
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    شماره 45     بهار  1390

صفحات 71 - 77

ـردگرایی  نشانه شناسـی، زیبایی شناسـی و عملک
ـی ماليســم  درطراحـی محصـول با رویکـرد مين

احساس گـرا*
دکتر سعيد مجيدی**1، الهه فرج عصری2

1 استادیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2  کارشناس ارشد گروه پژوهش هنر، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

 )تاریخ دریافت مقاله: 89/3/5، تاریخ پذیرش مقاله: 89/8/9(
چکيده

احساس گرايی سبکی است که با برقراری ارتباط عاطفی ميان کاربر و محصول سعی در بازگرداندن رنگ های شاد و عناصر 

سمبليک به محصوالت صنعتی دارد. از سويی ديگر، مينی ماليسم مکتبی است که ترويج کمينه گرايی در رنگ و فرم را با پرداختن به 

فرم های هندسی و نيز استفاده از رنگ های خنثی چون سياه و سفيد ارائه می دهد. مينی ماليسم در واقع به عنوان آخرين حرکت مدرنيسم 

مغاير با تزئينات، نشانه گرايی و تنوع رنگ است و احساس گرايی از نخستين جنبش های پست مدرنيسم است که مشوق وارد نمودن 

عناصر تزئينی، سمبليک و احساسی در محصوالت است. اگر چه از اواخر دهه ی 80م شاهد محصوالتی با هر دو گرايش  مينی ماليسم 

و احساس گرايی بوده ايم، اما تا سال های آغازين همين قرن که کريم رشيد رسماً نام مينی ماليسم احساس گرا را برای سبک آثار خود 

معرفی نکرده بود، مينی ماليسم احساس گرا به شکل امروزی شناخته شده نبود. در اين تحقيق به مطالعه ويژگی های نشانه شناسی، 

زيبايی شناسی و عملکرد به عنوان کارکرد های اصلی محصوالت مينی ماليسم احساس گرا و کارکرد  هايی مانند: ترغيبی، ارجاعی، 

هنری، عاطفی و همدلی به عنوان کارکرد های فرعی پرداخته شده است. سرانجام مشاهده شد که کارکرد های يک محصول همواره 

دارای روابط متقابل و مستقيم با يکديگرند و هر نقش می تواند کارکرد مقابل را توليد، تقويت و يا تخريب نمايد.
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پیدایش مینی مالیسم در هنر در دهه ی 60م اتفاق افتاد، اما بعد 
از یک دوره ی افول در دهه ی 80م به طور مجدد گرایش به این 
سبک رواج یافت. طراحی احساس گرا1 نیز از اواخر قرن بیستم توجه 
بسیاری از طراحان را به خود جلب نمود که گرایشی است که به 
دلیل دارا بودن ویژگی های متضاد و خاص حائز اهمیت است. مینی 
مالیسم احساس گرا، کمینه گرایی در فرم و رنگ را از  هنر مینی مال 
وام می گیرد و برای برقراری ارتباط عاطفی در ُبعد احساس گرایی 
محصول، کمینه گرایی را در تنوع رنگی به کارمی گیرد. به این معنی 
که تعداد محدودی رنگ، حداکثر دو یا سه رنگ از میان رنگ های 
شاد، شفاف و به اصطالح پاستیلی استفاده می کند. در فرم نیز  
به دو طریق کمینه گرایی و احساس گرایی  را با یکدیگر تلفیق می 
نماید. نخست، رترو2 دیزاین و دوم آشنایی زدایی3. رترو دیزاین یا 
بازگشت گرایی بهره گیری از عناصر نوستالژیک4 در طراحی است. 
مانند استفاده از فرم فولکس واگن بیتل5 )تصویر1( در اتومبیل 
نیوبیتل6 )تصویر2( و یا قلک )تصویر13( طراحی رشید7 که از فرم 
نوستالژیک  ساعت شنی برای انتقال مفهوم فرهنگی نوستالژیک " 

وقت طال است"  استفاده می شود.

