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دانشنامۀدیزاین شامل بیش از سیصد مدخِل مقاله وار کوتاه و بلند است  کتاب 
دربارۀ جنبه های گوناگون دیزاین. دیزاین در این کتاب به معنای وسیع کلمه به کار 
»دیزاین بو«،  همچون  برمی خوریم  مدخل هایی  به  ترتیب،  این  به  است.  شده  برده 
و...  جرم«  علیه  »دیزاین  ایمنی«،  »دیزاین  حمل و نقل«،  »دیزاین  رویداد«،  »دیزاین 
بسیاری از مقوالتی که در این کتاب درباره شان بحث شده است در ایران ناشناخته 

مانده اند و این کتاب شاید درآمدی باشد بر شناخت آن ها.
در جریان ترجمۀ کتاب، ترجیح دادیم معادل مألوف واژۀ design در فارسی را ‒ که 
همان »طراحی« باشد ‒ به کار نبریم و از اصطالح »دیزاین« استفاده کنیم. طراحی در 
 design از  )drawing( هم دارد ، درحالی که منظور نویسندگان  فارسی معنای دیگری 
یکسره چیز دیگری است. در واقع، دیزاین معنای وسیع تری نسبت به طراحی دارد و 
آنکه  توضیح  بدهد.  بازتاب  را  دیزاین  مفهوم  جنبه های  تمام  نمی تواند  دوم  واژۀ 
دیزاین در ترکیبات اضافی یا وصفی ‒ دیزاین صنعتی، دیزاین گرافیک، دیزاین مد، 
 : آمده است، و همین طور به شکل های دیگر دیزاین پارچه، دیزاین خوب و... ‒ هم 
کمک  از »طراحی«  drawing برخوردیم  به  اما هرجا  کردن، و...  دیزاینر )طراح(، دیزاین 
گرفتیم. بدیهی است تصمیم ما ممکن است مورد نقد دیزاینرها، استادان دیزاین، 
مترجمان، زبان شناسان و ویراستاران قرار بگیرد. ممنون منتقدانی خواهیم بود که 
ویرایش های  در  ترجمه  کیفیت  بهبود  به  و  می گذارند  میان  در  ما  با  را  نظرات شان 

بعدی کمک می کنند.
از فیزیک و شیمی و  آمده است:  در این دانشنامه، پای علوم گوناگون به میان 
ترجمۀ  جامعه شناسی.  و  ادبیات  فلسفه،  تجسمی،  هنرهای  تا  گرفته  متالورژی 
 خالی از اشکال 

ً
این همه متن پراکنده و گاه بسیار متفاوت )حتی در نثر و زبان( طبعا

و  ناشناخته اند  ایران  در  هنوز  مقوالت  بعضی  اینکه  به خصوص  بود،  نخواهد 
تدوین  زمینه شان  در  اصطالح نامه هایی  و  واژه نامه ها  و  نشده  بحثی  درباره شان 
نشده است. ما هم ‒ چنان که ویراستاران کتاب اصلی در مقدمه شان نوشته اند ‒ از 

هر نقد و نظری در بهبود کار استقبال خواهیم کرد.
باید سپاسگزاری کنیم از آقای مسعود روان بخش که حدود سی مدخل کتاب را 
ترجمه کرده اند. از ابتدا، قرار بر این بود که ایشان مدخل های بیشتری را ترجمه کنند 
ݭِ  ݫ یکدست سازیݫ به قصد  ایشان  ترجمه های  نشد.  میسر  به دالیلی  متأسفانه  که 

معادل ها بازخوانی و ویرایش شده اند.

مقدمۀنشرمشکی
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ناگزیر  زمینه،  این  نیز سازوکار پژوهش علمی در  و  کلیت مفهوم دیزاین  برای درک 
در  سازنده  مجادالت  می شود.  مطرح  دیزاین  اصلی  مقوالت  دربارۀ  بحث  ضرورت 
می کند،  تقویت  را  فرایندی  چنین  نیز  آن ها  پذیرش  برای  تالش  و  دیزاین  زمینۀ 
همه  برسد.  انجام  به  کاماًل  نمی تواند  هرگز  مداوم،  پاالیش  به واسطۀ  که،  فرایندی 
البته بی اختالف نظر صورت  که چنین تحولی، به ویژه در دیزاین، بی مانع و  می دانند 
نمی یابد. حتی در یک قلمرو فرهنگی یا زبانی واحد، دیدگاه های آشتی ناپذیری در این 
مرزهای  میان  متقابل  فهم  ایجاد  جهت  در  تالشی  هر  داشت.  خواهد  وجود  باب 

فرهنگی و زبانی تالشی بس بلندپروازانه است.
هرچه باشد، یکی از اصول کاری انتشارات »ِبرد« کمک به فهم مقوالت و مفاهیم 
مقوله بندی شده  دانشنامۀ  یک  انتشار  پس  است.  جهان  سطح  در  دیزاین  مهم 
تالشی در این راستاست. دست اندرکاران »برد« واقف اند چنین پروژه ای می توانست 
بی چون و چرا  توضیحی  یا  توصیف  رویکرد،  هیچ  شود؛  اجرا  دیگری  رویکردهای  با 
نیست. و همان گونه که به طور مثال اصطالحاتی چون »تحقیقات دیزاین« نمی توانند 
وجود  و  دیزاین  ماهیت  به خاطر  ‒ چون  باشند  داشته  نهایی  و  قاطع  تعریفی 
 
ً
صرفا نیز  دیزاین  دانشنامۀ تغییرند ‒  در  مداوم  آن  تعریف  در  متفاوت  رویکردهای 

. می تواند آغازی بر فرایند درک دیزاین باشد، نه بیشتر و نه کمتر
به طور  و  گردآوری  مارشال  تیم  و  ارل هاف  میشائیل  به همت  که  دانشنامه،  این 
است.  زمینه  این  در  مهمی  گام  است،  شده  منتشر  انگلیسی  و  به آلمانی  هم زمان 
آن توانسته اند نویسندگانی را از سراسر جهان به این پروژه جذب کنند  ویراستاران 
که با دیدگاه هایی متنوع و با تسلطی ویژه بر موضوعات اختصاص یافته بدان ها در 
دیزاین  اصطالحات  باب  در  بحث  غنای  سبب  امر  این  و  کردند،  مشارکت  کار  این 
می شود. انتظار و خواست ما این است که کتاب حاضر نظرات مخالف را برانگیزد. هم 
دست اندرکاران انتشارات »برد« و هم ویراستاران این کتاب در راستای دامن زدن به 

بحث ها از نظرات مخالف استقبال خواهند کرد.

اصلی ناشر پیشگفتار
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ایدۀ انتشار دانشنامۀدیزاین از اینجا آمد که به باور ما نیاز مبرمی به صورت بندِی جدِی 
از  فراتر  و  دیزاین  ناهمخوان  و  متکثر  حرفه های  عرصۀ  در  دیزاین،  در  مشترکی  زبان 
، هدف این کتاب آن است که میان گروه های  آن ها، احساس می شد. به عبارت دیگر
مختلفی که امروزه در زمینۀ دیزاین نقشی دارند ‒ چه آنان که خود را دیزاینر می پندارند، 
، بازاریاب، مدرس یا محقِق دیزاین ‒ بحث و گفت و گو و تبادِل  چه تولید کننده، مدیر
یعنی  کتاب قصد دارد به مردم عادِی عالقه مند ‒  آورد. همچنین این  نظر به وجود 
مصرف کنندگان دیزاین ‒ کمک کند اهداف، روش شناسی ها و فناوری های مختلف 
زندگِی  در  آنان  مورد مصرف  سیستم های  و  محصوالت  خلق  در  که  را،  دیزاین  عرصۀ 

