
و  اوليه  مواد  ارزان،  کار  نيروی  جست وجوی  در  سياره  این  می نویسد، 
دولت هایی که مایلند قوانين حفاظت از مصرف کننده ، کارگر و محيط 
توجه  بدون  جهانی سازی  طرفی  از  می باشد.  بگيرند،  نادیده  را  زیست 

منافع  برای  زمين  منابع  از  بهره برداری  به  تمایل  اخالقی  به مالحظات 
شخصی، تمرکز قدرت تصميم گيری، ایجاد وابستگی، تحميل تقاضاهای 
همگن سازی و یکنواختی سریالی درهمه ی ابعاد را دارد در نتيجه هویت و 
فرهنگ را تهدید می کند. این جهان، نياز به دید گسترده و درک وسيع تری 
از  بيش  دارد. طراحان،  ما  اساسی  تفاوت های  به  احترام  و  از »دیگری« 
دیگران می توانند تفاوت های اجتماعی را جدی بگيرند، آداب و رسوم محلی 
را بپذیرند و از ادغام فرهنگ های منحصربه فرد در یک خورشت جهانی 
جلوگيری کنند. به اعتقاد وی طراحان باید روش های پایدار را به کار گيرند، 
آثاری توليد کنند که عزت انسان ها را درپی داشته باشد و طرح هایی برای 
آینده ای بهتر خلق کنند. در عصر اطالعات و ایده ها، طراحان نقش حياتی 
در ایجاد موفقيت اقتصادی، شکل دادن به جوامع و شکل گيری فرهنگ 
دارند، ازاین رو طراحی گرافيک باید اصول اخالقی را بپذیرد. پيترز معتقد 
است اخالق در ارتباطات تصویری قلمرو نسبتاً کشف نشده ای است اما 
طراحان گرافيک می توانند استعدادها و ابزارهای تبليغاتی خود را برای 
ایجاد همدلی، پرورش جامعه، حل اختالفات، احترام به تنوع و »دیگری«، 

افشای بی عدالتی، کاستن خشونت و ترویج صلح به کار گيرند. 
شل پرکينز )2006( در مقاله ی »اخالق و مسئوليت اجتماعی طراحان 
طراحی  در  اخالقی  عمل  و  اجتماعی  مسئوليت  تحليل  به  گرافيک« 
ارتباطات تصویری از دیدگاه نظری اخالق پرداخته است. وی معتقد است 
سازمان های طراحی دارای دستورالعمل های اخالقی هستند، اما در صورت 
نقض آنها، مجازاتی برای طراحان اعمال نمی شود زیرا خلق آثار شبه حرفه 



19

طراحی گرافيک نيازی به مجوز ندارند. بنابراین طراحان باید خودشان در 
برابر مسئوليت اجتماعی طراحی واکنش نشان دهند. وی در بحث اخالق 
و طراحی گرافيک، سه سطح مختلف: رفتار حرفه ای، تخصص حرفه ای و 
ارزش های حرفه ای را مطرح می کند. همچنين به رعایت اصول اخالقی در 
رابطه ی، علت و معلولی بين طراحان، مخاطبان و سفارش دهنده می پردازد.

ميلتون گليزر )2015( در مقاله ی خود با عنوان »ابهام و حقيقت«، از 
طراحان می پرسد: آیا شما بسته ای را طراحی می کنيد که در قفسه بزرگ تر 
به نظر برسد؟ برای یک کاندیدای سياسی که فکر می کنيد سياست هایش 
برای عموم مردم مضر است، یا برای محصولی که ادامه استفاده از آن ممکن 
است باعث مرگ مصرف کننده شود، آگهی تبليغاتی طراحی می کنيد؟ 
به راستی، چگونه پنهان نگه داشتن این اطالعات حياتی برای کاربران، 
اصل  یک  به عنوان  حقيقت  گفتن  درحالی که  باشد؟  اخالقی  می تواند 
اخالقی به رسميت شناخته شده است و یک ضرورت برای سالمتی جامعه 
می باشد، طراحان توجه چندانی به آن  ندارند. آنها به طور منظم ویژگی های 
منفی محصولی را که به تبليغ آن کمک می کنند، پنهان می کنند، به طور 
فعال توجه کاربران را از خطرات احتمالی منحرف می کنند  و هرگونه 
اعتقاد اخالقی خود را نادیده می گيرند. انسان تنها زمانی می تواند عواقب 
عمل کرد خود را بپذیرد که تعهدش نسبت به اعتقادات اخالقی بيشتر از 

سود شخصی او باشد.

مبانی نظری پژوهش
اخالق و نظام های اخالقی

ارتباط ميان هنر و اخالق در محدوده ی نظام اخالقی مسلط بر هر 
اصلی  تفکرات  از  اخالقی،  نظام  می باشد.  بررسی  و  تعریف  قابل  جامعه 
زندگی  برای  الزامات گسترده ای  و  برگرفته شده  زنده  واحدهای حيات 
تعيين می کند. غالباً کسانی که در درون یک نظام اخالقی، به سر می برند، 
می پندارند این یک نظام جهانی است. اما افرادی که از خارج، به آن نظام 
نگاه می کنند، اصول آن را بيشتر در ارتباط با هنجارهای فرهنگی، می بينند. 
به زعم برنارد ویليامز، همواره نظام های اخالقی، دارای ریشه   های مذهبی 
هستند و از اسالم، مسيحيت، یهودیت و دیگر ادیان الهی الهام گرفته 
شده اند. هدف آن ها، هدایت انسان به سوی تعالی، برتری و نيکوکاری ابدی 
می باشد )Williams, 1985, 117(. مکتب فراطبيعت گرایی نيـز از دل 
نظام اخالقی دینی به فلسفه ی اخالق می نگرد. این مکتب ناظر بر نظریه ی 
فرمان الهی است، به این معنا که، آن چيزی »درست و خوب« است که 
خداوند به آن امر کند و آن چيزی »نادرست و شر« است که خداوند ما را 
از آن نهی فرمایند. در نتيجه فرا طبيعت گرایی، گرایشی از فلسفه ی اخالق 
است، که تحت تأثير فرامين الهی شکل گرفته  است )هولمز، 1398، 77 

.)79 -
معموالً وقتی  گفته می شود کسی بسيار اخالقی است، بدان معناست 
که او به طور معمول بر اساس فهِم درست و غلط، تصميم  می گيرد، تا بر 
مبنای بد و بدتر عمل می نماید. »درست« به این معناست که چه چيزی 
صحيح و خوب می باشد. اما مسأله این است که آن چه، درست و خوب 
انگاشته شود یا غلط و بد به شمار آید، باید در مقابل یک معيارِ قابل استناد، 
مورد ارزیابی قرارگيرد. مبنای اخالقيات بر این عقيده استوار است که، 
آنچه برای انسان ها )و یا حتی حيوانات( به خصوصی خوب یا بد است، نه 
فقط از دیدگاه آنان، بلکه از دیدگاه فراگيرتری خوب یا بد می باشد )نيگل، 