گاهی آشنایی زدایی در رنگ و فرم وجود دارد؛ مانند شطرنج 
)تصویر3( طراحی رشید که عالوه بر استفاده از فرم های انتزاعی 
و ترکیبی از فرم های هندسی و ارگانیک، با ساختارشکنی در رنگ  
همیشگی سیاه و سفید شطرنج رنگ های متنوع و شفاف را به کار 
می گیرد. همین طور در ساعت دیواری والتر وایله )تصویر4( طراحی 
استارک8 آشنایی زدایی از طریق حذف اعداد و عقربه ثانیه شماراتفاق 

افتاده است.
در  نوستالژیک  عناصر  و  آشنایی زدایی  از  ترکیبی  نیز  گاه 
مینی مالیسم احساس گرا به کار برده می شود. برای مثال می توان 
"چراغ رومیزی B.L.O” )تصویر5( طراحی مارسل واندرز9 را نام برد 
که با قرار دادن حس گر صوتی در مکانیزم این چراغ   که به وسیله 
دمیدن به المپ روشن و خاموش می شود از فرمی نوستالژیک 
در کنار بدعت و آشنایی زدایی در تکنیک و عملکرد بهره می برد. 
نیز عروسک "تدی باند" )تصویر6( طراحی استارک که احساس 
نوستالژی برگرفته از قدیمی ترین فرم عروسک را با آشنایی زدایی در 

فرم و تلفیق چندین عروسک در یک محصول واحد آمیخته است.
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ارتباط ميان کارکردهای اصلی و فرعی 
محصوالت

با مطالعه ی این محصوالت در دو بخش کارکرد های اصلی، 
شامل زیبایی شناسی10، نشانه شناسی11 و عملکرد12 و کارکرد های 
فرعی که حاصل نقش های ارتباطی نشانه شناسی است، می توان 
تعامل و ارتباط دو یا چند سویه میان این عوامل را مورد تحلیل 
قرار داد. به همین منظور می توان مدلی را معرفی نمود که در آن 
جزئیات بیشتری در خصوص کارکرد های فرعی و ارتباط مستقیم 

با محصول و کارکرد های اصلی را نمایش دهد )تصویر 7(.

تصویر7- مدلی از مولفه های مورد بررسی در این نگارش.

در میان کارکرد های اصلی در بخش زیبایی شناسی مولفه هایی 
چون فرم، رنگ و جنس نقش نمایان تری را بر عهده دارند. بارز ترین 
احساس گرا  مینی مالیسم  محصوالت  زیبایی شناسی  در  نمونه 
از برند هاگری14،  اِور"13  "فرندز فور  اداری  محصوالت خانگی و 
)تصاویر8و9( با طراحی هانس جی اسکرول15 می باشند. در این 
محصوالت مینی مالیسم در فرم، رنگ و متریال در کنار استفاده 
از عناصر گرافیکی مانند طراحی لوگو و بسته بندی، احساس گرایی 

محصول را افزایش داده است.    
کارکرد اصلی دیگر عملکرد است که در این پژوهش به عنوان 
استفاده،  و سهولت  استفاده  قابلیت  فنی،  کارکرد  از  مجموعه ای 
جنس و مسائل ارگونومیکی در نظر گرفته شده است. در نهایت 
مهم ترین کارکرد در محصوالت مینی مالیسم احساس گرا، کارکرد 
نشانه شناسی است که در سه بخش مورد بررسی قرار گرفته شده 

است. 
پیرس  اساس طبقه بندی  بر  نشانه شناسی تصویری  نخست، 
)سجودی، 1387، 31(، که محصوالت را نشانه هایی شمایلی، نمایه ای 