روزمره شان به کار می رود، بشناسند.
ما در باب مقوالت زبانی و واژگان تخصصی ای که امروزه گفتمان دیزاین را شکل 
که  دریافتیم  کتاب،  این  روی  کار  هنگام  با این حال،  کردیم.  فکر  به دقت  داده اند 
شماری از اصطالحات ارزشمند این عرصه را از قلم انداخته ایم. این مسئله بی شک 
مورد انتقاد خوانندگان و منتقدان قرار خواهد گرفت، و انتظار ما هم این است که 
این پروژه به همان اندازه پرسش برانگیزد که پاسخ. ما از این امر استقبال می کنیم 
ویراست  در  بتوانیم  تا  کنید  یاری مان  نقص ها  این  یافتن  در  می خواهیم  شما  از  و 

بعدی پیشنهادهای ارزشمند شما را در نظر بگیریم.
مسلم است که زبان همواره در سیالن است و دیزاین نیز خود قلمروی به شدت 
پویاست. در نتیجه، زبان دیزاین می تواند بسیار گسترده و بی ثبات باشد، که اغلب 
از درون گفتمانی کالمی شکل می گیرد. شاید به همین دلیل است که تاکنون تالش 
چندانی برای تألیف دانشنامۀ دیزاین صورت نگرفته است، و شاید به همین دلیل 
اینجا  در  ما  بلکه  ندارد،  قاطعی  و  جزمی  »حقیقِت«  هیچ  داعیۀ  حاضر  اثر  که  است 
و  فردی  دیدگاه های  و  صداها  همۀ  نوشتاری  سبک  به لحاظ  کرده ایم  تالش 
پرطراوتی  و  مهیج  عرصۀ  چنین  به  را  دیزاین  که  را،  کتاب  این  مؤلفان  منحصربه فرد 

مبدل کرده اند، هماهنگ سازیم و آهنگی دانشنامه ای به آن ببخشیم.
آلمانی منتشر کنیم،  وقتی تصمیم بر این شد که کتاب را به دو زبان انگلیسی و 
پروژه ماجراجویانه تر شد. نه تنها وظیفۀ دشوار مقایسۀ واژگان در دو زبان انگلیسی 
آلمانی به کار اضافه شد، بلکه مسائل زمینه ای پیچیده ای نیز در باب تفاوت های  و 
مهم میان چهارچوب های فلسفی آنگلوساکسون و ژرمن پیش آمد. دوزبانه شدن 
از  آن  خوانندگان  که   ‒ است  این  بر  ما  امید  یا   ‒ معناست  این  به  همچنین  کتاب 
و حتی  چشم اندازهای فرهنگِی بسیار متفاوتی بدان نظر کنند. بنابراین، الزم بود ‒ 

یکدانشنامه دیزایندر
یادداشتویراستاران
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و  پس زمینه ها  با  نویسندگانی  از  که   ‒ الهام بخش  نهایت  در  و  چالش برانگیز 
آنکه این کتاب نه تنها  فرهنگ های مختلف برای نگارش کتاب دعوت کنیم. نتیجه 
در  را  متضادی  موارد  برخی  در  و  متفاوت  گرایش های  بلکه  دارد،  ناهمگنی  سبِک 
دیزاین شدۀ  ساختار  براساس  چنانچه  است.  کرده  مستند  جهانی  دیزایِن  گفتمان 
این کتاب ‒ یعنی با دنبال کردن ارجاعات متقابل مدخل ها که شما را به دنبال کردن 
این  تکثر  و  عمق  بزنید،   گشتی  کتاب  در   ‒ می کشانند  خاص  واژگانی  مسیرهای 

دیدگاه ها بر شما آشکار می شود.
سپاسگزاریم از دوستان پرشماری که در تألیف این دانشنامه مشارکت کردند. 
به ویژه، قدرشناسی عمیق خود را ابراز می داریم نسبت به نویسندگان این کتاب که 
مشاوران  از  نوشتند.  پیچیده  بسیار  موضوع های  در  ممتازی  متون  کوتاه  مدتی  در 
انتشارات »برد« و دست اندرکاران انتشارات بیرکهویزر و اشپرینگر نیز سپاسگزاریم 

که کار نه چندان سادۀ سروکله زدن با ویراستاران این کتاب را بر عهده داشتند.
و  تولید  فوق العادۀ  و  متخصص  دستیاران  از  کنیم  فراوان  تشکر  باید  همچنین 

نگارش این کتاب، به ویژه ِجن ری ، دوروتی فاچینی ، ِدرک پورِتن و آرن ویله . 
امیدواریم این کتاب برای خوانندگانش نیز مثل ما مهیج و الهام بخش باشد!

 میشائیل ارل هاف
 تیم مارشال

مترجم  که  پانوشت هایی  شمارۀ  برنمی خوریم.  پانوشتی  هیچ  به  اصلی  کتاب  در   ‒
فارسی به متن افزوده به صورت عدد ُتک آمده است و متن پانوشت را در انتهای هر 

مدخل می خوانید.
عالمت   کتاب اند  از  مدخلی  خود  که  واژه هایی  از  پیش  اصلی،  متن  همچون   ‒

آمده است.
‒ مدخل ها را در متن کتاب براساس الفبای فارسی مرتب کرده ایم.

‒ صورت الفبایی انگلیسی مدخل ها در انتهای کتاب آمده است. به این ترتیب، اگر 
فارسی  در  معادلی  چه   rapid prototyping برای  بداند  مثال،  برای  بخواهد،  کسی 

پیشنهاد داده ایم، می تواند به این سیاهه مراجعه کند.
‒ در نام نامۀ گزیدۀ انتهای کتاب، صورت فارسی واژه های خاص )اصطالحات فنی ‒ 
آن ها که خود مدخل شده اند ‒ و نام اشخاص، مکتب ها، کمپانی ها، گروه ها،  به جز 
واژه های  که  است  بوده  این  بر  اصل  می یابید.  را  اصلی شان  ضبط  و  و...(  انجمن ها 
 ) خاصی را انتخاب کنیم که نشود با جست و جویی سرسری در اینترنت )یا منابع دیگر
»نیویورک«،  مثل  نام هایی  ما،  گزینش  در  رسید.  اصلی شان  ضبط  به  به سرعت 
زماِن جستوجوی در پروست«،  »مارسل  مارکس«،  »کارل  کانت«،  »ایمانوئل 

ازدسترفته و... حذف شده اند.
‒ در انتهای هر مدخل، صورت مخفف نام نویسنده یا نویسنده های آن را مشاهده 

می کنید. معرفی نویسندگان در ضمیمۀ انتهای کتاب آمده است.

راهنماینسخۀفارسی
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الف
َبرمتن

َ
ا

ابزارها
بژه 

ُ
ا

اجتماعی
جیت  پراپ 

َ
ا

اخالقیات
ادراک
ادغام

دی ام )تولیدکنندۀ اصلی دیزاین(
ُ
ا

ارائه
ارتباط تصویری

ارتباطات
ارزش

 ارزش افزوده
ارزیابی

ارزیابی نیازها
ارگونومی

سپن
َ
ا

استراتژی دیزاین
استوری بورد

اسکچ
اطالعات

اطالعات نادرست
اعتبار

التقاطی ]التقاط[
الگو

انجمن پیشه وران آلمان
انجمن های دیزاین

انیمیشن
ایده دزدی

ئی ام )تولیدکنندۀ اصلی تجهیزات(
ُ
ا

آرت دکو
آرت  نوو
آزمایش

کوستیک آ
گهی بازرگانی  آ

آموزش
آموزش دیزاین

آیرودینامیک 
ب   

بافت
باوهاوس

بدلی
برنامه ریزی دیزاین

برنامه ریزی شهری
برند

برندسازی
برون سپاری

ِبل دیزاین
بلوپرینت

بینارشته ای
بیونیک

پ   
پایانۀ فروش

پایداری
پتینه

پرسونا
پرفورمنس

پروژه                                          
پست مدرنیسم

پیچیدگی
پیش نمونه

پیش نمونه سازی  
پیش نمونه سازی سریع    

پیشه
پیکتوگرام 

ت   
تاریخ

تاریخ دیزاین
تایپوگرافی

تبلیغ
تجسم بخشی

تجمالت
تحرک پذیری

تحقیق 
تحقیق دیزاین

تحقیقات بازار
تحقیقات بر پایۀ مشاهده

تداوم
ترکیب کردن

تریِلر
تزئین

تزئین گری
تصویرسازی

تضمین کیفیت
تعامل انسان _ کامپیوتر 

تفهیم نامه
تقلید

89فهرستمدخلها
90
96
99
99
100
100
100

104
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113
114
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115
116
119
121
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125
126

