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ِسن نو ریکیو و پارادوکِس نوآوری

ح ریزی  هرکس زنجیره ای از کارها را با هدف تغییر وضع موجود به وضع مطلوب طر
کند، دیزاین می کند. این کاِر اندیشه ورزانه که مصنوعات مادی تولید می کند با 
کار کسی  که برای یک بیمار دارو تجویز می کند یا با کار کسی  که برنامۀ تازۀ فروش 
برای یک شرکت، یا برنامۀ رفاه اجتماعی برای یک دولت ترتیب می دهد، تفاوت 

اساسی ندارد. 1         هربرت سایمون

ژاپن  عمدۀ  بخش  بر  هیده یوشی،  تویوتومی  شانزده،  قرن  سپهساالر  آنکه  از  بعد 
تسلط پیدا کرد از ِسن نو ریکیوی پرآوازه خواست که به دربار او در شهر سیکانجی 
آنکه  از  پیش  و  بود  ژاپنی  چای  مراسم  استادممتاز   )۱59۱-۱522( ریکیو  بپیوندد. 
هیده یوشی به دربار دعوتش کند در سراسر ژاپن او را مردی واالمقام می شناختند و 
چنان افتخاراتی داشت که حتی ممکن بود امپراتور به او حسودی کند. ریکیو دعوت 
هیده یوشی را پذیرفت اما در ساعت مقرر در کاخ حاضر نشد. امپراتور چند ساعتی 

چشم انتظار ماند. چه چیز ممکن بود دست ریکیو را بند کرده باشد؟ 
را  تأخیرش  علت  اوقات تلخی  با  پادشاه  شد،  پیدا  سروکله اش  وقتی  عاقبت 
سپهساالرِ  آن  برای  جواب  می نوشیدم«.  »چای  که  داد  جواب  ریکیو  و  پرسید 
بود  آورده  خود  با  ریکیو  که  را  بامبویی  مالقۀ  پس  بود،  گستاخانه  بس  خشمگین 
معلم  از  هدیه ای  بود:  نماد  یک  ریکیو  برای  مالقه  آن  شکست.  وسط  از  و  قاپید 
محبوبش که در چشم او نماد کمال بی تکلف دیزاینی به اسم وابی‐چا بود. همان 
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مالقه برای هیده یوشی نماد چیز دیگر بود: خامِی رعیتی که باید در ادب و نزاکت به 
او درسی می داد. 

اختالف این دو مرد به زودی باال گرفت. پایبندی ریکیو به خالقیت در مراسم چای، 
از  کنده  آ مراسمی  برای  هیده یوشی  ولع  با  بود،  کمال  و  برابری  و  سادگی  ئین  آ که 
سازوبرگ قدرت یعنی زرق وبرق و خودنمایی و نابرابری اجتماعی همخوان نبود. دیگر 
اینکه شهرت و نفوذ ریکیو هیده یوشی را به او بی اعتماد کرد. امپراتور مستبد دیزاینر 
را در یک روز بهارِی ۱59۱ میالدی برای هاراکیری فراخواند. ریکیو چاره ای جز اطاعت 

نداشت.2
دیزاین ناب ترین شکل به کارگیری مهارت انسانی است. اضافه کردِن یک وسیله، 
ابزار یا فرآیند به گنجینۀ دیزاین یعنی آمیختن با نیروهای درحال تکامل طبیعت. هر 
دیزاین کشف تازه ای است که حقیقتی را دربارۀ ارتباط ما با طبیعت و با همدیگر بیان 
می کند. بعد از مرگ ریکیو دیزاین هایش تأثیری بی نظیر داشتند. او با دیزایِن دوبارۀ 
مراسم چای راهی به حقیقت کشید که اجتماع را درمی نوردید؛ مراسم چاِی او رسانه ای 
میان فردی بود، محیطی بود که می شد در آن تبادل دانش سودمند را به سادگی و با 
اجتماعی.  پایگاه  قبیل  از  بیرونی   تأثیراتی  دخالت  بدون  آن هم  کرد  دنبال  شفافیت 

ریکیو معنای این نوآورِی دانش بنیان خود را در یک هایکو بیان می کند:

گاهی از پرسیدن شرم می کنی. باید شرم را کناری بگذاری و بپرسی.