و نمادین معرفی می کند. دوم نقش های ارتباطی بر اساس نظرات  زبان 
شناسی یاکوبسن، که در این تحقیق در رابطه با محصوالت مطابقت 
داده شده و به دلیل اهمیت آن به عنوان کارکرد های فرعی در بخشی 
جداگانه مورد تحلیل قرار گرفته است. بخش سوم نشانه شناسی 
فرهنگی است. هر محصول در حکم، متنی چند رسانه ای است که 
برای ورود به بافت "دیگرِی فرهنگی" مانند هر متنی نیازمند ترجمه 
است. این ترجمه در قالب مباحث "ارتباطات بین فرهنگی" سجودي 
)1388 الف( و روابط  "خود و دیگری" سه حالت مختلف را حاصل 
می نماید )یاکوبسن، 1971 به نقل از سجودي 1388، ب، 149-150(. 
نخست، "خود و نه دیگری" که به معنای طرد کامل "دیگری  
فرهنگی" است. مانند صنایع دستی یک جامعه که حتی فناوری 
دیگری را نیز طرد می کند و گفتمان مسلط را از آن خود می داند. 
حالت دوم، " نه خود بلکه دیگری" است که گفتمان مسلط را از آن 
"دیگری فرهنگی" می داند و محصولی از "دیگری فرهنگی" را به 
درون خود جذب می کند که زمینه و یا نیازی برای مصرف آن وجود 
داشته باشد. حالت سوم "هم خود و هم دیگری" است که در جامعه 
امروزی عمده ترین حالت و عامل اصلی پویایی فرهنگی و صنعتی 
است. به این شکل که خود، بخشی از "دیگری فرهنگی" را جذب و 
با بخشی از فرهنگ خودی آمیخته می کند. همانند اتومبیل بنزی که 
به شکل سفارشی برای کشور های عربی سواحل خلیج فارس تولید 
می شود و تکنولوژی دیگری را با زیبایی شناسی و فرهنگ خودی 
ترکیب می کند. زیبایی شناسی که بیان گر فرهنگ تجمل گرایی و تفاخر 

باشد.

نشانه شناسی، زيبايی شناسی و عملکردگرايی در طراحی محصول
با رويکرد مينی ماليسم احساس گرا
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در رابطه با کار کردهای فرعی، در هر کنش ارتباطی همواره شش 
عنصر وجود دارد: پیام، موضوع، فرستنده، گیرنده، مجرا و رمزگان. 
با گرایش پیام به هر کدام از این عناصر یک نقش ارتباطی حاصل 
می شود. این مباحث زبان شناسی یاکوبسن )1380، 96-91( به این 
شرح در رابطه با محصوالت صنعتی مطابقت داده می شود. فرستنده 
در محصوالت صنعتی معادل با ایده های طراح است. گرایش پیام 
به فرستنده، نقش عاطفی16 ایجاد می نماید. گرایش پیام به گیرنده 
که در محصوالت صنعتی  گیرنده یا مخاطب در واقع کاربر است 
نقش عاطفی حاصل می کند. گرایش پیام به کارکرد زیبایی شناسی 
محصول، نقش هنری17 ایجاد می کند. گرایش پیام به موضوع، نقش 
ارجاعی18 حاصل می کند و در ارتباط میان کاربر و محصول موضوع 
ارتباط، عملکرد است. در نتیجه عملکرد  نقش ارجاعی در محصوالت 
به دنبال دارد. گرایش پیام به مجرای ارتباط نقش همدلی19 حاصل 
می کند. در ارتباط میان کاربر و محصول، مجرای ارتباط حواس 
پنجگانه می باشند که کاربر به وسیله ی آن ها  با محصول ارتباط 

برقرار کرده و از نحوه ی عملکرد آن اطمینان حاصل می نماید.

