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فهرست مطالب





طراحی، در مقام یک رشته، به شتاب در حال حتول است و دامنۀ کاربردها و 
دغدغه هایش به بریون از مرزهای حمصوالت سنیت و قلمروهای طراحی داخلی 
گسترش می یابد. پژوهشگران توجه خود را به تکوین حمصوالت و سامانه های 
مادی و غریمادی، شامل راهربدهای ارتباطی، خدمات و سازمان های صنعیت و 
اجتماعی، معطوف می سازند. در عنی حال، نظریه های طراحی و روش شناسی های 
آن بسط پیدا می کنند و خارج از حوزۀ معمول طراحی حمصول امهیت می یابند، 
و فرهنگ های طراحی شالوده ای برای برانگیخنت رویکردهای فرارشته ای فراهم 

می سازند تا بتوان از عهدۀ مشکالت پیچیده و دشوار برآمد.  
مغز  علوم  در  اخری  کشفیات  به  فزاینده ای  توجه  طراحی،  نظریۀ  زمینۀ  در 
معطوف شده است، و چننی می مناید که این دستاورد تازۀ دانش تأثری چشمگریی 
داشته  طراحی  روش شناسی های  و  )پروژه(1  طرح  فرهنگ های  بازاندیشی  بر 

است.

1- project cultures

پیش گفتار
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دانش انواع خمتلفی دارد: فیزیک الگوهایی ریاضی برای پیش بیین پدیده ها 
در اختیارمان می گذارد؛ اقتصاد مهنی کار را می کند، ویل در درازمدت؛1 پزشکی 
ترتیب  بیماری  مورد  در  آزمایش هایی  می سازد،  خبشی نگر  الگوهایی  غریب 
می دهد و از مطالعات دوسو کور2  هبره می برد تا  اثرخبشی چننی الگوهایی را به 
اثبات برساند؛ پزشکی شرقی از الگویی کیهان شناخیت، مبتین بر دانشی منادین و 
استعاری، هبره می برد؛ روان شناسی از جمموعه ای از شاخه های گوناگون شکل 
گرفته است، و هر یک از این شاخه ها رویکرد متفاویت را به کار می بندد، ویل 
به طور کلی از الگوهای ذهین استفاده می کند،3  و دلیل مناسب بودن آن الگو از 

نتاجیی که در عمل دارد به دست می آید؛ و جز این ها.
چون  علوم سخت،  »نرم«:  و  »سخت«  نوع اند:  دو  بر  علوم  کلی،  طور  به 
فیزیک، الگوهای خود را بر ریاضیات استوار می سازند، حال آن که علوم نرم از 
الگوهای نه چندان صوری استفاده می کنند. در هر صورت، مشخصۀ هر دو نوع 
علم وجود الگوهایی است که قادر به توضیح پدیده ها و پیش بیین رفتارهایند و، 
بیش ترشان را می توان به اشخاص و جوامع دیگر انتقال داد تا مدارسی ]برای 

آموزش آن ها[ بر پا شود.
از دیرباز، دانش طراحی از الگوی خاصی هبره مند نبوده است، و خود واژۀ 
طراحی نیز هرگز در ادبیات این رشته توضیح داده نشده است. تعاریف طراحی 
معموالً عملیایت اند )آرچر، 1973؛ شورای بنی املللی اجنمن های طراحی صنعیت

ICSID، 2004؛ کاکس، 2005؛ بوردک، 2005؛ ای یت 2012(. 

1- متأسفانه »... در درازمدت همۀ ما مرده ایم« ) به نقل از
J. M. Keynes, A Tract on Monetary Reform, 1923, Chap. 3). 

مداخله  که  گروهی  اعضای  هویت  آن،  در  که  است  مطالعه ای   )double-blind) دوسوکور  مطالعۀ   -2

دریافت می کنند هم از آزمایشگران و هم از آزمودنی ها تا پایان مطالعه پوشیده نگه داشته شود.-م.