اصالحات ریکیو در مراسم چای قالبی فرهنگی به وجود آورد که ملت ژاپن را به جهان 
مدرن وارد می کرد. اما از بخت بد، نیروی خالقۀ او به اصالحات سیاسی تبدیل نشد. 
ریکیو با همۀ بزرگی، اسیرِ دست سپهساالری حسود بود. شاید او جز با شهادتش 
با  روزگار  دست  کند.3  ثبت  پیرامونش  جهاِن  خاطرۀ  بر  را  خود  پیام  نمی توانست 
آن ها بزرگ باشد اسیر  آرمان  بیشتر دیزاینرها همین بازی را می کند؛ هر قدر هم که 
به رسمیت  را  خوب  دیزایِن  حقیقت  می تواند  که  قدرت  و  قدرت اند.  صاحبان  ارادۀ 

بشناسد، این توان را هم دارد که برعکس، دیزاین را به قماشی از دروغ فرو بکاهد.

قصۀ ریکیو سؤال هایی را دربارۀ ماهیت و عرصۀ دیزاین پیش می کشد: چگونه 
حرفه ای  دیزاین  آیا  می کند؟  پیدا  ارتباط  اقتصادی اش  و  سیاسی  بستر  با  دیزاین 
می توانیم  اندازه  چه  تا  می آید؟  به کار  ما  زندگانی  سرتاسر  در  یا  است  تخصصی 
آیا زندگی ما تابع  تعامل های انسانی مان را با استفاده از اصول خالقه دیزاین کنیم؟ 
دیزاین های دیگران است؟ اگر این طور است، آیا می توانیم برای آزاد کردِن]۴[ خودمان 

راهی دیزاین کنیم؟
‐یا  بستر  در  را  دیزاین  نقش  می بایست  اول  مسائل،  این  دربارۀ  صحبت  برای 

بسترهای‐ تجربۀ انسانی ارزیابی کنیم.
می توانیم با یک تعریف کاربردی از کار دیزاین شروع کنیم:

دیزاین انرژی را شکل و سامان و مجرا می دهد و نیروهایی را تقویت می کند که 
ممکن است در آشوب ناشی از نبودِن دیزاین به هدر روند. در دیزایِن یک خانه، آن 
انرژی که باید شکل و مجرا پیدا کند نور و هوایی است که در راهروها و پنجره ها و 
انرژی در دیزایِن یک  آن خانه ساکن اند.  که در  آدم هایی  انرژی  اتاق ها جریان دارد و 
فرموِل  یک  دیزاین  در  سرنشین هاست.  انرژی  و  موتور  پیشرانۀ  نیروی  ماشین، 

علمی یا اثر هنری انرژی همان معناست. 
به  می رسد  تحقق  به  که  دیزاینی  هر  دارند.  را  خودشان  معناهای  هم  دیزاین ها 
بخشی از دانش تبدیل می شود که عینیت پیدا کرده است. عمدۀ این گونه دانش را 
و  لباس  دیزاینرهای   که  است  همین  برای  آورد.  کالم  قالب  در  می شود  به سادگی 
معماری  سبک  یا  هستند  »بیانیه ها«]5[  کردِن  سرِهم   گرم  که  می بینیم  را  ماشین 
منطقه ای را اغلب معماری »بومی زبان«]6[ می گوییم. این معناها می توانند انرژی ای را 
می تواند  دیزاین  کنند.  سرکوب  یا  بدهند  شدت  می دهد،  مجرا  و  شکل  دیزاین  که 
یا   .)68-۱96۱(  E ردۀ  جگوار  اتوموبیل  دیزاین  مثل  بیاورد:  دست  به  را  انرژی  عصارۀ 
عصاره  این  خیر  از  انبوه،  تولید  تقاضای  از  بیشتر  هرچه   بهره برداری  برای  می تواند 
بگذرد: مثل دیزاین اتومبیل فورِد ِادسل )۱958-6۰(. این تفاوت ها پیش می آید چون 
دیزاین میان خالقیت و عوامل اقتصادی پا در میان است. میدان انرژی ای که یک 

دیزاین مفروض به وجود می آورد، در میدان انرژی بزرگ تری به نام بازار قرار می گیرد. 
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 اخالقی می دهد: دیزاین در یک سرِ 
ً
موقعیت دیزاین در بازار به آن خصلتی عمیقا