1379، 404(. حکم دادن به این که چه چيزی فی نفسه خوب است به این 
معناست که آن چيز ارزشمند می باشد. ذهن انسان با عمل ارزش گذاری، 
امور خير و شر را خلق می کند و به تقبيح و تحسين این امور می پردازد. 
به طور قطع نمی توان گفت، این چنين ارزش گذاری هایی قراردادی هستند 
یا به صورت غریزی موجود می باشند )هولمز، 1398، 55(. با این حال، 
حضور این دو مفهوم در تاریخ تفکر بشری غيرقابل انکار بوده است. وجود 
این مفاهيم در ذهن انسان موجب شده است تا نظریات مختلف اخالقی، 
»خير و شر« را به طرق گوناگون تعبير کنند. برخی خير را، خير فرد 
می دانند؛ عده ای برآنند که خير همان خير جمعی است و تعدادی معتقدند 
که مفهوم خير نسبت به موقعيت تاریخی و فرهنگی یک جامعه تعریف 
می شود )همان، 64(. پس می توان گفت اصول اخالقی، به وسيله ی فرهنگ 
و آداب و رسوم جامعه ، که گروهی از افراد، آن ها را »درست« یا »غلط« 
تعبير کرده اند، تعيين می شوند. ابن سينا نيز قضایای اخالقی را از آرای 
محموده محسوب می کند. آرای محموده مشتمل بر قضایایی است که 

صدق آنها مبتنی براعتراف همگان باشد )ابن سينا، 1404، 63(. 
هر چند عده ی کثيری اعتقاد دارند، اصول اخالقی تا حد بسيار زیادی 
شخصی است و از طریق پردازش توسط خود فرد، تعریف می شود، اما 
با توجه به این که می تواند، دیگر افراد و فعاليت های آن ها را تحت تاثير 
قراردهد یا از آن ها متأثر شود، جنبه ی عمومی نيز دارد. طراحی گرافيک 
بررسی  قابل  بصری  اخالق  آثار می باشد که در حوزه ی  این گونه  از  نيز 
است. در همه ی جوامع انسانی با نژاد های متفاوت، فرهنگ های متنوع 
و ایدئولوژي های گوناگون، ممکن است، پای بندی طراح گرافيک به اصول 
ليکن  باشد.  قبال محيط زیست، یکسان  او در  تعهد  و  اخالق حرفه ای 
رعایت اصول اخالقی حاکم بر جامعه ای که طراح در آن زندگی یا برای آن 
کار می کند، بخشی مهمی از مبحث اخالق در طراحی گرافيک را شامل 
می شود. این به معنای مقيد بودن طراح به معيارهای مشترک یک جامعه، 
آداب و رسوم و باورها، هنجارها، آیين ها، عقاید متداول ميان مردم، شيوه ی 
گفتار و زبان، پوشش و همه اجزای و عناصری که فرهنگ آن جامعه را 
تشکيل می دهند، می باشد. با این وجود در بسياری از آثار طراحی گرافيک 
امروز، تا حد زیادی این مسأله نادیده گرفته شده است. مقاله ی پيش رو با 
انتخاب نمونه هایی از آثار طراحی گرافيک )به ویژه در حوزه تبليغات( سعی 
در تبيين این موضوع دارد. هدف از تدوین این مقاله بيان اهميت مساله ی 
اخالق در طراحی گرافيک و آگاه کردن دانشجویان و طراحان  در قبال 

مشتریان، مخاطبان و جامعه ی خویش است. 

اخالق بصری
فلسفه ازگذشته های دور، بينایی و دیدن را مورد مطالعه ی قرار داده  
است. توضيح افالطون در پذیرفتن تصویر واقعيت به جای خود واقعيت، یا 
گفته های ارسطو در مورد توان کار کرد نمایش در تطهيِر نفس، از این نمونه 
می باشند. کتاب دهم جمهور حاوی انتقادات افالطون از هنر می باشد که 
تقليد و محاکات موضوع اصلی آن است، امروزه باید ]محاکات[ را به معنی 
آفرینش خيال، قلمداد کرد؛ آفرینش چيزی که واقعی نيست بلکه تنها 
صورت خيالی شئ است. عالوه بر این افالطون معتقد است، عالی ترین جزء 
نفس )عقل( با استدالل سر وکار دارد، اما صور خيالی شعر تقليدی موجب 
التذاذ جزء »نازل« نفس است. این جزء، کودکانه، سرکش و هيجانی است و 

اخالق کاربردی و طراحی گرافيک



20
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 26، شماره  2، تابستان 1400

نسنجيده به واقعيت های زندگی و آثار تخيلی واکنش نشان می دهد )گات 
و لوپس، 1384، 5-4(. 

افالطون جهان عينی را مشتمل بر دو بخش جهان معقوالت )ُمُثل( 
و جهان محسوسات می داند. جهان محسوسات به منزله ی سایه  و تصویر 
جهان معقوالت است. این جهان، قائم به جهان مثل است و بر دو قسم: 
اشيای محسوس )مثل گياهان و جانوران( و تصویر اشيا محسوس )مثل 
تصویر گياهان  و جانوران( تقسيم می شود. علم و آرایی که به تصویر اشيا 
تعلق می گيرد، گمان یا پندار است. که از نظر وجودشناسی، نازل ترین و 
از نظر معرفت شناسی ضعيف ترین و مبهم ترین می باشد. به نظر افالطون 
هنرمندان و آثار آنها در این نازل ترین مرحله، یعنی مرحله چهارم قرار دارند 
.اشيای محسوس به منزله ی تصاویر ایده ها هستند، مانند تخت محسوس، 
که از ایده ی »تخت« بوجود آمده است. پس اّول ایده ها هستند، که اصيل 
می باشند. بعد تصاویر ایده ها هستند که به شکل عالم محسوسات موجود 
می باشند. در مرحله بعد، تصویر تخت محسوس است که توسط نقاش 
ترسيم شده است. بنابراین نقاشِی نقاش، تصویر تصویر ایده است. به اعتقاد 
از حقيقت دور می باشد )افالطون، 1398،  افالطون، نقاشی سه مرحله 

