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    مقدمۀ مترجمان    

حوزۀ  دیزاینی«،  » انسان شناسی  دقیق تر  تعبیر  به  یا  دیزاین«،  »انسان شناسی 

شناخته شده ای در ایران نیست. در نگاه نخست، دو جزء برسازندۀ این میان رشتۀ 

، یعنی »انسان شناسی« و »دیزاین«، آن چنان از یکدیگر دور به نظر می رسند  نوظهور

نظر  به  و چه بسا محال  آن ها دشوار  و پیوند میان  ی  زمینه های همکار یافتن  که 

ی شماست، می کوشد مرزبندی های قاطع رشته ای را  می رسد. کتابی که پیش رو

این  دهد.  توضیح  یکدیگر  با  مواجهه  در  را  رشته  دو  هر  تحوالت  و  بگذارد  کنار 

کارکردهای شناخته شده در هر دو حوزه را دستخوش  یج معناها و  مواجهه به تدر

ی« در »انسان شناسی دیزاین«، دقیقًا همان  تغییر می کند؛ به نحوی که »مردم نگار

کتاب  این  ندارد.  است،  داشته  »انسان شناسی«  در  که  را  کاربردی  و  طنین 

راهنمایی قابل اعتنا برای کسانی است که می خواهند روش ها و حساسیت های 

مردم نگارانه را به محیط های حرفه ای و عرصه هایی چون شرکت ها و مؤسسات 

ی و صنعتی بکشانند. همچنین برای عالقه مندان به حوزۀ »مطالعات اشیا«  تجار

نیز  نکات قابل توجهی به همراه دارد.
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    پیش درآمد   

میداِن  از  تصویری  ارائۀ  و  ی  جار پژوهش   های  به  کمک  کتاب،  این  هدف 

چندرشته   ای انسان شناسی دیزاین است؛ میدانی »در حال بالندگی« که از تالقی 

کیس و باربارا ژانیتسکی  ی آناستاسا و درآمیزی دو رشتۀ متمایز  به وجود آمد. زو

که  یکرد منحصربه فرد به نظریه و عمل به    دست    دادند  )2016( توصیفی از این رو

ناشی از تغییرات عمده در هر دو حوزه بود:

کرداری توصیفی است،  مردم   نگاری،  از رهگذر  انسان شناسی  گرچه  بنابراین، 

انسان شناسی از رهگذر دیزاین، کرداری ناظر  بر انطباق و سازگاری است که، با 

این وجود، نباید محدود و منحصر  به آن دست پیش گویی   هایی که دیزاینرهای 

و  انطباق  سوی  به  پیش   گویی  از  حرکت  برای  شود.  می   دادند  انجام  سنتی 

فرایند  سمت  به  فرم،  مسئلۀ  به  صرف  توجه  از  باید  کید  تأ نقطۀ  سازگاری، 

بداعت  بر  متکی  نه  دیزاینی،  قیت  خال  ، منظر این  از  برود.  ترکیب  و  ساخت 

در  گیتی  کنین  سا توانایی  بر  متکی  بلکه  تعیین   شده،  پیش  از  راه   حل    های 

مواجهه با شرایط در حال تغییر  زندگی    است )2016: 12۵-124(.

بر این اساس، در ترجمۀ متن نیز چاره ای جز حرکت آهسته و پیوسته نداشتیم، 

ابهام  رفع  و  یادگیری  زبان فارسی مشغول  به  آن  برگردان  با  نیز هم زمان  چرا  که ما 

ی ها منعطف باشیم تا فشرده گویی و  که در معادل گذار بودیم. تالش ما بر این بود 

آزار  را  کتاب  دشوارنویسی مؤلف، در ترکیب با ناشناخته بودن مباحث، خوانندۀ 

موقعیت  به  بسته   ،Context و    Field چون  واژگانی  برای  دلیل،  همین  به  ندهد. 

»انسان شناسی  ادبیات  یم  امیدوار بردیم.  کار  به  را  متفاوتی  معادل های  متن، 

آن،  مفاهیم  و  زبان  آتی،  کوشش های  در  و  شود  شناخته  پیش  از  بیش  دیزاین« 

بهترین معادل ها و تعابیرشان را بیابند.

از ساعد مشکی که خود پیشنهاد ترجمۀ کتابی درباره »انسان شناسی دیزاین« 

قدردانی  بود  آن  رساندن  نتیجه  به  پیگیر   مشفقانه  مدت  این  تمام  در  و  داد  را 

رساند؛  انجام  به  را  کتاب  ویرایش  بسیار  دقت نظر  با  ی  افتخار محمد  می کنیم. 