طیف اخالق می تواند الهۀ هنر و دانش باشد و در سرِ دیگر طیف، خودفروش. ما 
پیش تر به قصۀ تراژیک ریکیو پرداختیم. در این کتاب قرار است به عجایب و غرائب 

دیگری هم بپردازیم:

و  نقاش  رومانوی  جولیو  به  ِمنتووا  فرمانروای  گونزاگا  فدریکو  میالدی،   1525 در 
معمار فرمان داد برایش کاخی بسازد و آن را در بیرون شهر و روی مردابی به اسم 
و  جولیو  داد.  میدان  بی حدوحصرش  خیاالت  و  هنرمند  به  فدریکو  بیاراید.   T
کاخی  آفریدند؛  شگفت  اثری  پایان  در  و  کردند  کار  سال  هشت  زیردستانش 
ایدۀ  یک  فقط و فقط  به  فاداری  با  هم  آن  شگفتی  و  گوناگونی  از  سرشار 
زیبایی شناسانه. اثر جولیو به پاس ادای احترام به بینش و خیال پردازی رنسانسی 

هنوز پابرجاست. 
در 1962 میالدی سازمان بنادر شهر نیویورک، مینورو یاماساکی معمار را برای 
و  تحقیق ها  از  بعد  یاماساکی  کرد.  استخدام  جهانی  تجارت  مرکز  ساختِن 
بازبینی های مفصل و دقیق طرحی پیشنهاد کرد برای ساختن یک مجموعۀ بزرگ 
معماری که به زیبایی، خط افق منهتن جنوبی را کامل می کرد. سازمان بنادر این 
ح را به باد تمسخر گرفت و چیزی عظیم الجثه تر خواست. یاماساکی اطاعت  طر
کرد و نتیجۀ آن غول های دوقلویی شد که از خط افق شهر بیرون زدند، مخاطرات 
آوردند و باعث رنجش بنیادگرایان اسالمی شدند. در سال 2001،  ایمنی به وجود 
از  گروهی  به دست  یاماساکی  اثر  شهروندان،  از  بسیاری  مرگ  فاجعۀ  با  همراه 

تندروها به خاک نشست. 

دیزاین در خدمت محیط سیاسی پیرامون خود است. دیزایِن خوب در یک بازارِ 
روشن بین و شفاْف حاکم بزرگ است؛ در یک بازار سرکوب شده دیزاین را یا به کلی 
کنار می گذارند یا وحشیانه آن را از شکل می اندازند ‐گاهی هم صورت یک هیوال به 

آن می دهند.

ما  است.  دیزاین  تابع  سیاسی  امر  خوِد  حتی  و  بازار  که  است  این  واقعیت  اما 
معمواًل از پارادایم های حقوقی و فرهنگی با  عنوان دیزاین یاد نمی کنیم، درصورتی که 
آدم ها را در گروه های بزرگ شکل  این ها درواقع نقشه هایی جامع اند که شخصیِت 
معادل  می اندازند.  جریان  در  معین  جهت هایی  در  را  انسانی  انرژی های  و  می دهند 
جولیو  اثرِ   T پاالتزو  و   E ردۀ  جگوار  اتومبیل  دیزاین،  در  امریکا  اساسی  قانون 
آزاد می کند و اختیارات انسانی را  رومانوست )چون به زعم خود، انرژی های انسانی را 
به حداکثر می رساَند.( فرهنِگ عهد هیده یوشی درست مثل دیزاین اتومبیل فورد 
و  خشن  کاربردهایی  چارچوب  در  را  انسانی  اشتیاق  و  میل  آن  چون  بود  ادسل 
را  مثال ها  این  مشابه  می کرد.  حبس  بی انعطاف  و  سخت  پارادایم هایی  و  بدقواره، 
و  شرکت ها  رنگ به رنگ  دیزاین های  در  همین طور  و  ادبی  و  هنری  آثار  در  می توان 
مؤسسات پیدا کرد. تا اندازۀ قابل  توجهی همین معانی جسم یافته یا به اجرادرآمده، 
مفروض  فرهنِگ  یک  انرژی های  به  که  هستند  دانش]7[   دیزاین های  اصطالح  به  یا 