 .)506

امر بصری 
                 اسقف جورج برکلی2، مشاهده ی جهان پيرامون را مبنای بحث خود 
در مورد وجود خداوند قرار می دهد (Berman, 2013). بدین وسيله او بر 
امر دیدن و بينایی تأکيد می کند. واژه ی دیداری، عموماً به محرک های 
قابل مشاهده اطالق می شود. یعنی فرآیند دیدن یک جسم خارجی که 
برای چشم قابل رویت باشد. حتی کسانی که به هرعلت قادر به دیدن نور 
نباشند، جهان بصری را در ذهن خود خلق می کنند. ازاین رو، امر بصری، 
رویاها، تصّورات و تمامی انواع تصاویر را در بر می گيرد. براین اساس فرآیند 
تصور امور بصری یا به زبانی دیگر، فرآیند دیدن، می تواند اخالقی و یا 
غيراخالقی قلمداد شود. یعنی بيننده با اتکا به توان بصری خود، در یک 
گام جلوتر، تصویر را به عنوان چيزی ورای دیدن، )یعنی چگونگی استفاده از 
دیدن، برای قضاوت کردن( در نظرگرفته، مورد توجه قرار می دهد. می توان 
اصول اخالقی بصری را سيستمی در زندگی بشر تصور کرد، که تفکر در 
مورد آن، توجه انسان را در جهت فرآیندهای ایجاد معنی به روش های 
بصری، هدایت می کند در این جا بروز فرآیند به عنوان یک محصول و یا یک 
واسطه مد نظر نيست، بلکه تأکيد بر روی آن فـرآیند به عنوان عملکرد و 

 .(Smith, 2005, 429- 435( رفتار است
برای خواندن و درک یک تصویر، چندین الیه ی رفتاری ارگانيسم یک 
بيننده، درگيرخواهد شد. اولين الیه که شامل مشاهده و دریافت می باشد، 
یک الیه ی سطحی است. سپس الیه ی تفسيری است، که عمل تشخيص، 
ترجمه و ثبت را انجام می دهد. سومين الیه ی تعاملی است، که چيزها را 
شکل می دهد، خلق می کند، تصّور می نماید و از آنها به نفع خودش استفاده 
می کند. در این الیه است که بيننده، خود، دیگران، گروه و جهان را در 
ذهنش متصور می سازد. وی ذهنش را آزاد می کند تا به هر روش ممکن 
با ذهن دیگری ارتباط برقرارکند، این ارتباط ممکن است، بين فردی یا 
گروهی باشد. نهایتا در چهارمين الیه ، بيننده پس از دستيابی به قدرت 
الیه های واحدهای رفتاری دیگری، با آن ها هماهنگ می شود. در برابر آنها 
مغلوب، یا بر آن ها غالب می گردد. در نتيجه، او در یک اکولوژی بصری 

درگير است، که در آن، الیه های آشکار و مخفی، آگاهانه یا ناآگاهانه، فردی 
یا جمعی، محلی یا جهانی، فيزیکی یا فرهنگی، به واسطه ی فرآیندی پویا و 
 .(Golley, 1998( پيوسته  از بودن، ارتباط داشتن و معنی سازی، وجود دارد
اصول اخالقی بصری همچون چتر گسترده ای، تمامی روش هایی که 
انسان برای تصّور کردن به کار می گيرد و برای تمرکز عميق بر مسائلی فراتر 
از واقعيت سطحی مورد استفاده قرار می دهد، را پوشش می دهد و شامل 
این معناست که، چگونه تصاویر و تصّور کردن، شيوه های تفّکر، احساس و 
رفتار انسان را تحت تأثيرقرار می دهد و سبب ایجاد معنایی برای »خوب« یا 
»بد« می شود، تا از آن استفاده یا آن را  تفسير کند. اصول اخالقی بصری به 
بررسی این موضوع می پردازد که، انسان چگونه برای ایجاد ارتباط و گفتگو 
با دیگران ، تصاویر را خلق می کند و به کار می گيرد. اصول اخالق بصری، 
اخالقيات دیجيتال،  تبليغات،  از کپی برداری، درستی در  اجتناب  صرفاً 
خبرنگاری، روابط عمومی و یا پرهيز از کليشه سازی و یا تخيلی که دیگران 
را شگفت زده سارد، نمی باشد. گورنيک3، اصول اخالقی بصری را روح ارتباط 
می داند. وی اضافه می کند دریک استعاره ی کالسيک آمده است، »چشم ها 
پنجره ی روح هستند«. منظور از روح، عنصری غيرماّدی است که سبب 
می شود، هر چيزی به آن تبدیل شود، که هست. بنابراین، روح ارتباط، 
یک بُعد غير قابل باور اما قابل فهم، از معنا سازی، انتقال و تفسير، است، 
که این امکان را برای یک موجود زنده فراهم می کند، تا ابعاد وجودی یک 
موجود زنده ی دیگر را درک نماید و بر پایه ی آن دانش، عمل کند. درست 
انسان، هدف خود را مشخص  از سلول های بدن  اینکه، هر کدام  مانند 
می کند،  که در ارتباط با  دیگرسلول ها چگونه باید عمل نمایند. سلولی که 
صرفاً با خودش در ارتباط باشد، قابل تبدیل شدن به یک سلول سرطانی 
است. در نتيجه عملکرد زیان بخش آن به دیگر سلول  ها سرایت خواهد کرد 
و این عمل تا آن جا تکثير می شود، تا بدنی که از آن سلول ها تشکيل 
شده است، در برابر خشونت آنها به زانو درآید. می توان گفت، در ارتباطات 
بصری، اخالقيات از طریق عملکردهای خشونت بار بصری، با مصيبت های 
هر روزه ی روح، روبه ررو خواهد بود )Gornick, 1976, vii-ix). تصویر 
)1( نمونه ای از این نوع می  باشد. دیدن چنين تصاویری حتی اگر حقيقت 
داشته باشد، آرام آرام بيننده را چنان بی خيال و  بی تفاوت می کند که در 
از آنها  باید در زندگی واقعی  از واکنش های اساسی که  قبال آن دسته 
گریزان باشد، ارزیابی مثبتی پيدا می کند و موضع دفاعی خود را از دست 
می دهد. چنان چه امروز دیدن این گونه تصاویر و حتی وحشتناک تر از این 
برای بسياری از جوانان، نوجوانان و حتی برخی از کودکان عادی شده است.

از سوی دیگر همان طور که سلول ها قادرند بخش های یک بدن مجروح 
را دوباره ترميم کنند، اصول اخالق بصری تولدهای هرروزه ی روح از طریق 
عملکردهای بی شمار زیبایی و هماهنگی بصری را به دنبال دارند. این اصول 
همچنين، به دنبال خلق آثار تصویری برای مفيد بودن، در دنيایی که اغلب 
زیان بخش و شرور است، می باشد یا حداقل برای ایجاد توازن و تعادل در 
دو انتهای امتداد رفتار بشری به کار می آید. تصویر )2( نمونه ای از سر دیگر 

