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چکیده
طراحى منسوجات در حوزه ى مد و لباس، یک عرصه زیبایى شناسِى متغیر و مبتنى بر جایگزینى مداوم طراحى هاى 
جدید با هدف بهره بردارِى اقتصادى است. اما امروزه توجه به حفظ محیط زیست و بهره بردارى از منابع، به یک چالش مهم 
در مسیر تداوم حیات انسانى بدل شده و در حوزه  منسوجات، جایگزین نمودن مواد قابل بازیافت، مواد بادوام و استفاده از 
شیوه هاى تولیِد منطبق بر معیارهاى زیست محیطى و ... به  عنوان جایگزینى براى تولید متداول و به چالشى نوین در حوزه ى 
طراحى و زیبایى شناسى مطرح شده است. در این راستا، مجموعه اى از طراحان  براى تحقق این امر، به روش هاى نوینى براى 
طراحى منسوجات همچون بهره بردارى از مواد طبیعى و بازیافتى و استفاده ى مجدد از منسوجات مستعمل روى آورده اند. 
از این رو، پژوهش حاضر با هدف دستیابى به معیارهاى زیبایى  شناسانه منسوجات زیست پایدار، به بررسى نظریه هاى حاکم 
بر این حوزه پرداخته و با روش توصیفى- تحلیلى و منابع کتابخانه اى، درصدد ارایه ى معیارهاى منتج از این شیوه ى طراحى 
برآمده است.  بررسى تجارب طراحى  به این شیوه در دوران اخیر، حاکى از آن است که این راهبرد، با نگرش هاى اخالقى و طرِح 
پدیدارشناسانه ى مفهوم زیبایى، درصدد توسعه ى تجارب شخصى مصرف کننده از طریق آشنایى زدایى، دگردیسى ارزش ها، 

توجه به ارزش هاى فرهنگى و طرد زیبایِى سوداگرایانه است.
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در دوران معاصر، جهان در مقابل چالش بســیار بزرگى قرار 
گرفته است. شیوه ى زندگى انسان پس از انقالب صنعتى و نگرش 
وى نســبت به جهان و ذخایــر آن در قالب منابعى براى برآورده 
ســاختن روزافزون نیازهاى بى پایان انسانى و نگاه به طبیعت، به 
مثابه ابزارى براى ســودجویى، بشــر را با مشکالت و مخاطرات 
مهمى در ادامه ى زندگى روبرو ســاخته اســت. گرمایش زمین، 
حجم باالى آلودگى مواد غیرقابل بازگشــت به طبیعت، منابع رو 
به کاهش و تجارت ناهماهنگ و بهره کشى از نیروى کار، ماحصل 
نگرش نادرست به پیشرفت و مقوله ى تولید و مصرف انبوه، انسان 
را در موقعیت تاریخى اى قرار داده که باید در نگرش خود نسبت به 
زندگى تغییر ایجاد نماید. در اجالس زمین که در سال 1992م.، 
علت وخامت محیط زیست جهانى، الگوى ناپایدار مصرف و تولید، 
به خصوص در کشورهاى صنعتى، تشخیص داده شده و مقوله ى 
توســعه ى پایدار، به عنوان راهبردى جدیــد در جهان معاصر با 
هدف اســتفاده ى بهینه از منابع و حفظ آنها به عنوان سرمایه اى 

 .(UNCED,1992,5)براى آیندگان مورد توجه قرار گرفت
در این میان، نساجى به واسطه بهره گیرى از حجم زیاد آفت کش هاى 
کشاورزى، آلودگى آب، آلودگى شیمیایى محیط، مصرف انرژى و به 
عنوان آلوده کننده ترین صنعت (Cooper,1992,30) نقش بســیار 
مهمــى را بر عهده دارد. عالوه بر این، صنعت تولید پوشــاك نیز 
به طور مدام درصدد تولید انبوه و ایجاد زمینه براى مصرف است. 
تغییر ُمــد لباس هاى گوناگون و تغییر ســلیقه و ذائقه ى افراد با 
هــدف تهییج آنها به خرید، آلودگى هاى بســیارى را در زمینه ى 
مواد شــیمیایى به کار رفته براى فــرآورى، مجموعه پارچه هاى 
غیرقابــل بازیافت، مجموعه اتالف انرژى براى شستشــو و اتو در 
زمان استفاده و عمر کوتاه لباس ها، همگى باعث تمرکز بسیارى از 
متخصصان بر روى این هنر- صنعت شــده تا این مقوله را کنترل 
نماینــد؛ این امر، منجر به شــکل گیرِى حوزه ى تفکرى نوینى، با 
عنوان منسوجات زیســت پایدار1 و ُمد زیست محیطى2 شده ا ست 
که همگى آنها سعى دارند تا ضمن کاستن از آلودگى هاى صنعتى 
در ایــن حوزه، با ایجــاد نوعى تغییر اجتماعــى در نگرش مردم 
نســبت به زیبایى شناسى منســوجات، از تمایل آنها به مصرف و 
گذر از حوزه ى ُمدهــاى زودگذر بکاهند. این امر به معناى تغییر 
نگرش عمده اى در نقش طراح به عنوان شخصیتى است که سعى 
در تغییر ذائقه ى افراد نســبت به ُمد و ســعى در تغییر سیماى 

ُمد و منســوجاِت مورد اســتفاده در آنها را دارد. اما پاسخ به این 
پرسش ها باید در حوزه ى سنتى قضاوِت طراحى یعنى هزینه، اجرا 
و زیبایى شناسى، پاسخ داده شــود. حوزه اى که با عنوان طراحى 
زیســت پایدار شناخته شــده، به دو مورد اول پاسخگو بوده است؛ 
اما آیا طراحى به شــیوه ى مذکور، توانایى تغیر ســیماى طراحى 
را نیــز دارد یا تنهــا بر محتواى آن تأثیر مى گذارد؟ بســیارى از 
طراحان ســنتى، عالقه ى چندانى به این مقوله نشان نمى دهند و 
آن را نادیده مى گیرند. به این دلیل که بســیارى از آنها مقوله ى 
زیست پایدارى را امرى مرتبط با مسایل فنى مى دانند؛ نه آفرینش 
 .(Hosey, 2012, 2) هنرمندانه اى که در این حوزه روى مى دهد
اما نگاه به طراح در این پژوهش، نگاه سنتى، به مثابه تعیین کننده ى 
نقوش منسوجات نیست. در مقاله ى حاضر، طراحى به وسیع ترین 
معناى آن و به عنوان ابزارى براى شــکل دادن به جهاِن پیرامونى 
ماســت و تصمیم هایى که توســط طراحان گرفته مى شــود، نه 
تنها ویژگى هــاى منحصر به فرد محصــوالت را تعیین مى کند، 
بلکه در مقیاسى وســیع تر، چگونگى برآورده ســاختن نیازهاى 
انســانى و سازماندهى ســاختار زندگى را مشخص مى سازد و در 
راستاى به چالش کشــیدن وضع موجود،  تغییر عوامل محیطى، 
اجتماعى، اقتصادى و به منظور جبران ســوء رفتار گذشــته، رفع 
آنها با هدِف ایجاِد مسیرهاى نوین براى نوآورى را به همراه دارد.  
از ایــن رو، هــدف از پژوهش اخیــر، برقــرارى ارتباط میان 
زیبایى شناسى و نگرش زیست پایدارى، به عنوان یک تفکر حاکم 
بر دوره ى معاصــر و مبتنى بر نگرش به جهان، به عنوان بســتر 
زیســِت انسانى اســت و بیان ایده ى زیبایى شناسِى منتج از این 
تغییــر نگرش، نه به عنوان یک ســبک جدیــد و زودگذر، بلکه 
به عنوان نوعى تغییر نگرش نســبت به مفاهیم زیستى محسوب 
مى شــود. مقاله ى حاضر سعى دارد تا نگرش به زیست پایدارى را 
از ســطح یک نگرش فنى، به تراز نوعى از ایده ى حاکم بر فرآیند 
طراحى و مؤثر بر زیبایى شناســى، به عنوان یکى از ارکان طراحى 
بدل ســازد و ســؤال پژوهش حاضر، نحــوه ى تأثیر نگرش هاى 

زیست پایدار در زیبایى شناسى این گونه از منسوجات است. 
این پژوهش در دو سطح نظرى و بررسى تجارب مجموعه اى 
از طراحان پیشرو در این زمینه، سعى دارد تا راهبردهاى عمومى 
و مجموعه اى از رویکردها را در این زمینه مورد بررسى قرار داده 

و به تجزیه و تحلیل زیبایى شناسى در این آثار بپردازد.