چارچوب نظری
چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از نظرات دسمت و نورمن 
در رابطه با احساسات ناشی از محصول است که با نظرات تحلیلی 
محققین آمیخته شده است. در مواجهه ی کاربر و محصول، دسمت 
)2003( سه مولفه ی نگرش، اهداف و استاندارد ها را از مولفه ی نیاز 
و احساس نگرانی کاربر موثر می داند. نورمن )2004( نیز معتقد است 
که کاربر، در مواجهه ی با محصول آن را در سه سطح پردازش 
ذهنی ارزیابی می کند. سطح اول سطح "غریزی" است که مربوط 
به عناصر ظاهری محصول است و احساسات آنی و زودگذری 
را موجب می شود. پردازش دوم در سطح "رفتاری" است و در 
زمان عملکرد و بکارگیری محصول برای کاربر احساست ابزاری 

سوم  سطح  می نماید.  ایجاد  را  نارضایتی  و  رضایتمندی  چون 
سطح "متفکرانه" است که در رابطه ی طوالنی مدت تر پدید می آید. 
احساسات   و  می شود  مربوط  محصول  درونی  ویژگی های  به 
ماندگاری حاصل می کند. مانند زمانی که کاربر محصولی را از برند 
خاصی انتخاب می کند که هویت اجتماعی خاصی برای وی به همراه 
داشته باشد. این احساسات تحت عنوان احساسات اجتماعی شناخته 

می شوند.
هر چند که دسمت احساسات ناشی از محصول را در پنج گروه، 
زیبایی شناسی، عالقه، غافلگیری، ابزاری و اجتماعی طبقه بندی می کند 
اما به اعتقاد نویسندگان این مقاله احساسات زیبایی شناسی، عالقه 
و غافلگیری را می توان در یک گروه تحت عنوان احساسات تحیری 
قرار داد و روند شکل گیری احساسات ناشی از محصول را به شرح 

زیر بیان نمود )تصویر10(.
زمانی که کاربر بر اساس "نگرش" خود محصول را در بعد 
کارکرد زیبایی مورد ارزیابی قرار می دهد؛ این ارزیابی در سطح 
آن  از  ناشی  احساسات  و  دهد  می  رخ  ذهنی-غریزی  پردازش 
احساسات تحیری )زیبایی شناسی، غافلگیری و عالقه مندی( است. 
زمانی که کاربر براساس "اهداف" خود از خریداری یک محصول 
عملکرد آن را در سطح رفتاری مورد ارزیابی قرار می دهد، احساسات 
ابزاری حاصل خواهد شد. نیز زمانی که بر اساس استاندارد های 
خود در رابطه ای طوالنی مدت تر محصول را در سطح متفکرانه 

مورد ارزیابی قرار می دهد، احساسات اجتماعی رخ خواهد داد.
بر اساس این چارچوب نظری و مباحث نشانه شناسی الیه ای 
دو  )یاکوبسن،1380(  ارتباطی  کارکرد های  و  )سجودی،1387( 
نمونه از محصوالت زندگی روزمره از میان آثار دو طراح مشهور 
این گرایش)مینی مالیسم احساس گرا( فیلیپ استارک و کریم رشید 
تحلیل  مورد  و  ارائه  مطالعات موردی  عنوان  به  و  انتخاب شده 

قرار گرفته   شده اند.
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تصویر10-روند شکل گیری احساسات ناشی از محصول در سه سطح پردازش ذهنی. 



مطالعات موردی
● جویسی سلیف  )فیلیپ استارک؛ 1990م( 

عملکرد: نیاز اولیه برای محصول وسیله اي جهت گرفتن آب مرکبات 
)تصویر11( تعریف شده است. این محصول بنا به گفته ی طراح آن تنها 
وسیله ای جهت گرفتن آب لیمو نیست )Lioyd & snelders, 2003( و 
خدماتي فراتر از کارکرد عملي را ارائه می  دهد.  محصول از آلومینیوم به 
روش ریخته گری ساخته شده است و در نتیجه سبک بوده و از مقاومت 
و سختي باالیی نیز برخوردار است. ساختار ارگونومیکی محصول در 
مقایسه با سایر نمونه های دستی موجود مناسب بوده و پایه های بلند 
و محل قرار گیری لیوان در زیر بدنه، موجب سهولت استفاده ی کاربر 
شده  است. همچنین فرم آن و روش ساخت موجب پدید ْآمدن حجمی 
یکپارچه شده است که نیاز به مونتاژ را حذف و شستشوی محصول را  
آسان می  نماید. با وجود استفاده از خطوط شکسته و نقاط برجسته در 
قسمت خمیدگی پایه ها و شیار های بدنه به دلیل پرداخت سطوح  نقاط 

تیز و برنده از بین رفته )تصویر12( ایمنی کاربر را فراهم می نماید.