این طيف است.  
طراحی گرافيک مشتمل برآثاری است که در حوزه ی اخالق بصری قابل 
بررسی می باشد. هرچند »طراحی« اکثر بخش های محيط مدرن، آگاهی ها 
و تجربه های انسان امروز را شکل می دهد، اما کارشناسان طراحی در ابتدای 
راه برای درک نقش مهمی که در دنيای اطراف خود ایفا می کنند، هستند. 
مولوی می گوید: چشم حق است و یقينش حاصل است. پس به تعبيری 
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می توان گفت: دیدن، باور کردن است. تقریباً 85 درصد از آموخته های ما، از 
طریق چشم هایمان، حاصل شده است. بر این اساس می توان ادعا کرد که 
طراحان گرافيک به عنوان خالقان تصویر و زبان بصری، نقش مهمی در جامعه 
ایفا می کنند. دنيا به آنها نياز دارد و به عنوان طراحان اطالعات ، باید خود 
را در موقعيتی با مسئوليتی چشم گير و قابل توجه  بينند. طراحی گرافيک،  
هویت خود را به واسطه ی شناخت نقش و مسئوليت هایش در قبال جامعه، 
کسب کرده است. پس قابليت این را دارد که دیگر سپر بالی بازاریابی و 
فرهنگ مصرف گرایی نباشد، بلکه به عنوان یک حرفه ی واقعی، مطرح شود 
و تمام چيزهایی را که به آن برمی گردد، اعم از استانداردهای تأیيد و انتقاد، 

شيوه های عملکرد و اصول اخالقی، را بپذیرد. 
اقتصاد قرن بيست ویکم حضور تصویر در  بارز و اصلی  یک ویژگی 
این حوزه است. از زمان دودکش ها تا عصر ایده ها، طراحی گرافيک نيز 
به یکی از اولویت های اقتصاد، تبدیل شده است، چرا که آتش اشتياق 
را شعله ور می سازد. ارتباط را که الزم و ملزوم دنيای واقعی است، ممکن 
ساخته و به آن الهام بخشيده است. طراحی گرافيک   روشن سازی، آگاهی 
بخشی و اطالع رسانی کرده است. طراحی، به فرهنگ شکل می دهد و 
پرکينز4  شل   .(Peters, 2010( تأثيرمی گذارد  اجتماعی  ارزش های  بر 
ادعا می کند مسؤليت پذیری و اخالق در طراحی گرافيک، در سه بخش 
رفتار حرفه ای، تخصص حرفه ای و ارزش های حرفه ای قابل طرح و بررسی 
است. رفتار حرفه ای، به نحوه ی رفتار شخصی طراح در رابطه با حرفه ی 
روزانه ی او اطالق می گردد. تخصص حرفه ای به معنای داشتن توانمندی ها 
و مهارت های تخصصی الزم در مورد حرفه ی طراحی است و ارزش های 
قبال  در  طراح،  اخالقی  اصول  و  ارزش ها  باورها،  به  پرداختن  حرفه ای، 

.(Scott, 2012, 5( جامعه، اقتصاد و سياست تعریف می شود
به دنبال انقالب صنعتی، طراحی گرافيک یک عملکرد مستقل یافت. تا 
سال های1960، طراحی گرافيک، در مدارس هنر ی به طور جّدی مطالعه 

می شد و در بسياری از کشورها مورد حمایت افراد حرفه ای  بود.
اما امروز برندها به واسطه ی لوگوتایپ ها و آرم هایشان در سرتاسر گيتی 
شناخته و معرفی می شوند، این اهميت طراحی گرافيک را نشان می دهد. 
تجاری،  توسعه ی شرکت های  و  بزرگ  مقياس  در  دولتی  تجارت  امروز 
را به شکلی اساسی و مهم تر   مطرح ساخته است،  پرسش های اخالقی 

به گونه ای  که عماًل هر تصميمی که یک طراح، می گيرید، حاوی یک بُعد 
اخالقی است، که همه  را ملزم می کند، »به تعدیل عناصر« در روش طراحی 

.(Roberts, 2006, 28-29( خودشان، بياندیشند
بلکه  نيست،  کافی  طراحی کردن«  تنهـا »خوب  است:  گفته  برمن5 
»طراحی خوب« انجام دهيد )Berman, 2013, IV). شاید آنچه در دنيای 
گرافيک امروز بسيار چشمگير است »خوب طراحی کردن« و آن چه کم رنگ 
شده »طراحی خوب« است. امروز طراحان گرافيک در تکنيک های طراحی 
و ویژگی های بصری آثار خود بسيار متبحر هستند اما جنبه های اخالقی 
طراحی کم تر مد    نظر ایشان است. چه بسا اگر محدودیت های حاکميتی 
)که در همه ی کشورها به نوعی   وجود دارد( برداشته شود، شاهد شرایط 
بدتری باشيم. تصویر )3(، یک اثر تبليغاتی است که توسط صندوق جهانی 
طبيعت )WWF( که یک سازمان بين المللی غيردولتی است و در زمينه 
حفظ بيابان و کاهش تأثيرات انسانی بر محيط زیست فعاليت میکند، 
منتشر شده است. هدف از طراحی و تکثير این اثر یک فعاليت اخالقی و 
پسندیده است، اما ایده ی طراح، نحوه ی برخورد او با موضوع و تلفيق سر 
ماهی با سر و بدن انسان سبب خلق موجودی وحشتناک و عجيب الخلقه 
شده است. اگرچه از جنبه های تکنيکی و مهارت های تخصصی این کار 
خيلی خوب اجرا شده است، اما این نوع برخورد با تصویر انسان دور از 
شأن انسان و انسانيت می باشد. تصویر )4( یک اثر تبليغاتی برای محصولی 
است که موهای بدن حيوانات خانگی را از بين می برد. اینکه توليد این 
محصول و استفاده ی از آن چقدر منطبق با اصول اخالقی است و اصاًل 
ًپذیرفتن طراحی یک اثر گرافيکی برای چنين محصولی درست یا نادرست 
است، بماند. اما خلق این تصویر و چنين برخوردی با یک حيوان، کاری 
غيراخالقی محسوب می شود. چون این تفکر را ترویج می کند، که می توان 

با حيوانات هرگونه رفتار کرد.
ویکتور پاپانک6 اعتقاد دارد، در عصری که اکثر انسان ها معيشت خوبی 
ثروتمند  و  برای قشر مرفه  ویژه و شيک  اقالم مصرفی  ندارند، طراحی 
جوامع پيشرفته، دليل توجيه کننده ای ندارد )Papanek, 2005, 55). اما 
اگر توليد کنندگان و طراحان گرافيک به این گفته ی پاپانک پای بند باشند 
و بدان عمل کنند بخش اعظمی از آثار طراحی گرافيک کاسته خواهد 
شد. بنابراین بسياری از آنها نه تنها به آن عمل نمی کنند، بلکه اصاًل خود 

اخالق کاربردی و طراحی گرافيک

 

تصویر 1- عدم پایبندی به اصول اخالق بصری و نشر چنین تصاویر 
وحشتناکی، باعث بی تفاوتی بیننده و عادی شدن آنها در جامعه 
)https://minipublishing.geneseo.edu( :خواهد شد. مأخذ