برای  رفتار،  بازمنایی  به  قادر  فرضی  سازه های  یعنی  ذهنی«،  »الگوهای  از  که  نیست  روان شناسی  تنها   -3

پیش بینی بهره می برد؛ هر علمی چنین می کند. الگوهای ذهنی غالباً در خصوص پدیدۀ واحدی با هم تعارض 

دارند، چنان که مثاًل در فیزیک الگوی ذره ای نور با الگوی موجی آن متعارض است. ]در روان شناسی[، کسی 

به  قادر  اصطالح  این  بلکه  هست،   )Superego( »فراخود«  نام  به  مشاهده پذیری  کمیت  که  ندارد  باور 

بازمنایی مفاهیمی ذهنی و سپس توضیح رفتار است. آن چه این جا مالحظه می کنیم این حقیقت است که 

رشته های بسیاری، به جز طراحی، روش هایی معرفت شناختی دارند، و ما بر این باوریم که مدارس طراحی به 

رویکرد معرفت شناختی باریک بینانه تری نیازمندند.
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و  روش شناسی ها  مبنای  بر  طراحی  دانش  استخوان بندی  است  هبتر 
کاربست های طرح )پروژه( تعریف شود، و آفرینش فراورده ها و راه حل های 
بدیع )مادی و غریمادی( با الگوهای پروراننده و دانش مستخرج از آن ها پی 
گرفته شود، و به طریقی فرصت جویانه با بسیاری از رشته های دیگر )و چه بسا 
مهۀ آن ها(، چون جامعه شناسی، مردم شناسی، علوم مواد، مهندسی مکانیک و 
جز این ها مهاهنگ گردد. از سوی دیگر، به پریوی از سنت، طراحی و، بیش از 
آن، طراحی ایتالیایی را نیز می توان بر پایۀ پژوهش زیبایی شناخیت وصف کرد. 
طراحی در جست وجوی کیفیت مطلقی است که استاداین هبره مند از مهارت های 
فین و اهلام هنری در پی اش بوده اند، کساین که قادر به ابداع شکل های اشیاء و 
نیز اعطای معاین تازه به اشیاء روزمره ای، چون المپ ها، صندیل ها یا وسایل 

برقی، بودند. 
ارزمشندی، هم  راه حل های  دارد، و  کارکردها و معاین سروکار  با  طراحی 
ارائه می کند.  نیازهای عملی و هم خواسته های غریمادی،  برآوردن  از جهت 
خبش معنایی از مهه گریاترست و با طراحی، در مقام رشته ای بدون هیچ نظری 
یا معادیل در رشته های طرح حمور دیگر، پیوند خاصی دارد. بر اساس سنت، از 
دیرباز قابلیت طراحان  در خلق چیزهای زیبا بر مهارت هنری آنان استوار بوده 
است: طراحان، در مقام هنرمندان کاربسته، اشیاء جذایب که حواس را می نوازند 
مصنوعات  زیبایی شناسانۀ  کیفیت  می آورده اند؛  پدید  برمی انگیزند  را  هیجان  و 
از روی رفتارهای  الگوسازی علمی  به  نه  به شهود و ختصص، و  طراحی شده 

هیجاین انسان، بستگی داشته است. 
خویش  توانایی  بر  چیزی  هر  از  بیش  طراحی  استادان  ایتالیایی،  سنت  در 
در حصول به ترکیب هبینه میان بینش های زیبایی شناسانه، قیود فین و صنعیت، 
قابلیت  و  فرهنگ  می کردند.  تکیه  بازار  خواسته های  و  کارکردی  نیازهای 
شخصی شان به آنان امکان می داد تا از پس پیچیدگی های فرایند طراحی اشیا 
و یافنت راه حل ها برآیند، و این فرایندهای خالقانه ممکن بود ضمین و نامنوده و 
عمدتًا شخصی باشد. قابلیت حرفه ای شان و مهکاری پرباری که پس از جنگ 
ایتالیا  به صنعت  تازه ای  برقرار کردند شکوفایی  با صاحبان صنایع  جهاین دوم 
اهلام خبش  سراجنام،  و،  گذاشت،  اثر  مشتریان  رفتارهای  و  بر سالیق  و  خبشید 
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دانشمند  ایتالیایی  استادان طراحی  از طراحان در سراسر جهان شد.  نسل هایی 
نبودند: برخی معمار بودند، و برخی حتصیالیت در هنر یا زمینه های مشابه داشتند. 
ایشان آثارشان را امضا می کردند و خود را در برابر کیفیت هنایی آن آثار مسؤول 
می دانستند، چه مهچون هنرمندان، آراء و اندیشه های خویش را از این طریق 
میزها،  مادی روزمره ای، چون  اشیاء  به واسطۀ شکل  ابراز می کردند. طراحان 
صندیل ها و وسایل خانگی، هم َروانه های فرهنگی1  و استعارات مفهومی را نشر 
و  به سالیق،  اجتماعی، شکل دهی  نوآوری  در  سهمی  سان،  بدین  و،  می دادند 
تثبیت گرایش ها داشتند. این طراحان استادکاراین بودند که بیش از آن که قادر به 

