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 كه عشق آسان نمود اول ...

 

 
 سخنی با خوانندگان 

انتشار كتاب امری است دوست داشتنی نه آن مقدار كه هر كتاب بدا هدر كیفیتدی چداپ شدود.      

امر  بهها خصوصاً كه در این سال یناشران محترمخوانی در از بین بردن فرهنگ كتابدست كم 

جهت نگارش، وضع ظاهری و فیزیکدی، ویراسدتاری و...    )بهطراحی  های بدِتولید و انتشار كتاب

كنندد  های خود دانشجویان را از خواندن كتاب منع میاند از استادانی كه سر كالساقدام نموده

جدای  بده  ،خوانی امری تجملی اسدت . در روزگاری كه كتاب خریدن و كتابندارندسهم كمتری 

كند. یکی ایدن مفهدوم را بدا كا دذ     این تجمل را هر كسی به نوعی تفسیر می ،آنکه حیاتی باشد

  فاده از عنوان و نام دهان پركن استادان.استو دیگری با  كندبرآورده میگالسه 

اندكی متفاوت اسدت. حددود شدش سدال     « دانند؟ طراحان چه می»داستان كتاب در این میان 

و به رمزگشایی مطالب داخدل   اریصبرانه آنرا خریدر شد بیشب منتپیش وقتی ترجمه این كتا

ها گذشدت تدا   . سالنداریمم كه اقبالی در فهم مطالب آن یزودی متوجه شدم. اما بهیآن پرداخت

را قدرار   برایدان الوسدون  این اثدر   ۀ طراحی،دانشنام ۀهای مجموعدر انتخاب یکی دیگر از كتاب

چدرا كده    دهیم تا شاید خواندن متن برگردان فارسی آن برای خودمان و دیگدران میسدر شدود   

 . اما عشق آسان نمود اول...ندهای منتشر شدۀ دیگر آن به كلی  یرقابل استفاده بود نمونه
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بسیار كتاب را ترجمه كردندد و   ۀحوصلو كه با صبر  علی شیرکرمیعلیر م تالش بسیار آقای 

بدیش از یدک سدال كدار     تحویدل دادندد،    چهاربداغ به گروه علمدی   1316در اوایل تابستان  آنرا

ویراستاری و شیوانویسی این اثر طول كشید تا به كتابی قابل خواندن تبددیل شدود. امدروز كده     

طراحی قابدل   ۀمند حوزبه هر عالقه وروی شما است كتابی قابل دفاع و ارزشمند  متن آن پیشِ

به زیور  وارشگرامی در انتشارات  احمد ورپشتیاین مهم با همت آقای جام سران. است توصیه

 طبع آراسته شد و در اختیار شما قرار گرفت.

اصدلی  فهم كتداب را حتدی در زبدان     برایان الوسوننگارش عجیب و كمی بخیالنه  ۀمتن و شیو

هدای  لدیک كده    . جمالت منقطع و بدون كلمات ربط، وجود كنایده زدسابسیار دشوار میكتاب 

فرسدا  كار ویراستاری این كتاب را به كاری طاقتفقط قابل فهم بود  امریکاییهمگی در فرهنگ 

ترین آثدار  توان آنرا یکی از مهمهرصورت خوشبختانه اثر پیش رو محیا شده و میمبدل كرد. به

ذكدر  ابل اثر مواردی قاما پیش از خواندن این  فهم طراحی محسوب كرد. ۀمنتشر شده در زمین

  :خواهد بودآن مؤثر و مفید  ۀدر مطالع حتماًاست كه 

 «دانندد؟  طراحان چه می»بدون شک دویست صفحه كتاب رقعی برای پرداختن به سؤال  -

بایدد   امدا پوشدش دهدد.    این پرسدش را كمتر از آن است كه حتی بتواند بخشی از پاسخ 

تفکر طراحان است و شداید   ۀبه دنبال تبیین شیودر این كتاب  برایان الوسوندانست كه 

آنچندان كده طراحدان    »یدا  « دانند چگونه طراحان می»بهتر بود عنوان كتاب را به عبارت 

درصدد آن است كه در میان صفحات و مطالب كتاب بده   الوسونداد. تغییر می« دانندمی

ادامدۀ  پاسخ این پرسش بپردازد كه واقعاً طراحان چه تفاوتی با دیگران دارند. اگر هندر را  