جان می بخشند یا آن ها را سرکوب می کنند. 
همۀ این انرژی ها و دیزاین ها بی کم وکاست به طبیعت تعلق دارند اما آن قدر واال 
و بی عیب اند که میلیاردها انسان هنوز هم باور دارند که همۀ آن ها کارِ دیزاینر اعظم 
است. تعداد شواهدی که این نظر را رد  کند از حد خارج است، اما نظم کیهانی چنان 
کفایت  ما  در  تقدیس  و  احترام  احساس  برانگیختن  برای  که  است  خیره کننده 
الهام بخش  نبوغ ،  پی درپِی  تجلی های  آن  با  و  بی مثال  تنوع  آن  با  طبیعت،  می کند. 
به  را  ما  دیزاین های  طبیعت  به عالوه،  هست.  و  بوده  دیزاینر  انسان های  بی شمار 
آزمون می گذارد و اگر به روز نباشند اغلب علیه مان یک عریضۀ نخراشیدۀ پر آب وتاب 

تنظیم می کند. 
با همۀ این حرف ها چیزی که اینجا بیش از همه مورد توجه من خواهد بود، قدرت 
روان شناختی و اخالقی دیزاین است. با همۀ پیچیدگی بالقوه اش، یک چیز ابتدایی و 
ماهیت  به  دیگری  کار  هر  از  بیشتر  را   ما  انگار  هست:  دیزاین کردن  دربارۀ  اساسی 
خودمان پیوند می دهد. دیزاین از اساس به قدری انسانی است که گونۀ ما را  انسان 
ابزارساز )Homo Faber( نامیده اند؛ داللت ضمنی این نامگذاری این است که هیچ 
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و  ساختن  بارها  موشکافانۀ  روند  با  را  ما  توانست  نخواهد  آینده  در  تاریخی ای  تأثیرِ 
آزادی نوع بشر هم هست: یا  بازساختن جهان مان بیگانه کند. دیزاین ابزار اساسِی 

باید خودمان زندگی هایمان را دیزاین کنیم یا باید تابع دیزاین  دیگران باشیم. 
عمل  خوِد  این  باشند  پیش پاافتاده  هم  قدر  هر  می کنیم  دیزاین  چیزهایی که   
دیزاین است که رهایی بخش و احیا کننده است. در بخش های آینده خواهیم دید 
عصبیت  از  چه طور  تلویزیونم  شکستۀ  ریموت های  برای  من  سادۀ  دیزاین  که 
فرساینده نجاتم داد. این فقط یک مثال است از نیروی شفابخش دیزاین در جهانی 
از مصرف کننده های خستۀ سردرگمی مثل من. یا در مثال های جدی تری که خواهم 
اجتماعی  رسانۀ  یک  دیزاین  با  که  می بینیم  را  کاستالیونه  بالداساره  دستاورد  آورد، 
ملتش را از اجتماع فئودالی به در برد و به جهان مدرن وارد کرد؛ یا از جورجو واساری 
می گوییم که اولین نظریۀ دیزاین را به ما داد؛ و از زندگی و کار تامس جفرسون که در 
و مثال های  این مثال ها  داشت.  را  دیزاینر  زاویۀ دید یک  که می کرد  کارهایی  اغلب 
دیگر دیزاین را در حکم یک طرزِ برخورِد کاربردی و یک روش عملی تعریف خواهند 
کرد که به افراد اجازه می دهد با زندگی به طرزی معنادار درآمیزند و با درک تازه ای که از 
هدِف  بپردازند.  حرفه ای شان  و  شخصی  امور  و  مسائل  به  می آورند  به دست  آزادی 
کلی تر من در این کتاب این است که دیزاین را به هر ترفندی از چنگال شرکت های 

سهامی بیرون بکشم و تا آنجا که می شود به دسِت افراد بَرگردانم. 
ما  دیزاین های  که  چرا  هست.  رابطه ای  حقیقت  و  دیزاین  بین  اینکه  باالخره 
معناهای جسم یافته هستند و فصل مشترک ما با جهان اند،  پس باید از حقیقِت 
جهان با ما و از حقیقت ما با جهان بگویند. یک کج بیِل خوب دیزاین  شده به زمین 
را  حقیقت  همین  هم  ما  به  و  هستی«،  شکافتنی  »تو  که:  می گوید  را  حقیقت  این 
دربارۀ زمین می گوید. چنین چیزی را می شود دربارۀ هر محصول مبتکرانه ای گفت؛ 
چه مثل اتومبیل یک محصول مکانیکی باشد یا حاصل فکر و اندیشه باشد مثل 
یک خطابه. دیزاین خوب آمیزش مؤثر و صادقانه را با جهان ممکن می کند. دیزاین 
بد یا از بینش یک دیزاینرِ بی صالحیت حکایت می کند یا از یک استراتژی فریبکارانه 
و استثمارگرانه در تولید نشان دارد. اگر دیزاین خوب حقیقت را می گوید، دیزاین بد 