اجیاد مدارس باشند، مریدان و شاگرداین می پروراندند.
دروس  با  ختصصی  رشته ای  صورت  به  حرفه  مهچون  طراحی  رفته رفته   
دانشگاهی خاص، فعالیت های پژوهشی دورۀ دکتری و منشورات علمی درآمد؛ 
به تدریج، طراحی در مقام اجرا از تک پدیدآورندگی به کار گروهی تبدیل شد، و 
شیوه های طراحی مشترک از استواری و باریک  بیین بیش تری برخوردار شدند و 
دستاوردهایی از مشار فزاینده ای از رشته های ختصصی دیگر را  نیز دربرگرفتند: 
مهندسی حمیط کار و طب کار، جامعه شناسی، مردم شناسی، روان شناسی و علوم 
اعصاب و مغز.  با این مهه، طراحی هنوز رشته ای علمی نیست، و تا اندازۀ زیادی 
گروه های  با  طراحان  اکنون  ویل  است.  استوار  آزمون حمور  دانِش  بر  مهچنان 
اجرای طرح های چندرشته ای، به ویژه برای یافنت راه حل های غریمادی )مانند 
چگونگی طراحی روش های خدمت رساین و طراحی آزمایش( سروکار دارند. از 
این رو،  شکل هنایی – و، در نتیجه، معاین هنایی ای که راه حل منتقل می سازد–  
به عوامل متعددی که به دشواری قابل مهارند بستگی دارد. بنا بر این، طراحان، 
به منظور اجیاد طرح بدیع و پرمعنا، باید روش اجرا و دانش خود را ارتقا خبشند.

برای پژوهش دربارۀ هر موضوعی باید در صدد ساخت الگوهایی برآمد که 
چننی قابلیت هایی را به پژوهشگر بدهد:

1- هم َروانۀ فرهنگی )meme(، اصطالحی که نخستین بار ریچارد داوکینز در کتاب ژن خودخواه )1976( 

به کار برد، اندیشه، رفتار یا سبکی است که درون یک فرهنگ، از شخصی به شخص دیگر انتقال پیدا کند. 

هم َروانۀ فرهنگی همچون واحد اندیشه ها، منادها یا کاربست های فرهنگی ممکن است به واسطۀ نگارش، 

کالم، آیین ها، اطوار یا هر پدیدۀ تقلیدپذیر دیگری نرش یابد. –م.
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• پدیده ها را بفهمد؛
• پدیده ها را پیش بیین کند؛

• پدیده ها را ابداع کند.
و  انساین  فعالیت های  به  که  پدیده هایی اند  طراحان  نظر  مورد  پدیده های 
رفاه انسان مربوطند. در طراحی، فعالیت ها و رفاه انسان از منظر اجتماعی و 
مجعی، و نیز بر اساس درک فرد و از دیدگاه سلیقه ای، شخصی و خاص و نه 
لزومًا مهگاین، در نظر گرفته می شوند. از این جهت، پژوهش های طراحی باید 
الگوهایی نه تنها قادر به توضیح پدیده های مرتبط به جتربۀ انساین در کلیت آن 
بلکه مهچننی قادر به پاسخ گویی به گوناگوین های فردی ارائه کند. به هر حال، 
باید  پژوهش های طراحی باید دانشی تولید کند که در کاربست، مفید باشد و 

مهواره در جست وجوی کیفیت برآید.
کشفیات علمی اخری در حوزۀ مغز و علوم ادراکی )و عامه فهم شدن آن ها به 
واسطۀ برخی کتاب هایی که امهیت شان را، به ویژه در بازاریایب، آشکار ساخته اند( 
توجه فزاینده ای را در قلمرو پژوهش در چند رشته چون اقتصاد، بازاریایب و 
علوم  است:  واضح  عالقۀ مهگاین  این  اصلی  دلیل  است.  برانگیخته  ارتباطات 
و  پوشیده ترین  تصمیم گریی  فرایند  الگوسازی  و  مغز  نقشه برداری  اعصاب، 
ناآگاهانه ترین فرایندهای ذهین را در معرض تأکید و توجه قرار می دهند؛ جنبۀ 
ادراک  پدیده های  می شود؛  کم تر  خودکار  تصمیم گریی  فرایندهای  اسرارآمیز 

فردی و مجعی توجیهات جماب  کنندۀ تازه ای می یابند. 
اما الگوهای علمی به خودی خود ضامن اجیاد طراحی خوب نیستند، چنان که 
آگاهی از قواننی گشتالت برای طراحی گرافیکی خوب کایف نیست. از این رو، 
پرسشی که اکنون پیش می آید آن است که چگونه ممکن است طراحی بتواند علوم 

