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 دیزاین چیست؟توضیح: شماره های مربوط به یادداشت های مترجم به شکل  ]قالب[ در متن آمده اند.

یکی از عجیب ترین ویژگی های دنیای مدرن این است که دیزاین در آن تاحد زیادی 

تبدیل شده به چیزی پیش پاافتاده و بی اهمیت. برعکس، من می خواهم ادعا کنم 

گیرد و بهره برداری مسئوالنه از آن شود، باید  گر مورد توجه جدی قرار  که دیزاین، ا

جزئیاتش  همۀ  با  انسان  زندگی  ساخت  و  شکل دهی  برای  تعیین کننده  مبنایی 

باشد، و این به نفع و صالح همگان خواهد بود.

اما وقتی ادعا می کنیم دیزاین مقوله ای مهم است همه تعجب می کنند. چون 

دیزاین  از  تزئینی  و  بی مایه  کم اهمیت،  نقشی  رسانه ها  اغلِب  گستردۀ  پوشِش 

گاه  گویا  که  را مقوله ای مفرح و سرگرم کننده نشان می دهند  تصویر  می کنند: آن 

که وابسته به چرخۀ سریع  فوایدی هم دارد؛ سودآور برای آن بخش های اقتصادی 

ُمدهای روز و چیزهای بی مصرف است و هیچ فایده ای برای مشکالت اساسِی 

زندگی ندارد.

که  پس وقتی توافق نظری در باب اهمیت و ارزش دیزاین نباشد عجیب نیست 

تااین حد بدفهمی از آن وجود داشته باشد. در بعضی از زمینه ها، مثل معماری یا 
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کند خوانندگانش اطالعاتی عمومی دربارۀ موضوع  یخ، نویسنده می تواند فرض  تار

دارند، هرچند ممکن است سطح دانش آن ها با یکدیگر بسیار متفاوت باشد اما 

باشد. داشته  را  موردنظر  موضوِع  از  درستی  نسبتًا  درک  انتظاِر  آن ها  از   می تواند 

می توانند  که  هسته ای،  فیزیک  مثل  دارند،  وجود  هم  موضوعاتی  دیگر،  سوی  از 

که چنین درک متقابلی اصاًل وجود نداشته باشد و برای فهم آن  چنان مبهم باشند 

نیاز به شروع بحث از مفاهیم بسیار ابتدایی باشد.

که همه می شناسند  دیزاین جایی بین این دو حالت قرار می گیرد. اصطالحی 

که  ندارد  روشنی  مرزهای  و  دارد  بی شماری  نمودهای  است،  ابهام  از  کنده  آ اما 

که  می کند  تولید  مصنوعات  از  یادی  ز حجم  درعمل  شود.  تعریف  آن  برمبنای 

کثرشان اشیائی زودگذر و ناپایدارند و معدودی از آن ها خصلتی ماندگار دارند. ا

افراد بسیاری هستند که چیزهایی دربارۀ دیزاین می دانند یا به آن عالقه مندند، 

اما اغلب هیچ درک مشترکی از معنای دقیق این اصطالح بین آنان وجود ندارد. 

داخلی،  دیزایِن  فشن،  همچون  زمینه هایی  به  مربوط  را  دیزاین  آن ها  عموِم 

ُفرم و سبک  که در آن ها شکل گیری  اتومبیل می دانند. زمینه هایی  یا  بسته بندی 

بسیار ناپایدار و تغییرپذیر و مبتنی بر سطح سلیقۀ افراد است و قاعدۀ ثابتی ندارد. 