127
128
128
139
145
147
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157
157
158
163
164
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172
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28
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34
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تکثیر
تمپلت

توسعۀ محصول
تیزر
ج   

جلوه های تصویری
جوایز دیزاین

جهانی سازی
چ   

چرخۀ حیات
چندرشته ای

ح   
حس آمیزی

حق ثبت
حل مسئله 

خ
خانوادۀ محصول  

خالقیت
د   

دادا و دیزاین
دانش دیزاین

دکوراسیون
دگرگون سازی

دیزاین
دیزاین اتوموبیل
دیزاین ارتباطات

دیزاین استراتژیک
دیزاین استریم الین

دیزایِن استیج
دیزایِن اسکرین
دیزاین اطالعات
دیزاین اعتراضی
دیزاین امضادار
دیزاین انتقادی

دیزاین ایمنی
دیزاین آرام

دیزاین بازی
دیزاین باغ

دیزاین بسته بندی
دیزاین بو

دیزاین بوم شناختی
/ ساخت به کمک  دیزاین به کمک کامپیوتر

 / /ساخت وابسته به کامپیوتر کامپیوتر
کنترل رقمی کامپیوتری

دیزاین بینافرهنگی 
دیزاین پارچه

دیزاین پخش
دیزاین پوستر

دیزاین تعاملی
دیزاین تلویزیونی
دیزاین ثبت شده
دیزاین جنسیتی

دیزاین جهانی
دیزاین چشم انداز

دیزاین حمل ونقل
دیزاین خدمات

دیزاین خوب
دیزاین خودرو
دیزاین داخلی

دیزاین دیجیتال
دیزاین رابط

دیزاین رادیکال
دیزاین رسانه

دیزاین روشنایی
دیزاین رویداد

دیزاین زمان مند
دیزاین زیورآالت
دیزاین سازمانی

دیزاین سبز
دیزاین شخصیت 

دیزاین شهری
دیزاین صحنه

دیزاین صدا
دیزاین صنعتی

دیزاین صوتی _ تصویری
دیزاین عکاسانه
دیزاین علیه ُجرم

دیزاین عمومی  
دیزاین عنوان بندی

دیزاین غذا
دیزاین غیرارادی

دیزاین فروشگاه
دیزاین فوتوریستی

دیزاین کردن
دیزاین گذشته نگر

دیزاین گرافیک
دیزاین گروهی
دیزاین گمنام

دیزاین مبلمان
دیزاین مجدد

دیزاین محصول
دیزاین محل خرده فروشی

دیزاین محیطی
دیزاین مد

دیزاین مشارکتی
دیزاین معمارانه
دیزاین مفهومی 

دیزاین مکاترونیک
دیزاین مهندسی

دیزاین مؤلف
دیزاین نمایشگاه

دیزاین و سیاست
دیزاین وب

دیسیپلین/رشته
ذ   

ذهن انگیزی
ر    

راه حل های دیزاین
َرتسیونالیزمو   

رِندرینگ
روش های دیزاین

روکش کردن
ز    

زیباشناسی
زیبایی

س   
ساخت

ساخت شکنی
ساخت گرایی

سادگی
سازمان

سبک
سبک بین المللی

سبک زندگی
سبک پردازی

سخت افزار
سخنوری
سرِ َوقت

سفارشی سازی
َسنِتز

سودمندی
سیستم

سیستم راهنما
سینوگرافی

ش   
شبکه سازی

شکست
شهود

شیء بحث برانگیز
ص   

صحنۀ مجازی
صفحه آرایی

صنایع دستی
ط   

طرِح سناریو
طرح مسئله

ظ   
ظاهر و حس

ع   
عرف

عمل/ حرفه/ کار 
عملیات پیش از چاپ

عوامل انسانی
غ   

غیرانتفاعی
ف   

فرایند
فرایند دیزاین

فرم
فرهنگ سازمانی

فالِیر
فناوری تولید

فهم
ق   

قابلیت
قابلیت دیزاین

ک   
کار گروهی

کاربرد )استفاده(
کارکرد

کارکردگرایی
کاالهای سرمایه  ای
کالج بلک  ماونتین

کپی رایت
کمپین

کیچ

کیفیت
گ   

گرایش
گروه هدف
گشتالتون

گیمیک
ل   

المسه شناسی
جستیک )آمایش(

ُ
ل

لذت گرایی
لوگو

م   
مالکیت فکری

مجاز
مجمع دیزاین سنت موریتز

مجموعه ها
محصول

محک زنی
مد سازمانی

لم
ُ
مدرسۀ دیزاین ا

مدرنیته
ُمدل

مدل کاربردی
مدیریت دانش

مدیریت دیزاین
مدیریت هنری

مراکز دیزاین
مسئولیت

مشکالت بدنهاد
مصرف
مصنوع

مطالعات امکان سنجی
معناشناسی

معناشناسی محصول
ممفیس

مواد
مواد هوشمند

مود بورد
موزه های دیزاین

مهارت ها
میان رشته ای

مؤلفه ها
ن   

نرم افزار

نشانه شناسی
نشریات

نشریات دیزاین
نظریه

نظریۀ دیزاین
نقادی 

نقد 
نقد دیزاین

نماد
نماد تجاری

نمایش/نمایشگر
نوآوری

نوستالژی
نیاز
و   

واقعیت مجازی
هـ   

های تک
هماهنگ سازی

هم کوشی
هم گرایی

هنرها و پیشه ها
هویت سازمانی

ی   
یافت گری

یواس پی )ویژگی منحصربه فرد برای عرضه(
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 extender و   memory از  )ترکیبی   memex خود  که  را  مفهومی  بوش  ـوار  َونـِ  ،1945 در 
سازماندهی  در  پیشرو  روشی  کرد:  مطرح  می نامید  حافظه(  گسترندۀ  به معنی 
متون  یعنی   ، ابزار این  از  استفاده  است.  ابرمتن  سیستم  مبنای  امروز  که  اطالعات 
به هم  پیوستۀ بیناارجاعی، به کاربر امکان می داد  اطالعات را به صورت غیرترتیبی 
مشاهده کند، که مشابه نحوۀ فکر کردن انسان است ‐ یعنی به روش تداعی نه با 
«، عناصر مجزا )قطعه ها( به کمک  ترتیب خطی. برای ایجاد این پیوندهای »تداعی گر
لغات راهنما )برچسب ها( نشان گذاری می شوند و کمک می کنند پیوندهای فعال 
ابرمتن  محتوای  که  است  این  دیزاینرها  وظیفۀ  شوند.  متصل  باز  سیستم های  به 
غیرخطِی  سازمان  در  جست وجو  که  کنند  کاری  و  کنند  معین  را  پیوندها  بسازند،  را 
از  ابررسانه ها  در  امروزه  باشد.  قابل تشخیص  به سهولت  و  خودبه خود  اطالعات 

PH   | .امکانات صوتی _ تصویری نیز برای ارتقای ابرمتن ها استفاده می شود
 دیزاین اطالعات/ دیزاین وب

یا  فکر  اتفاق،   ، کار پیدایش  به  که  شیئی  یا   فکر  اتفاق،   ، کار هر  عام،  معنای  در 
ابزار  را تسهیل کند یا ممکن سازد،  یا این فرایند پیدایش  شیء دیگری کمک کند، 
 در ساخت اشیای دست ساز یا ماشینی، 