اعصاب و مغز را در کاربست خود بگنجاند، یب آن که روحش را از دست دهد. 
به لطف دستاوردهای دانش جدیدی که دانشمندان علوم اعصاب و مغز در 
اختیارمان گذاشته اند، طراحی جمال گسترده ای برای حتول یافته است. این حتول 
از منظر فین، اجتماعی،  بزرگی  تغیریات  با  ناگزیر است، چه کاربست طراحی 

اقتصادی و صنعیت روبه رو شده  است. 
از توضیح فرایندهای شناخیت و هیجاین در علوم اعصاب و مغز به چند شکل 
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خمتلف و به دالیل گوناگوین می توان در فرهنگ طرح )پروژه( هبره برد. در برخی 
کارهای تازه )مثاًل نورمن )2004(، و وان گورپ )2012((، با روش  شناسی های 
طراحی مهچون دستورالعمل های آشپزی، شامل ابزارها، فنون و روش های کار 
)از مجله، چگونگی اجرای فعالیت های مورد نظر(، برخورد شده است. به کمک 
الگوهای ارائه شده در علوم اعصاب، پیچیدگی مربوط به هیجان ها و فرایندهای 
مفهوم سازی شده  فعالیت های  در  باید  که  دردسترس  قیودی  به  انسان  شناخیت 
مد نظر قرار گریند فروکاسته شده است. اما این رویکرد، که به صورت ضمین 
از دید کمینه گرا به جهان اهلام گرفته است، چندان نویدخبش نیست. به عکس، 
چننی می مناید که از کم ارزش دانسنت یا، حیت بدتر از آن، از فهم نادرسِت نقش 
بدیع و یب مهتای طراحی مهچون شکل خاصی از مردم شناسی و جنبۀ خاصی از 

کاربست عملی معرفت شناسی نشان دارد.
کتاب حاضر نتایج حاصل از چند سال فعالیت پژوهشی نگارنده را مرور 
می کند؛ این پژوهش بر مبنای کار نظری و طراحی آزمایشی و ساخت منونه سازی 
اولیۀ مفاهیم ابداعی حمصول و خدمات استوار بود.  زمینه های مورد توجه مان 

به تفصیل عبارتند از
• علوم اعصاب و مغز مهچون دانش پایۀ سودمند در الگوسازی فرایندهای 
ذهین شناخیت و هیجاین  مرتبط به حمصوالت، خدمات و ارتباطات حاصل 

از طراحی؛
طراحی  روش شناسی های  ارتقای  در  مغز  و  اعصاب  علوم  نقش    •
حل های  راه  در  بیش تر  و  پیچیده  مصنوعات  طراحی  هببود  منظور  به 

ناملموس)غریمادی(، چون خدمات و سامانه های رقومی )دجییتایل(؛
• اهیت دانش حاصل از علوم اعصاب و مغز در خصوص خالقیت، آگاهی 

و مسؤولیت پذیری در طراحی نوآورانه.
کتاب حاضر بر آن است تا سهمی در اجیاد »نظریۀ طراحی« داشته باشد و 
با بررسی امهیت کشفیات علمی تازه کاربست طراحی نوآورانه را هببود خبشد، 
ویل در عنی حال بر لزوم استمرار کار پدیدآورندگی بر اساس شهود شخصی نیز 

تأکید می ورزد.  
اخباری دربارۀ  به  کتاب، کمابیش هر روز در روزنامه ها  نگارش  در حنی 
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برمی خوردمی؛  پژوهشی  زمینۀ  هر  در  مغز  و  اعصاب  علوم  روزافزون  امهیت 
اخباری از این دست: از تفسری خودکار حاالت چهره در اندازه گریی و حتلیل 
استفاده  فیلم ها  پیش منایش  تبلیغات  به  هیجاین اش  واکنش  و  درگریی شخص 
می شود؛ حتلیل شور و احساسات بر مبنای جریان های بزرگ اطالعات امکان 
انتخابات سیاسی را فراهم می کند؛ مهندسان رایانه سامانه های  پیش بیین دقیق 
امنییت را بر اساس سامانه های حتلیل هیجانات طراحی می کنند؛ طراحان ویترین 
مغازه ها در بازارها و  مراکز جتاری کار خود را به کمک نرم افزارهای حماسبه گر 