اختصاص  خود  به  را  معاصر  دیزایِن  عرصۀ  از  مهمی  بخش  زمینه ها  این  البته 

می دهند، موضوع بحث ها و نقدهای فراوانند و بخش قابل توجهی از هزینه های 

تبلیغات صرِف آن ها می شود. برخی دیگر از افراد تنها جنبه های فنی یا پیشه ورانۀ 

که در پِس آن  کلّیتی  دیزاین را می شناسند. اما این ها همه پوسته  ای ست برای آن 

کل را نمی توان از تک تک اجزای آن شناخت. نهفته است و 

همۀ  ورای  کرد؟  درک  کلی  و  معنادار  به وجهی  را  دیزاین  می توان  چگونه  پس 

بدفهمی هایی که از های وهوی تبلیغات و رسانه ها پدید می آید، ورای آن جلوه های 

با آن ستاره شوند،  باسلیقه دوست دارند  که دیزاینرهای  بصرِی خوش آب ورنگی 

که افراد  که معلمان دیزاین درس می دهند یا آن توصیه هایی  ورای همۀ آن اصولی 

بی صالحیت برای فروش بیشتر محصوالِت سبک زندگی  به مردم تجویز می کنند 

چیِز  هر  ویژگی های  ابتدایی ترین  از  یکی  دیزاین  است.  نهفته  ساده  حقیقتی 

کیفیت زندگی انسان. همۀ مردم  انسانی ای است، و از عوامل اصلی تعیین کنندۀ 

پس  می سازد.  متأثر  می کنند  روز  هر  که  کاری  هر  از  جنبه  هر  جزئیاِت  تمام  در  را 

مقوله ای بسیار بااهمیت است. به ندرت جنبه ای از محیط مادی را می توان پیدا 

محیط،  کافِی  نا نوِر  کند.  پیدا  بهبود  مؤثری  به نحو  بهتر  دیزایِن  با  نتواند  که  کرد 

که درست طبقه بندی  کردن با آن ها دشوار است، اطالعاتی  کار  که  دستگاه هایی 

که سبب انباشت مشکالت و  از دیزایِن بد هستند  نشده اند، نمونه هایی معدود 

گر این چیزها برای زندگی ما ضرورت دارند چرا  تنش ها می شوند. پس باید پرسید ا

گاه  اغلب آن قدر بد انجام شده اند؟ پاسخ ساده ای برای این پرسش وجود ندارد. 

در توجیه آن عواملی مثل هزینه مطرح می شود، اما مرِز میان خوب یا بد انجام دادِن 

یک باشد، و عامل هزینه نیز درواقع می تواند با دیزایِن  کار می تواند بسیار بار یک 

مناسب کاهش یابد. هرچند صفت »مناسب« در این جا باید با احتیاط به کار برده 

که  است  این  مستلزم  دارد،  دربر  »دیزاین«  مفهوم  که  قابلیت هایی  طیِف  شود. 

کردن  گیرد. یعنی پیدا  امکانات موجود با  دقِت همه جانبه در خدمت هدف قرار 

نادیده بگیرد، می تواند  را  که همۀ مشکالت دیگر   برای یک مشکل،  راه حل  یک 

که صرفًا  مصیبت به بار آورد. مانند وقتی که یک ابزار پزشکی به گونه ای دیزاین شود 

ذوق هنری دیزاینرش را نشان دهد یا شکلش تابع ُمد روز باشد.
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که دیزاین به طرق مختلف اهمیتی حیاتی برای  کتاب بر این باور است  این 

که عرصۀ وسیعی از زندگی ما هنوز از قابلیت های آن  همۀ ما دارد و نشان می دهد 

که برخی دالیل این امر  را  کتاب آن است  به خوبی بهره نگرفته است. هدف این 

کتاب نمی خواهد هیچ قسمتی  کند. این  بیابد و راه هایی برای تغییر آن پیشنهاد 

کند، بلکه می خواهد  که »دیزاین« قلمداد می شوند نفی  از طیِف فعالیت هایی را 

کند؛ وسعت عمل دیزاین را در تأثیرگذاری بر زندگی روزمره  گسترده تر  این طیف را 

برخی  است  الزم  بدین منظور  هرچند  بسنجد.  مختلف  فرهنگ های  در  مردم 

مفاهیم پایه ای روشن شوند تا از ابتدا ابهامی دربارۀ این موضوع وجود نداشته باشد. 