مقدمه

صنعت نساجی و توسعه ی پایدار

توسعه ى پایدار متعهد به توسعه انسانى، حفظ محیط زیست و 
توجه به نیاز نسل هاى آینده و رفع کاستى هاى فرهنگى، اجتماعى 
و پیشرفت متناسب و هماهنگ اقتصادى، اجتماعى و حفظ تنوع 

فرهنگى اســت. توجه به این مفاهیم، دو تناقض عمده با صنعت 
منسوجات دارد؛ یک تناقض که وجوه صنعتى آن را دربرمى گیرد 
و تناقض دوم، متوجه جنبه هاى فرهنگى و اجتماعى این صنعت 
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و پیش فــرِض تولید انبوه و تغییرات پیوســته ى ُمــد، به منظور 
دستیابى به حداکثر تولید و کسب سود اقتصادى مبتنى است. در 
بخش حاضر، به بررسى این دو حوزه و تالش هاى صنعت نساجى 
براى پاسخ دادن به مؤلفه ى توســعه ى پایدار خواهیم پرداخت. 
ایده ى منســوجات زیست پایدار، مفهومى جدید نیست؛ اما تا 
این اواخر، توسعه ى صنعت نســاجى، با هدف تطابق با نیازهاى 
تولیــد و مصرف انبــوه، بر جنبه هاى کاهش هزینه و توســعه ى 
فناورى تولید متمرکز گشــته و قیمت پایین محصول و افزایش 
بهره ورى بر شــیوه ى کار تولیدکنندگان، فروشندگان و طراحان 
ســیطره داشته اســت. امرى  که در صورت فرهنگى آن به عنوان 
شــکل دادن به ُمدهاى متعــدد با هدف حفــظ نیازهاى تولید 
بازتاب پیدا مى کرد. از این رو تغییرات سریع و ایجاد خواسته هاى 
جدید براى مصرف کننــده و ایجاد ارزش از طریق تجدیدنظر در 
شیوه هاى طراحى، باعث شده که در ابتداى مطرح شدِن مقوله ى 
طراحى زیست پایدار، این امر نه به عنوان فرصتى نوین براى یک 
شــیوه ى کســب و کار، بلکه به عنوان رویکردى منفى و منتج به 
کاهش سودآورى محسوب شود (Allwood, 2008,1235). اما در 
دهه ى هفتاد میالدى، بحث ها پیرامون مســایل اخالقى و محیط 
زیســت در میان عموم رشــد نمود و به مرور در دو دهه ى بعد، 
به آگاهى عمومى بدل گشــت(Sanne, 2002, 275) و در حال 
حاضر، مقوله ى زیســت پایدارى در حوزه ى منسوجات، به واسطه 
بحران  زیســتى پیش ِرو و افزایش ســطح آگاهى در این زمینه، 
بــه یک موضوع عمومى بدل شده اســت. همچنین، طرح مفهوم 
مصــرف پایدار نیز به معناى بهره بــردارى و مصرف منابع، بدون 
ایجاد اختالل در فرآیندهــاى طبیعى آنها و یک اقتصاد پایدار و 
ســالم براى کارگران، جوامع، مصرف کنندگان و جامعه، توســعه 

 .(Jackson, 2003, 37) پیدا کرد
اولیــن تغییرات در حوزه ى انتخاب مواد اولیه رخ داد؛ انتخاب 
مواد خام، بخش اساســى از جنبه هاى پایدارى و [مؤثر بر تغییر] 
زیبایى شناسِى طراحى است (Chen, 2006, 248). این توجه به 
مواد اولیــه از منظر مصرف منابع، مصرف انرژى، میزان آلودگى، 
شــیوه ى فرآورى و توجه به افزایش ارتقاى ســالمِت درازمدت 
جامعــه و بالتبع موضوعى داراى بازتاب اجتماعى و مؤثر بر نظام 
ُمد و طراحى منســوجات است (Fletcher, 2008,4). بسیارى از 
برند هاى مشــهور پوشــاك جهان، رویکرد هاى زیست پایدار را از 
طریــق نوعى تحول طوالنى مدت دنبال مى کنند و با ایجاد نوعى 
نشان تجارى دوســتدار محیط3، ایجاد بسته بندى هاى سازگار با 
محیط زیست، مواد خام آلى، رنگ طبیعى، کاهش استفاده از چرم، 
خز و منابع طبیعى در معرض خطر، کاهش مصرف آب و استفاده 
از انرژى هاى تجدیدپذیر و همچنین فعالیت هاى اجتماعى در این 
حوزه، ســعى در ایجاد تصویرى از خود به عنوان یک مؤسســه ى 
 .(Grail Research,2010,16-20)دوستدار محیط زیست دارند
توجه به منســوجات زیست پایدار، به معناى استفاده از الیاف 
طبیعى نیســت؛ زیرا چرخــه ى فرآورى برخى الیــاف طبیعى، 
به واسطه ى استفاده از مواد شیمیایى داراى ضرر زیست محیطى، 

مشکالت زیست محیطى بیشــترى را نسبت به الیاف مصنوعى 
به همــراه دارد. در میان هر دو نوع مصنوعــى و طبیعى، تولید 
پلى پروپیلــن، الیاف ســویا، کتان، نایلون، پلى اســتر، اکریلیک، 
پنبه و ویســکوزها به ترتیب با مضرات زیست محیطى بیشترى 
همراه هســتند(…,Fletcher,1999) . عمل آورى پنبه از منظر 
آبیارى، برداشــت و آفت ُکش هاى مورد استفاده، مى تواند اثرات 
 Grose,)منفى زیادى بر ســالمت انســان و محیط داشته  باشد
2009,60) و یکى از معیارها، استفاده از مواد خام ارگانیک است 
که در کاشت آنها از هیچ نوع کود شیمیایى یا آفت ُکشى استفاده 
نشده اســت(Silas, 2007, 9). فرآیندهاى تکمیل پارچه مانند 
تمیزکارى، ســفیدکارى، رنگرزى و چاپ، که در خدمت مقاصد 
زیبایى شناسانه هستند؛ به واسطه ى سموم ناشى از فلزات سنگین، 
Fletcher, 2008, 95-) از عوامل مخرب محیط زیســت هستند