پیشنهادات  جهت  به  رضایی  محمد  از  همچنین  هستیم.  او  زحمات  قدردان 

همه،  این  با  یم.  دار را  تشکر  کمال  کرد  مطرح  ترجمه  جریان  در  که  سودمندی 

بی تردید مسئولیت همۀ کاستی ها بر عهدۀ مترجمان است.
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کنون برای شناسایی قابلیت   ها و چالش   های انسان شناسی  کارهای بایسته ای تا

کادمی  آ شامل  دیزاین،  انسان شناسی  شبکۀ  اعضای  است.  شده  انجام  دیزاین 

سلطنتی هنرهای زیبای دانمارک، دانشگاه آرهوس و دانشگاه ساوثرن دانمارک، 

ی جسورانه، به گسترش شبکۀ دانشوران-فعاالن خود پرداخته   اند تا  در یک همکار

زمانی  چشم   انداز  در  دیزاین  »بازاندیشی  به  که  باشند  مضامینی  پی  در  بتوانند 

به  را  انسان   شناختی  نگاه  و   )۵  :2016 دیگران،  و  )کیائرسگارد  بینجامد  آینده« 

 :201۳ )هالس،  دربرگیرد  را  ممکن«  امر  ی   های  »مردم   نگار که  دهد  تغییر  نحوی 

ی   های مشارکتی تصویری  ی و بداهه   پرداز 182-18۳( و از طریق آزمون   گری، نظرورز

از آن را مجسم سازد. 

حوزه   های  از  است،  شده  دیزاین  انسان شناسی  به  که  دیگری  ی   های  یار

برای  آموزشی  )مشارکت  اپیک  همایش  و  شبکه  جمله  از  است،  بوده  مختلفی 

میان  در  دانش  گذاشتن  ک  به   اشترا برای  بستری  که  اجتماعات(  در  ی  نوآور

عرصه   های  در  که  مردم   نگارانی  و  دیزاینرها  انسان   شناسان،  از  مختلفی  گروه   های 

آورده  فراهم  می   کنند  فعالیت  غیرانتفاعی  سازمان   های  و  حکمرانی   ، کسب   و   کار

است. گروه آنترودیزاین در ]شرکت[ یاهو که در سال 2002 به    وسیلۀ ناتالی هانسن 

که قریِب  که چنان رشدی داشته  ی است  کار کِی  ی شد یک بستر اشترا پایه   گذار

و  دیدارها  برای  ی  مجاز فضایی  و   )2017 )هانسن،  دربرمی   گیرد  را  عضو  سه هزار 

تبادالت فراهم کرده است. 

مسیرِ  در  شد  باعث  که  بود  شخصی   ای  سیرِ  همچون  کتاب  این  نگارش 

که هرگز  کسی  دانشگاهی و حرفه   ای نامتعارفم، دست به بازنگری بزنم. به    عنوان 

نمی   توانست خود را با یک مسیر  رشته   ای واحد سازگار کند، پذیرِش انسان شناسِی 

گروهی با ذی   نفعان برای حرکت  کاِر  دیزاین، حّس فوق   العاده   ای داشت. فرصت 

به   منظور  راه   حل   ها،  تجویز  و  گزارش   دهی  مشاهده،  سنتِی  شیوه   های  فراسوی  به 

، توان   افزا و فروتنانه بود.  تسهیل ساخت    مشارکتی آینده؛ توأمان هیجان   انگیز

که فعالیت در سطح مردم و زندگی روزمرۀ  گاهی اوقات چنین به نظر می   رسد 

ی در زمینۀ داده   های بزرگ  آن ها امری منسوخ شده و تحت   الشعاع روندهای جار

یتمی تولید  ی و منطق الگور قرار دارد؛ یعنی دادۀ سختی که توسط تحلیل   های آمار

به  باید  این حال  با  روزافزون منشأ تصمیم   گیری   ها می   شود.  به صورت  و  می   شود 

یم، اهمیتی  خود یادآور شویم »این که تا چه میزان داده   های سخت در اختیار دار

یافت و  که متضمن رفتار انسانی باشد، در ی نداشته باشیم  گر چشم   انداز ندارد. ا

و  نظریه  روش   ها،  آمیختن   .)X  :2017 )مدسبرگ،  است«  قدرت  فاقد  ما  بینش 

برای  ابزارهایی   __ دانستن  سْبِک  دیزاین،  و  انسان شناسی  در  موجود  کردارهای 

ݭِ دانِش عمیقًا زمینه   مند رفتار انسانی __ و شیوۀ ساختنی را به    وجود می   آورد  ݫ حصولݫ

یابندۀ حیات جمعی  که خالقیت دیزاینی را برای پاسخ گویی به شرایط دائما تغییر

و فردی به کار گیرد. 