آن مسئله  دار  واژۀ  که خوِد  این است  از دیزاین  از دشواری های صحبت  یکی 

که خود سرمنشا ابهام است. مثل واژۀ  است. »دیزاین« چنان معانی متکثری دارد 

»عشق«، که معنای آن بسته به این که چه کسی آن را به کار گیرد، به چه اطالق شود، 

و در چه زمینه ای، از زمین تا آسمان فرق می کند. برای مثال ببینید چگونه معنای 

واژۀ »دیزاین« در زبان انگلیسی، در این جملۀ به ظاهر  بی معنی تغییر می کند:

کردِن یک دیزاین، برای تولید یک دیزاین«. »دیزاین، یعنی دیزاین 

دستور  به لحاظ  شده  برده  به کار  جمله  این  در  که  دیزاینی  واژه های  از  یک  هر 

بر  داللت  که  است  »اسم«ی  جمله  این  »دیزاین«  اولین  است.  صحیح  زبانی 

است«.  مهم  ملی  اقتصاد  برای  »دیزاین  دارد:  کلی  زمینۀ  یک  از  کلی  مفهومی 

که  که داللت بر یک عمل یا فرایند دارد: »او قرارداد بسته  دومین آن »فعل«ی است 

یک  به معنی  و  است،  »اسم«  هم  سومی  کند«.  دیزاین  آشپزی  مخلوط کِن  یک 

مفهوم یا ایده: »فالن دیزاین به مشتری ارائه شد تا موافقتش جلب شود«. آخرین 

»دیزاین« این جمله باز هم یک »اسم« است که داللت بر نوعی محصول تمام شده، 

ی  رو از  گن  فولکس وا بیتل  اتومبیل  جدید  »مدل  دارد:  عینیت یافته  مفهومی  یا 

کالسیک ساخته شده«.   دیزایِن 

کنش هایی ست  یکی دیگر از عوامل ابهاِم معنای این واژه طیف بسیار وسیع 

مقولۀ  تحت  که  بگیرید  درنظر  را  رشته هایی  انواع  می شوند.  قلمداد  دیزاین  که 

تبلیغات،  دیزاین  صنعتی،  دیزاین  صنایع دستی،  دیزاین  می گنجند:  دیزاین 

دیزاین  و  فشن،  دیزاین  گرافیک،  دیزاین  محصول،  دیزاین  مهندسی،  دیزاین 

تعاملی، فقط چند نمونه از آن هاست. روزنامۀ سانِدی تایمِز  لندن  در ستونی به نام 

ایرلند«،  »دیزاینِر  به نام  هفتگی  دنباله دار  مطلب  یک  در  ایرلندی«،  »فرهنگ 

کرد. ترتیب موضوعی  تحلیلی موجز و سلیس از یک جنبۀ خاص دیزاین چاپ 

این بخش، در یک دورۀ شش هفته ای از اوت تا سپتامبر سال ۲000، عبارت بود از: 

ِکِندی )دیزاینِر فشن ]ایرلندی[(؛  گاردا شیوخانا )پلیس ملی ایرلند(؛ لوئیس  نشاِن 

اجاق »پارتی گریل« برای آشپزی در فضای باز؛ بسته بندی سیگاِر »َکرولز نامبر وان«؛ 

هویِت  و  ایرلندی-آمریکایی[؛  ]دیزاینر  »کاستلو«  ]پاول[  کاردوچنگال  ِست 

سازمانی شرکت هواپیمایی ارزان قیمت »رایان ایر«. موضوعاتی که در این مجموعه 

مقاله به آن ها پرداخته شده بود، به خصوص از نظر تنوع، بسیار عجیب بودند.

به خاطر  فقط  مردم  که  افزود  را  کارهایی  انواع  می توان  متنوع  فهرست  این  به 

کسب اعتباْر واژۀ »دیزاین« را به آن اضافه می کنند. مثل دیزاین مو، دیزاین ناخن، 

ک سپاری. چرا مثاًل نمی گوییم مهندسِی  گیاهان، و حتی دیزاین مراسم خا دیزاین 

که با دیزاین تااین حد دلبخواهی  ک سپاری؟ این مسئله  مو یا معمارِی مراسم خا

که دیزاین هیچگاه به قالِب یک حرفۀ  برخورد می شود تاحدی به این دلیل است 

منسجم مثل حقوق، پزشکی یا معماری درنیامد. در این رشته ها مدرک یا معیاِر 
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رسمی  نهادهای  توسط  حفاظت شده  و  مقرر  استانداردهای  با  مشابهی  یابی  ارز