ً
محسوب می شود. در دیزاین، ابزارها عموما

یا تکمیل  یا در تولید و سازماندهی  اطالعات،  یا مکانیکی،  کارِ دستی  به واسطۀ 
ابزارها معمواًل به شکل اشیای فیزیکی  مراحل مرتبط با دیزاین، استفاده می شوند. 
کاری  انجام  برای  و  می افتد(  کار  به  دست  با  که  دستگاهی  یا  وسیله   )یعنی  هستند 
استقامت  یا  چاالکی  مهارت،  قدرت،  مثل   ‐ است  خاصی  توانایی  نیازمند  که  خاص 
آن ضعیف است استفاده می شوند. در بقیۀ  آن توانایی را ندارد یا در  ‐ و خوِد کاربر 
موارد، ممکن است سیستم ها، پروتکل ها، برنامه ها یا حتی افراد هم ابزار محسوب 
شوند. بنابراین، ابزارها برحسب زمینۀ  کاربردشان تعریف می شوند. به طور مثال، 
، ابزار دو تعریف مشخص دارد: برنامه ای که برای ساخت، تغییر یا  در زمینۀ کامپیوتر
بررسی دیگر برنامه ها به کار می رود، یا دستوری در یک برنامه که برای میان بر کردن 

TWH   | .یک پروسه یا انجام یک کار کامپیوتری استفاده می شود
  قابلیت/ کارکرد/ محصول

ابـرمتـن
HYPERTEXT

ابـزارها
TOOLS

الف
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زمینه های  مثل   ‐ می شود  گذاشته  بحث  به  که  زمینه هایی  انواع  در  »ابژه«  واژۀ 
فلسفی، علمی و  نشانه شناسی ‐ معانی بی شماری دارد، اما در زبان روزمره ابژه 
یا  قصد  چالش،  مسئله،  موضوع،  به معنای  یکی  می رود:  کار  به  معنا  دو  در  معمواًل 
به معنای  دوم  و  تفهیم نامه...«(،  این  »موضوِع  می گوییم  وقتی  )مثاًل  خاص  هدفی 

شیئی خاص با ویژگی های  مادی ملموس که با حواس انسان قابل ادراک باشد.
طبق معنای دوم، ابژه )شیء( می تواند چیزی باشد که انسان آن را دیزاین کرده، 
کاربردی،  است  ممکن  شیء  است؛  شده  پیدا  طبیعت  در  یا  ساخته،  را  آن  ماشین 
این  ترکیب  یا  باشد  قابل بازیافت  و  سفارشی ساز  زیبایی شناسانه،  آیینی،  تزئینی، 
ویژگی ها را داشته باشد؛ ممکن است بی حرکت و متشکل از یک جزء تقسیم نشدنی 
باشد، یا دارای چندین  مؤلفۀ متحرک مکانیکی باشد )شیء مرکب یا مختلط(. هر 
شیئی، صرف نظر از اینکه اصِل آن چه باشد، یا ویژگی های فیزیکی یا  کارکرد آن چه 
باشد، یک خصلت عمومی دارد و آن این است که موجودیتی کم وبیش مستقل از 
آن را ادراک می کند. به بیان خیلی ساده، دیزاین را می توان عامل  سوژه ای است که 
آن  با  مصرف کنندگان  که  مادی ای  اشیای  و  )مصرف کنندگان(  سوژه ها  بین  ارتباط 

TWH   | .برخورد و ادراک شان می کنند دانست
  مصنوع/ فرم/ ادراک/ محصول/ ابزارها

آن متأثر می سازد. دیزاینرها در حاالت  دیزاین جامعه را در تمام ابعاد و صورت های 
ذهنی مردم در گروه های اجتماعی، نگرانی ها، بی میلی و رضایت، مشکالت و امیال 
آنان تعبیر خود از جامعه را در قالب  محصوالت، رسانه ها و  آنان رخنه می کنند. 
آن ها  سیستم های پیش پا افتاده یا هوشمندانه و معنا بخشیدن یا کاربردی کردن 
از  عضوی  بلکه  نیستند،  فرایند  این  از  مستقل  خود  دیزاینرها  می کنند.  مجسم 

جامعه و در معرِض تأثیرات آن اند.
محصوالت  منحصربه فرد  تنوع  هستند.  اجتماعی  پیام های  دیزاین شده  اشیای 
امروزه از جوامعی سخن می گوید که هرچه بیشتر در جهت فردگرایی و  مصرف 
اجتماعی اند.  آرای  تضارب  و  متناقض  ایدئولوژی های  از  مملو  و  یافته اند،  سازمان 
به  دسترسی  و  تماس  که  پیشرفته ای  بسیار  و  قابل حمل  سبک،  روزمرۀ  اشیای 
فناوری های ارتباطِی جهانی را با لمس یک دکمه میسر می کنند نشانه ای از سرعِت 
قابلیت  که  مبلمان ها  اجزای  رسانه محورند.  و  مدرن  سبک زندگی های  پویاِی  

بــژه
ُ
ا

OBJECT

اجتماعی
SOCIAL

جامعه بر دیزاینرها، فرایندهای دیزاین 
و اشیای دیزاین شده تأثیر می گذارد و 

 مسیر دیزاین 
ً
زمینه ای برمی سازد که مداوما

را دچار تحول می کند. پارامترهای اجتماعی 
باید به درستی درک شوند تا  نظریه، علم

گاهانه فنون  و  عمل بتوانند آ
برنامه ریزی و دیزاین را به کار گیرند، تا از 

سویی جامعه را تفسیر و تعبیر کنند و از 
سوی دیگر آن را متأثر سازند، آن هم به 

بهترین وجه.

ساده تر  را  زندگی  و  کار  در  مدام  وضعیِت  تغییر  دارند  را  سریع  کردن  جدا  و  نصب 
و  آیند  نظر  به  نو  همیشه  تا  می شوند  ساخته  مدوالر  اجزای  از  محصوالت  کرده اند. 
قابل نصب به دست خود افراد باشند. محیط های راحت و دنج برای زندگی یا درمان 
آمده اند که موقتی،  در واکنش به شرایط زندگی معمول در محیط های درمانی پدید 
جهان[،  ]این  پیچیدگی  با   مواجهه  در  نظم،  می شدند.  تلقی  خشن  و  مکانیکی 
اهمیت فزاینده ای می یابد. چه چیزهایی را، چگونه و کجا انبار کنیم ‐ راه حل چنین 
مسائلی گاه کل نمایشگاه های بازرگانی را به خود اختصاص می دهد. اماکن عمومی 
شهری به طور روزافزونی ناکارآمدتر شده اند و  نیازهای اجتماعی کمتری را برآورده 
مبدل  خرید  مجتمع های  به  شهری  باز  فضاهای  را.  مصرف  به  نیاز  از  غیر  می کنند، 
را اغوا می کنند  می شوند؛ دستگاه های فروش خودکار و صفحات نمایش تخت ما 
چندزبانه  آواتارهای  به  را  خود  جای  انسانی  خدمات  کنیم.  خرج  پول  به سرعت  که 
داده اند ‐ از مشتریان خواسته می شود کار موردنظر را خود انجام دهند و از این کار 

لذت ببرند.
از سویی، به نظر می رسد  از دو منظر دید.  را می توان  در چنین زمینه ای، دیزاین 
آورند،  گرایش های نو ایجاد کنند  که دیزاینرها کار می کنند تا امیال جدیدتر پدید 
مطلوب  و  مفروض  به طور  که  کنند  خدمت  جامعه ای  به  نهایت  در  بدین ترتیب،  و، 
، دیزاین در موقعیتی است که می تواند  کید دارد. از سوی دیگر به شدت بر مصرف تأ
بسیار فراتر از ِصرف ایجاد و ارضای نیازهای مصرفی عمل کند، چراکه دیزاین را می توان 
نابرابری های  و  نیازها  به  که  دیزاین  فرایند  کرد   قلمداد  برنامه ریزی شده  فرایندی 
اجتماعی با منطق، عقل و شفافیت پاسخ می دهد. دیزاین، به عنوان یک رشته، که 
 بر تولید و فروش متمرکز ساخته و نیاز به یک زیرساخِت 

ً
مدت ها نیروی خود را صرفا

انگاشته بود، سال ها دچارِ بحران معنا و جایگاه  نادیده  را  اجتماعی _ نظری محکم 
بود. برای بازیابِی این ارتباط اجتماعی، باید تالش شود نظریه ای در دیزاین پایه ریزی 
شود که مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر بگیرد و همچنین ضعف ها 