كند  با آن هنر را تبیین می، نادر فاطمیرفتار انسانی بدانیم )تعریف بسیار نابی كه استاد 

های متدداول خدالو و    موضوعی فراتر از شیوه ؛در نظر بگیریم نردده ۀرا ادام طراحیباید 

تدوان شدناخت عمیدق    شناسیم. ماحصل خواندن كتاب را میهنرمندانه كه تا به امروز می

خدوانیم. بندابراین خوانددن ایدن     ز آدمیان دانست كه آنها را با عنوان طراحان میا ایعده

شدود تدا از خدالل آن بده      هدای طراحدی توصدیه مدی     كتاب به جد به دانشدجویان رشدته  

 باید بشوند، پی ببرند.كه  سیك آن های شخصیتی و تفکریِ ویژگی

ترین فصل آن است. ماحصل همده مطالدب كتداب در آن    فصل آخر كتاب در واقع مهم -

های خود بددان رسدیده اسدت     گرد آمده و نویسنده به اهم نکاتی كه در خالل پژوهش
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كتاب و مطالبی كه در فصول مختلف آمده كل كند. اما بدون خواندن  دوباره تأكید می

گفت كده نثدر   توان رسد. بنابراین به نوعی می است فهم این فصل  یرممکن به نظر می

رسد كده منظدور او از   كشدار و طوالنی است و تا فصل آخر درست به نظر نمی الوسون

شود تا واپسدین  ریخته چیست. لذا به خوانندگان توصیه میهمپراكنده و به این مطالب

 صفحات كتاب صبور باشند. 

این  جایحتی خودش هم در جای !زندر این كتاب حرف جدیدی نمید الوسونتردید بی -

شدیوۀ تفکدر   »و « اندیشدند؟  طراحان چگونه مدی »كتاب به دو كتاب ارزشمند دیگر یعنی 
هدا  خواهد بگوید در این كتداب  میدارد كه آنچه  كند و اذعان می بارها اشاره می «طراحانه

شدناختی  بیدان آنچده متخصصدان علدوم    پیشاپیش بیان شده است اما تری  به شیوۀ عمیق

دارد. در واقدع ایدن    یاز زبان یک معمار لطف دیگدر  ،گویند و میدانند دربارۀ طراحان می

تواندد شدروع   ذهن طراحان دانست كه مدی  ۀتوان فتح بابی به دنیای ناشناختكتاب را می

جالب اینجا است كده بدا   گرامی باشد.  ۀمطالعاتی برای شما خوانند ۀخوبی برای این عرص

نگاشته و منتشر شده اسدت  « اندیشند؟ میطراحان چگونه »اینکه این كتاب بعد از كتاب 

  خوانده شود! آناما به توصیه خود نویسنده باید قبل از 

شناسی و پیوند این   بردن مباحث دنیای طراحی و معماری به عرصۀ علوم شناختی و ذهن -

و  دونالد شاوندو عرصه باهم اتفاقی است بسیار در خور توجه. حضور كالم بزرگانی چون 

موضوعش طراحی است نوید روزگدار خوشدی را بدرای دنیدای     در كتابی كه  نایجل كراس

آموختگان طراحی در ایران بسدیار ناآشدنا و  ریبده     دارد. روزگاری كه برای دانشطراحی 

رت چه بخواهیم چه نخواهیم دیگدر امدروز مسدئلۀ طراحدی، ارگوندومی و      است. به هر صو

  بلکه پرسدش ایدن اسدت كده چقددر      دهستنآنالیز انبارداری و... نیست )هرچند كه مهم 

تواندد  دارد؟ چقدر طدراح مدی  در اجتماع و زندگی پیرامون خود طراحی توان ایجاد تغییر 

 این مسئله بدون شدناخت نحدوۀ شدناختِ    ... كهوبرای جامعه و بستر آثارش مؤثر باشد؟ 

  آدمی  یرممکن است.