                

استفاده از پایه ی الستیکی زیر پایه ها، به ایستایی محصول در سطح 
میز کار کمک کرده و شکل پایه ها و زاویه ی 120 درجه میان آنها، 
فضای مناسبی جهت در دست گرفتن یکی از پایه ها براي حفظ تعادل در 
هنگام استفاده ایجاد می  نماید. با توجه به جنس و روش ساخت همچنین 
ایده های طراح از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. با این حال به 
دلیل مینی مالیسم در فرم اشکاالتی چون عدم وجود فیلتر جدا کننده 

هسته و تفاله های مرکبات به کارکرد فنی محصول وارد است.
روش  به  هم  آن  آلومینیوم  از  استفاده  زیبا شناختی:  کار کرد 
همراه  به  بقا  و  دوام  احساس  این محصول  در ساخت  ریخته گری 
دارد. زیرا معموالً اشیاء سخت و نیرومند به روش ریخته گری ساخته 
می شوند. ضمناً احساساتی نظیر دوام، سبکی و ضدخوردگی را نیز به 
همراه دارد. این موضوع به وسیله ی پایه های  الستیکی به لحاظ روانی 
مورد تأکید قرار گرفته است، زیرا در دستور العمل مصرف محصول 
استفاده  طوالنی  زمان  مدت  در  الستیک ها  فرسودگی  احتمال  از 
تهیه  قابل  نیاز  صورت  در  که  ذکر گردیده  شده،  طلبیده  پوزش 
که  تصویری  توسط  قدرتمندی محصول  احساس  هستند.  مجدد 

می شود.  منتقل  کاربر  به  نیز  شده  استفاده  آن  بسته بندي  در 
بدون  و  کادر  در  منفرد  صورت  به  پایین  زاویه ی  از  تصویری 
 Lloyd &( استفاده از مقیاس های انسانی کاال را سترگ می نمایاند
Snelders,2003,20(.  فرم محصول نیز به شیوه ی بیونیک طراحی 

شده است. این فرم را می توان به عنکبوت  و یا بر گرفته از فرم بدن ماهی 
مرکب20 )اختاپوس( نسبت داد. اگر فرم آن را بر گرفته از اندام عنکبوت 
یا ماهي مرکب بدانیم21، تداعي بخش احساساتي نظیر سبکي )که با نوع 
جنس آن تقویت می  شود( و چسبندگی است. این چسبندگی به نوعي 
متناسب با  چسبندگی حاصل از آب مرکباتی چون لیمو و پرتقال است. 
همچنین لوید22 و اسنلدرز23 )2003( در مقاله ی "فیلیپ استارک به چه 
می اندیشید؟"24 فرم آن را تداعی گر موشک ها و فضا پیما های قدیمی مانند 
اختراعات شوروی سابق می دانند. فرم هایی که در زمان کودکي طراح 
به عنوان نمونه های پیشرفت و مدرنیزم شناخته می  شدند و بی  شک 
تخیالت و خاطرات کودکی وی در شکل گیری فرم محصول بی تاثیر 
نبوده است. آنان معتقدند که این فرم به گونه ای احساس نوستالژی که 
از آن به عنوان آینده ی متصور در گذشته یاد می  کنند را به همراه دارد. 
عالوه بر این ها فرم قطره ی اشک بسیار آیرودینامیک است و در سبک 
استریم الینینگ دهه ی 50 -30 م بسیار مورد توجه قرار داشت، تا جایی 
که حتی محصوالتی که نیازی به سرعت نداشتند به این شیوه طراحی 
می شدند. استفاده از فرم آیرودینامیکی و حرکت روان آب میوه روی 
شیار های بدنه طعنه ای کنایه آمیز است. چرا که در این محصول نیازی 
به سرعت احساس نمی  شود. طعنه آمیز بودن و ارجاعات تاریخی، از 
ویژگی های بارز  طرح های سبک نیو دیزاین و احساس گرا و به طور کلی 