100). تکنیک هــاى رنگرزى متعارف طبیعى یا مصنوعى، مقادیر 
زیــادى آلودگى براى منابع آبى را بــه همراه دارند و حفظ رنگ 
Weizsack-) طبیعى مواد، کم ترین میزان ضرر را به همراه دارد

er,1997, 28). همچنیــن بخش اعظمــى از انرژى مصرفى نیز 
به تمامــى دوره بهره بردارى از محصول باز مى گردد که شــامل 
شستشــو، خشک و اتو کردن است و هرگونه تالشى براى کاهش 
آن مى تواند اهمیت داشــته باشد(…,Fletcher,1999).  دفع و 
تجزیه ى منســوجات مصرف شده نیز در بسیارى موارد با انتشار 
گازهاى آالینده همراه اســت و افزایش طول عمر یک محصول، 
 Braddock,1998,) مى توانــد از تخریب محیط جلوگیرى نماید
78). همچنین حجم باالى دیگرى از آلودگى، ناشــى از حمل و 
نقل محصوالت از کارخانه ها به خرده فروشــان است که در حال 
حاضر در حال جایگزین شدن با سامانه هاى متعدد تولید جهانى، 
به منظور نزدیک کردن ســاختار تولید و بازارهاى مصرف است. 
یکى دیگر از راهبردهاى توسعه ى پایدار نیز، توجه به تجارت 
عادالنه و کاســتن از واســطه ها و توجه به معیشــت کارگران و 
احترام به مصرف کننده براى بهره مندى از اجناس داراى کیفیت 
مطلوب از بُعد سالمتى و اقتصادى است. امروزه، از منظر صنعتى، 
جایگزینى روش هاى پیشــین با راهبردها و فناورى هاى زیستى 
 .(Black, 2009, 327)فاقد عوامِل مخرب محیط زیست ادامه دارد
در کل، مى توان نقشه ى راه مورد نظر براى بهبود زیست محیطى 
در حوزه منسوجات و ُمد را به صورت زیر بیان نمود: بهبود کارکرد 
زیســت محیطى از طریق طراحى پایدار و کاربرد الیاف مناسب و 
استفاده ى مجدد، بازیافت و مدیریت از طریق تغییر الگوى مصرف 
و تولید، ســازمان اقتصادى متناســب و کاهش مصرف انرژى و 
تولید گازهاى گلخانه اى، کاهش مصرف آب، کاهش بهره بردارى 
از آفت ُکش هــا، علف ُکش ها و مواد شــیمیایى در تمامى مراحل 
تولید و بازیافت و بهبود شرایط کار، شامل بى عدالتى تجارى، رفاه 
کارگران و استثمار آنهاســت (DEFRA, 2010, 2-3). از منظر 
فرهنگى نیز، امروزه برچســب هاى اطالعاتى بر روى پارچه ها به 
منظور نشــان دادن بهره بردارى از مواد مناسب، قابلیت بازیافت، 
تجارت عادالنه، فناورى زیســت محیطى و ســازگارى با محیط 
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 Moore, 2009,)زیست به منظور ایجاد اعتماد در مصرف کننده
228)، دادن بُعــد اخالقى به مصرف طیفــى از محصوالت و در 
Thomas, 2008,536-) تقابل قرار دادن دیگر محصوالت با آنها

537)، ضمن تشــویق مصرف کنندگان، دیگــر تولیدکنندگان را 
تشویق مى کند تا خواهان ارتقاى سیماى نام تجارى و محصوالت 

خود در این مسیر باشند. 

مد، نساجی و توسعه ی پایدار

مى تــوان دید که موارد مطروحه در بخش پیشــین، تنها در 
حوزه ى صنعت خالصه نمى شود؛ هرگونه تغییرى در صنعت، در 
صورت عدم روبرو شــدن با اقبال عمومى، محکوم به شکســت 
و تغییر رویکرد یا بازگشــت اســت. بنابراین، نوعى دگردیســى 
فرهنگى براى دســتیابى به منســوجات پایدار الزم است. این به 
معناى شناســایى جنبه هاى ُمد متداول و فرارفتن از آن اســت. 
بنابراین فرارفتن از ذائقه و سلیقه ى زیبایى شناسانه ى ترویج شده 
توسط ُمدهاى متغیر و اســتقرار یک زیبایى شناسى نوین، یعنى 
پاسخ دادن به سومین مقوله ى حاکم بر ساختار طراحى، الزمه ى 
ایــن امر خواهد بود. زیرا ُمد و پایدارى، در زمره مفاهیم متناقض 
هســتند. ُمد بر ســریع بودن و تغییر داللــت دارد؛ در حالى که 
پایدارى در مورد تولید منسوجات مورد استفاده در پوشاك، داراى 
رویکرد اخالقى و با اســتفاده از منابع تجدید پذیر و رویکردهاى 
.(Hethorn, 2008,129) داراى مســئولیت اجتماعــى اســت

طراحــى پوشــاك آمــاده از دهــه ى 1860م. آغــاز و در 
دهه ى1870م. فراگیر شد و با تغییراتى در کیفیت و مواد اولیه در 
قرن بیستم توسعه یافت. در دوره ى پس از جنگ جهانى دوم، با 
تغییرات در صنعت و تجارت، تولید لباس داراى ابعادى بین المللى 
شــد و بر تغییر مفهوم مصرف و تولید منسوجات و پوشاك تأثیر 
نهاد. ُمد و پوشــاك را باید مفاهیمى مجزا از یکدیگر برشــمرد؛ 
لبــاس مفهومى مادى و ُمد غیرمــادى و یک فرآیند، محصول و 
صنعت فرهنگى است که ابعاد زیبایى شناختى و رفتار پوششى ما 
را شــکل مى دهد (Craik, 2009, 32) و فارغ از میزان ماندگارى 
یا گذاریى، همواره با مفهوم بدیع بودن پیوند خورده است و به این 
معنا مى تواند براى مقوله ى پایدارى مسأله ســاز باشد. ُمد، پیش 
از اینکه با چرخه ى واقعى مصرف ارتباط داشــته باشد، با تغییر 
و دور انداختن به منظور تولید مجدد همراه اســت. مد به اشتهاى 
ذاتى انسان براى نوآورى برمى گردد و با مسایلى همچون هویت، 
تعلق، خالقیت و اخالق مرتبط نیست. ُمدها غالباً از ترکیب موارد 
مختلف به منظــور تهییج مصرف بهره مى برند و اگر شــاکله ى 
همه ى آنها را بنگریم، حجم تغییرات کاذب، بیش از خالقیت هاى 

 .(Fletcher, 2003, …)دایمى و پایدار در این حوزه است
عالوه بر این ُمد، تنها در صدد تغییر شــیوه ى پاسخ به ارضاى 
نیازهاى اساسى نیســت؛ بلکه ابزارى قدرتمند در شکل دادن به 
بیان شــخصى است. ُمد در دو بخش عمده  فعالیت دارد؛ مد هاى 
متعالى، بــا محصوالت گران قیمت، کیفیت باال و نشــانگر نوعى 

جایگاه اجتماعى، که با روند کند و آرام، توســعه ى خود را دنبال 
مى کنند و نیز مد ســریع4، یعنى مدهاى گذرا، ارزان قیمت و در 
دســترس عموم. سیطره ى ُمد ســریع، بر تمامى بخش هاى این 
صنعت قابل مشــاهده اســت. امرى که با خود، هزینه هاى منفى 
بسیارى براى جامعه و محیط زیست دارد و با مشکالتى همچون 
واردات انبوه براى کشــورهاى فاقد توان رقابت، کاهش مشــاغل 
داخلى و شــرایط ناعادالنه ى کار جهانى به منظور کاهش قیمت 
محصوالت مد ســریع پیوند خورده است. صرف نظر از مشکالت 
اقتصادى و اجتماعى، حجم زیادى از پارچه هاى مورد اســتفاده، 
فاقد کیفیت و بازدهى الزم بوده و امکان بازیافت بسیارى از آنها 