هیجانات، که با قیمت های مناسیب در دسترس شان است، اجنام می دهند.
در پرتو این دگرگوین ها، جا دارد از خود بپرسیم که آیندۀ طراحی در مقام 
رشته ای قادر به ارائۀ پیام ها، حمتویات و هیجانات به واسطۀ شکل حمصوالت و 
خدمات مادی و غریمادی و، عمدتًا، از طریق خلق جتربه چه خواهد شد.  آیا 
مهندسان به مهراه دانشمندان به قطع جای طراحان را خواهند گرفت؟ آیا علوم 
برخواهند  میان  از  را  شاعرانه  اهلام  به  نیاز  بزرگ  داده های  و  مغز  و  اعصاب 
داشت؟ آیا تصویربرداری کارکردی به کمک تشدید مغناطیسی )fMRI( نیاز به 
دانش جدید چه  پرتو  برطرف خواهد کرد؟ حتصیالت طراحی در  را  خالقیت 

تغیریی خواهد کرد؟
این کتاب سهمی در پژوهش دربارۀ پاسخ های این پرسش ها دارد، ویل ضمنًا 
تا پیوند فرهنگی میان رویکردهای قدمی و جدید طراحی را تقویت  می کوشد 

کند.
یب آن که مدعی باشیم زمینه ای علمی برای این رشته یا جایگزیین برای نیاز به 
خالقیت فراهم کرده امی، باور دارمی که این کتاب می تواند سهمی در گشایش افق 
کاربست طراح داشته باشد و نیز مرزهای دانش این رشته را اندکی جلوتر بربد.  
ضمن آن  که روزامدسازی این رشته در پرتو یافته های علمی تازه امر الزمی 
است،  جتدید نظر دربارۀ غایات و روش های آن، حبث دربارۀ موضوعات اخالقی 
از گنجاندن کشفیات علوم اعصاب در  تازه و مسؤولیت های حرفه ای حاصل 
کاربست طراحی، و درس آموزی از سنت طراحی ایتالیایی - که در آن، طراحان 
امضای خود را بر آثارشان می گذاشتند و مسؤولیت پیامدهای عملی و سیاسی 

کارهای شان را کامل برعهده می گرفتند-  نیز ضرورت دارد.  
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این کتاب
طراحی رشته ای علمی نیست. طراحی را می توان جمموعه ای از روش های خمتلف 
تعریف کرد، و هدِف تزنل دامنۀ تعریف کنوین به تک گزاره ای منحصربه فرد )جامع 
و مانع( کار بیهوده ای است. در درجۀ خنست، به پریوی از سنت تاریخ طراحی 
ایتالیایی، فرض خواهیم کرد که طراحی هنر کاربسته یا رشته ای است که هدفش 
تقویت فرایند طراحِی راه حل ها برای پاسخ گویی به مشکالت است. ابداع راه 
حل های تازه برای مشکالت و نیازهای عملی و غریمادی از فعالیت های بس 
فرهنگی  زمینه ای  و  روش ها  ابزارها،  طراحی  رشتۀ  ویل  انسان هاست،  طبیعی 
برای تقویت طراحِی   کیفیت مندتر اشیا و خدمات در اختیارمان می گذارد- مراد 

از کیفیت ویژگی های کارکردی و صوری )زیبایی شناخیت( است. 
انسان  شناخت های  و  ظرفیت ها،  نگرش ها،  آرزوها،  نیازها،  با  طراحی 
وانگهی،  می برد.  هبره  مردم شناسی  از  شکلی  هر  از  رو،  این  از  دارد؛  سروکار 
طراحی با فن آوری سروکار دارد، و نقش طراحی عبارت  است از ابداع مصارف 

کاربردی فن آوری با هدف برآوردن رضایت انسان تا حد ممکن. 
و  فرهنگ ها  ارزش ها،  جوامع،  زیرا  است،  دگرگوین  حال  در  طراحی 
سازمان های انساین در تغیریند. تغیریات اصلی طراحی را می توان چننی فهرست 

کرد:
•  از حمصوالت مادی به کاالهای ناملموس و غریمادی )از اشیاء به خدمات(؛

•  از اشیای ایستا به راه حل های تعاملی پویا؛
•  از تک پدیدآورندگی هنری به کار گروهی و طراحی مشترک؛

•  از زیبایی شناسی َاشکال مادی به جتربۀ کاربر؛
•  از طراحی »به مزنلۀ مشاوره دربارۀ سبک برای جهت دهی به سالیق« به 

»طراحی برای نوآوری اجتماعی«.1
روش های  و  نظریه  که  آنیم  نیازمند  می شود،  دگرگون  طراحی  مهچنان که 
دانش  از  طراحی،  نظریۀ  روزآمدسازی  منظور  به  سازمی.  روزآمد  را  طراحی 

از  DSI شیوه ای  اختصار  به  یا   )Design for Social Innovation( اجتامعی  نوآوری  برای  1- طراحی 

فراروی  اجتامعی و محیط زیستیِ   پیچیدۀ  به مشکالت  پاسخ گویی  با هدف  طراحی محصوالت و خدمات 

رشکت ها، دولت ها، جامعه یا برشیت است.-م.
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حاصل از علوم اعصاب و مغز هبره  می برمی، و این بر استفادۀ جبا از این دانش 
برای نیل به اهداف خمتلف استوار است.