تصویر 2- اصول اخالق بصری سبب خلق آثار تصویری مفید در دنیایی که اغلب زیان بخش و شرور است، 
)https://minipublishing.geneseo.edu  ،98/2/25( :می باشد. مأخذ
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را با این مسأله درگير نمی کنند. زیرا اکثر طراحان گرافيک، به دنبال سود 
تجاری یا نوعی از شهرت هنری در »نشریات حرفه ای« خود می باشند. 
این کار سبب شده است که  آنها بيشتر به سرگرم کنندگان و فروشندگان، 
نزدیک باشند تا به پزشکان یا آموزگاران. طراحان همانند تمام افردی که 
درگير فعاليت های حرفه ای می باشند، نه تنها در برابر سفارش دهندگان، 
ارباب رجوع و مخاطبان خویش، بلکه در قبال کسانی که در حوزه ی هنر 
فعاليت دارند و تا حّد قابل مالحظه ای در قبال جامعه، مسئول می باشند. 
به گفته ی وایتلی طراحی باید برای تبدیل کردن جهان، به یک مکان بهتر 
برای همه، پيشگام باشد. طراحان ادعای حرفه ای بودن، دارند. اما برخالف 
می باشند  اخالقی  مشخص  و  منسجم  آیين نامه ی  یک  فاقد  پزشکان 

.(Whiteley, 1993(
نسبتاً  محدوده ی  یک  اخالقی  اصول  بصری،  ارتباطات  حيطه ی  در 
زیادی  اخالقی  درگير مشکالت  بصری  ارتباط  است. هرچند  نامکشوف 
نمی باشد. اما با توجه به اینکه جزئی از بافت جامعه محسوب می شود، 
تصميمات یک طراح که ممکن است کوچک و ناچيز به نظر برسد، می توانند 
در دیگران تأثيرگذاشته، چيزهایی را در مورد نگرش او نسبت به زندگی، 
آشکار نماید. بسياری از طراحان گرافيک از این مسئوليت آگاه هستند 
و اصول اخالقی را در حرفه ی خود، مد نظر قرار می دهند. اما احساس 
می شود عده ای بين اصول اخالقی حرفه ای و شخصی، سردرگم شده اند 
)Roberts, 2006, 28). ممکن است فرآیند رسيدن به یک مجموعه ی 
منسجم از قوانين اخالقی در طراحی گرافيک، موشکافانه و آهسته پيش 
رود، اما می توان ادعا کرد، نوعی اجماع نظر از »تعریف اخالق« در آثار یک 
طراح گرافيک اخالق گرا، وجود دارد. بوش، مسئوليت اجتماعی طراحان را، 
به طراحی هماهنگ با محيط زیست، طراحی برای انجمن های غيرانتفاعی 
اما   .(Bush, 2003( می کند  محدود  خيرخواهانه  کارهای  و  خيریه  و 
کرانمر7 )2003( دامنه ی این مسئوليت را وسيع تر از آن می داند. به اعتقاد 
وی از آنجا که طراحی گرافيک یک حرفه ی رقابتی می باشد. تعيين یک 
نمی باشد.  امکان پذیر  طراح  یک  اخالقی بودن  برای  مشخص  چارچوب 
بسته  اما  نکند،  رعایت  را صد  در صد  اخالقی  اصول  شاید هيچ طراحی، 
به این که طراحان گرافيک با چه کسی کار  می کنند و چه کاری انجام 
می دهند، در مورد عملکرد مسئوالنه ی اجتماعی آنها، شيوه های متفاوتی 
با این وصف، کرانمر   .(Zappaterra & Cranmer, 2003( وجود دارد
جامعه ای که طراح در آن و برای آن کار می کند را، نادیده گرفته است، 
چرا که عناصر و اجزای فرهنگی هر جامعه )که مشتمل بر دین، آداب 

و رسوم، ساختاراجتماعی، شيوه های آموزش، نمادها، زبان، هنر، قوانين، 
اصول و ارزش ها، باورها، هنجارها، و غيره است( نقش تعيين کننده ای، در 
این خصوص دارند. در مواردی بحث مسائل اخالقی طراحان، با خواسته ها 
و نيازهای کارفرمایان که در جهت نفع بيشر می باشد نيز سنجيده شده 
است، به طوری که هر دو به یک توافق رسيده و هيچ کدام از آنها متضرر 
نشوند. در حالی که طراحان می توانند هم زمان، به مشتری خود و عموم 

مردم خدمت کنند. 

اصول اخالقی در طراحی گرافیک 
می توان گفت، در ارتباطات بصری و به ویژه در طراحی گرافيک، سطح 
تصميم گيری جمعی به نوعی به تصميم های فردی، یعنی اصول اخالقی 
شخصی، وابسته است. به این معنا که تصميم طراح برای خلق یک اثر 
گرافيک، به واسطه ی ضمير خودآگاه شخصی او، تعيين می گردد. اگر چه 
رسيدن به یک توافق جمعی غيرممکن نيست، اما ابتدا هر یک از افراد باید 
خودشان تصميم بگيرند که چگونه عمل کنند. با این تفکر، مفهوم انتخاب 
)که یک ویژگی و خصيصه ی حرفه ای بودن است( تعریف خواهد شد و 
انتخاب، یک اصل اساسی در لحاظ کردن اخالقيات می باشد.  آزادی در 
چون بدون آزادی انتخاب، طراح هيچ گونه مسئوليتی برای عملکردهای 
خود ندارد. از آنجا که هر گونه تصميم  طراح دارای یک بُعد اخالقی است، 
می باشند.  گرافيک  طراح  اصلی  ارزش های  منعکس کننده ی  انتخاب ها، 
بنابراین، هر انتخابی، به طور بالقوه، مهم و معنادار است. به عقيده ی  اریک 
اسپيکرمن، نظریه ی اصول اخالقی، با عملکرد، هميشه هم رأی و موافق 
نيستند، وی می پرسد آیا باید بر مبنای اصول غيرقابل تغيير منشور اخالقی 
تصميم گرفت؟ یا »درستی« یک عملکرد را بر اساس پيامدهای آن، ارزیابی 
می باشند.  فردی  اخالقی،  تصميم گيری های  زناسی،  گفته ی  به  نمود. 
بنابراین شما یا هر یک از ما باید خودش تصميم بگيرد که کارش را درست 

 .(Szenasy, 2003( انجام دهد
در بحث طراحی گرافيک و اصول اخالقی، یک ارتباط علّت و معلولی 
استفاده  طرح  از  که  )کسانی  مخاطبين  و  طراحان  بين  نزدیک،  بسيار 
می کنند یا از آن تأثيرمی پذیرند( وجود دارد. دیوید برمن، در کتاب خود8 
توضيح می دهد که طراحان چگونه می توانند جهان را تغيير دهند، به 
اعتقاد او، بزرگ ترین تهدید برای آینده ی بشریت می تواند، مصرف بيش 
از حد یا اسراف باشد. قطعاً طراحان در این ارتباط و تشویق مصرف کننده، 
نقش به سزایی دارند. برمن اضافه می کند، طراحان گرافيک به جای این که 

 