دارای  خود  نوبۀ  به  که  میدانی  مثابه  »به  خود  رشد  به  دیزاین  انسان شناسی 

کرده و هم آن را به نحو  انسجام و پیوستگی است... و هم منابع موجود را تقویت 

اساسی به چالش می   کشد« )مورفی و مارکوس، 201۳: 2۵1( ادامه می   دهد. هدف 

این کتاب، گشایش و گسترش مباحثات، به منظور به   کارگیری مشارکت   کنندگان 

یادشده،  اجتماع  که  ی  به   طور است؛  جدید  مشارکت   کنندگان  جذب  و  حاضر 

برقرار و پابرجا باشد. 
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مقدمه

در  می   کند،  ضایع  را  الگوها  بی   نظمی،  که  بپذیریم  را  نکته  این  گر   ا حتی 

عین   حال، مواد و مصالحی برای تحقق همان الگوها نیز  فراهم می   آورد. نظم 

، گزینش   های محدودی  مستلزِم محدودیت است؛ از میان امکان   های مقدور

از  محدودی  مجموعۀ  ممکن،  نسبت   های  همۀ  میان  از  و  می   آیند  عمل  به 

آن ها به کار بسته می   شوند. بنابراین، بی   نظمی به طور ضمنی به معنای عدم 

شناسایی  آن  درون  الگویی  هیچ  که  معناست  این  به  است؛  محدودیت 

آن نامحدود است. این که چرا ما به رغم  نشده، اما قابلیت بالقوۀ الگویابی 

کنار   را  بی   نظمی  آسانی  همین  به  هستیم،  نظم  ساختن  پی  در  آن که 

الگوهای  برای  بی   نظمی  که  می   دانیم  ما  روست.  همین  از  یم،  نمی   گذار

دارد.  بالقوه  قابلیت   های  حال،  عین  در  اما  است  مخرب  امری  موجود، 

. بی   نظمی به نحوی نمادین هم نشانۀ قدرت است و هم مظهر خطر

گالس، 2002: 117( )دا
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کی و خطر         آشوب، پا

در جهانی که زمین زیرپای ما پیوسته در حال تغییر  و دگرگونی است، پذیرش رونِد 

»به چالش   کشیدن مرزها« آسان است؛ به ویژه به چالش کشیدن مرزهای رشته   ای. 

با این همه، رشته      ها، پدیدارهایی غیرطبیعی در جهان اجتماعی ما هستند. آن ها 

در جهان طبیعی وجود ندارند. آن ها از این نظر که برای تعیین حدود یک میداِن 

کار حرفه   ای طرح   ریزی می   شوند، »برساخته   هایی اجتماعی« هستند  تخصص و 

گروه مطرح می   شود، به وجود  که درکی مشترک از معانی و مفاهیمی که درون یک 

کردارهای  از  انبوهه   ای  حوزه   ها،  از  ی  بسیار در   .)1967 کمن،  ال و  )برگر  می   آورند 

ی می   کنند و مرزهای ]رشته   ای[ رسوخ   پذیری به وجود  رشته   ای، شروع به واپس   رو

که امکانی برای مواجهات میان   رشته   ای است. این همان جایی است  می   آورند 

که قلمروهای دانش تخصصی ظهور و بروز یافته و گسترش می   یابند. شاهد مثالی 

انسان شناسی  یا  بیوشیمی  مهندسی  تخصصی[،  دانش  ]قلمروهای  این  از 

کسب   و   کار و دیزاین است. زوال مرزهای رشته   ای که سابقًا به روشنی تعریف شده 

که به نظر دور از ذهن و بعید  بودند، نیاز به تبییِن این رشته   های درآمیخته   ای را 

روبه رو هستیم: غریب،  گزوتیک جدید  ا امر  با یک  ما  یادآور می   شود.  می   نمایند، 