و شکست های دیزاین را در آن زمینه ها بشناسد و مد نظر داشته باشد.
مفهوم نظم اجتماعی برمبنای طبقه بندی های اجتماعی براساس تمایزات خاصی 
سلسله مراتب  است.  جنسی  تمایالت  و  قومی  اصالت  طبقه،  جنسیت،  سن،  نظیر 
محصوالت  مصرِف  و  بازاریابی  ساخت،  نحوۀ  در  طبقه بندی هایی  چنین  در  نهفته 
مثال،  به طور  می شود.  آشکار  دارند  اختیار  در  را  آن ها  که  جوامعی  در  دیزاین شده 
افراد  که  محصوالتی  می شود،  بیشتر  روزبه روز  افراد  عمر  طول  که  غربی،  جوامع  در 
ترتیب،  به همین  شده اند.  مطلوب  فزاینده ای  به طور  بنمایانند  جوان  را  مسن تر 
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، مواد  گاهانه، به واسطۀ استفاده از فرم، رنگ، سایز گاهانه یا ناآ محصوالت همواره، آ
کاالهای  از  استفاده  مثاًل  بدین ترتیب،  می یابند.  جنسیتی  وجهی  نشانه ها  دیگر  و 
»زنانه« از سوی مردانی که از موقعیت ممتازی در سلسله مراتب اجتماعی برخوردارند 
 . به طور عمومی تداعی گر فقدان منزلت اجتماعی آن مردان است  دیزایِن جنسیتی

زمینۀ  برساختۀ  زیادی  حد  تا  هویتی  نشانگرهای  این  که  دلیل  همین  به   
ً
دقیقا

 تأثیر تصمیم هایشان را بر ماندگار ساختن یا 
ً
اجتماعی هستند، دیزاینرها باید حتما

واژگون کردن این الگوهای فرهنگی در نظر داشته باشند. دیزاین برای مردان، دیزاین 
تنها  خصیصه هایی  چنین   ‐ پیرها  برای  دیزاین  و  جوان ها،  برای  دیزاین  زنان،  برای 
 
ً
وقتی می تواند صحیح باشد که افرادی که در این دسته بندی های جای می گیرند واقعا
نیازهای متفاوتی نسبت به هم داشته باشد که باید در فرایند دیزاین مد نظر گرفته 
واکنش های  می تواند  دیزاین  نمادین.  کاماًل  سنجه های  از  مستقل  نیازهایی  شود، 
هنوز  دیزاینرها  از  بسیاری  اما  منفی،  چه  و  مثبت  چه  برانگیزد،  قدرتمندی  اجتماعی 
گاه نیستند. یکی از دالیل این امر این است که این هنجارهای  کاماًل از این مسئله آ
دولت  و  قوم مداری  فرهنگ،  مذهب،  نظیر  ارزشی  نظام های   به مدد  اجتماعی 
مشروعیت بخشی می شوند، و ساختارهای اجتماعِی سلسله مراتبِی جوامع طبیعی 
جلوه داده می شود. الگوهای متداوِل اندیشیدن به مضامینی چون تقسیم قدرت، 
کدام  می کنند  تعیین   

ً
اساسا که  هستند  جنسیت  یا  خانواده  زیبایی،  بهداشت، 

اشیای دیزاین شده قابل قبول اند، چه شکل و ظاهری می توانند داشته باشند، چه 
کسانی از آن ها استفاده خواهند کرد، و چگونه.

به پرسش کشیدن هنجارهای پذیرفته شده یکی از فنوِن بنیادین دیزاین است، 
نمی کند.  اجتماعی مان  ادراکات  محدودیت های  از  گذار  به  قادر  را  ما  همیشه  اما 
به  بخشیدن  تکامل  برای  دلیل  بهترین  می تواند  انسانی  کاماًل  نقیصۀ  این  جبراِن 
میان  متکثر  روابط  از  دیزاینرها  گاهی  آ بردن  باال  و  دیزاین  علم  درحال ظهورِ  رشتۀ 
خود، اشیایشان و مصرف آن اشیا باشد، و این امر می تواند در تکامل نظریه و عمل 

]دیزاین[ مفید باشد.
فرایند دیزاین همواره وابسته بوده است به تصمیم های ارزشی؛ همۀ دیزاینرها 
موجود  اجتماعِی  شرایط  از  خود  شخصی  ایدئولوژی های  تأثیرپذیرِی  پی درپی  باید 
چه  باشند،  هنری  انگیزه های  از  ملهم  چه  باشند،  گاه  آ آن  از  و  کنند  بازنگری  را 
گاهانه نظم اجتماعِی موجود را، با  اقتصادی یا اجتماعی _ سیاسی. برخی از دیزاینرها آ
، با روش هایی چون ، تقویت می کنند، اما برخی دیگر اقتباس رویکردی کاماًل بازارمدار
را برمی گزینند. برخی نیز  آن   دیزایِن اعتراضی و  دیزایِن انتقادی، رویۀ عکس 

نیروی خود را بر ایجاد امکان دسترسی بیشتر برای گروه های اجتماعِی محروم، مثل 
. افراد ناتوان، متمرکز می کنند  دیزاین جهانی

گاهی از شرایط اجتماعی خلق می شوند هم زمینه ای  بنابراین، دیزاین هایی که با آ
اغلب  که  دارند  توجه  واقعیت  این  به  هم  دارند  نظر  در  می آیند  پدید  آن  در  که  را 
فرایندهای دیزاین نیازهای اجتماعات محروم را نادیده می انگارند یا کم اهمیت جلوه 
می دهند. سازمان های متعددی پدید آمده اند که تالش دارند نابرابری های اجتماعی 
را برطرف کنند یا کاهش دهند، اغلب با نتایج مبدعانه و اثربخش. پروژۀ »یک لپ تاپ 
ارزان قیمت برای  کاربردِی  که به منظور تولید و پخش لپ تاپ های  کودک«،  برای هر 
نیاز  اهمیِت  دادن  نشان  در  البته  گرفت،  شکل  درحال توسعه  کشورهای  کودکاِن 
آن از  مهم تر  اما   ‒ بود  تأثیرگذار  بسیار  جهانی  سطح  در  بهتر  آموزشی  امکانات  به 

 نوآوری مهیجی در فناوری نیز بود، با نتایج جانبی ای که از زمینه های اصلِی کاربرد 
و  توسعه یافته  کشورهای  در  تولیدکنندگان  پروژه،  این  نتیجۀ  در  رفت.  فراتر  آن 
ساده،  لپ تاپ های  ساخت  در  نهفته  امکانات  زمینۀ  در  تحقیق  به  شروع  صنعتی 
شبکۀ  از  مستقل  انرژِی  منبع  با  که  لپ تاپ هایی  کردند،  باال  کارایِی  با  و  کاربردی 
را  گاه اند جهان  آ از شرایط اجتماعی  که  از دیزاینرهایی  آن دسته  کنند.  کار  الکتریکی 
به دیده ای انتقادی می نگرند، می اندیشند که این جهان چگونه می توانست باشد، و 

SH   | .مسیرِ آیندۀ دیزاین را نشان می دهند
  دیزاین و سیاست/ اخالقیات/ غیرانتفاعی

اجیت   پراپ )پروپاگاندای تحریک کننده( واژه ای مرکب یا اختصاری است که از زبان 
 ایده های 