تصویر3- طراحان گرافیک در تکنیک های طراحی و ویژگی های بصری آثار خود بسیار 
متبحر هستند اما جنبه های اخالقی طراحی کم تر مد نظر ایشان است. مأخذ: )98/2/21، 

)www.art.ir

تصویر 4- اکثر طراحان دنبال کسب درآمد یا شهرت می باشند. این کار سبب تبلیغ 
اقالم مصرفی شیک برای قشر مرفه و ثروتمند جامعه شده است. مأخذ: )98/2/25، 

)www.mihanblog.com
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مخاطبين را در جهت مصرف گرایی و فرهنگ بازار هدایت کنند، می توانند 
دانش، مهارت ترغيب کنندگی و قدرت حرفه ای خود را برای خلق و توزیع 
 Berman, 2013,( ایده هایی که دنيا واقعاً به آنها نياز دارد، به کار گيرند
2-1(. اما چنانچه در تصاویر 5، 6، 7  و صدها نمونه ی دیگر مشهود است، 
صرفاً مصرف گرایی مخاطب و فروش محصول، مد نظر طراحان بوده است. 
چرا که این تصاویر مروج خشونت در جامعه می باشند. تصویر )5( پوستری 
است که برای یک فيلم سينمایی طراحی شده است. این فيلم با هر هدفی 
ساخته شده باشد، قراردادن یک چاقو که ابزاری خطرناک است در دست 
یک کودک که موجودی پاک، صادق و تأثيرپذیر است بسيار بدآموزی دارد 
و مغایر با اصول تربيتی و اخالقی به ویژه در مورد کودکان می باشد. تصویر 
)6(  تبليغ یک مایع ضد عفونی کننده ی قوی و تميزکننده بدون استفاده 
از آب است، اما استفاده از دست های بریده شده در تصویر، چندش آور، 
ترسناک و مروج خشونت است. از سوی دیگر، دیدن این نوع تصاویر را 
برای افراد جامعه یه یک امر عادی بدل می کند. تصویر )8(  هم هرچند با 
هدف اخالقی طراحی شده باشد، همين ویژگی را دارد. بدیهی است که 
این تبليغ بسيار وحشتناک اجرا شده است و سبب آسيب های اخالقی در 
جامعه خواهد شد. نهایتاً تمام آن ها برای تبليغ و فروش محصول می باشند. 
سفارش دهندگان مانند یک واسطه عمل می کنند. ایشان فصل مشترک 
بين طراح و مخاطب هستند، طبيعی است که هميشه عالیق و منافع آنها 
در راستای عالیق و منافع مخاطب نمی باشد. اگر سفارش دهنده و طراح، 

خواسته های خود را درست و کامل به یک دیگر تفهيم نکنند و متقاباًل به 
هم احترام نگذارند، اثر خلق شده، موفقيت چندانی نخواهد داشت. رفتار 
حرفه ای، یک مسأله ی اخالقی است. یعنی طراح، در پذیرفتن یک سفارش، 
توافق می کند، که کار خود را سر وقت، با هزینه ای که توافق شده و به 
بهترین شکل ممکن انجام دهد. طراحی مبين پيچيدگی های اقتصادی، 
اجتماعی، سياسی و فرهنگی جامعه است و تصویری کلی از شرایط جامعه 
را ارایه می کند. طراحان، برای این که بتوانند در طراحی تغيير ایجاد کنند، 
باید نقش طراحی و ارزش  آن را در جامعه تحليل و بررسی نمایند. پل 
نی نی9 )2004( می گوید: محافظت از منافع حرفه ای ما و مشتری های ما 
مطمئناً مشکلی ندارد. من می گویم که مهم ترین مشارکت ما در جامعه 
این است که مطمئن شویم ارتباطاتی که ایجاد میکنيم برای کسانی که 

 .(Nini, 2004( در نظر گرفته شده اند مفيد است و اهميت الزم را دارد
سياستی که هم اکنون بسياری از شرکت ها، برای افزایش درآمد و 
سود بيشتر، دنبال می کنند، تخصيص قسمتی از درآمد خود، به بنيادهای 
خيریه می باشد. مردم کار خير این شرکت ها را باورکرده و از آنها بيشترخرید 
می کنند. در حالی  که این ظاهر قضيه است. هدف نهایی آنها افزایش سود، 
ناشی از افزایش فروش می باشد حرکتی که در حال حاضر در ایران نيز آغاز 
شده است و ما شاهد تبليغ آن از طریق رسانه  ها می باشيم. شفاف سازی در 
این موارد و آگاه کردن مردم، نفع جامعه را درپی خواهد داشت. این حرکت، 
توسط طراحان گرافيک و با احساس مسئوليت و نگرانی از مشکالت و 
امکان پذیر  اجتماعی،  گرافيک  طراحی  طریق  از  جامعه،  در  بی عدالتی 
خواهد بود. یک طراح با کار کردن در بخش دولتی، می تواند برای جامعه ی 
خود مفيد واقع شود. عضویت در سازمان های غيرانتفاعی و خيریه با هدف 

اخالق کاربردی و طراحی گرافيک

 

 

تصویر 5- اگرچه تصمیم گیری های اخالقی، شخصی است اما  درستی یک عمل کرد را بر  
)www.art.ir( :اساس پیامدهای آن، ارزیابی می شود. مأخذ

تصویر 6- امروز اسراف یک تهدید برای آینده ی بشریت است، شایسته نیست طراحان 
https://blog.( مأخذ:  دهند.  سوق  بازار  فرهنگ  و  مصرف گرایی  جهت  در  را  جامعه 

)pentazoom

تصویر 7- تنها فروش محصول نباید مدنظر طراحان باشد و برای نیل به این هدف از هر 
)www.pinterest.com ،98/3/18( :تصویری استفاده کنند. مأخذ

 

تصویر 8- طراحان نباید مغایر با قوانین حفظ محیط زیست عمل کنند و حیوان آزاری 
)www.art.ir ،98/2/21( :را ترویج نمایند. مأخذ
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حل مشکالت اجتماعی، رفع بی عدالتی و کمک به سالمتی و بهبود جامعه 
نيز تالشی در جهت انجام وظيفه و مسؤليت اجتماعی طراحان گرافيک 

.(Thorpe, 2007, 98-100( به شمار می آید
اندرو شيا10، در خصوص ارتباط طراح و جامعه می گوید: الزم است که 
طراحان، مشکالت، چالش ها و نقاط قوت جامعه ی خود را بشناسد. فقط به 
نقاط ضعف جامعه توجه نکند، بلکه برنقاط قوت آن تأکيد و تمرکز نماید. 
وی در گزینه ی »طراحی با صدای جامعه« اهميت این ارتباط را بيان کرده، 
می نویسد، وظيفه ی طراح منحصر به انعکاس زیبایی شناسانه ی اثر نيست، 
بلکه او باید در جامعه جست وجو و تحقيق کند، عناصر مورد عالقه ی آن 
را بشناسد و در طراحی خود از آن ها استفاده نماید. این عناصر، رنگ ها، 
فونت ها،  هنجار های فرهنگی و آداب و رسوم، زبان و گویش ها، لباس ها ی 
Shea, 2012, 16-) محلی و دیگر عناصر تصویری جامعه  را شامل می شود