. نامتعارف و حتی به   جهاتی شگفت   انگیز

را به وجود  از این شرایط منتج می   شوند این چالش  که  قلمروهای آمیخته   ای 

می   آورند  که ]با این اوصاف[ ما چگونه می   توانیم هویت خود را شناسایی و عرضه 

کنیم؟ درون فضاهای حرفه   ای، مسئلۀ شناسایی و عرضۀ هویتی، بسته به زمینه 

گر  من در جمِع انسان   شناسان هستم  و موقعیت، خاص   بودگی   های خود را دارد. ا

میاِن  در  گر  ا می   کنم.  معرفی  کسب   و   کار  یا  دیزاین  انسان   شناس  را  خود  محتمًال 

گر  گروهی از دیزاینرها هستم نتیجتًا خود را به عنوان انسان   شناس معرفی می   کنم. ا

به  مسائل  کنم،  معرفی  دیزاین  انسان   شناِس  را  خود  بگیرم  تصمیم  جمع  آن  در 

معرفی  از  شکل  این  انسان شناسی،  حلقه   های  در  می   شوند.  بغرنج  سرعت 

به  بیشتری  تمایل  است  ممکن  دیزاینرها  دارد.  همراه  به  را  گونی  گونا برخوردهای 

پذیرش این هویت داشته باشند اما نسبت به این که من واقعًا یک دیزاینر هستم یا 

، با شگفتی  ، در ابتدای امر ، بسیار ظنین خواهند بود. آدم   های حوزۀ کسب   و   کار خیر

سردرگمی  دچار  محتمًال  می   کند،  چه  حوزه  آن  در  انسان   شناس  یک  این که  از 

می   شوند اما معرفی خود به عنوان انسان   شناس دیزاین در چنین جمعی؟ نه! این 

دیگر خیلی دور از ذهن می   نماید؛ به ویژه در ایاالت متحده   ای که  انسان شناسی 

دیزاین در معنای دقیق کلمه در دنیای کسب   و   کار و تجارت چندان شناخته شده 

نیست. حتی اوضاع در خود انسان شناسی آمریکا نیز از این بابت، چندان بهتر 

نیست.

من مدافع بازگشت به سوی آن فارغ   بالِی آشناِی ناشی از مرزبندی   های سفت و 

اقدام  برای  ی  کارزار انداختن  راه  به  به همان سان مدافِع  سخِت رشته   ای نیستم. 

و  مفاهیم  که  آنانی  و  رشته   ای  مرزهای  بالقوۀ  تخطی   گران  علیه  مخالفت   جویانه1 

روش   ها را چنان که خود می   خواهند به کار می   بندند نیز نیستم. این که بی   نظمی، 

فراهم     من  قصد  نیست.  اهمیتی  واجد  نکتۀ  می   کند  مرج  و  هرج  و  آشوب  تولید 

و  چرا  این که   ‐ است  داستان  این  از  دیگر  شرحی  بازگویی  برای  بستری  ساختن 

چه  حاضر  حال  در  و  است  آمده  وجود  به  دیزاین  انسان شناسی  حوزۀ  چگونه 

وضعیتی دارد و چه مسیرهایی را در آینده ممکن است به خود ببیند. انجام چنین 

،  به برخی از پرسش   های اساسی بپردازم.  ی مستلزم آن است که پیش از هر چیز کار
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کاِر  با  انسان   شناختی  مسائل  و  پرسش   ها  ادغام  چیست؟  دیزاین  انسان شناسی 

دیزاین ‐ به ویژه در زمینه   های خاص‐ چگونه ممکن است رخ دهد؟ دلیل این که 

شاغالن و دانشوران انسان شناسی دیزاین خود را به معنای دقیق کلمه بازشناسی 

انسان   شناسان  معناست؟  چه  به  بودن  دیزاین  انسان   شناس  چیست؟  می   کنند 

دیزاین این معنا را برای خودشان و نیز  شاغالن و دانشوران خارج از حوزۀ خودشان 

]انسان شناسی  کار  این  چرا  این که  و  می   دهند  توضیح  چگونه  عمومی  حوزۀ  و 

انسان   شناسان  این،  بر  عالوه  است؟  ضرورت  و  اهمیت  معنا،  واجد  دیزاین[ 

دیزاین، ارزِش منحصربه فرد موجود در کارهای   شان را چگونه به همکاران و ارباب 

رجوع   شان نشان می   دهند؟ این نقطۀ آغاز داستان است.