در این كتاب اسدت كده بده خوانندده      الوسونشیوۀ برخورد پژوهشی توجه به دست آخر  -

به عنوان یک كالس روش تحقیق كیفی نیز عمل كندد.  تواند میضمن ارائه مطالب مفید 

كندد كده    پژوهشدی بدازگو مدی    ۀپدروژ گزارش یک در واقع كل كتاب را به شکل  الوسون

منظور آشنایی با یک پژوهش شناختی بسیار مفیدد اسدت. نگداه بده دور از     خواندن آن به
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كند و بخش میهای دانشگاهی خواندن كتاب را بسیار لذتنامههای متداول پایانیخشک

 مان دارد. أهای ذهن طراحان را توناشناخته بارۀدر خود پیام دعوت به پژوهش در

در پایان گروه علمی چهارباغ مفتخر است كه یکبار دیگر توانسته در این مجدال یکدی دیگدر از    

طراحی را به شما معرفی و به كتابخانۀ شما اضافه كند! امیدد كده ایدن    های مشهور تاریخ  كتاب

 این دست ادامه یابد.از ی یها مهم از طریق انتشار كتاب

 چهارباغ
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 پیشگفتار برگردان فارسی 

 .«روندگان در آن كمترندبه راهی بروید كه »

 )ع  عیسی مسیح

و جستجوی او میان مفاهیم كمتر پرداخته شدۀ معماری و طراحی، هدر چندد در     برایان الوسونبیان 

 ؛نظرورزانده دارد و نداب   كنکاشدی یابد اما از آن جهت كه جدن   ماند و كمتر عمق میسطح باقی می

پیش از هر چیز در ایدن كتداب بایدد تدالش     دهد. شاید بیش و بدون شک بوی پژوهش و طراحی می

شدده دانشدگاهی و مزخدرف    های دسدتمالی  مردی را به نظاره نشست كه پژوهش را نه در قالب روش

داندد. بده   های واقعدی مدی   واسطه در یافتن پاسخ پرسشپژوهشی، بلکه در كوششی بی-نشریات علمی

 آمده و به قدر سعی كوشیده است. ها بر یاری دانشجویانش به مواجهه با دنیای ناشناختۀ پاسخ

هدا  شدکافند و پاسدخ  هر چند كه سؤاالت مطرح در كتاب عمق خاصی ندارند و هستۀ اتم را نمی

واسطه و در نهایت سدادگی  های دانشگاهی بینامهجلسات دفاع پایان ۀهای كودكانبدون مغالطه

 شوند اما آنچه مورد تقدیر است دو جنبه دارد:ارائه می

روح جستجو و كنکاش در اندیشۀ شخصی نویسنده و نمایش جنبدۀ واقعدی پدژوهش     اول حفک

رسد كه بخدش بزرگدی از مطالدب كتداب را     است. این مهم تا حدی است كه گاهی به ذهن می

هدای آزاد سداعت    و پشت فرمان اتومبیل نوشته یدا از میدان بحدث    ترافیکیا در  برایان الوسون

آوری كرده است. این مهم است كه پژوهشگر )شما بخوانید  استراحت بین دو كالس آنها را جمع
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طراح  در عوض احساس مسئولیت در قبال نحوۀ ارائه پاسخ در محافدل علمدی در سداختارهای    

داند، فقط و فقط خود را مسدئول  سه دفاعیه میرایج كه وی را پاسخگوی هیئت داوران یک جل

هدا بیابدد و در زمدان پدژوهش توجده خدود را       تابیدن پرتوهای نور دانش به عرصۀ تاریک نادانی

 كند.)طراحی  مسئله پژوهشی معطوف به نقاط پنهان و نامعین صورت

پژوهشدی و  -دوم حفک روحیۀ جسدتجوگری و پژوهشدگری در قبدال هژمدونی نشدریات علمدی      

موعه سؤاالتی كه فقط و فقط در محافل علمی مطرح هستند و هیچ اتصالی با دنیای واقعدی  مج

داشتن توانسته است با نگه برایان الوسونندارند است كه كاری ب  دشوار است. در صورتی كه 

سطح سؤاالت در حد زندگی پیرامون یک معمار و آنچه او به عین با آن مواجه است به این مهم 

 كه گویی در تمام سطور كتاب پژوهشگر به دنبال پاسخ یک سؤال شخصی است. نائل آید 

    اش ها را حین ساختن آالچیق حیداط خانده و گفتگدو بدا كدود  هفدت سداله       كه او پاسخزمانی

یابد بیش از هر چیز متوجه این نکته هستیم كه تکلف در این كتاب جایی ندارد هر چند كه می

رود و سعی در آن دارد كده  آمار می و رقم ،نشگاهی گاهی به سراغ عددهای دابه سیاو كا ذپاره

خوانندۀ آگاهی مسجل  هر نتایج خود را در قالب روشمندیِ پژوهشی دانشگاهی ارائه كند اما بر

 است كه اساساً نویسنده در این مهم موفق نبوده است. 