.(Hammerschmidt, 2009, 50)وجود ندارد
بنابرایــن، مى تــوان دید کــه طراحى در حــوزه ى پایدارى 
منســوجات، امرى وسیع تر از معناى زیبایى شناسِى بصرى صرف 
اســت و یک طراح با کار خود باید نگرش مردم به جنس و بافت، 
محصــوالت بازیافتى، نگهدارى لباس، ارزش هاى اجتماعى تولید 
و... را نیز به عنوان عواملى مؤثر بر تمایل مردم به پایدارى بازتاب 
داده و ترویــج نماید تا از این طریق بــه محرك و پیش برنده ى 
تغییرات اجتماعى الزم براى این حوزه بدل گردد. این به معناى 
تغییــر موقعیت طراحى پارچه از دنیــاى پیچیده، خالق و تحت 
ســلطه ى مصرف ُمد، به ســمت یک فرهنگ زیبایى شناسانه از 
ارزش هاى زیست پایدار است (Fletcher, 2008, XI).  از این رو، 
یکــى از ویژگى هاى طراحى زیســت پایدار در ســا ل هاى اخیر، 
افــزودن اخالقیات به زیبایى و جایگزین ســاختن این دو واژه با 
هم، از طریق تغییر ســیماى محصوالت و ارایه سیماى متناسب 
با این مفاهیم بوده اســت (Hosey, 2012, 2) زیرا دامن زدن به 
نوآورى در زمینه ى اقتصاد پایدار، معطوف به دگردیســى مسایل 
اجتماعى و جایگزینى چرایى نیاز مصرف کننده، به جاى چیستى 
نیاز به محصول و دالیل عمیق عاطفى، روانى، اجتماعى، فرهنگى 
 Verganti, 2009,) و ســودمندگرایى اخالقى در میان آنها است
203). امرى که ضمن دگردیسى شیوه ى زندگى افراد، به شیوه ى 
نوینى از طراحى پایدار نیز منجر خواهد شــد و به واســطه آن، 
طراحى زیســت پایدار، توان مقابله با طراحى ُمد ســریع و تولید 
انبوه منسوجات غیر زیست محیطى و برآورده سازى نیازهاى بازار 

 .(Gardner, 2008,15) را خواهد یافت

راهبردها و رویکردهای طراحِی  
منسوجات پایدار

برخــى از متفکرین و طراحان حوزه ى طراحى منســوجات و 
لباس ســعى نموده اند تا با اتخاذ راهبردها و رویکردهایى، نگرش 
بــه ُمد را در جامعــه تغییر داده و نوعى شــیوه ى متفاوت را به 
عنــوان  جایگزیــن افزایش مصرف به عنــوان مهم ترین محرکه 
اقتصادى آن کنند. برخــى از رویکردهاى آنها معطوف به تغییر 
فرهنگ از طریــق طراحى و تولید ارزش هاى نوین اســت؛ زیرا 
یکــى از روش هاى مــورد توجه رویکردهاى پایدار، رســیدن به 



69

نوعى تغییــر در نگرش طراحى و یک طرز تفکر جدید در روابط 
میان طراحــان، تولیدکننده و مصرف کنندگان اســت. تغییرى 
راهبــردى در الگوى مصرف و توجه به اینکه چه خدماتى را باید 
به مصرف کنندگان ارایه کرد (Perrels, 2008,15). به این معنا 
که شناســایى تقاضا و تجربه ى کاربر و تجدیدنظر در ارزش هاى 
وى، به عنوان عامل اصلى اى عمل مى کند که تغییرات در صنعت 
پوشاك را موجب شده و برنامه ریزى هاى متداول جهت طراحى را 
 Markides,1997,) در مسیر توسعه پایدار به حرکت در مى آورد
22). بنابراین طراحى زیســت پایدار را مى توان تالش در راستاى 
طراحــى محصوالت دوســتدار محیــط زیســت و داراى جنبه 
فرهنگى و زیبایى شناســانه اى دانســت که تالش دارد الگوهاى 
مصرفى جوامع را در راســتاى انطباق بــا این اهداف تغییر دهد.   
در هنر پسامدرن، مقوله زیبایى شناسى دچار دگرگونى بسیارى 
شده و به تبع ماهیت این هنر، ماهیتى هستى شناسانه یافته است. 
اخالق، مهم ترین عامل موجود در بطن گفتمان زیبایى شناســى 
نوین و مهم ترین مقوله ى الزم براى آموزش است. نقش طراحان 
در طرح یــک گفتمان آموزش براى مصرف کننــدگان در مورد 
شرایط تولید یک محصول، به منظور تغییر منظر زیبایى شناسانه 
آنها و نوع تحول اجتماعى از اهمیت بسیار زیادى برخوردار است؛ 
زیرا میزان ســطح آگاهى یکى از متغیرهاى مهم درمورد تمایل 
مصرف کنندگان به خرید یک محصول زیســت پایدار محســوب 
مى شود (Tevel, 2013,10) و این به معناى درك وى از هستى 
و جهان متغیر است و هدف از آن، ایجاد ارزش هاى نهادینه اى در 
مصرف کننــدگان این گونه محصوالت، به عنوان  افراد اخالق گرا و 
متعهد به ارزش هاى زیست محیطى، داراى درك از ثروت محیط 
 .(Gilg, 2005, 502) زیســت و ارزش هاى بشردوستانه اســت
یکــى از رویکردهاى فلســفى در این زمینــه، مربوط به آرنه 
ناس5، فیلســوف نروژى و بنیانگذار ”بوم شناســى عمیق“6  است 
که مروج نگرش هاى غیرســودجویانه جوامع انســانى نسبت به 
محیط زیســت و احترام به ارزش هاى ذاتى آن و پذیرش جهان 
به مثابه تعادل ظریفى در روابط پیچیده ى موجودات وابســته به 
وجود یکدیگر اســت. بنابراین انسان نباید خود را وجودى برتر از 
طبیعــت پیرامون و بهره بردار آن بداند. در این فلســفه، نوعى از 
اخالق زیســت محیطى، از جمله زندگى ساده به عنوان فلسفه اى 
 .(Barry, 2002, 161) بنیادى براى زیســتن مطرح مى گــردد
در اندیشــه ى وى، تجربه ى زیبایى طبیعت از منظر گشــتالتى7  
و درك هــر ارگانیســم از خود، به عنوان جزیــى از کل طبیعت، 
اهمیت بســیارى در تجربه ى روزمره و زندگى پایدار دارد. به این 
ترتیب، زیبایى شناســى به گامى براى عمل اخالقى زیست پایدار 
بدل مى گردد که در آن زیبایى شناســى عمیــق گامى براى آن 
محســوب مى شود و انســان را دوباره در جهان مستقر مى سازد 
(Lynch,1996, 159). ایــن به معناى نوعى اســتقرار رابطه ى 
معنادار میان جهان و انســان است که در آن مغایرت طبیعت و 
انسان، تخریب ناشى از عقالنیت ابزارى و سودجویانه، جاى خود 
را به آشتى میان انسان و طبیعت مى دهد. این امر در درون خود 