کنترل شده پذیرفته  یابِی  کسانی که از طریق مراحل ارز اعطا می شود و فقط معدود 

زیرشاخه های  به  دیزاین  حرفۀ  برعکس،  دارند.  را  رشته  آن  در  کار  اجازۀ  شده اند 

دربر  را  آن ها  مشترکی  مفهوم  یا  نهاد  هیچ  که  می شود  تقسیم  متکثری  بسیار 

گر بخواهیم در  گرفته شود. ا نمی گیرد، به همین دلیل می تواند توسط هرکسی به کار 

باشیم،  دیزاین  ماهیِت  فهم  برای  الگویی  پِی  در  نامشخص  و  مبهم  عرصۀ  این 

که همۀ  یم: یا باید یک الگوی عمومی بیابیم  گزیر باید به یکی از این دو مسیر  برو نا

آن چه دیزاین می نامیم واجد آن باشد و به این ترتیب بتوانیم نوعی ساختار و معنا 

یابیم که  یخ ردیابی کنیم تا در برای آن پیدا کنیم، و یا باید این الگوها را در خالل تار

چرا و چگونه ابهاِم حاِل حاضر  به وجود آمده است. 

یکرد اول: دیزاین، در معنای ساده، می تواند به مثابۀ قابلیت انسان در  درمورد رو

باشد،  نداشته  طبیعت  در  سابقه  که  به طریقی  ما،  محیط  ساختن  و  شکل دادن 

به منظور برطرف ساختن نیازها و معنابخشی به زندگی های مان تعریف شود.

محیط  به  نگاهی  با  می تواند  است  خطوط  این  خواندن  درحال  که  هرکس 

یک  در  __ شاید  کند  درک  را  انسانی  قابلیت  این  گستردگی  و  ابعاد  اطرافش 

محتمل  خیلی  یا...  قطار،  کار،  دفتر  کتابخانه،  خانه،  در  یا  باشد،  کتاب فروشی 

با  هم  گیاهان  حتی  نباشد  __  طبیعی  محیْط  این  در  هیچ چیز  تقریبًا  که  است 

نیز تاحد  گیاهی آن ها  گونۀ  بلکه  و  آراسته و جای گذاری شده اند  انسان  دخالِت 

جهان  به  شکل دهی  در  ما  قابلیت  باشد.  شده  متفاوت  خود  طبیعِت  از  یادی  ز

که جنبه های بسیار معدودی از سیارۀ  اطراف مان امروز چنان به اوج رسیده است 

کاماًل  کرده و زندگی، حتی تا جزئی ترین وجوه خود،  زمین شرایط اولیۀ خود را حفظ 

مشروط به نوعی از پیامدهای دیزاین است.

باورنکردنی ای  به طرز  ما  اطراف  جهان  ساختارهای  یا  ُفرم ها  که  گفت  باید 

محصول دیزاین به دست انسان است. این ساختارها اجتناب ناپذیر  یا تغییرناپذیر  

انجام  قرار داد. دیزاین ها، چه خوب  نقد  و  آزمون  را مورد  آن ها  و می توان  نیستند 

محصوِل  باشد(،  مبنایی  هر  برحسب  ارزش گذاری  این  )و  بد  چه  و  باشند  شده 

بیرونی  منبع  هر  یا  اقتصادی  نظام های  اجتماعی،  ساختارهای  فنی،  روش های 

البته  هستند.  انسان  انتخاب های  و  تصمیم ها  حاصِل  بلکه  نیستند،  دیگری 

تصمیمات  در  که  انسانی ست  عامل  اما  باشد،  مهم  می تواند  شرایط  و  زمینه 

اتخاذشده در تمامی مراحل دیزاین دخیل است.

انتخاْب مسئولیت هم در پی دارد. انتخاب یعنی وجود راه های مختلف برای 

این  متفاوت.  منافع  و  متفاوت  اهداف  وجود  یعنی  هدف،  به  دستیابی 

خالصه  دیزاینر  اولیۀ  ایده های  و  انتخاب ها  به  صرفًا  دیزاین  که  بدین معناست 

کاربست این ایده ها و ابزارهای سنجش تأثیرات و فواید  نمی شود بلکه چگونگی 

آن ها نیز  بخش مهمی از آن است.