هنرهای دوره پست مدرن است.
 جویسی سلیف با دو رنگ نقره ای و طالیی عرضه شد. استفاده 
از جالی فلزی )در اینجا آب کروم( بر اساس عقاید مینی  مالیسم قابل 
توضیح است. در عین حال احساسی از تفاخر، مدرنیته و پاکیزگی را 
برای کاربر به ارمغان می  آورد. عالوه بر آن که به هدف کاربر از خرید 
محصول پاسخ می  دهد به دلیل تفاوت  با نمونه های  قبلی خود احساس 

جذابیت و تعجب را برای کاربر به همراه دارد.
کار کرد نشانه ای: محصول در وجه نشانه شناسی خود، نشانه ای 
شمایلی است. زیرا که فرم بیونیک و برگرفته از بدن جانداری چون 
عنکبوت و یا ماهي مرکب دارد. دو کار کرد زیبایی شناسی و عملکردی 
در این محصول با وجود استقالل دارای همزیستی هستند. به وسیله ی 
آشنایی  زدایی از عادات بصری مخاطب از نمونه های قبلی توجه را به 
خود جلب کرده و موجب برجسته شدن نقش زیبا آفرینی یا هنری 

می شود )گرایش پیام به پیام = کارکرد هنری(. 
این ابژه25 وظیفه ی انجام عمل فیزیکی را به عهده دارد که موضوع پیام 
است و شی را دارای نقش ارجاعی می  نماید. همچنین در این محصول، 
با گرایش پیام به سمت کاربر و بر انگیختن وی جهت انجام کار، با نقش 
ترغیبی باالیي نیز روبرو هستیم. محصول حامل پیام هایی از طراح است 
و ایده های وی را در قالب فرمیک به نمایش می گذارد بنابر این به نقش 

عاطفی اشاره دارد.
● قلک به شکل ساعت شنی )کریم رشید(

 عملکرد: نیاز اولیه در طراحی این محصول )تصویر13( وسیله ای 
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جهت  جمع آوری و نگهداری پول و به طور ویژه سکه است. فرم آن 
بر گرفته از ساعت شنی است. فرمی بسیار نرم و سیال  که با عقاید 
طراح هماهنگ است. استفاده از پالستیک در این محصول از چند جهت 
قابل توجه است. اول اینکه سُبکی آن در کنار فرم دوار و منحنی )جهت 
سهولت قرارگیری در دست( موجب پدید آمدن شرایط ارگونومیکی 
مناسب گردیده است. هرچند که در مورد چنین محصولی ارتباط دیداری 
کاربر بیشتر از ارتباط لمسی است با این حال از آن جایی که جمع شدن 
سکه ها موجب افزایش وزن گردیده، سُبک وزن بودن محصول به همراه 
فرم، شرایط مناسب حمل و نقل احتمالی را که غالباً مورد استفاده ی 
کودکان است فراهم می  آورد. فرم مینی  مال، انتخاب جنس و روش 
ساخت به لحاظ اقتصادی محصولی مقرون به صرفه حاصل خواهد 
کرد. فرم محصول با عملکرد متناسب بوده و تداخلی در هدف اولیه 
ایجاد نمی  کند. عالوه بر جذابیت بصری، ایستایی مناسب و وندلیزم 

حداقل را هم داراست.