باورهاى فرهنگى، دانش و نگــرش ما به جهان را بازتاب خواهد 
داد و جهان خــود را به مثابه یک تجربه ى کلى ارایه خواهد کرد 
که شــاید بتوان آن را با نگرش پدیدارشناسانه هایدگر8 مترادف 
دانســت؛ زیرا اندیشه ى وى بر بوم شناســى عمیق و نگرش هاى 
اخالقى آن تأثیر زیادى بر جاى نهاده اســت و او و تئودور آدورنو9 
ادعا داشتند که تجارب زیبایى شناسانه، یک نیروى بالقوه را براى 
توسعه ى اخالقیات فردى و توسعه ى سپهر اجتماعى پدید مى آورد. 
یکــى از موارد مهم در بحث هایدگــر در این زمینه، نگاه وى 
به مقوله ”روزمره گى“ اســت. از منظر او انســان یا به تعبیر وى 
دازاین10، اســتقالل ندارد و همواره دستخوش تصاحب از سوى 
دیگران اســت و در نتیجه آن، بودن به من - با دیگران - هستم 
تغییر یافته و او وجود خود را در میان جمع گم مى کند. این حالت 
استبدادى ولى ناآشــکار دیگران باعث مى شود که او در زندگى 
روزمره خود، هســتى11 خود را با توده اى فاقد هویت و تشخص 
فردى یکى مى ســازد. به بیان ساده تر هایدگر تعبیرى فلسفى از 
فرد رها شــده در تــوده اجتماعى فاقد تشــخص را عاملى براى 
دورى شخص از تفکر به وجود و هستى خود و فرو افتاده در دام 
روزمرگــى مى داند. او با وام گرفتن از که یرکه گور12، راه رهایى از 
این وضعیت را دستیابى به هستى اصیل و وحدت مى داند، امرى 
که باعث مى شــود تا فرد براى کاهــش اضطراب هاى وجودى13 
خود، به درون جمع باز نگردد و هستى خود را در همراهى با آنها 
نبیند. آنچه در نگاه هایدگر نگرشــى وجودى است، در اندیشه ى 
آدورنو، بُعدى اجتماعى مى یابد. او نیروهاى اســارت زاِى افراد را، 
روند مفرط ماشینى شدن کار صنعتى، یکدست شدن محصوالت 
و یکنواخت شــدنى مى داند که فرهنــگ را به نوعى تفریح بدل 
ساخته و به جعل و تولید افکار عمومى مى پردازد که تصمیم گیرى 
مستقل و آزادى عمل را از افراد بشر سلب مى کند. آدورنو، صنعت 
فرهنگ معاصر را ابزارکــورى خردگرایى و تخریب گر طبیعت به 
 منظور فروش و شادکامى تجارى مى داند؛ امرى که تصمیم گیرى 
مســتقل و آزادى عمل را ســلب و لذت آسان ناشى از مادیات و 
 .(Keitsch, 2011, 2-5) اهلى بودن را جایگزین آن ساخته است
هایدگــر در تقابــل با مســأله ى تکنولوژى مــدرن که ما را 
به واســطه ى کمیت پذیر دانســتن همه چیز، به ســمت سرورى 
طبیعت ســوق مى دهد و در تقابل بــا آن، نیروى نجات بخش را 
به گونه اى مبهم، هنر مى داند. این فعلیت و گشــودگى اثر هنرى 
اســت که از نگاه او با فناورى و صنعت متفاوت اســت که در آن 
شــئ موجب به عیان درآمدن نمى شود و به این ترتیب است که 
مى تــوان میان آفرینش هنرى و دیگــر مصنوعات تمایز گذارد و 
آنها را تغییرى در هســتنده ها و نه هستى دانست. از منظر او، ما 
در عصرى زندگى مى کنیم که فن، تســلط یافته است و هنر باید 
طالیه دار مقابله سرنوشت ساز با ذات تکنولوژى باشد. هنرى که 
از منظر وى نه شــئ، که نوعى فعلیت است و همچون ابزارى در 
دســت براى افتتاح هستى است. همان گونه که وجود انسانى نیز 
در نزد وى نه به واســطه ى حیوانیت او، بلکه به واســطه ى فعلیت 
انسان در مقام دازاین، یعنى تجلى و مدرك هستى قرار دارد. اثر 
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هنرى، وقوع حقیقت است و جهانى را پدید مى آورد که او زمین 
مى نامــد و از منظر وى، این اثر هنرى اســت که اجازه مى دهد، 
زمین، زمین باشــد و درك جهان به واسطه ى خصیصه ى فعلیت 
اثر هنرى است و نه شــیئیت آن که این امر در تمثیل هاى او از 
کفش هاى روستایى که سپهر اجتماعى را عیان مى سازد، یا معبد 
کــه معانى فرهنگى، اخالقى و روحــى را در خود دارد و پل که 
 ،(Keitsch, 2011,7-8) زمین و منظر را به آشــکارگى مى آورد
آشکار است که تعابیر وجودى وى از زمین و مکان و ایده ى او در 
مورد سکنى گزیدن در آراى آرنه ناس، به منظر بوم شناختى بدل 

 .(Stefanovic, 2000,117) شده است
آدورنو نیز هنر را راه حل این بى هویتى دانســته و آن را ابزارى 
براى تغییر شیوه ى زندگى و افکار جدید مى داند. از منظر وى، آثار 
هنرى افراد را مســتقل ساخته و در مقابل دستکارى هاى صنعت 
فرهنگ مصون مى ســازد. همچنین او تجربه ى زیبایى شناختى 
از هنر و طبیعــت را به عنوان پادزهر زندگــى ابزارى و رهیافت 
دســتیابى به هویت سرکوب شــده و فرصت جدید تفکر و تغییر 
شــیوه ى زندگى و افکار جدید و تبدیل شــدن به وجود مستقل 
مى داند. هنر و زیبایى غیرقابل دسترس طبیعت، قادرند به مقابله 
بــا روند خود تخریبى عقالنیِت ابزارى و زیبایى شناســى مصرف 
انبوه منجر شــوند و آشــتى با آنها منجر به نجــات درونى افراد 

.(Keitsch, 2011,12)مى گردد
این موارد را باید در زمره راهبردهاى کلى دانســت که امروزه 
آثار طراحان منسوجاِت طرفدار محیط زیست را هدایت مى کند. 
آنها درصدد آشــتى مجدد انســان و طبیعــت، از طریق تغییر 
تجربه ى هویتى هســتند که امروزه در دام روزمرگى ُمد گرفتار 

شده اســت. این هنر نه با قصد برآورده ساختن نیازهاى صنعت، 
که درصدد فتح و آشــکارگى هســتى از طریــق ایجاد تجربه اى 
متفاوت اســت و به مصرف کننده امکان بروز خود و دستیابى به 
نگرش شخصى خود، پیرامون هســتى را اعطا مى کند. هدف، از 
میان برداشــتن تمایز میان انسان و طبیعت14 و  نوعى همکارى 
براى ایجاد تجربه اى اخالقى و زیبایى شناســانه براى وى اســت. 
امرى اســت که به عقالنیِت ابزارى سودجویانه و زیبایى شناسى 
کاســب کارانه پایان داده و آشــتى میان طبیعت و انســان را در 
قالب اثرى زیبایى شناســانه به نمایش مى گــذارد. به این ترتیب 
منسوج از ساحت یک شــئ، به بخشى از بیان هستى شناسانه ى 
فرد از خود بدل گشــته و بُعدى اخالقى مى یابد. در این اندیشه، 
مکان یا زمین، براى مــا مفهومى اخالقى مى یابد و جاى خود را 
به رابطه ى میان انســان و جهان بدل مى سازد. ترویج آگاهى از 
روابط هستى شناسانه و معناى مشترك براى توسعه ى پایدار که 
 Stefanovic,) جایگزین رویکردهاى اتفاقى یا فــردى مى گردد

.(2000,175
اولیــن رویکرد برخى از طراحانى کــه قصد دارند تا خالقیت 
را وارد عرصه ى طراحى پایدار نمایند، بهره بردارى از منســوجات 
داراى مــواد آلــى یا مواد تجدیدپذیر اســت. کاربــرد مواد خام 
در منســوجات و اســتفاده از تکنیک هایى متفــاوت براى تولید 
منسوجاتى اســت که بتواند منظر و زیبایى شناسى طبیعى را در 
معرض دید بیننــده قرار دهد. حضور ماده ى خام و تکنیک هایى 
که بیشتر بر جایگزینى بافت و کیفیت طبیعى منسوج، به عنوان 

ابزارى براى طراحى بصرى محسوب مى شود. 
آثار هنرمند ژاپنى ریکو ســودو15 (تصویر1) سعى در استفاده 

تصویر 1- آثار ریکو سودو در موزه هنرهای معاصر نیویورك.
(www.moma.org،1392/4/15) :ماخذ
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از مواد خام براى بدل ســاختن به منســوجات دارد. استفاده از 
حرارت و استفاده از خواص ماده طبیعى براى تغییر فرم در مقابل 
حرارت، خصوصیات کشسانى و تغییر فرم الیاف، استفاده از پر و 
گره زدن به عنوان خصوصیــات طبیعى نخ براى گره خوردن، به 