ماهیت  از  بخشی  مختلف،  زوایای  از  کردن،  دیزاین  قابلیِت  این که  خالصه 

وجود انسانی ست. هیچ موجوِد دیگری بر سیارۀ زمین چنین قابلیتی ندارد. این 

یم،  قابلیت ما را قادر می سازد محیط سکونت خود را به شیوه ای منحصربه فرد بساز

است،  مهم  دیزاین  کنیم.  متمایز  طبیعت  از  را  تمدن  نمی توانستیم  آن  بدون  که 

مقولۀ  به هیچ وجه  بنابراین  است،  بودن  انسان  مشخصۀ  زبان،  همچون  که  چرا

کم اهمیت و پیش پاافتاده ای نیست.

که  به خود بگیرد،  قابلیِت اساسی می تواند اشکال بسیار متعددی  این  البته 
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مهندسی  معماری،  مثل  تخصصی ای  حرفه های  به قالب  خود  آن ها  از  برخی 

ید  که در دست دار کتاب  عمران، معماری منظر و دیزاین فشن درآمده اند. در این 

کید بر جنبه های دو و سه بعدِی زندگی روزمره خواهد بود __ به بیان دیگر، اشیا،  تأ

کار، به وقت تفریح  که مردم در خانه یا محیط  ارتباطات، محیط ها و سیستم هایی 

حتی  دارند.  سروکار  آن  با  سفر  هنگام  و  عمومی  محیط های  خیابان،  در  دعا،  یا 

همین محدودۀ مختصر هم بسیار وسیع است و ما فقط باید مثال های معدودی از 

کنیم، نه آن که بخواهیم همۀ آن را به طور فشرده پوشش دهیم.  آن را بررسی 

گر این قابلیت انسانی نمودهایی تااین حد متنوع دارد چگونه می توان این تنوع  ا

یکردی که پیش از این به آن اشاره شد می رسیم:  را درک کرد؟ در این جا به دومین رو

گاه به مثابۀ یکی از زیرمجموعه های روایت های  یخِی دیزاین. دیزاین را  تحوِل تار

و  جنبش ها  منظِم  یخِی  تار توالِی  به صورت  را  آن  و  کرده اند  قلمداد  هنری  یِخ  تار

جایگزین  که  جدیدی  سبک های  به صورت  یعنی  می کنند،  تشریح  سبک ها 

به مثابۀ  را  دیزاین  یِخ  تار که  است  آن  درست تر   اما  شده اند.  قبلی  سبک های 

به  زمان  در طول  آن، تحوالت جدید  در  که  کرد  توصیف  »الیه بندی«  از  فرایندی 

این الیه بندی صرفًا  این وجود داشته اضافه می گردد. عالوه براین،  آن چه پیش از 

که در آن هر  فرایندی از انباشت و تجمع ]سبک ها[ نیست، بلکه تعاملی پویاست 

برای  می دهد.  تغییر  را  پیشین  ابتکارات  کارکرد  و  اهمیت  نقش،  نوینی،  ابتکار 