    این کتاب دربارۀ چیست؟   

شرایط  و  نیروها  و  دیزاین  انسان شناسی  میان   رشته   ای  حوزۀ  دربارۀ  کتاب  این 

در  که  است  افرادی  دربارۀ  رسانده   اند؛  ی  یار آن  پیدایش  به  که  است  گیری   فرا

پیدایش آن نقش داشته   اند و محتمًال  آیندۀ آن را شکل خواهند داد؛ دربارۀ تطور دو 

ی،  که در عرصه   های تجار رشتۀ انسان شناسی و دیزاین و همگرایی   هایی است 

اشاعۀ  و  ابداع  دربارۀ  باشند؛  داشته  یکدیگر  با  می   توانند  سازمانی  و  اجتماعی 

ی مجدِد پژوهش   های مردم   نگارانۀ حوزۀ دیزاین،  تجربه   های جدید، زمینه   مندساز

یک  سوی  به  حرکت  و  دیزاین  و  انسان   شناختی  عمِل  و  پژوهش  درآمیزی 

چگونه  که  است  باره  این  در  است؛  مداخله   ای  و  دگرگونی   پذیر  انسان شناسی 

مواجهات میان انسان شناسی و »شیوه   های دیزاین   گونٔه دانستن« )کراس، 2006( و 

گذاشته  نیز شیوه   های اندیشه و عمل در دیزاین، بر نحوۀ تطور هر دو رشته تٔاثیر 

نحیِف  حوزۀ  به  رسمیت   بخشی  سوی  به  حرکت  دربارۀ  نهایت،  در  و  است 

آینده      ای معّین،  در  این دو حوزه  رابطۀ میان  این که  انسان شناسی دیزاین است؛ 

ی  چگونه می   تواند به گسترش نیروهای عاِم  پویایی بینجامد که به تداوم تاثیرگذار

بر هر دو رشته منتهی شود.    

گاهی  آ بر  متکی  »دیزایِن  پیامدهای  توضیح  از  رفتن  فراتر  کتاب  این  هدف 

یارویی   های نخسِت  رو که مشخصۀ  بورل، 2009( است  و  )بلومبرگ  مردم   نگارانه« 

در  کندوکاو  برای  امکانی  آوردن  فراهم  نیز   و  بود؛  دیزاینرها  و  انسان   شناسان 

عنوان  به  سنتی   شان  نقش   های  از  را  انسان   شناسان  که  است  حاضر  کسیس  پرا

کرده است. توصیفاتی مجمل  مشاهده   گران مشارکتی، حامیان و منتقدان خارج 

با  انسان   شناختی  نگاه  تلفیق  چگونه  می   سازند  روشن  زمان  طی  در  یج  به تدر که 

و  )اتو  متفاوتی  و  جدید  دانستِن«  »سبِک  ظهور  به  دیزاین  کردارهای  و  اصول 

و  کردارها  در  مداقه  پی  در  حدی  تا  کتاب  این  می   شود.  منجر   )201۳ اسمیت، 

و  چشم   اندازها  هستند:  دیزاین  انسان شناسی  کاِر  معرِف  که  است  کسیسی2  پرا

که انسان شناسی  یدن به مسائل و روش   هایی  که برای دست   یاز چهارچوب   هایی 

ی، تحلیل و سنتزِ  یافته   ها به کار می   برد، مورد استفاده قرار  دیزاین به منظور گردآور

می   گیرند. این یافته   ها مجالی برای مداخله و  تحول در زندگی روزمرۀ مردم، هم در 

ارتباط   شان با یکدیگر  و هم در ارتباط با پهنۀ گیتی، به وجود می   آورند.

به  منجر  که  انسان شناسی  تحوالت  از  دسته  آن  دربارۀ  ی  بسیار نوشته   های   

ی شده،  کسیس انسان   شناختی به سمِت عرصه   های سازمانی و تجار حرکت پرا

و  بلومبرگ  2000؛  واسن،  1994؛  رابینسون،  به:  بنگرید  مثال  )برای  است  موجود 

در  اندکی  نسبتًا  توجه  حال،  این  با   .)2011 ساچمن،  2009؛  سفکین،  2009؛  بورل، 
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»سبک  مثابه  به  دیزاین«  »انسان شناسی  پیدایش  به  معطوف  آمریکایی،  زمینۀ 

است.   بوده  کار  انجام  و  یادگیری   ،)10  :201۳ اسمیت،  و  )اتو  دانستن«   متمایز 

کردارهای دیزاین و  انسان شناسی دیزاین محصول تلفیق نگاه انسان   شناختی و 

این  نتیجٔه  در  است.  بوده  انسان   شناسان  و  دیزاینرها  فرارشته   ای  ی  همکار