17). طراح باید باور داشته باشد که جامعه مالک نهایی طراحی است، باید 
پاسخگوی نيازهای مخاطبان و کاربران خود باشد و به آنها احترام بگذارد. 
به گسترش ارتباطات موثر با آن ها بياندیشند و این مسأله را بر رابطه ی خود 
با مشتری ارجح بداند. طراحان باید آگاهانه و با کسب اطالعات از مخاطب، 
آثار خود را خلق کنند. ایشان مجاز نيستند، به بهانه ی ارتباط بهتر با 
مخاطب، برخالف هنجار های جامعه عمل کنند یا از شيوه های غيراخالقی 
در طراحی استفاده نمایند. تصاویر )8، 9 و10( برخالف گفته های فوق 
زیست،  محيط  قوانين حفظ  با  مغایر  غيربهداشتی،  خشن، چندش آور، 

حيوان آزاری و در تعارض با هنجارهای جامعه می باشند. 
غالباًً هنرمندان و طراحان در گرایش های نوین جامعه پيشگام بوده اند 
و مختصرنگاهی به پيامد های احتمالی آثارشان، در آینده    دارند. زمانی برای 
سازمان ها، شرکت ها  وادارات، احساس مسئوليت در قبال محيط زیست، 
یک مزیت بود، اما امروز حفظ محيط زیست برای هرکسی یک وظيفه 
محسوب می شود. این امر درمورد جامعه ی طراحی نيز صادق است. از 
و  پایدار«  »طراحی  به  توجه  گرافيک،  طراحان  مسئوليت های  جمله 
اثرات زیست محيطی آثارشان می باشد. انتخاب کاغذهای قابل بازیافت، 
استفاده از مرکب و جوهر های غيرسمی و هماهنگ با محيط زیست و 
ارایه ی راه حل های طراحی در جهت توسعه ی پایدار، جزیی از این تفکر 
محسوب می شود. توجه به محيط زیست، می تواند تعيين کننده ی شيوه ی 

از  بسياری  امروز  باشد.  گرافيک  آثار  طراحی  فرآیند  در  طراحان،  تفکر 
کارخانه های کاغذسازی و چاپخانه ها گواهينامه ی )SFI(11 اخذ کرده اند ، 
اما  ایفا می کنند.  از جنگل ها نقش مهمی  چون در حفاظت و حراست 
طراحان گرافيگ در افقی گسترده تر و دیدگاهی فراتر از مسأله ی بازیافت، 
باید بياندیشند که، آثارشان چه تأثيری بر محيط زیست خواهد داشت. 
متأسفانه گاهی موضوع حفاظت از محيط زیست، خود سبب طراحی و 
تکثير آثاری ناخوشایند و حتی گاهی دلخراش در این خصوص می گردد و 
به مثابه آن است که برای بد جلوه دادن قتل، اقدام به قتل نمایيم. تصاویر  

)11 و 12( نمونه هایی از این نوع می باشند. 
فرهنگ انواع ارزش ها و احساسات اخالفی است، که در ميان گروهی از 
 Gottdiener,( افراد مشترک بوده و بازتابی از پيوند های اجتماعی می باشد
5 ,2000(. فرهنگ عصاره و جوهره   ی هرجامعه  است، بنابراین بسيار حياتی 
است که، طراحان درک کنند، چگونه آثار آن ها در آغوش یک فرهنگ 
متولد شده و شکل می گيرد، از آن متأثر و بر روی آن تأثير می گذارد. 
طراحی به فرهنگ گره خورده است، چرا که از عمل کردهای اجتماعی 
محسوب می شود و عملکردهای اجتماعی، خارج از بافت های فرهنگی قابل 
درک نيستند. به واسطه ی این درک و شناخت است که، دنيای اجتماعی 
ما شکل می گيرد. فرهنگ، جهانی را خلق می کند که معنی دار است. برای 
جهت دادن به یک عملکرد اجتماعی، باید به آن معنایی خاص بخشيد، از 
آن تصّور و درک درستی داشت و به شکل معناداری بتوان در مورد آن فکر 
کرد. بوش، توليد معانی اجتماعی را یک پيش  شرط ضروری و الزم برای 
عمل کرد تمامی فعاليت های اجتماعی انسان قلمداد می کند. وی همچنين 
معتقد است، باید شرایط فرهنگی جامعه، به عنوان بخشی از توضيحات 
جامعه شناسی در خصوص اعمال و رفتار اجتماعی انسان محسوب شود 
)Bush, 2003(. تصاویر )13، 14 و 15( آثاری هستند که در ایران طراحی 
شده اند، اما هيچ مناسبتی با جامعه ی ایرانی ، فرهنگ، ارزش ها و هنجارهای 
آن ندارند. به ویژه تصویر )13( که در یک ماهنامه ی فرهنگی، هنری و 
ادبی چاپ شده است. این تصویر، تبليغ نوعی خميردندان است. طراح با 
استفاده از شيوه ی غلو و اغراق برای جلب مخاطب و تحت تأثيرقراردادن او 
از دندان هایی که متعلق به حيوانات درنده است، استفاده کرده است. این 
عمل نه تنها چهره ای ترسناک به انسان داده، بلکه او را درنده، خونخوار، 
وحشی و خشن تصویر کرده است و کرامت انسان، واالیی، علو طبع و 
به طور کلی خليفه الهی او را زیر سؤال برده و مقایر با اصول 
اخالق است. نمونه های بدتری از این نوع نيز طراحی و چاپ 

می شوند که تصاویر آنها قابل ارایه در این مقاله نمی باشد. 

 

 

کنند.  برخالف هنجار های جامعه عمل  با مخاطب،  بهتر  ارتباط  بهانه  به  نیستند،  تصویر 9- طراحان مجاز 
)https://blog.pentazoom ،98/2/21( :مأخذ

تصویر 10- طراحان باید به مخاطبان خود احترام بگذارد. استفاده 
ابزاری از کودکان مغایر با اصول اخالقی است. مأخذ:  )98/2/21، 

)https://blog.pentazoom
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تصویر 11- سوزاندن یک حیوان برای حفاظت از جنگل ها، اخالقی نیست. چنانچه 
www.  ،98/3/25( مأخذ:  کرد.  قتل  به  اقدام  نباید  قتل،  دادن  جلوه  بد  برای 

)adsoftheworld.com

تصویر 12- حفاظت از محیط زیست، نباید سبب طراحی آثار دلخراش در این خصوص شود. 
)www.art.ir ،98/2/21( :مأخذ

تصویر13- آثار طراحی گرافیک، خارج از بافت  فرهنگی قابل درک نیستند. چنانچه این 
)https://ponisha.ir ،98/3/10( :تصویر برای مخاطب ایرانی خوشایند نیست. مأخذ

تصویر14- آثار طراحی گرافیک در آغوش یک فرهنگ متولد می شوند، پس باید 
هماهنگ با آن فرهنگ باشند؛ ماهنامه فرهنگی اکسیر، داخل جلد.