ً
روسی به انگلیسی وارد شده و به معنی تبلیغ ایده های سیاسی، خصوصا

بالفاصله   ،1920 دهۀ  در  است.  هنر  یا  موسیقی  نمایش،  ادبیات،  به واسطۀ  چپی، 
به  وزارتی  رسیدند،  قدرت  به  شوروی  جماهیر  اتحاد  در  کمونیست ها  آنکه  از  پس 
آموزش  وظیفه اش  که  شد  تأسیس  کشور  این  در  عمومی«  تهییج  و  »تبلیغات  نام 
»پروپاگاندا«  و  »اجیتاتسیا«  از  ترکیبی  اجیت پراپ  اصطالح  بود.  توده ها  ایدئولوژیک 
است که از عنوان این وزارتخانه برگرفته شده. هدف از تهییج این بود که احساسات 
تودۀ مردم را تحت تأثیر قرار دهد و هدف از تبلیغ این بود که روشن فکران را متأثر 
»تصرف  برای  شدند  مبدل  قدرتمندی  ایدئولوژیک  ابزار  به  هم  با  دو  این  و  سازد، 
در  هم  ویتنام  جنگ  زمان  در  امریکا  راست  جناح  اینکه  )عجیب  ذهن ها«  و  قلب ها 
از  کشور  کردن  آرام  به منظور  ویتنام  مردم  مجذوب کردن  برای  خود  تالش  توصیف 
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کانستراکتیویسم  کانستراکتیویست   دیزاینرهای  می کرد(.  استفاده  عبارت  همین 
آن دوران سفارش های اجیت  پراِپ بسیاری انجام دادند، و این واژه هنوز هم در  در 
اشاره به دیزاین های گرافیِک سیاسِی جناح چپ به کار می رود. این واژه در اصل بار 
ارجاع  اما در جهان غرب به سرعت واجد داللت های منفی شد و در  منفی نداشت، 
به شیوه های اقناعِی سیاسی و آشکارا جانب دارانه و سرکوبگرانه به کار رفت. امروزه 
سیاست های  برابر  در  مقاومت  به  اشاره  در  افتخار  با  اغلب  را  واژه  این  چپ  جناح 
را می توان در وبالگ ها، نشریات و  آن  که نمونه های  کار می برد ‒  به  نهادینۀ راست 

TM   | .تایپ فیس هایی که از این واژه استفاده می کنند دید
  دیزاین و سیاست/ دیزاین اعتراضی

اخالقیات با هستی شناسی )پرسش از موجودیت چیزها( و معرفت شناسی )پرسش 
از اینکه ما دربارۀ آ نچه موجود است چه می دانیم( فرق دارد، چراکه کنش بنیاد است؛ 
آن مورد چه  با  بپردازد، می خواهد بگوید  آنکه به چیستی موردی  اخالقیات، به جای 
تصمیم های  که  نهادهایی  و  اجتماعی  )فرایندهای  سیاست  با  اخالقیات  کرد.  باید 
اخالقی  رفتار  )رمزگان های  اخالقی  اصول  و  می شود(  اعمال  آن ها  طریق  از  اخالقی 
مناسب ترین  اینکه  باب  در  تأمالتی  از  است  عبارت  چراکه  دارد،  فرق  هم  متعارف( 
]انتخاب[ چیست، و نه سرسپردگی به نظام هایی که نیاز به تأمل را از میان برمی دارند.
فالسفۀ غربی تالش داشته اند چهارچوب هایی ]برای اخالقیات[ تعریف کنند که 
وجود  چهارچوب ها  این  از  مورد  چهار  دست کم  باشد.  دغدغه هایی  چنین  بیانگر 
دارد: تعمیم گرایی، منفعت گرایی، دیگری بودگی و فضیلت. تعمیم گرایی بیشتر با آن 
قاعدۀ مشترِک بیشتر ادیان که ایمانوئل کانت مطرح کرد تداعی می شود: با دیگران 
را  اخالقیات  کانت  کنند.  رفتار  آن گونه  شما  با  آنان  می خواهید  که  کنید  رفتار  چنان 
آیا عمل من می تواند قانونی  در استدالل آوردن بر این پرسش ضروری می دانست: 
تجربه گرایان  با   ، دیگر سوی  از  منفعت گرایی،  کنند؟  پیروی  آن  از  همه  که  باشد 
از  واقع بینانه تری  صورت  که  می شود،  تداعی  میل  استوارت  جان  مثل  بریتانیایی 
مردم  از  بیشتری  شمار  شادِی  بر  من  عمل  آیا  می کردند:  مطرح  را  کانت  پرسش 
می افزاید؟ منفعت گرایی بیشتر معطوف است به صورت های اقتصادی تر استدالل، 
آشکارا  هردو  آنکه  با  منفعت گرایی،  و  تعمیم گرایی  هزینه _ فایده.  تحلیل  نظیر 
رویکردهایی عقل گرایانه  به اخالقیات اند، مبنایی همدالنه و احساسی دارند، چراکه 
 یکسان اند )فرضی که امروزه در اصول حقوق 

ً
فرض بر آن دارند که همۀ مردم اساسا

اخالقیات
ETHICS

اخالقیات عرصه ای است که در آن دربارۀ 
رفتارهای انسان ها با یکدیگر و با مخلوقات 

و اشیای پیرامون شان قضاوت صورت 
می گیرد. دیزاین نیز نوعی قضاوت است 

که می گوید چگونه باید با محصوالت، 
محیط ها، و ارتباطات به انسان ها کمک کرد 
تا با اطرافیان شان تعامل برقرار کنند. پس 

در این معنا، عبارت »اخالقیات دیزاین« 
عبارتی زائد است: هرگونه دیزاینی مشتمل 

بر قضاوت های اخالقی است، چه دیزاینر به 
گاه باشد چه نباشد. آن آ

آغاز می شود  بشر واجد اهمیت زیادی است(. برعکس، دیگری بودگی با این فرض 
آن فرِد  که »دیگران« کاماًل با »من« متفاوت اند و، بنابراین، در مورد »دیگری بودگِی« 
دیگر باید اقداماتی اخالقی صورت گیرد. این چهارچوبی متأخرتر است که با بازخوانی 
فضیلت،  می شود.  تداعی  دریدا  ژاک  و  ِلویناس  امانوئل  به دست  ِعبری  اخالقیات 
است.  مک انتایر  اِلسِدر  توسط  اصل  در   ، معاصر دوران  در  ارسطو  اخالقیات  احیای 
موضوعی،  عملِی  منطق  یا  مالحظه  یا  »فروِنسیس«،  را  اخالقی  قضاوت های  ارسطو 
می نامید. فرونسیس، به عنوان فضیلت، مهارتی است که فرد کسب می کند تا با آن 
آنچه فردی است و  آنچه برایش ضرورت دارد،  به بهترین نحو بین آنچه می خواهد و 
آنچه عمومی، تعادل برقرار کند. یک قضاوت اخالقِی عالی به همه امکان می دهد تا 

آنجا که ممکن است رشد کنند )نه آنکه فقط شاد باشند(.
اغلب  شرقی  سنت های  اخالقیات،  از  شناختی  کم وبیش  تعاریف  این  برخالف 
بیشتر به معنای ریشه اِی واژۀ اخالقیات، یعنی به مفهوم »اتوس« )ethos(، نزدیک اند؛ 
نوعی روش زندگی مرسوم که نیازی به این توجهات و دغدغه ها ندارد، ]چون نوعی 
این  در  می سازد.  را  انسانی  زیستگاه  که  دیگران  با  همراهی  به  عادت  است،[  عادت 
یا بدتر  کند  کسی در هر موقعیت خاص بخواهد فکر  اگر  به اخالقیات،  رویکرد  نوع 
بااخالق،  افراد  است.  غیراخالقی  بسیار  فردی  بکند،  باید  چه  که  کند  محاسبه  آن  از 
را  آن کاری  برعکس، کسانی هستند که بدون فکر کردن عمل می کنند، و بی درنگ 

انجام می دهند که به بهبود موقعیت کمک می کند. نگاه کنید به:  

که،  است  دیزاین  حرفۀ  در  اصولی  رعایت  معنای  به  اغلب  دیزاین  اخالقیاِت 
طبق آنچه در باال گفتیم، بهتر است اصول اخالقِی دیزاین نامیده شود. ]رعایت این 
شامل  است  ممکن  غیراجباری تر  دیزایِن  اخالقیات  اما[  است،  اجباری   

ً
غالبا اصول 

مطالعات موضوعِی قضاوت های اخالقی برمبنای برخی از چهارچوب هایی که در باال 
ذکر شد یا دیگر چهارچوب ها باشد. برخی از اخالقیات دیزاین عبارت اند از تعهداتی 
کند یا قابل دسترس در همۀ جهان   » را »فراگیر اینکه دیزاین  برای  اخالقی و قانونی 
، اجرای کارهایی جهت منافع عامه برای جماعتی که در غیر آن  صورت   دیزاین جهانی
شوند بهره مند  کند،  بهتر  را  زندگی شان  می تواند  که  دیزاین،  خدمات  از  نمی توانند 