   

 کار کرد زیبایی  شناختی: استفاده ازپالستیک در این شی، عالوه 
بر مواردی که در کارکرد عملي ذکر شد در وجه زیبایی  شناسی و 
احساسی آن نیز بسیار موثر بوده است. شفافیت حجم، احساس صداقت 
و صمیمیت را از طرف ابژه به مخاطب منتقل می کند. همچنین قابلیت 
ساخت در رنگ های شاد و متنوع )تصویر14( را ایجاد کرده و طراح را 

در القای حس شادکامی و رضایتمندی به مخاطب یاری می  کند. 
استفاده از یک جنس)متریال( مدرن در فرمی سنتی و قدیمی از 
ویژگی  های پست مدرنیستی و همچنین ارجاعات تاریخی در طراحی 
احساس گرا و نیودیزاین است. به عالوه اینکه فرم آن حس نوستالژی 
را نیز تقویت می  کند. کار کرد زیبایی شناسی آن ابژه را به اثری تزئینی 

بدل می  کند که پیام محصول )و طراح( را به مخاطب منتقل می کند. اینکه 
محصول ثروت شما را که حاصل لحظات عمر شماست برایتان نگهداری 
می کند حسی از امنیت به شما خواهد بخشید. شفافیت ماده ی سازنده، 

صداقت محصول در ایجاد این امنیت روانی را تقویت می  کند.
 دغدغه ی اصلی مخاطب که نگهداری سکه است در این محصول با 
فرمی نو آورانه تحقق بخشیده شده است. نتیجه ی آن احساس غافلگیری، 
مجذوبیت، رضایتمندی و تحسین است. در این محصول نوعی طنز و 
کنایه قابل تأمل است؛ این که زمان را از دست می  دهیم و به جای آن 
ثروت می  اندوزیم و یا به عبارتی دیگر، می توان ثروت را نگهداری و حفظ 
کرد اما هیچ چیز زمان را برای ما قابل بازگشت و دسترسی نخواهد کرد. 
احساسات اجتماعی ناشی از آن نیز حس آینده نگر بودن و مقتصد بودن 

را به کار بر خود نسبت می  دهد.
با  واسطه ی شباهت صورت  به  این محصول  کارکرد نشانه ای: 
ساعت شنی نشانه ای شمایلي است. اما به دلیل این که اصوالً ساعت، 
نشانه ای قراردادی جهت معرفی گذر زمان است  نشانه ای نمادین نیز 
هست. در کنار این ها در بطن خود حاوی پیام " وقت طالست"26 و به 
پیشینه ی فرهنگی انسان ها مبنی بر پس انداز کردن و ارزش وقت باز 
می  گردد. بنابر این نشانه ای نمایه ای نیز هست. کارکرد ارجاعی آن به 
انجام یک عمل، که وظیفه ی محصول و انتظار و هدف اولیه )نگهداری 
سکه( از خرید آن است باز می گردد. پیام محصول متوجه صورت است 
و آن را دارای کار کرد هنری می  کند. همچنین با برانگیختن مخاطب جهت 
انجام کار )اندوختن زمان به مثابه ثروت و یا بالعکس ثروت به مثابه ی 
زمان( کارکرد ترغیبی باالیی نیز دارد. گونه ای ساختار شکنی از ایده ی 
"وقت طالست " در محصول دیده می  شود. چرا که زمان می  گذرد و قابل 
جمع آوری و حفظ کردن نیست. اما در این ابژه سکه ها در محور جانشینی 
به جای دانه های شن )نماد گذر زمان( قرار می  گیرند جمع آوري شده و 

نگهداری می  شوند.
 پیام محصول می  تواند این گونه تفسیر گردد که اگر چه زمان قابل 
حفظ کردن نیست این محصول ثروت را که حاصل گذر زمان است 
به جای آن جمع آوری و نگهداری می  کند. میان کار کرد های مختلف 
محصول )هنری، ارجاعی، ترغیبی و عاطفی( رابطه تقویت کننده برقرار 
است. کار کرد نشانه ای نسبت به کار کرد زیبایی شناسی و فنی در این 
محصول چشمگیر تر است. در این محصول رابطه  ی بینا متنی فرهنگی 
)اشاره به ضرب المثل در بطن محصول( وجود دارد که نقش ترغیبی را 
از میان کارکرد های نشانه ای پررنگ تر می نماید. چرا که شعار وقت طال 
است به عنوان یک عنصر فرهنگی بخشی از این متن )محصول( شده 

است و الیه ی متنی بسیار مهمي در این محصول  است.
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تصویر14- قلک به شکل ساعت شني 
در رنگ هاي شاد و متنوع.