تولیدات  پیدایی  با  که  داشت  وجود  جهان  در  متعددی  سّنتی  پیشه های  مثال 

اما  از دست دادند،  اقتصاد  و  را در فرهنگ  به یک باره جایگاه مهم خود  صنعتی 

اقتصاد  در  کاالهایی  تولید  مثل  کردند،  پیدا  جدیدی  نقش های  درعین حال 

که به »هنرها و پیشه ها« معروف  یسم و یا تأمین بخش خاصی از بازار جهانی  تور

کامپیوتری و فناوری اطالعات نه تنها امکانات جدید  است. تحوالت سریع علوم 

تولید  و  شکل گیری  طریقۀ  بلکه  آورده،  به وجود  تعاملی  دیزایِن  در  جالبی  و 

که محصوالت و خدمات  محصوالت و خدمات را نیز تغییر داده است، به گونه ای 

کند، نه  این که جایگزین آن ها شود. قدیمی را تکمیل 

همه جا  در  که  کرد  پیدا  مشخص  الگویی  نمی توان  دیزاین[  توصیف  ]در 

مصداق داشته باشد. فرایند تحوالت دیزاین در جوامع مختلف و شرایط خاِص 

الگوی  تفاوت ها،  این  باوجود  اما  است.  متفاوت  بسیار  تحوالت  این  مستلزم 

گذشته وجود داشته تداوم می بخشد. با همین الگو  که به آن چه از  مشترکی هست 

که همگی را  انواع حیطه های متنوعی  و  کلّیِت متکثر و پیچیدۀ دیزاین   می توان 

از  که  ُفرم هایی  و  پیشه ها  به  داد.  توضیح  می گیرند  قرار  »دیزاین«  عنوان  تحت 

و  قابلیت ها  همواره  کرده اند،  پیدا  وفق  ما  روزگار  با  و  مانده  باقی  باستان  اعصار 

درِک  دشواری  دالیل  مهم ترین  از  یکی  پس  می شود.  اضافه  جدید  کاربردهای 

خود  ویژگی  همین  هرچند  است.  یخی  تار تکامل  الگوی  همین  از  ناشی  دیزاین 

تمام  فهم  برای  چهارچوبی  و  گردد  تلقی  آن  تطبیق پذیری  و  غنا  عامل  می تواند 

تحوالت  از  کلی  تصویری  است  الزم  این جا  در  پس  باشد.  عرصه  این  تنوع های 

کنیم. یخِی دیزاین __ یعنی عمل خلق ُفرم ها__  ترسیم  تار
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به طور  انسان  ذاِت  اما  دیده،  خود  به  بسیاری  تحوالت  و  تغییر  بشر  یخ  تار

که در  قابل مالحظه ای بی تغییر مانده است. ما تقریبًا از همان گونه مردمی هستیم 

دشواری های  با  همذات پنداری  می کردند.  زندگی  باستان  مصر  یا  سومر  چین، 

تراژدی های یونانی تا حماسه های  از  که در روایات مختلف،  زندگی انسان هایی 

ی، درباره شان می خوانیم برای مان آسان است. اسکاندیناو

و  ابزار  هرچند  مانده،  پایدار  کردن  دیزاین  در  انسان  قابلیت  این که  آن  شاهِد 

کرده  شیوه های استفاده از آن ها به موازات تحوالت فنی، سازمانی و فرهنگی تغییر 

که قابلیت یگانه و  که چگونه دیزاین،  باشد. پس در این جا بحث بر سر این است 

گرفته است. یخ چنین نمودهای مختلفی به خود  همیشگِی بشر بوده، در طول تار

گزیر باید در  گسترده از شیوه های متفاوت ]دیزاین[ نا توصیف موجز این طیِف 

که در آن از درگیر شدن در جزئیات پرهیز  گیرد  کلی صورت  چهارچوب یک طرح 

یخ دیزاین[ اشاره می کند تا درک ماهیت  می شود، و صرفًا به تحوالت اصلی ]تار

پیچیدۀ آن در دوران معاصر برای مان آسان تر شود. 
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یکی از اولین مشکالت تحقیق دربارۀ خاستگاه قابلیت انسان در دیزاین این 

کجا و چه هنگام برای اولین بار  گفت موجود بشر در  که نمی توان به صراحت  است 

موضوع  __ این  کرد  خود  اطراف  محیط  در  قابل مالحظه  تغییرات  ایجاد  به  شروع 

یکردها نسبت به  کشف باستان شناختی مهمی رو همیشه مورد بحث بوده و با هر 

برای  انسان  ابزارهای حیاتی  از  که یکی  نیست  اما شکی  آن متحول شده است. 