. ، و مشارکت در فعالیت های سیاسی  دیزاین و سیاست  غیرانتفاعی
و  دیزاین  بین  معمول،  دیزاین«  »اخالقیات  بر  عالوه  که،  شود  کید  تأ باید  البته 
دربارۀ  تصمیم هایی  شامل  دیزاینی  هرگونه  دارد.  وجود  قوی تری  پیوند  اخالقیات 
 برحسب 

ً
این است که با هر مورد چگونه باید برخورد کرد. این گونه تصمیم ها غالبا
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انبوه،  تولید  زمینۀ  در  همچنین،  و  )منفعت گرایی(،  می شود  گرفته  سود  حداکثر 
برحسب اینکه استفاده از این یا آن مصنوِع دیزاین شده برای عموم مردم چه معنایی 
می شوند  اخذ  که  تصمیم هایی  با این  حال،  )تعمیم گرایی(.  باشد  داشته  می تواند 
آن صورت می گیرد متفاوت خواهند بود، و  همواره برحسب زمینه ای که دیزاین در 
 تبعیت صوری از قوانین نهادینه )فضیلت( نیستند؛ و به همین ترتیب، 

ً
هرگز صرفا

تا  مشارکتی  دیزاین  می گیرد   کار  به  را   » »کاربرمحور تحقیق  روش های  انواع  دیزاین 
تفاوت های کسانی را که می خواهد به آن ها سرویس بدهد پیدا کند )دیگری بودگی(. 
زمینۀ  در  التور  برونو  مطالعات  اصلی  موضوع  اخالقیات  و  دیزاین  بین  ذاتی  پیوند 
»ماندگار  یا  اخالقی«  »گزینش  از  است  فرایندی  دیزاین  می گوید  که  است،  فناوری 
همواره  تا  دارند  وجود  محصوالت   ، دیگر بیان  به   .)Latour,1992( اخالقی«  امر  کردن 
همۀ  برابر  در  بی مالحظه  اتوماتیک  درهای  مثال،  به طور   ‒ کنند  ایفا  را  اخالقی  نیات 
آنانی که ممکن است بدان نیاز داشته باشند باز می شوند، و مثل درهای معمولی 
نیستند که شرایط استفاده از آن ها برای افراد خیلی پیر یا خیلی جوان، یا کسانی که 
 ، آن قدر بار حمل می کنند که نمی توانند بازشان کنند، تبعیض آمیز باشد. از این نظر

 .)Dilnot, 1995( همۀ دیزاین ها کم وبیش همچون هدایایی به دیگران اند
 پایداری/ سودمندی

آن  آن محیِط بزرگ تر اطراف خود را )که در  گاه با  آ »ادراک« یعنی شیوه ای که موجوِد 
، ادراک یعنی  زندگی می کند( حس می کند، تفسیر می کند و می فهمد. به عبارت دیگر
فرایندی که ما از طریق آن جهان اطراف خود را سازمان و به آن معنا می دهیم. دیزاین 
پس  می دهد.  شکل  آن  به  هم  و  می کنیم  تجربه  ما  که  است  جهانی  به  پاسخ  هم 

دیزاین هم به ادراک ما شکل می دهد و هم خود شکل گرفته از ادراک ماست. 
کاماًل  زمینۀ  یک  در  حتی  است.  ذهنی  جهت گیری  متضمن  همیشه  ادراک 
فیزیولوژیک، که تعریف ادراک را کارکردهای عصبی و حسی ای می داند که ما از طریق 
وجود  ادراک  در  ذهنی  جهت گیری  نیز  می کنیم،  پردازش  را  بیرونی  محرک های  آن 
فیزیکی  جنبه های  از  صرف نظر  مفروض،  شیء  هر  از  ما  ادراک  مثال،  به طور  دارد. 
حسی  قابلیت های  به  مثاًل  دارد:  بستگی  نیز  عوامل  دیگر  از  انبوهی  به  شیء،  آن 
بیولوژیک، انگیزه ها و حاالت احساسی ما. یکی دیگر از مؤلفه های مهم ادراک تأثیر 
تجربیات گذشته است. وقتی جهان اطراف خود را می بینیم، بو می کنیم، می چشیم، 
می شنویم و لمس می کنیم، به طور غیر ارادی این  اطالعات حسی را سازماندهی 

 Dilnot, C. 1995. The gift. In V. Margolin 
and R. Buchanan, eds. The idea of 
design. Cambridge, MA: MIT Press.
 Dreyfus, H., and S. Dreyfus. 1990. 
What is morality? A phenomenolog-
ical account of the development of 
ethical expertise. In D. Rasmussen, ed. 
Universalism vs. Communitarianism. 
Cambridge, MA: MIT Press.
 Latour, B. 1992. Where are the missing 
masses? The sociology of a few mun-
dane artifacts. In W. Bijker, and J. Law, 
eds. Shaping technology/building so-
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Cambridge, MA: MIT Press.
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ادراک
PERCEPTION

و به فرم )خاطره (ای تبدیل می کنیم که می توانیم با آن اطالعات جدید حسی را تفسیر 
و درک کنیم. اگر این گونه نبود، حواس به تنهایی قادر نبودند  فهم جهان اطراف 
آن  از طریق  را برای ما میسر کنند؛ ما به ادراک نیاز داریم تا چهارچوبی مهیا کند که 
بتوانیم اطالعات محیطی را که در آن زندگی می کنیم رمزگذاری، ذخیره و بازیابی کنیم. 
 بر نحوۀ درک ما از تجربیات 

ً
در نتیجه، انباشتی که ما از تجربیات قبلی خود داریم قطعا

جدیدمان تأثیر خواهند گذاشت.
جهانی  که  دارند  این  بر  فرض  ادراْک  مفهوم  به  فیزیولوژیک  رویکردهای  بیشتر 
 ، بیرونی خارج از بدن ما وجود دارد که به آن واکنش نشان می دهیم. به عبارت دیگر
فرض می  کنند که ما به طور ذاتی از اشیایی که قرار است درک کنیم ‒ چه قادر باشیم 
آن ها را درک کنیم و چه نباشیم ‒ جدا هستیم. البته این فرضی است که جمع کثیری 
که به عرصۀ  آنان   

ً
اندیشمندان، فالسفه و حتی روان شناسان شناختی، خصوصا از 

طول  در  حرارت  با  و  مفصل  به طور  عالقه مندند،  دانش(  )طبیعت  معرفت شناسی 
تاریخ دربارۀ آن بحث کرده اند. این بحث به طور کلی در چهارچوب تقابل بین دانِش 
تجربی و دانِش عقالنی )یا تقابل بین واقع گرایی مستقیم و واقع گرایی غیرمستقیم( 
ادعا  تجربه  اصالت  بر  مبتنی  نظریۀ  ساده،  خیلی  بیان  به  است.  شده  صورت بندی 
درحالی که  شناخت،  حسی  تجربۀ  به  ارجاع  بدون  نمی توان  را  هیچ چیز  که  می کند 
فلسفۀ اصالت عقل مدعی است که دانش را می توان مستقل از حواس کسب کرد.
، رویکرد فیزیولوژیک به ادراْک نحوی را که جهان بیرونی تجربیات ما را  از این منظر
شکل می دهد برتر می داند، اما رویکردهای فلسفی و حتی معرفت شناسانه به ادراک 
بیشتر اعتقاد دارند که تجربیات ما به ادراک مان از جهان بیرونی شکل می دهند. اما 
زندگی روزمره نشان می دهد که هردو فرایند هم زمان رخ می دهند: انسان ها ناظران 
منفعل جهان بیرونی نیستند، بلکه شرکت کنندگان فعال و اندیشمندی هستند 
، نمی توان این حقیقت را انکار  فرم دخالت می کنند. به عبارت دیگر که در خلق  
کرد که انبوه تجربیات ما وابسته به زمینه اند، نه تنها به محیِط فیزیکی اطراف ما، بلکه 