ابزارى براى طراحى منسوجات بدل شده اند. 
توجه به زیبایى بصرى از منظر مصرف کننده مانند ســبک و 
رنگ مناســب، اهمیت زیادى دارد و نقــش طراحان را در ایجاد 
 Sherburne,) مد ســازگار با محیط زیست برجسته مى ســازد
10-2008,8). در این راستا، برخى از طراحان سعى در جایگزین 
نمودن تکنیک هاى متداول رنگ آمیزى با تکنیک هاى دیگر دارد. 
بکى ارلى16، هنرمند انگلیســى از روش هایــى با کمترین میزان 
استفاده از مواد شیمیایى، همانند استفاده از آتش یا چاپ نقوش 
طبیعى بــه کمک گیاهان یا منســوجات بازیافتى از بطرى هاى 
پالســتیکِى داراى توان جذب نور و ایجاد نقوشــى بر روى خود 
 Steed,) هستند (تصویر2)، براى طراحى هاى خود بهره مى گیرد

.(2012,17
روش دیگر، بارور ســاختن ارزش هاى نهفته در درون جوامع، 
از طریق بازگشــت فرهنگى اســت. امرى که قادر است تا برخى 
از ارزش  هاى نهفته درون جوامع را بارور ســازد و محصوالت مد 
روز و مرســوم را با نمونه منسوجات تولید شده به روش سنتى، 
جایگزین نماید. منطقه گرایى و توجه به بوم و فرهنگ آن، پادزهر 
ناپایدارى اســت؛ زیرا در این جوامع، مــردم تأثیر اعمال خود بر 
 Fletcher, 2008,) محیط را دیده و پذیراى این امور خواهند بود
146-141). توسعه ى سیستم هاى کوچک تولید در درون جوامع 
هــم، عاملى براى مقابله با حجم باالى آلودگى ناشــى از حمل و 
نقل در درون جوامع است و هم امکان پدیدآوردن تنوع در تولید 
را فراهم مى ســازد. امرى که هم توانایى غلبه بر ُمد را دارد و هم 
مى تواند پارچه را به میزان مورد نیاز و متناسب با کارکرد محدود 
تولید نماید و امرى در راســتاى تولید بافت متناسب با الگوهاى 
مورد استفاده در لباس یا مبلمان، به معناى کاهش ضایعات است 

تصویر 2- آثار هنرمند انگلیسی بکی ارلی.
(www.upcyclingtextiles.net ،1392/4/25) :ماخذ

تصویر3- آثار جیمز دانلد، طراح و بافنده اسکاتلندی.
(www.thistleandbroom.com ،1392/4/22) :ماخذ

و امکان ترکیب فرآیندهاى طراحى بصرى و فنى را مى دهد. این 
یک روش بســیار کهن در بسیارى از جوامع است؛ به عنوان مثال 
یک سارى هندى از یک قطعه پارچه ى بدون اتالف ساخته شده 
اســت و در حال حاضر نیز امکان این امر با اســتفاده از الگوهاى 

 .(Rissanen, 2008, 200-204) کامپیوترى وجود دارد
جیمز دانلد17، هنرمند اسکاتلندى، با بهره گیرى از سنت هاى 
پارچه هاى چهارخانه اســکاتلندى، محصوالتى متناسب با کاربرد 
آنهــا مانند لباس، روســرى و شــال تولید مى کنــد (تصویر3). 
آثــارى منحصر به فــرد و گران قیمت که فاقــد هرگونه دور ریز 
و مواد مصنوعى اســت. حرکت به ســمت صنعت دســتى، یک 
روش ارزشــمند براى ترکیب مهارت، خالقیت، هنر، احساسات 
و فرآینــد تولیــد اســت و بــه فرم هــاى بدیعى بــدل خواهد 
گشت(Steed,2012,18-19). همکارى با صنعت گران متخصص 
و تولید مجموعه اى از تخصص هاى مربوط به تولید دستى الیاف 
به صورت قالبدوزى، تکنیک هاى چاپ دســتى و چاپ دیجیتالى 
و برش لیزرى، زمینه ى بســیار مهمى در احیاى مجدد شــرایط 
 Manzini,) ســنتى و فرهنگى کار در درون سیستم تولید است
2005,7). امرى که به تعداد زیادى از کســب و کارهاى کوچک 
خالق در درون یک شــبکه اجازه مى دهد تــا از طریق تولیدات 
سازگار با محیط زیست و با حمایت از نیروى کار، به مجموعه اى 
 .(Schore, 2002,57) از کارهاى نفیس و باارزش دســت بزنند
بســیارى از این طراحان، از شــیوه ى ســفارش گرفتن از طریق 
اینترنت و تولید متناسب با نیاز بازار براى تولید موردى و کاهش 
ضایعات و افزایش ارزش محصول به روش جذب مخاطب از طریق 

تبلیغ ُمدهاى زیست پایدار و منحصر به فرد  بهره مى گیرند. 
یکى از ابزارهاى دیگر براى مقابله با ُمد، بهره بردارى از سنت هاى 
یک جامعه در تعمیر، بازیافت و استفاده ى مجدد از پارچه ها است. 
در پژوهشــى در هلند با هدف برنامه ریزى راهبردى خانواده هاى 
پایدار در سال 2050م.، در حوزه ى لباس، تعداد اندك، کیفیت باال، 
منحصر به فرد بودن و تعمیرپذیر بودن در زمره ى موارد مهم تلقى 
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شــده بود (Bras-klapwijk, 2000, 2). توجه به تعمیر و خدمات 
در این زمینه در مورد منسوجات به عنوان امرى براى افزایش ارزش 
آن تلقى شده اســت. این امر از آن رو حایز اهمیت است که مصرف 
جدیــد و جایگزین نمودن را، با تعمیر مجدد جایگزین مى ســازد 
 Palmer, 2001,) و چرخه ى حیات منســوج را افزایــش مى دهد
234). توجه به بازیافت شامل موارد قابل بازیافت و استفاده از مواد 
بازیافتى مى شود؛ امرى که به کاهش مواد زاید براى محیط زیست 
مى انجامد (Hawley, 2009, 185). اســتفاده ى مجدد از ضایعات 
پارچه ها و تولید چهل تکه از آنها، احیاى یکى از سنت هاى خالقانه 
 Savageau,) براى اســتفاده ى مجدد از ضایعات منسوجات است
63 ,2011). طراحى و ترویج منســوجات بــراى بازار ُمد، پارچه و 
منسوجات براى بدن مى تواند عملکردى، ُمد روز، نمادین یا ترکیبى 
از این سه باشد (Lynas, 2010, 61). تولید دستى مى تواند بخشى 
از فرآیند تولید منسوجات پایدار باشد و به عنوان یک بیان نمادین 
و تقابل با نمونه هاى انبوه معاصر، دلبستگى نسبت به یک پوشاك 
را تقویت نماید. همچنین این روش براى افزودن جزییات منحصر 
به فرد به یک پارچه یا جامه و تأکید بر فردیت و همچنین کیفیت 
بهتر را تضمین و ابزارى براى افزایش ویژگى حســى و انحصارى 
بودن یــک محصول و به عنــوان یک ســرمایه گذارى اقتصادى 
محســوب شــود (Clark, 2008, 440-441). استفاده از ساختار 
بافت براى تولید فرم هاى پیچیده به وسیله ى کامپیوتر و یا به طور 
مستقیم بر روى بدن مانکن، مى تواند فرم هاى سه بُعدى و استفاده 
از ضایعات را به عنوان قطعه هاى الگوى پوشاك جدید مورد توجه 
قرار داده و امرى اقتصادى و زیست محیطى باشد. این شیوه اى براى 
نوآورى در ُمد با توجه به کاربرد ضایعات است و به واسطه ى درجات 