که عضوی فوق العاده انعطاف پذیر و همه کاره  دیزاین، از همان آغاز دسِت او بوده، 

یا  ُهل دهد،  دارد. می تواند  متنوعی  کارکردهای  و  پیکربندی ها  قابلیت  و  است، 

کند؛ می تواند  کنترل شده نیرو وارد  کند یا با فشاری  یاد زور وارد  بکشد، با قدرت ز

بقاپد، مشت کند، کاسه کند، ورز دهد، فشار دهد، نوازش کند، شقه کند، سقلمه 

بزند، مشت بزند، چنگ بزند، لمس کند، و غیره. ابزارهای اولیه، بدون شک تعمیم 

که قدرت، ظرافت و دقت آن را افزایش می داد.  کارکردهای دست بوده اند،  همین 

طبیعی  اشیای  از  پیش،  سال  میلیون  یک  حدود  از  اولیه،  فرهنگ های  مردِم 

می کردند.  استفاده  دست  قابلیت های  بهبود  یا  تکمیل  برای  ابزار  به عنوان 

بیرون  آن  از  کی  خورا یشه ای  ر تا  بزند  چنگ  را  ک  خا می تواند  دست  به طورمثال، 

گرفته و این  بکشد، اما همچنین می تواند چوب یا صدف بزرگی را محکم به دست 

کار را به کمک آن با سهولت بیشتر و به مدت طوالنی تری انجام دهد، و آسیب دیدگی 

یکه ای پوست یا لیفه ای  گر یک صدف با بار انگشتان و ناخن ها را کم تر کند. حال ا

یۀ مناسب به انتهای چوبی بسته شود و چیزی شبیه یک بیل ساده  گیاهی از زاو

در  می تواند  انسان  وسیله  این  با  می شود.  انجام  آ سان تر  هم  باز  کار  این  بسازد، 

ک را زیرورو کند. به همین  کارایی بهتر، سطح وسیع تری از خا وضعیت ایستاده، با 

یک  اما  شود،  نوشیده  آب  آن  با  تا  درآید  کاسه  به حالت  می تواند  دست  ترتیب، 

کاراتر دارد و می تواند بدون آن که  صدِف عمیق همین شکل را به صورت ثابت و 

کند به عنوان ظرفی برای برداشتن آب به کار رود. حتی در همین  آب از آن نشت 

برای  انسان  مغز  قابلیت  مستلزم  طبیعت[  ]از  اقتباس  فرایند  هم  ابتدایی  سطح 

کارکردهاست. درک روابط میان ُفرم ها و 

جهاِن طبیعی، در بی شمار نمونه هایی از این دست، مواد و مدل های متنوعی 

برای حل مسائل ]انسانی[  اقتباس  از قابلیت  که سرشار  قرار داده  در دسترس ما 

می کند،  اقتباس  را  طبیعی  نمونه های  این  از  یکی  انسان  هنگامی که  اما  است. 

مسائل دیگری نیز به ذهنش خطور می کند، مثل این که چگونه می توان یک بیل را 

از  کرد. پس صرف نظر  کم تر  را  آن  و احتمال شکستن  بادوام تر و محکم تر ساخت 

کار  اقتباِس آن چه به صورت حاضرآماده در دسترس است، یک ُبعد دیگر هم به 

که پیش تر در طبیعت وجود  اضافه می شود __  تغییرشکِل مواد طبیعی به فرم هایی 

نداشتند.

برخی  که  بود  این  داشتند،  اولیه  ابداعاِت  این  که  ویژگی هایی  از  دیگر  یکی 

به کار  جدید  کاربردهای  و  اهداف  برای  را  موجود  الگوهای  و  ُفرم ها  تکنیک ها، 

کشفیات سال  که در  می بردند. یکی از نمونه های این مورد، تکه پارچه ای است 

یخی با فرهنِگ  199۳ در حفاری های باستان شناختِی چایونو ، روستایی پیشاتار

که به حدود 7000 ق م. بازمی گردد و تصور بر  کشاورزی در جنوب ترکیه، پیدا شد 

از  تکه پارچه  این  است.  جهان  در  موجود  تکه پارچۀ  قدیمی ترین  که  است  این 

آشکارا  آن  بافِت  ساختار  و  شده  بافته  منطقه  همان  در  کشت شده  کتاِن  الیاف 

برگرفته از تکنیک های حصیربافی قدیمی تر بود.

نمونه های دیگری از این دست نیز وجود دارد. فرم های طبیعی همیشه الگویی 