و  دیزاینرها  انسان   شناسان،  گسترِش  حال  در  شبکۀ  همیارانۀ  کوشش   های 

که  مردم   نگاران، انسان شناسی دیزاین به عنوان حوزه   ای نوپدید شناخته می   شود 

تحلیل  و   مردم   نگارانه  تحقیق  از  منحصربه   فردی  و  متمایز   شکِل  دربردارندۀ 

یک  از  که  است  علت  به  این  آن  بودن  منحصربه   فرد  و  متمایز  است.  فرهنگی 

ِی نیت   مندانه برخاسته است. به رغم این که این  گشتار چشم   انداز مداخله   ای و 

عمدۀ  کز  مرا از  نمونه  چند  دارند،  وجود  جهان  سراسر  در  ی  همکار شبکه   های 

که مشخصًا برای تعیین  کرد  فعالیت، آموزش و دانش   پژوهی را می   توان شناسایی 

حدود و َمفصل   بندِی میدان ]دانش[ به وجود آمده   اند.۳ این میدان به معنای دقیق 

کلمه، »نوپا«ست )اتو و اسمیت، 201۳: 11(. گرچه تعداد فعاالن و دانشوران آن در 

به  رو  می   شناسند  دیزاین  انسان   شناس  را  خود  به صراحت  که  متحده  ایاالت 

ی  کار حوزۀ  این که  با  می   دهد.  نشان  را  کوچکی  عدد  همچنان  اما  است  افزایش 

عنوان  به  اغلب  آنان  کار  اما  است  فرارشته   ای  به وضوح  دیزاین  انسان   شناسان 

میدان  این  شناسایی  می   شود.  دانسته  کسب   و   کار  انسان شناسی  زیرمجموعۀ 

وسیلۀ  به  که  دانستن«  از  متمایزی  »سبک  عنوان  به  متحده  ایاالت  در  ]دانش[ 

کردارها، روش   ها و مجموعۀ رو به رشدی از نوشته   ها در این حوزه مشخص شود، 

پا وجود دارد،  هنوز با رسیدن به آن سطحی که در دیگر  نقاط جهان، به ویژه در ارو

فاصله دارد. 

با به خاطر  سپردن این نکته، هدف از  نگارش این کتاب، اشاعه و َمفصل   بندِی 

که  انسان شناسی دیزاین به مثابه میدان متمایزی از پژوهش و تولید دانش است 

به ویژه  و  اجتماعی  علوم  دل  از  که  است  تکاملی  به  رو  مسیر  بازنمایانندۀ 

تجمیع  و  آوردن  فراچنگ  این جا،  در  من  قصد  است.  کرده  طی  انسان شناسی 

کوشش   های پیشین در تحقیقات مردم   نگارانۀ معاصر   سرنخ   های برجای مانده از 

و ساختن پیکره   ای بالنده از ادبیات این حوزه است که به پیشبرد فهم ما از تحلیل 

رشته خطوط  بینجامد.  سازمانی  و  ی  تجار اجتماعی،  موقعیت   های  فرهنگِی 

، آنچه را که ما »انسان شناسی  ی وجود دارند که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر بسیار

دیزاین« می   نامیم شکل می   دهند. هدف ما در این جا، گردآوردن این رشته    خطوط 

در کنار یکدیگر  به شیوه   ای معنادار و منسجم است. 

اول،  دارد:  هدف  سه   ، حاضر و  پیشین  کوشش   های  با  پیوند  در  کتاب  این 

ی از چشم   انداز ایاالت متحده: نیروها و شرایطی که منجر به تطور دیزاین  کندوکاو

در  نهادی  و  سازمانی  ی،  تجار حوزه   های  در  را  آن ها  و  شدند  انسان شناسی  و 

گر نگوییم اجتناب   ناپذیر __ با یکدیگر  قرار دادند. دوم، به  مواجهۀ محتمل __ ا

دست دادن توصیفی از ظهور انسان شناسی دیزاین به مثابه صورِت منحصربه فردی 

ی  کوشش همیارانه در شکل بخشیدن به چشم   انداز کسیس؛ و در نهایت،  از پرا

که خود،  برای انسان شناسی دیزاین به عنوان یک »اجتماع عملِی« جهان شمول 

ی گروهی« در ابعاد محلی باشد. دربردارندۀ »شبکه   های نوآور

   این کتاب برای چه    کسانی است؟   

با  و  است  شده  نوشته  مخاطبان  از  وسیعی  طیف  داشتن  نظر  در  با  کتاب  این 