باالى پیچیدگى، ســایه ها و بافت هاى متفاوت ارزش بسیار زیادى 
را دارد (McDowell,198,62). این امر از گذشــته نیز رواج داشته 
و چهل تکه ایرانى و لباس یونانى و کیمونوهاى ژاپنى بســیارى به 
این شیوه تولید مى شده اند (Rissanen, 2005, 2). در این شیوه 
با توجه به نیازهاى پارچه ى جدید از منظر طراحى، وزن، تزیینات 
و رنگ، طراح از طریق جداســازى قطعات پارچه پیشین و کاربرد 
پارچه هاى آلى و بازیافت برخى از لباس هاى مصرف کننده به یک 
پارچه ى جدید و منحصر به فرد دســت پیدا مى کند که به واسطه 
بازیافت، راه حلى سازگار با محیط زیست و به دلیل منحصر به فرد 
 .(Fletcher, 2007,4) بودنش، در راستاى ابداع ُمد قرار مى گیرد

آثــار آالبامــا چانین18 (تصویــر4) ســعى در بازیافت مجدد 
پارچه هاى مصرف شده از طریق ایجاد چهل تکه هاى مدرن دارد. 
تفاوت عمده در تغییر زیبایى شناسانه ى آنها در استفاده از فرم هاى 
طبیعى و آمیبى شکل یا فرم هاى سنتى ملهم از گیاهان، به منظور 
توســعه ى خالقیت در یک روش سنتى اســت. حضور طراحان 
آموزش دیده و خالق، یکى از روش هاى نوآورى در منســوجات 
پایدار است (Breward, 2003, 50). در این شیوه در درون یک 
خیاط خانه ســنتى، از ترکیب روش هاى ســنتى و مدرن، نوعى 
آزمایش گرى و تجربه با مواد، فرم و آرایه هاى پارچه رخ مى دهد 
 .(Steele, 2000, 2) تا به کشــف ایده هاى جدید منجر شــود
از منظر کاربرد منســوجات در ُمد نیــز، یکى از راه هاى مقابله 
با آن، توجه به لباس هاى موســوم به کالسیک است که در دوران 
طوالنــى و با کیفیــت و قیمت باال عرضه مى شــوند و براى بیان 
وضعیت، هویت و شــخصیت به کار مى رونــد. در حالى که ُمدهاى 
کوتاه، غالباً افزونه هایى هســتند که ُمد کالسیک را در دوره هاى 

تصویر4- آثار هنرمند آمریکایی آالباما چانین.
(www.alabamachanin.com،1392/4/20) :ماخذ
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تصویر 5- نمونه پوشــاك حاصل همکاری مصرف کننده و طراح با اســتفاده از 
لباس های قدیمی مصرف کننده.

(www.trashfashiondiscoveringnewways.wordpress.com،92/4/20) :ماخذ

کوتاه طبقه بنــدى مى کنند. این امر کمک زیادى به شناســایى 
لبــاس رضایت بخش در مقابله با ُمد دارد. زیرا دســتیابى به طول 
عمر بیشــتر براى محصوالت، از عامل بســیار مهمى به نام طول 
عمر روان شناســانه بهره مى برد؛ به این معنا که اشیایى که مردم 
از آنهــا اســتفاده مى کنند، براى آنها اشــیایى باارزش به شــمار 
مى رود(Hinte,1997,19). پیوند عاطفى قوى بین پوشنده ى لباس 
و پوشــاك مى تواند باعث شود که وى بسیارى از نواقص یک اثر را 
نیز پذیرا گردد. انحصار، یکى از راه هاى کلیدى ایجاد پیوند عاطفى 
است و طوالنى تر کردن عمر یک محصول است که مى تواند به طور 
سنتى، یعنى سفارش خیاط خانه اى و تصمیم گیرى مصرف کننده 
براى اســتفاده از طراحى و استفاده از جزییاتى متناسب با تفسیر 
وى از پوشــش و بدل ســاختن آن به یک لباس منحصر به فرد و 
رضایت بخش باشد. البته، دستیابى به رضایت امرى پیچیده است. 
زیــرا معیارهاى متفاوتى براى افراد وجود دارد و به ذهنیت فرد از 
جامعــه بر مى گردد. همچنین رضایت اولیه و رضایت درازمدت در 
تقابل با هم قرار دارند و براى برخى، دستیابى به یک مارك خاص، 
رضایت آنى و کیفیت خاص چرخه، لذت پایدار و طوالنى استفاده 
را به همراه دارد و آنها را به کالســیک هاى شــخصى آن فرد بدل 
مى سازد. بنابراین یکى از عوامل تغییر دادن ُمد، تشویق به فردیت 
و تنوع ســبک اســت (...,Fletcher, 2003). یکى از نیازها، تغییر 
ُمد کســب و کار است که در آن شناسایى مصرف کننده و نحوه ى 
شکل دادن به ارزش و طول عمر محصول و ایجاد یک فرآیند است 
که در آن کاربر، نقشــى فعال و مستمر در طراحى محصول بیابد 
و از طریق آن کســب رضایت نماید (Park, 2008,100). این امر 

امکان توســعه ى نوعى از کیفیت خاص زندگى مصرف کننده ها به 
ارزش را فراهم مى ســازد و او را به جاى مصرف کننده ى ارزش، به 
خالــق آن بدل مى ســازد(Mont, 2002, 243) . ارزش مربوط به 
طول عمر مصرف، در زمره مواردى اســت که بر احساس رضایت 
عمیق مصرف کننده و توجه به پایدارى، مؤثر خواهد بود و توانایى 
تغییر ماهیت رقابــت را دارد (Niinimaki, 2011,1882). طراحى 
مشــارکتى19 یک شیوه ى فعالیت در زمینه ى طراحى، براى ایجاد 
نقش فعال براى مصرف کننده اســت. در این ایده، کاربر لباس در 
فرآیند طراحى دخیل شــده و نوعى ایده ى منحصر و مطابق نظر 
خود را توسعه مى دهد (تصویر5). این امر در این فرآیند مشارکتى 
مى تواند یک رویکرد شفاف نگرش ها مؤلفه هاى فرهنگى، سیاسى 
 Fletcher,) و زیســتى کاربر بر تولید محصول نهایى موثر باشــد
188-185 ,2008). زیــرا افزایش چرخه ى عمر یک منســوج از 
طریق افزایــش ارتباط میان کاربر و محصــول و تأثیر مصرف، از 
طریق پاســخ گویى یک محصول به نیازهاى عمیق تر و شاعرانه تر  
انســان و تبدیل یک امر تکنولوژى محور به بخشى غنى از حوزه ى 
تعامالت و تجربیات بادوام و تبدیل آن به یک اثر هنرى که نوعى از 

.(Chapman, 2005, 24)همدلى را بر انگیزد، وابسته است
ورود مصرف کننده به حوزه ى شــرایط کارى و همکارى وى در 
تولید و واگذار نمودن بخشــى از فرآیند تولید به وى، ضمن اینکه 
او را با مســایل پشــت پرده ى یک صنعت و دغدغه هاى آن آشنا 
مى سازد، به بخشى از فرآیند تفریحى وى بدل شده و ارتباط میان 
وى و محصــول را افزایش مى دهــد (shaeffer, 2001, 63). این 
موارد را باید در دل اندیشــه اى جاى داد که در آن طراحى آرام20 

زیبایى شناسى رویکردهاى زیست پایدار در طراحى منسوجات
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تصویر6- نمونه هایی از پارچه تیوك.
(www.tyvek.materialconcepts.com،92/8/20) :ماخذ