مطالعه كدرده باشدید )كده     را« اندیشند؟طراحان چگونه می»در صورتیکه كتاب قبلی وی یعنی 

دست گیریدد كدامالً متوجده    جا در سطور این كتاب از آن یاد شده است.  و این كتاب را به جابه

ای اسدت بدر كتداب قبلدی كده آزادتدر و       تحشیه« ؟دانند می چه طراحان»خواهید شد كه كتاب 

جانی، كشکولی سوی مفاهیم انسانی و تفکر طراحی رفته است تا در یک اندركنش هیتر بهراحت

 «.من كیستم؟»باشد بر پاسخ پرسش طراح كه 

در این كتاب با جستجوی خودِ طراح و جایگاه آن سعی در توضیح این نکته دارد  برایان الوسون

هایی كه كه طراحان چه تفاوتی با دیگر اقشار جامعه دارند. البته هوشمندانه از میان تمام تفاوت

های ذهنی و فکری طراحان با دیگران اسدت. او  د یافتن تفاوتتواند وجود داشته باشد درصدمی

گیرد كه ذهن طراحان به هم شبیه و متفداوت از دیگدران اسدت    از این رهگذر نه تنها نتیجه می

هدایی  دهد. پرسششوند نیز پاسخ میتر میای كه گاهی از متن مهمهای حاشیهبلکه به پرسش

های طراحان در ساختن دنیای ذهنی آنها كجا ترسیم از این دست كه جایگاه اتودهای دستی و

های نداب و بکدر چگونده    های اطراف برای رسیدن به ایدهاست. شیوۀ درست نگرستین به پدیده

 است. ابزار كار طراحان برای رسیدن به حل مسائل كدامند و... .
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ان كیسدتند. هدر   دهد كه طراحد توضیح می ،داننداو در واقع در پی اینکه بگوید طراحان چه می

بنددی، آنچده   جمدع  كند. به هر صورت در مقامچند كه در این امر شخصی و خصوصی عمل می

 رود كه روندگان در آن كمترند! باید گفت این است كه وی به راهی می

هر چند كه در بین طراحان صنعتی ایرانی این گفتۀ منسوب به حضرت مسیح )ع  بسدیار رایدج   

که فهم مؤخره آن بده نظدر   گو ایناست اما در فهم مقدمه این جمله هنوز مشکالتی وجود دارد؛ 

روند كه در آن روندگان دست آمده است. بدین معنا كه طراحان صنعتی ایرانی به مسیری میبه

از سدوی دیگدر   د اما در اینکه مسیر آنها راه است یا چاه به شدت ابهام وجدود دارد!  كمتر هستن

هدای خدام   رسدد از انتخداب  نظر میای ندارد هم بهرفتن در راهی كه در هیچ جای جهان رونده

 طراحان صنعتی ایران است كه عاقبت آنرا خدا به خیر كند!

مطالب جذاب، خداص و مهدم آن از ایدن جهدت      به هر تقدیر خواندن این كتاب صرف نظر از دریافت

دنبدال حدل مسدائل و پاسدخ     آالیش بهتکلف و بیشود كه طراحان بدانند كه چگونه باید بیتوصیه می

بده دنبدال روشدنگری و تابانددن ندور       چیدز های واقعی باشند درحالیکه مسئوالنه پیش از هدر  پرسش

بودن دست بده هدر كدار نامتعدارف     برای متفاوتمعرفت به دل تاریک نادانی هستند نه آنکه سراسیمه 

 زننده و زشتی زنند كه از شأن انسانیت هم به دور است چه رسد به شأن طراحانه.