جلب  سازوکارهای  سنجیده تر  توضیح  از  است  عبارت  هدف مان  خنستنی 
توجه به اشیایی که از )کارگاه های( طراحی سنیت بریون می آیند و از نظر شکل 
و ظاهر کیفیت مند اند. نظریه مان این است که از یافته های علمی دربارۀ تفکر 
اصلی  فعالیت های  را مهچون  که هیجانات  پانکسپ1،  نتایج  به ویژه  و  هیجاین، 
تناظر  در حتلیل  به خویب  می توان  می کند،2  الگوسازی  )کناری(  لیمبیک  سامانۀ 
میان خصوصیات مادی )عمدتًا بصری( اشیای طراحی شده بر مبنای قابلیت شان 
در برانگیخنت هیجانات اولیه در کاربران استفاده کرد. این نوع از حتلیل به آگاهی 
به اصطالح صوری موضوعات طراحی منجر می شود و  کیفیاِت  تازه ای دربارۀ 
انتقال  خوانش های تازه ای از صبغۀ اجتماعی طراحی مهچون فعالییت با هدف 
پیام ها، حمتویات و ارزش ها به واسطۀ انتقال مفاهیم ضمین مرتبط به خصوصیات 
صوری به دست می دهد. وانگهی، آگاهی بیش تر از پیامدهای انتقال برون داد های 
هیجایِن گزینه های طراحی می تواند فعالیت طراحی را نریومندتر و، در نتیجه، 

مسؤالنه تر سازد. 
مغز  و  اعصاب  علوم  نتایج  دهیم چگونه  نشان  که  است  آن  دوم مان  هدف 
می تواند در روزآمدسازی روش های طراحی و ارائۀ ابزارهای مفهومی کارامد در 
مهۀ مراحل اجرای طرح )از حتلیل قوم نگارانۀ اولیه، تا مفهوم سازی، تا پیش منونه 

استونیایی- فیزیولوژیست  و  اعصاب  علوم  دانشمند   )2017-1943(  Jaak Panksepp پانکسپ  جاک   -1

امریکایی که به دلیل پژوهش هایش دربارۀ سازوکارهای عصبی هیجانات معروف است.-م.

2- از دهۀ 1930، و پیشنهاد جیمز پاپز، عصب شناس امریکایی، مبنی بر  نقش اصلی سامانۀ لیمبیک )کناری( 

در هیجانات دیری می گذرد. امروزه »هیچ دلیل قاطعی در دست نداریم تا تصور کنیم فقط سامانۀ واحدی، 

و نه چند سامانه، در تجربه و بیان هیجانات دخیل باشد. به عکس، شواهدی قطعی حکایت از آن دارند که 

برخی از ساختارهای دخیل در هیجانات در کارکردهای دیگر نیز دخالت دارند. از این رو، تناظر یک به یکی 

میان ساختارهای مغز و هیجانات نیست. با آن که هنوز اصطالح سامانۀ لیمبیک در بحث دربارۀ سازوکارهای 

مغزی دخیل در هیجانات به کار می رود، روزبه روز روشن تر می شود که هیچ سامانۀ هیجانی مجزا و یکتایی 

وجود ندارد« به نقل از:
Bear, M. F., Connors, B. W. & Paradiso, M. A. (2016). Neuroscience: Exploring the 
brain. 4th Edition. New York: Wolters Kluwer, p. 625. 

-م. 
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و آزمون های ارزیایب، تا ساخت گروهی و مدیریت طرح های چندفرهنگی و 
چندرشته ای گروهی( نقش داشته باشد. بدین منظور، طراحی می تواند به برخی 
از الگوهای )عصب شناخیت( سودمند تفکر هیجاین استناد جوید و به نویسندگاین 
که در زمینۀ علوم اعصاب و مغز پژوهش می کنند رجوع کند. مثاًل، عالوه بر جاک 
پانکسپ که در باال از او یاد کردمی، در این کتاب از آثار ویالیانور راماچاندران1،  
ماریانال سکالوی2 و دیگراین که آثارشان در سالیان اخری برای مان ارزمشند بوده 
است هبره های علمی فراواین برده امی. عمدۀ مترکزمان بر »طراحی تعاملی« است 
که حوزۀ کاربردی ای است که عماًل در آن  از مهه بیش تر کار می کنیم، ویل نتایج 