به عنوان جایگزینى براى طراحى ســنتى مطرح مى شــود و تمام 
تالش در این شــیوه، پاسخ دادن به نیازهاى واقعى مصرف کننده، 
به جاى تحمیل ایده هاى طراحان به وى اســت. یکى از شــیوه ها، 
حرکت به سمت ُمد آرام اســت؛ امرى که در مقابل ُمد سریع، نه 
تنها از منظر ســرعت زمانى، بلکه از طریــق ارج نهادن به منابع 
محلى، اقتصاد توزیع و کاهش واســطه ها و محصوالت ســازگار با 
محیط زیســت اســت (Fuad-Luke, 2005, 3) که در آن شاید 
روش لباس مرمت شده یا جراحى مجدد لباس توسط یک خیاط 
ماهر، براى دستیابى به لباســى تازه به منظور توسعه ى چرخه ى 
محصول و ایجاد نوعى ارزش فرهنگى از طریق آن، یک شــیوه ى 
Clark, 2008, 435-) مصرف و صرفه جویى در منابع کلیدى باشد

438). همه منســوجات و مد، با وجود استفاده هر چند طوالنى، 
داراى طول عمر مصرف هســتند و پــس از آن لزوم کنارگذاردن 
آنها احســاس مى شــود. در این زمان، فروش مجدد آنها در قبال 
لباس هاى دســت دوم که یک ســنت طوالنى اهداى لباس ها به 
زیردســتان را در درون خــود دارد  (Palmer, 2001, 234)، یــا 
استفاده از آنها در بافت هاى مختلفى مانند نمونه تیِوك21 شرکت 
دوپونــت22 (تصویر6) یا دیگر شــرکت ها که پارچه هــا را در کنار 
یکدیگــر پرس نموده و با رنگ آمیــزى و کار بر روى آنها، آن را به 
مواد اولیه ى جدید براى استفاه در ساختمان، مبلمان یا لباس هاى 
 .(Walker, 2006,44) جدید بدل مى ســازد، مى تواند مفید باشد
همچنین، احســاس راحتى در افزایش اســتفاده ى ما از یک 
محصــول تأثیر زیادى دارد. عدم رضایت از یک محصول به دلیل 
کیفیت پایین و آســیب پذیرى، مهم ترین عامل دورانداختن آن 
است. چند منظوره بودن، عامل دیگرى است که مربوط به اصول 
کفایت و کارایى است؛ بر خالف رویه ى معمول طراحى لباس هاى 
مختلف بــراى زمان  و موقعیت هاى گوناگــون، لباس هایى که با 
شرایط مختلف سازگارتر هســتند. این امر اجازه مى دهد لباسى 
داشته باشــیم که داراى طول عمر روانِى بیشترى نسبت به یک 

لباس طراحى شده براى اهداف خاص است و این امر بهینه سازى 
در بهره بردارى از منابع و کاهش مصرف است. 

با توجه به موارد بیان شده مى توان گفت که نگرش هاى عمومى 
در  طراحى این دوره شــامل دو جنبــه، یعنى بهره بردارى از مواد 
غیرمضر براى محیط زیست از یک سو و در بعد دیگر تالش براى 
تغییر فرهنگ زیبایى شناسى متغیر ناشى از پدیده تولید و مصرف 
انبوه با نگرش هاى زیبایى شناسانه اى است که داراى بُعدى اخالقى 
و مبتنى بر شناخت عمیق مصرف کننده از محیط زیست و ایجاد 
ارزش براى مصرف محصــوالت یا بازیافت برخى محصوالت براى 
دستیابى به این امر است. دگرگونى ادراك زیبایى شناسى عمومى 
از طریق تغییر شماى محصوالت و طرح زیبایى شناسى هاى نوینى 
براى محصوالت و فرهنگ ســازى در جوامع به منظور توسعه این 
رفتار به عنوان رفتار صحیح در قالب رسانه هاى اجتماعى سعى در 
بیدار سازى ســنن موجود در بطن جوامع و این نگرش هاى نوین 
را دارد. گذر از زیبایى شناســى مبتنى بر التذاذ هنرى با توجه به 
هنر به عنوان گام اول توسعه عمیق زیست بوم و موقعیت زیستى 
خود، پدید آوردن نوعى نگرش هستى شناسانه، ارزش نهادن دوباره 
به هنرهاى ســنتى به مثابه رفتارهاى پایدار و زیســت مبتنى بر 
ارزش هاى زیســتى و هنر به عنوان ابزارى براى بیان خویشــتن و 
تبیین وجودى، سعى دارد تا نوعى موضع اخالقى تر و انسانى تر را 
ترویج دهد و بالتبع حصول به آن از طریق زیبایى شناسى جایگزینى 
صورت مى پذیرد که ســعى دارد تا موقعیت معاصر و مقوله هویت 
زیســتى و فردى را جانشــین صنعت فرهنگى نماید که با خلق 
موقعیت هاى کاذب و متغیر به سلیقه وى شکل مى دهد. این امر از 
آن رو اهمیت دارد که بدون پذیرش اجتماعى، این رویکردهاى نوین 
در تولید منســوجات و به کارگیرى مجدد آنها در قالب جدید، به 
عنوان مهم ترین مقوله در کاهش آلودگى، قادر به حصول موفقیت 
نخواهند بود، زیرا در یک پروســه توســعه پایدار جداى از ارکان 
فیزیکى، رکن اجتماع نیز عامل بســیار مهمى را تشکیل مى دهد. 
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پی نوشت ها

1 Sustainable Textile.
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3 Environment Friendly.
4 Fast Fashion.

Arne Dekke Eide Næss 5 فیلسوف نروژى و واضع نظریه بوم شناسى عمیق.
Deep Ecology 6، فلسفه معاصر زیست محیطى ارایه شده توسط فیلسوف 
نروژى آرنه ناس اســت که در آن توجه به ارزش هاى ذاتى محیط زیست بدون 
توجه به کاربرد آنها براى نیازهاى انسانى و حامى تغییر نگرش جوامع انسانى به 

طبیعت بر اساس این نگرش است.
Gestalt 7، در اندیشــه آرنــه ناس، درك زیبایــى ظاهرى طبیعت و پیوند 
میاناجادر یک کل برتر، اولین گام در حرکت به سوى مفاهیم عمیق تر در مورد 

رابطه میان انسان و محیط است.
Martin Heidegger 8، فیلســوف آلمانى و واضع نظریه هســتى شناسى 

پدیدارشناسانه. 
Theodor Wiesengrund Adorno 9، اندیشمند آلمانى و از اعضاى اصلى 

مکتب فرانکفورت.
Das-sein  10 ، دازاین مفهومى مهم در فلســفه هایدگر و اشاره به تجربه 

وجودى مخصوص انسان دررابطه با هستى است.
Sein 11، هستى ، اصطالحى براى اشاره به مفهوم بودن یاوجود و از مفاهیم 

کلیدى فلسفه هایدگر.
بنیانگــزاران  از  و  دانمارکــى  فیلســوف   ،Søren Kierkegaard  12

اگزیستانسیالیسم.
13 اضطــراب مفهومى برگرفته از اندیشــه کیرکه گور اســت که اشــاره به 

دغدغه هاى انسانى پیرامون جایگاه و هدفمندى او در زندگى دارد.
14 منظور تمایز میان انسان به عنوان موجودى جدا از طبیعت و داراى سیطره، 
قدرت و بهره بردار آن و پذیرش الزام همزیســتى میان انســان و طبیعت است. 

15 Reiko Sudo.
16 Becky Earley.
17 James Donald. 
18 Alabama Chanin.

19 Collaborative Design.
Slow Design 20، به شــیوه اى از طراحى اطالق مى شــود که هدف آن 
نه پاســخ دادن به نیازهاى صنعت، بلکه پاســخ به نیازهاى اجتماعى، زیست 

محیطى و انسانى است. 
21 Tivek.
22 Do Pont.
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