 

 آیدین مهدیزاده تهرانی 
 1316پائیز 
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  2116/  سانتیاگو كاالتراواترسیم دستی از



 

 17نامه / واژه

 

 

 

 

 

 
 اصلی متن پیشگفتار 
 اسدت   Frank Lloyd Wright) رایدت  لوید فرانک مریکاییا بزرگ معمار از كتاب طلیعۀ جملۀ

 بعید امروز ملتهب هوایوحال در بود. شده چاپ تایمزنیویور  در1163 سال اوت چهارم در كه

  او سدخن  جدوهرۀ  هدم  هنوز اما بیاید. خوش طراحان ناراضیِ مشتریان اوذم به سخن این است

      هدایی انگداره  بده  هندوز  طراحدان  از بسدیاری  اسدت.  بداقی  خدود  قوت به جذاب اینکته عنوانبه

    نظدر  بده  ناامیدكنندده  حتدی  و ضدعیف  ،زمدان  گذر در بازنگری با ا لب كه پایبندند هایی )ایده

 كدم دسدت  اندد. گرفته قرار فشار تحت خصاَ طوربه هم معماران اخیراً منوال همین به رسند.می

 بدر  هدا ساختمان اما بینندمی خورده شکست ،بازار به پاسخ در را خود محصوالت صنعتیطراحان

 .ورزندمی اصرار كماكان خود معماران نادرست های تصمیم تبلیغ زشتِ عادت

 مالحظده  را طراحدی  ۀرشدت  هدای كتاب لفانؤم سرنوشت شرایطی چنین در ،عزیز ۀخوانند حال

دچار این بداقبالی هم خواهد بدود   بلکه ماند،می باقی كتابخانه هایقفسه در كتاب تنها نه كنید.

 شدما  كتاب به دیگران هرگاه كه همین شود.نمی چاپ تجدید دیگر ،انتشار تاریخ نخستین با كه

 لطدف  كدافی  حدد  به شوند، قائل آن برای ارزشی خود مطالعات در و كنند شما از یادی رجوع و

 ایدن  ،هدا سدال  گدذر  با اما باشد، خود از تعریف ،نکته این با سخن آ از شاید .رساند می را ایشان

 است. زمان امانبی گذر یادآور من برای كتاب
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          اسددت قدددیمی روشددنی طددرز بدده «؟اندیشددندمددی چگوندده طراحددان» یعنددی مددن اول كتدداب

 متفاوت كامالً ای شیوه به احتماالً كنم آن نوشتن به شروعدوباره  اكنون اگر و  1191 ،الوسون)

 هدا  ایده كه همانطور و است شده چاپ مرتب كتاب تاكنون زمان آن از اما .داد خواهم انجام راآن

 سدر  پشت را ویرایش چندین نیز كتاب است، شده انجام بیشتری های پژوهش و یافته گسترش

 كتداب  آن از دیگدر  ای نسدخه  عندوان  بده  ابتدا در نیز كتاب این  .1117 )الوسون، است گذاشته

 كده  اسدت  آن از بدیش  بسیار ،بازگویی قابل مطالب امروزه كه شد معلوم تدریج به اما شد وعرش

 باشد. داشته را هاآن با تطبیق فیترظ ،«؟اندیشند می چگونه طراحان» اصلی ساختار

 آن وقتدی  شود. دیده آن برای مکمل اثری عنوان به تواندمی مفیدی شکل به كتاب این بنابراین

 طدول  در كدردیم.  در  سدابق  از بهتدر  بسیار را طراحی  ۀمقول شد، منتشر بار اولین برای كتاب

 ۀعدد  و اندد  نوشدته  را مطالبی طراحی ۀمقول از خود شخصی تجربیات دربارۀ مختلف افراد ها قرن

 نیسدت  دهده  پنج یا چهار از بیش شاید اما دهند، تعمیم را خود تجربیات كردند سعی نیز كمی

 در كه است روشن است. شده مطرح جهان سطح در جدی موضوعی عنوانبه  ،نظری طراحی كه

 مطالب كنیم می فکر اینکه علیر م دارد، وجود آموختن برای زیادی مطالب هنوز طراحی حیطۀ

 دانیم. می باره دراین ای مالحظه قابل

  methodology) شناسدی  روش عنوان به كه است نهفته چیزی در دانش از حوزه این خاستگاه

 نده قاطعا فندون  و هدا  شدیوه   ۀحدوز  در بیشدتر  ابتددایی  هدای  همکداری  شود. می شناخته طراحی

 بده  نقطده  آن از ای مالحظده  قابدل  طدور  بهتا به امروز  بودند. تجویزی عمدتاً و شدند  بندی طبقه