و  ارزش ها  فرهنگ،  با   مناسبتی  اما  شده  طراحی  ایران  در  که  اثری   -15 تصویر 
)www.pana.ir ،98/2/21( :هنجارهای جامعه ندارد. مأخذ

نتیجه

به عنوان  گرافيک  طراحان  مبنا  براین  است.  باور کردن  دیدن،  امروز 
طراحان زبان دیداری، نقش مهمی در جامعه ایفا می کنند. طراحی گرافيک 
خالق آثار تصویری است که در حوزه ی اخالق بصری قابل بررسی می باشد. 
اصول اخالقی بصری مطالعه ی این معنی است که، چگونه تصاویر برای 
ایجاد ارتباط و گفتگو با دیگران ، خلق و به کار گرفته می شوند. هرچند 
می کنند،  تلقی  شخصی  زیادی  بسيار  حد  تا  را  اخالقی  اصول  عده ای 
طراحان  زیرا  دارد،  عمومی  جنبه ی  طراحی گرافيک  خصوص  در  اما 
گرافيک، بر جامعه، مخاطبين و فعاليت های آن ها تأثيرگذاشته یا از آن ها 
تأثيرمی پذیرند. بنا براین، نه تنها در قبال مخاطبان و مشتریان خود، بلکه 

در برابر جامعه و تمام کسانی که در حوزه ی هنر کار می کنند »مسئول« 
خشونت،  ترویج  و  بروز  سبب  می توانند  گرافيک  طراحی  آثار  هستند. 
بی تفاوتی،  غيراخالقی،  و  غيرمعمول  امور  سازی  عادی  هنجارشکنی، 
و  متفاوت  نظریات  شوند.  جامعه  در  دیداری  اضمحالل  و  ناهنجاری 
متنوعی در خصوص اخالق و طراحی گرافيک بيان شده است. از جمله: 
رفتار حرفه ای، تخصص حرفه ای و   ارزش های حرفه ای طراحان گرافيک؛ 
اجتناب از ترویج مصرف گرایی؛ آگاهی دادن و احساس مسئوليت در قبال 
مشکالت و بی عدالتی های  اجتماعی در جامعه ی طراح و جامعه ی جهانی؛ 
پایبندبودن به اعتقادات، باورها و ارزش های شخصی؛ استفاده از آداب و 
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رسوم، زبان، گویش ها، لباس ها ی محلی، رنگ ها و دیگر عناصر تصویری 
و   هنجار های   فرهنگی مورد قبول جامعه؛ توجه به »طراحی پایدار« و  اثرات 
اینکه طراحان گرافيک، به  نهایتاً  آثار طراحی گرافيک و  زیست محيطی 
بندگان اقتصادی منفعل تبدیل نشوند؛ به بهانه ی ارتباط بهتر با مخاطب 
برخالف هنجار های جامعه عمل نکرده و از شيوه های غيراخالقی استفاده 
نکنند. درک کنند که آثار آن ها، چگونه در آغوش یک فرهنگ متولد 
می شود، رشد می کند، برآن تأثير می گذارد و از آن تأثير می پذیرد. امروز 
طراحان گرافيک در تکنيک های طراحی و ویژگی های بصری آثار خود 

بسيار متبحر هستند اما جنبه های اخالقی طراحی کم تر مد نظر آنهاست. 
اصول اخالقی در اجرا و عمل کرد طراحی گرافيک کم تردیده می شود. چه 
بسا اگر محدودیت های حاکميتی برداشته شود، جامعه شرایط بدتری را 
تجربه خواهد کرد. امروز طراحی گرافيک به عنوان یک حرفه مطرح است 
و نياز به یک آیين نامه ی اخالقی دارد. مهم تر اینکه، عالوه برآموزش های 
محتوای  و  درسی  برنامه های  در  است  الزم  طراحی گرافيک،  تخصصی 
آموزشی آنها، اصول اخالق در طراحی گرافيک مد نظر قرار گيرد و به 

هنرجویان آموزش داده شود. 
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The relation between art and ethics is not merely a tran-
sitory consequences of today’s media advertisements.  
Plato’s criticism of all forms of imitative art can be cited 
in this regard, since they incorrectly stimulate emotions 
and feelings that cause untruthful understanding in hu-
mans. Ethics and ethical systems are so important and 
sensitive those are considered not only in art but also 
in other disciplines that are somehow tied to human 
life.  Examples include medical ethics, media ethics, 
visual ethics, photography ethics, advertising ethics and 
graphic design ethics. Ethics is one of the fundamental 
elements of culture. The moral system is derived from 
the basic ideas of the units of living life and has broad 
implications for life. Humans seem to believe that most 
moral systems are based on reason and logic. Usually, 
the people who live within a moral system think that it 
is a global system. But those who do not look at the sys-
tem from the outside can usually relate its principles to 
cultural norms. It is vital that designers understand how 
their effects are embraced or influenced by a culture, 
because design is linked to culture and social practices 
cannot be understood outside of cultural contexts. The 
subject of ethics and graphic design can be examined and 
defined within the framework of the moral system that 
governs any society. Graphic designers should not act in 
an immoral manner against the norms of society under 
the pretext of better communication with the audience, 
or should not become passive economic slaves. Some of 
people believe that moral principles are largely personal, 
and are best determined by self-processing. However, 
moral principles are, to a considerable extent, also pub-
lic because they affect or are influenced by other people 
and their activities. Recently, the awareness of graphic 
designers about their social responsibility has increased, 
and they are becoming more aware about their influence 
on the people and the surrounding world day by day. 
While these specialists are trying to accept their social 
responsibility in their works, the relationship between 
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the performance of a graphic designer and the ethical 
principles is yet questioned. Having discussed the rela-
tionship between ethics and graphic design, this paper 
tries to answer the research questions using descriptive 
methods and analyzing selected case studies in graphic 
design. The received data are in form of word and image 
which are collected from documentations and observa-
tions. The statistical population is graphic design works 
and the visual samples are chosen purposefully. The re-
search achievements indicate that ethics and graphic de-
sign in the framework of a predominant ethical system 
in a society can be defined and discussed. Today, graphic 
design is highly impressive and influential in design tech-
niques and visual characteristics; however, ethics is less 
observed in the implementation and function of graphic 
design, and we might have to face a worse situation with 
the absence of governmental impediments. Therefore, 
defining ethical regulations for graphic designers is nec-
essary. It is also essential to provide students with ethical 
principles apart from professional trainings in their cur-
riculum.
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