را می توان به مهۀ حوزه های فعالیت طرح حمور تعمیم داد.
سراجنام، در خبش سوم کتاب، برخی از جتربه  های طراحی ای که به پریوی 
یافته های علوم اعصاب  از  با استفاده  از رویکردهای معریف شده در خبش دوم 
مهچون ابزارهایی مفید در طرح  های دارای راه حل های عملی  اجنام گرفته اند  
نوین  دانش  چگونه  که  می دهند  نشان  موردی  مطالعات  این  می شوند.  ارائه 
می تواند به طراحی سنیت نریو خبشد، خالقیت را برانگیزاند و بر امهیت دستاورد 

طراحی در زمینۀ فرهنگ های طرح حمور بیفزاید.
 

1- ویالیانور س. راماچاندران Vilayanur S. Ramachandran )1951- (دانشمند علوم اعصاب هندی االصل 

و استاد فعلی دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو.-م.

در  شهری  قوم نگاری  استاد  و  ایتالیایی  جامعه شناس   )  -1943(   Marianella Sclavi سکالوی  ماریانال   -2

دانشگاه پلی تکنیک میالن.-م.



چکیده: این فصل به رابطۀ هیجانات با طراحی مصنوعات می پردازد و 
به جمایل که علوم اعصاب در این زمینه فراهم کرده اند اشاره می کند تا 
هیجان مدارانه«  »طراحی  روش های  و  مطالعات  برای  استواری  مبنای 

ارائه مناید. اهداف و حمدویت های کتاب نیز بیان می شوند.  
کلیدواژگان: طراحی هیجاین/ هیجان مدار1، علوم اعصاب و مغز

فن آوری حمور  یکی  دارد:  وجود  طراحی  به  متفاوت  رویکرد  دو  دست کم 
است، و دیگری بیش تر بر نیازهای غریمادی و کیفیت مندِی زیبایی شناخیت مترکز 
دارد. از زمان انقالب صنعیت، طراحی صنعیت با هر دو رویکرد دست و پنجه 
نرم کرده و کوشیده است تا نیازهای کارکردی و هیجاین را از طریق طراحی 
اشیایی صنعیت که هم سودمند باشند و هم بتوانند معاین و استعاره ها به واسطۀ 
شکل، رنگ و مصاحل انتقال دهند برآورده سازد. پس از جنگ جهاین دوم، والتر 
گروپیوس و جنبش باوهاوس2 به امهیت طراحی خوب اشیای روزمره وقوف 

1- Emotional design 
2- در واقع، والرت گروپیوس Walter Gropius )1883-1969(، معامر آملانی، مدرسۀ باوهاوس Bauhaus را 

فصل 1
هیجانات و روش های طراحی
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کامل داشتند و بر این باور بودند که کیفیت مندی مردم ساالرانۀ حمصوالت مهگاین 
فرصیت برای ارج هنادن به شأن انسان ها و زندگی است. 

با استاداین چون ویکو ماجیستریت1، آکیله کاستیلیوین2 و  ایتالیایی  طراحی 
تا  داشت  را  تازه ای  زیبایی شناسانۀ  سرمشق های  جتسم  قابلیت  ماری3،  انتسو 
جلوه ای جذاب و دلربا به جتدد ببخشد. پیوند اقتصادی این دستاورد با رشد نظام 
صنعت واضح و بدنام است، ویل ظرفیت های طراحی هیجان مدار مهچنان مغفول 

و قدرناشناخته بر جای مانده است.
ما با دست کم انگاری نظام مند امهیت نیازهای غریمادی در نسبت با نیازهای 
عملی روبه روییم و متایل دارمی هیجانات را مهچون خبش ضعیفی از وجودمان 
انسان اند؛ فرایندهای  بینگارمی، در حایل که هیجانات مؤلفه های اساسی هوش 
هیجاین و شهودبنیاد4 ضروری و، بیش از آن چه معموالً باور دارمی،  جبا و در 

خور توجه  اند. 
به نظر نویسندگان بسیاری )داروین، 1872؛ پالچیک، 2002؛ اکمن، 2003(، 
موقعیت های  ارزیایب  فرایندهای  به  مرتبط  دروین  عبارت اند حاالت  هیجانات 
خاص، یا، به عبارت دیگر، واکنش هایی به رویدادهای بریوین ای که مغزمان آن ها 
را مربوط به خری و هبروزی مان می داند. هنگامی که درک می کنیم چیزی مهم برای 
زندگی مان در حال روی دادن است، بدن مان، در پی این ارزیایب صورت گرفته 
توسط مغز، واکنش نشان می دهد. این ارزیایب به تارخیچۀ فردی و شخصی مان و 
نیز کل جتربۀ نوع انسان که از تکامل و انتخاب طبیعی ناشی شده است بستگی 
دارد. مهچنان که روان شناسی شناخیت و علوم اعصاب رشد می یابند و الگوهای 
عمیق تر و پیچیده تری از مغز و هوش انسان می سازند، امهیت منسوب به فکر 
ناهشیار بیش تر می  گردد و امهیت آن در مهۀ ابعاد زندگی مان به رمسیت شناخته 