تصویر13- قلک به شکل ساعت شني. 

کارکرد های اصلی همواره دارای روابطی دو سویه و مستقیم هستند 
)تصویر 15(. به این ترتیب که کارکرد نشانه ای برای انتقال مفاهیم خود 
از عناصر زیبایی شناسی چون فرم و رنگ و جنس بهره می برد و 
عناصر زیبایی شناسی هم به شکل آگاهانه یا غیر آگاهانه در تولید 

مفاهیم نشانه ای تاثیر فراوان دارند.
کارکردنشانه ای و عملکرد نیز دارای روابط دو سویه هستند با 
این تفاوت که در محصوالت مینی مالیسم احساس گرا  اغلب کارکرد 

نشانه ای غالب است تا جایی که حتی گاهی عملکرد قربانی کارکرد 
نشانه ای می شود. نمونه بارز این مورد جویسی سلیف است که با وجود 
انتقادات عملکردی که به آن نسبت داده می شود آمار فروش حاکی از 
نقش تر غیبی باال و استقبال کاربران از آن است. ضمناً دونالد نورمن در 
مقاله سال 2002 خود به صراحت عرضه می دارد: "اشیای جذاب الزاما 

کارا نیستند" .

نتيجه



رابطه ی کارکرد زیبایی شناسی و عملکرد نیز بیان گر مفهوم 
تابعیت همیشگی فرم و عملکرد نسبت به یکدیگر است. همواره 
عملکرد محصول در شکل گیری عناصر زیبایی شناسی موثر است و 

عکس موضوع نیز برقرار است.
کارکرد های فرعی مطابق تصویر16، با یکدیگر رابطه دارند. به 
غیر از طراح که به عنوان فرستنده تنها رابطه ای یک سویه با نقش های 
دیگر دارد، سایر نقش ها رابطه ای دو سویه و مستقیم با یکدیگر دارند. 

هر نقش می تواند نقش مقابل را تولید، تقویت یا تخریب نماید. به عنوان 
مثال، هرچه عملکرد محصول )کارکرد ارجاعی( باالتر باشد، تمایل 
کاربر به محصول بیشتر می شود و کارکرد ترغیبی باالتر خواهد 
بود. از طرف دیگر وقتی کاربر به محصولی تمایل دارد  در نحوه ی 
استفاده و نگهداری آن دقت بیشتری به عمل آورده و طول عمر 
محصول باالتر رفته و کاربر نسبت به عملکرد یا کارکرد ارجاعی  

احساس بهتری خواهد داشت. 
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پی نوشت ها

1 Emotional design.
2 Retro.

3  منظور از آشنایي زدایي، دوري جستن و از میان بردن  پدیده ها و اموري 
است که در اثر کثرت استفاده به شکل عادت درآمده و جذابیت اولیه خود 

را از دست داده باشند.
4  احساس دلتنگی برای گذشته.

5VW Beetle.
6 VW New Beetle.
7 Karim.Rashid.
8 Philippe Starck.
9 Marcel wanders.
10 Aesthetic.
11 Semiotic.
12 Function.
13 Friends forever.
14 Hogri.
15 Hans G. Schroll.

16 Function emotive.
17 Function poetic.
18 Function referential.
19 Function phaticue.
20 Baby squid.

21  استارک هنگام طراحي این محصول در رستوراني مشغول خوردن 
بشقابي  زیر  در  را  خود  اولیه  طرح هاي  که  است  بوده  مرکب  ماهي 
رستوران طراحي مي کند.این موضوع  بي شک در شکل گیري فرم آن بي 

تاثیر نبوده است.
22 Peter Lioyd.
23 Dirk Snelders. 
24 What was Philippe Starck thinking of?

25 منظور از  ابژه،  موضوع عینی مورد نظر، یعنی محصول مورد بررسی 
است.

26 Time is money.
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