 طراحدان » ایدم.  كدرده  حركدت  تر توصیفی و تركیفی بسیار كاری و تر عمیق بسیار كاوشی سمت
 كتداب  ایدن  امدا  بدود  متمركدز  آن های فرایند و طراحی مسائل ماهیت بر ،«اندیشند؟ می چگونه

 تکیده  آن بده   practising) عمدل  هنگدام  طراحدان  كه است دانش از خاص نوعی ۀدربار بیشتر

 فرایندد  در  بدرای  معموالً كه یمسائل  ۀهم  ۀدربار كتاب این برند. می كار به ماهرانه آنرا و كرده

 از تدری  كامدل  تصدویر  هدم  كنار در كتاب دو هر بنابراین كند.نمی بحث ،شود می مطرح طراحی

  دهند. می ارائه من دیدگاه

 كده  همدانطور  دارد، همپوشی خود مکمل كتاب با كه شود می آ از مطالبی با كتاب وجود این با

 طراحدی  داندش  چدرا  كده  كندیم می كاوش نیز بارهاین در كنیم می ریزیطرح را طراحی ماهیت

 داندش  البتده  .كرد خواهیم آزمایش آنرا بررسی های شیوه سپ  و است ویژه و  یرمعمول نسبتاً

 تدا  دهدیم  می ادامه خود كار به آن از پ  بنابراین ،نیست یافتن دست قابل خودیخودبه طراحی
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 اسدت  ییهدا  ترسیم شامل ها نمود این كنیم. كشف خودش معمول های دونم طریق از طراحی را

 ایجاد ،دانشی گسترش و آشنایی برای بلکه موردی، های  هپروژ  ۀادام هدف با تنها نه طراحان كه

 در طراحدان  كه است مسائلی  ۀدربار زیركانه پرسشی ها طرح این .دارند تکیه آن به كه كنند می

 هایی ابزار چنین بررسی با شاید كنند. می مطرح رایانه كمک با طراحی جدید های ابزار با ارتباط

 مطدالبی  دارند، نیاز كار برای طراحان كه دانشی انواع به راجع بتوانیم آنها های نقص تشخیص و

 طراحدی  حدوزۀ  است. اجتماعی فعالیتی اساساً شود، انجام ای حرفه طور به اگر طراحی بیاموزیم.

 اسدت.  مندد  عالقه های گروه دیگر و مشتریان البته و متخصص مشاوران ،طراحان های تیم شامل

 از دیگدری   ۀشدیو  و گرانبدازی  این گفتگوی طراحی، پیشرفت با كه كند می هدایت را ما امر این

     گذاشدتن  هدم  كندار  از پد   كندیم.  بررسدی  را آنهدا  ۀاسدتفاد  مدورد  داندشِ  ماهیت آشکارسازی

 چیدز  چده  انددازیم.  مدی  نگداهی  طراحی در مهارت ماهیت به هشد مطرح تاكنون كه هاییداللت

 همدان  شداید  یا دانیم نمی ما كه دانند می چیزی آنها آیا كند؟ می متمایز را موفق بسیار طراحان

 اند؟ گرفته فرا یمتفاوت های روش با را مطالب

 طراحدان » كتاب باراولین برای كه زمانی یعنی گردد می بر 1191 سال به ها الؤس این همۀ البته
 هدا  مهدارت  اینکده  و طراحدی  واقعدی  آموزش  ۀدربار زمان آن در نوشتم. را «اندیشند؟ می چگونه

 ماهیت از همچنین داشتیم كمی شواهد شوند، می گرفته فرا چگونه ای حرفه و دانشگاهی طور به

 فعدالیتی  طراحدی  كده  دانسدتیم  مدی  .داشدت  وجدود  محددودی  بسدیار  در  نیز طراحی مسائل

 مسدئله  ایدن  چرایدی  از امدا  اسدت  ارزشمند فعالیتی عقالنی نظر از حال عین درو  كننده یوسمأ

تدوان  مدی  امدا  دارد، خدود  در فراوانی های راز طراحی اینکه وجود با امروزه داشتیم. اندكی در 

 جهدت  ایدن  از ویدژه  بده  ایدم.  كدرده  گدردآوری  آن ماهیدت  دربدارۀ  ای مالحظه قابل شواهد گفت

 در نگرندد.  مدی  آن به متفاوتی بسیار زوایای از كاوشگران كنیم  مشاهده كه ایم بوده شان  خوش