به زمینه های فرهنگی و اجتماعی زندگی مان.
عرصه ای  را  جهان  که  کنیم  درک  می توانیم  زمانی  را  رویکرد  دو  این  بین  تلفیق 
عقِل  و  حواس  بین  است  نوسان  در  ادراک  است.  شده  دیزاین  عامدانه  که  بدانیم 
مبتنی بر تجربه و سلسله ای از سوگیری های ذهنی و فرهنگی. به طور مثال، همین 
آن با حروف سیاه  درشت  کتابی که در دست دارید اگر جلد چرمی داشت و عنوان 
چاپ شده بود، ادراک متفاوتی از آن می داشتید، چراکه حواس شما را به نحوی دیگر 
در  نیز  خاصی  فرهنگی  ارجاعات  و  بینایی(،  المسه،  بویایی،  )مثل  می انداخت  کار  به 
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»کالسیک ها«(.  قدیمی،  مرجع  کتاب های  انجیل،  )مثل  برمی انگیخت  شما  ذهن 
، می توان  پس دیزاین را، به عنوان عمِل سازماندهی اطالعات حّسی به طریقی معنادار
انباشت اعمال  و  ادراک دانست. دیزاین همیشه مداخله در جهان است،  سازندۀ 
از  را  ما  ادراک  نتیجه  در  و  ما  مادی  محیِط  فیزیکی  واقعیت  سرانجام  ما  دیزاین شدۀ 
آن تغییر داده است )باغ، وقتی دیزاین شود، ادراک ما را از طبیعت تغییر می دهد(. 
بنابراین، دیزاین به طور هم زمان هم محصوِل زمینۀ وسیع تری است که در آن تولید 
، دیزایْن ادراک ما از جهان را  شده و هم به آن واکنش نشان می دهد. به عبارت دیگر

JR   | . هم شکل می دهد و هم تغییر
  قابلیت/ عوامل انسانی/ دیزاین رابط/ حس آمیزی/ فهم/ تجسم

سازمان ها،  مردم،  می خواهد  که  است  جهان  سطح  در  گاهانه  آ فرایندی  ادغام 
از  جدا  عادی  حالت  در  که  را،  حرفه ای  فعالیت های  یا  روش  ها  دانش ها،  رسانه ها، 
یا  آن باشد  یا خوِد فراینِد  از ادغام می تواند  آورد. هدف  کنار هم  هم به سر می برند، 
آن: می تواند یا در فرایند دیزاین و تولید رخ دهد یا در فرایند تجربه  نتیجۀ حاصل از 
و استفاده از یک محصول، یا سیستم یا خدمات دیزاین شده. لزوم ادغام به عنوان 
یک روش معمواًل زمانی احساس می شود که  پیچیدگِی کار باال بگیرد، و هدف از 
، سهولت شناختی، و ادراکی کل نگرانه تر  آن میل به عقالنیت، نیاز به کارایی بیشتر
است. ادغام در دیزایِن سیستم ها و نهادها می تواند واحدها و زیرواحدهای سازمانِی 
متفاوت را یک  جا جمع آورد تا ارتباط بین آن ها و تولید را به حداکثر برساند؛ در دیزایِن 
تا  را یک  جا جمع می کند  یا مزایای خاص محصوالت  ادغام ویژگی ها  نیز  محصوالت 

نتایج تجربی بهتری از آن محصوالت در دست مصرف کننده حاصل شود. 
تعریف  افقی  یا  عمودی  ادغام  به صورت  معمواًل  دیزاین  صنعت  در  را  ادغام 
می کنند. ادغام عمودْی سیستمی سلسله مراتبی است که به صورت درون سازمانی 
فرایندی،  چنین  در   . استراتژیک دیزاین  دارد   داخلی  انگیزه های   

ً
غالبا و  می دهد  رخ 

جهت  در  همه  که  می شود  محول  معینی  وظایف  سازمانی  واحدهای  از  هریک  به 
به صورت  که  شرکت هایی  نمونۀ  بهترین  از  یکی  است.  سازمان  کلی  اهداف 
 
ً
اواخر دهۀ نود خود مستقیما که در  عمودی ادغام شده اند »اپل« است ‒ شرکتی 

، ضمائم، سیستم عامل و اغلب نرم افزارهایش را تولید می کرد. معمواًل در  سخت افزار
شرکت هایی که به صورت عمودی ادغام می شوند سرمایه گذاری در دیزاین و نیز در 

بخش  تحقیق و توسعه )R & D( بیشتر است.

ادغام
INTEGRATION

انگیزه های  و  می دهد  رخ  مختلف  سازمان های  بین  افقی  ادغام  برعکس، 
فراسازمانی دارد. یکی از مثال های خوِب ادغام افقی شرکت کامپیوتری »ِدل« است، 
کار  را.  آن ها  تولید  نه  دارد،  کنترل  تحت  را  قطعات  سرهم  کردن  فراینِد  که  شرکتی 
دیزاین به چند شرکت کوچک محلی در شهر آستین ایالت تگزاس محول می شود، 
جهان  سطح  در  تولیدکنندگان  از  شبکه ای  را  مجزا  واحدهای  و  پایه ای  قطعات  و 
یک  که  می  دهد  رخ  زمانی  افقی  ادغام  دیگر  حالِت   . برون سپاری می کنند   تأمین 
شرکت های  این  می کند؛  تأسیس  تابعه  شرکت های  منطقه ای  بازار  چند  در  شرکت 
برحسب  یا  می دهند  وفق  خاص  منطقۀ  آن  فرهنگِی  نیازهای  با  را  محصوالت  تابعه 

این نیازها محصوالت خاصی را دیزاین و گاه تولید می کنند.
آموزش دیزاین نیز به کار  مفاهیم ادغام عمودی و افقی را می توان در بحث  
برد. در آموزش دیزاین، ادغام عمودی می تواند نوعی فعالیت درون رشته ای در رابطه 
. یکی از نمونه های خوب در مورد ادغام عمودی  با برنامۀ آموزشی کلی باشد  رشته
در زمینۀ آموزش در دهۀ 1980 رخ داد؛ در این دهه، مدارس دیزاین در سرتاسر جهان، 
به جای اینکه در برنامۀ درسی خود متکی به دانشکده های تاریخ هنر باشند، شروع 
 ، به ارائۀ دروس تئوری و تاریخ دیزاین )منحصر به رشتۀ دیزاین( کردند. از سوی دیگر
 
ً
ادغام افقی در آموزش دیزاین حاصل این رویکرد است که همۀ مسائل امروز »ذاتا
بینارشته ای« هستند. برنامه های درسی مبتنی بر ادغام افقی، برخالف ادغام عمودی، 
دیزاین  محصول،  دیزاین  )مثل  دیزاین  رشته های  بین  ارتباط  ایجاد  با  می خواهند 
گرافیک، دیزاین معماری یا دیزاین مد( و همچنین با ایجاد ارتباط بین دیزاین و دیگر 
رشته ها )مثل مهندسی، بازرگانی، مردم نگاری یا جامعه شناسی( توان درک دانشجو 
چه  باشند  چندرشته ای   

ً
واقعا یکپارچه  درسِی  برنامه های  این  چه  دهند.  افزایش  را 

نباشند و بیشتر به یکی از این رشته ها متمایل باشند، اغلب از نظر موضوعی طوری 
برنامه ریزی می شوند که در جهت رویکردهای یکپارچه سازانه، مشارکت و کار گروهی 
. با این زندگی روزمره که مدام پیچیده تر می شود، این اقتصاد  باشند  دیزاین گروهی
یکپارچه  دیزاین  تفکر  امروزه  انسان،  زندگی  در  پایدار  نگرش  به  مبرم  نیاز  و  جهانی، 
قانون،  اجرای  عمومی،  سیاست های  بهداشت،  جمله  از  متعددی  زمینه های  در 

MM   | .پیشگیری از جرم و برنامه ریزی اجتماعی به کار می رود
 هم گرایی/ سنتز