پس از جنگ جهانی اول در سال 1919 در وایامر تأسیس کرد، و در 1928 آن مدرسه را ترک کرد و به برلین 

رفت. با روی کار آمدن هیتلر در دهۀ 1930، او از آملان به بریتانیا گریخت، و سپس، دو سال پیش از آغاز 

جنگ جهانی دوم، در 1937، با خانواده اش به ایاالت متحد امریکا رفت.-م.

1- ویکو ماجیسرتتی Vico Magistretti  )1920-2006( طراح صنعتی ایتالیایی.-م. 

2-  آکیله کاستیلیونی Achille Castiglioni )1918-2002( طراح ایتالیایی.-م

3- انتسو ماری Enzo Mari )1932-  ( طراح ایتالیایی.-م.
4- intuition-based
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را  آن ها  نورمن1  دانلد  چنان که  رفتاری-  و  غریزی  ذهین  فرایندهای  می شود. 
چننی نامیده است )نورمن، 2004(- هنگامی که با استفاده از ذهن هشیارمان به 
گفت وگو با سرنشنی کنار دست مان سرگرمیم، خودرومان را هدایت می کنند.  به 
کمک مهنی فرایندهاست که در برابر موانع یا مشکالت سرزده ای که ممکن است 
در مسریمان پیش آید، می توانیم از طریق فراخواین مهۀ توجه مان به موقعیت 
قادر  را  ما  فرایندها  دهیم. مهنی  نشان  واکنش  به سرعت  پیش آمده   اضطراری 
می سازند که تنیس بازی کنیم یا به اسکی بپردازمی یا هر نوع تکلیف پیچیده را 
اجنام دهیم و واکنش هایی به مراتب سریع تر از واکنش های مرتبط به فرایندهای 

ذهین یکسره هشیارانه از خود بروز دهیم. 
فعالیت های ذهین ناهشیارانه قادر به داوری دربارۀ موقعیت ها، اشخاص و 
عالمی  ارزیایب  اطالعات،  تبادل  برای  را  حواس مان  می توانند  شرایط اند.  آن ها 
این  و  کنند  مدیریت  )روزن باوم، 2010(  زمینه ای چندحسی  تأثریات  و  ُخرد، 
داده ها را با خاطرایت از جتارب گذشته بسنجند، و به واسطۀ سامانه های ارزیایب 

غریزباین، درباره شان تصمیم گریی مؤثر کنند. 
رویداد  ارزیایب(  ذهین+  پردازش  )حواس+  ادراکی مان  دستگاه  که  زماین 
مهمی را در حمیط پریامون مان شناسایی کند، بدن مان واکنش نشان می دهد تا با 
افزایش ضربان قلب و جریان ورودی خون به عروق و مغز و نیز با اجیاد عالمی 
بیزاری، تعجب، شادی، ترس...  بر چهره، آمادۀ عمل شود. خشم، غم،  خاص 
کمک  به  سایرین  و  می دهند،  بروز  چهره  بر  عالمیی  شکل  به  را  خود  مهگی 
نورون های آینه ای خود -که پایه ای زیست شناخیت برای مهدیل مهیا می کنند-  
می توانند به سادگی این هیجانات را بازشناسند )ریزوالیت، 2008(.  شواهد قابل 
امکان  و   تبادل اطالعات را ممکن می سازند  و  مفامهه  تشخیص هیجانات مان 

گذاردن پایه ای برای روابط اجتماعی را فراهم می کنند. 
هیجانات را می توان تنها تا حدی به کمک ذهن هشیارمان مهار کرد، و مهۀ 
با واکنش های هیجاین مهارنشدین و سرکوب ناپذیرمان  تناقض آمیزی  ما رابطۀ 

1- دانلد ای. نورمن Norman )1935- (، دانشمند علوم شناختی امریکایی و نویسندۀ طراحی اشیای روزمره 

عنوان طراحی  با  فارسی  )ترجمۀ   )2004( و طراحی هیجانی  در 2013(  بازنگری شده  )1988، چاپ جدید 

حسی، 1390(.-م.