 شناسدان،  جامعده  روانشناسدان،  توسدط  كده  یافدت  خواهیدد  هدایی داللدت  یا اطالعات كتاب این

 طراحدان  خدود  البته و رایانه و شناختیعلوم دانشمندان شناسان، مردم شناسان، زبان ،انفیلسوف

 بدا  كده  ییهدا شدیوه  و كنندمی كار آن با طراحان كه دانشی ماهیت اند.شده مطرح یا گردآوری

 به راجع كه خاطر این به فقط نه آیند؛ می حساب به مطالعه بارور های دانه برندمی كاربه مهارت

 بدزرگ  هدای  سدنت  ایدن  تمام برای كه آموزیم می نیز را نکته این بلکه بگیریم یاد بیشتر طراحی

 طراحدی  باشدد.  ای رشدته  میان كامالً موضوعات از یکی باید طراحی شویم. قائل احترام ،پژوهش

 بزرگ های دانشگاه از بسیاری كه گیرد می جای قدیمی های ساختار در نامناسبی شکل به ا لب
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   شداید  كنندد.  مدی  اسدتفاده  هدا  سداختار  آن از داندش  تدرویج  برای من، خود دانشگاه جمله از ما

 چالش به را ها این سنت دهد یاد ما به دیگر مباحث تمامی از بیشتر ،طراحی به راجع ایمطالعه

 شوند. می ما های بررسی مانع ا لب یاهم مفید هستند  هنوز آنها آیاو از خود بپرسیم  بکشیم

 هدر  بده  تواندد مدی  آن مطالعدۀ  البتده  پیچیده. هم است كننده مجذوب هم طراحی دانش ماهیت

 در  را دانش این ماهیت قطع طوربه دیده آموزش طراحان نهایتاً اما كند كمک یطراح ۀشیفت

 در  ایدن بده   هرگز دیگر یبسیار اما كنند. می ثابت خود رفتار طریق از را در  این و كنند می

 آید.می دستبه طراحی عمل مکرر تمرین طریق از تنها در  این معموالً زیرا رسند، نمی قطعی

 و انگیدز  شدگفت  كامالً های دیدگاه برخی دانند، میچه  طراحاناینکه   ۀمطالع كه  ابندیدرمی آنها

 تعامدل  طراحدان  بدا  تری ثرؤم بسیار طور به سازد می قادر را ایشان كه كند می آشکار را ارزشمند

 بده  كه كسانی مشتریان، مانند كنند می تکیه آنها به و كرده كار آنها با طراحان كه افرادی كنند.

 و كدرده  كنتدرل  را طراحدی   ۀنحو كه ارانیزگ قانون و طراحی كاربران ورزند، می مبادرت طراحی

 اینها تمام ؛شود اجرا آنها چارچوب در باید طراحی كه كنند می معین را ها آموزش و ها استاندارد

 محصدول  كیفیدت  آن تبدع  به و طراحی ظریف فرایند به توانند می آسانی به دیگر متعدد افراد و

 را ایدن  بایدد  وجود این با باشند. مطلع خود كار ثیرأت از حتی آنکه بدون كنند، وارد صدمه نهایی

 خوب دانش آنچه از ما تر سنتی در  با دانند می چه طراحان اینکه  ۀمطالع كه گرفت نظر در نیز

 و اطالعات  ۀحوز در شا ل افراد برای حتی شاید كه است چالش در نحوی به آورد، می وجودبه را

 باشد. ارزشمند و جالب شناختی علوم

 چگونده  بگویندد  من به كه اند بوده مهربان كافی حد به بسیاری افراد متمادی های سال طول در

 آنهدا  وضدوح  به نیز دیگر برخی است. كرده كمک آنها به و بوده آنها ۀعالق مورد هایم كتاب دیگرِ

 بده كدم   دسدت  نیدز  جدیدد  كتاب این كه امیدوارم اند. دانسته دهندهرآزا حتی و كننده یوسأم را

 امدا  دهندد.  گسدترش  را خدود  شخصدی  های ادرا  و ها نگارها تا كند كمک اندكی ،خوانانكتاب

 رایدت  لویدد  فرانک درختان برای مناسبی جایگزین آرزوی در پاید نمی دیریكه  نیست تردیدی

       !كنم آ از را آنها پرورش مجدداً تا باشم
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