آوردِن قدرت در  دروغ می گوید؛ دروغی که معمواًل از هر روش ممکن، یا با به دست 
آن. مقالۀ بلند من دو بخش دارد: در بخش اول  از  ارتباط است یا با سوءاستفاده 
خواهم  انگشت  دیزاینی  بر  قدرت«(  و  حقیقت،  دیزاین،  ریکیو:  به  احترام  )»ادای 
گذاشت که در جهان واقعی زیر بار تنش های بازار است. به عالوه، فرضیۀ »دیزاین 
به  احترام  )»ادای  دوم  بخش  در  می گذارم؛  آزمون  به  را  می گوید«  را  حقیقت  خوب 
واساری: دیزاین، دانش، و انرژی«( رابطۀ بین اصول دیزاین را با عرصه هایی از فعالیت 
تا  ندارند،  کاربرد  عرصه ها  آن  در  اصول  این  معمواًل  که  می کنم  بررسی  انسانی 
و  روان شناختی  انگیزه های  و  نیروها  بر  را  دیزاین  تأثیرات  بتوانم  به این وسیله 
می شود،  شروع  هنر  روانشناسی  با  که  موشکافی ها  این  کنم.  بررسی  اجتماعی 
به هرطرف پرسه می زند و سرانجام به آن بنیادی ترین و ذاتی ترین جنبۀ دیزاین ختم 
جهان های  گاه،  ناخودآ و  گاه  خودآ آن ها،  با  ما  که  راه ورسم هایی  همان  می شود؛ 

مادی مان را دیزاین می کنیم. 
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دیزاین خوب حقیقت را می گوید

از دیزاینرهای معروف دوران مدرن  را یکی  کنید. هرکدام  را مقایسه  این دو دیدگاه 
گفته است:

آب خوردن از یک لیواِن کاغذِی موم اندود در یک بزرگراه، و آب خوردن از یک جام 
فراموش  اغلب  آب خوردن  موقع  اول،  مورد  در  می  طلبد.  متفاوتی  اطوار  بلور 
می کنید که وجود دارید. در مورد دوم، حواس تان هست که وسیله ای در دست 
 به این فکر کنید که در آن لحظه در چه حالی 

ً
دارید ‐که وادارتان می کند عمیقا

هستید.1 

همان  ایمز]2[  مبلمان  دیزاین های  همۀ  بین  صندلی  شناخته شده ترین  شاید 
و  مطالعه  و  نشیمن  اتاق  هزاران  در  را  جا  بهترین  که  باشد  ایمز  راحتی  صندلی 
کتابخانه و استراحتگاه و البته، در مجموعۀ دائمِی موزۀ هنر مدرن نیویورک ماِل 
ایمز برای دیزاین این صندلی چندان هم واال  خود کرده است. اما هدف چارلز 
کارکردۀ  دستکش  یک  پذیرای  و  گرم  »ظاهِر  صندلی اش  می خواست  او  نبود، 

بیس بال را داشته باشد.«3 

این دو نگاه نمایندۀ دو قطب نظر و عمِل در دیزاین اند. در نظر اتوره سوتساس 
وسیلۀ  یک  از  استفاده  موقع  کاربر  که  بسازد  بیانی  چنان  باید  دیزاین   )2۰۰7-۱9۱7(

دیزاین شده احساس شوق و برازندگی کند. اما برای چارلز ایمز خوِد استفاده از یک 
وسیلۀ دیزاین شده، هم آن را تعریف می کند و هم به ما احساس برازندگی می دهد. 
کارکرِد  که  می گوید  سربسته  ایمز  اما  می دهد  ترجیح  کارکرد  به  را  ُفرم  سوتساس 
ُفرم‐ کارکرد  مسئلۀ  است  ممکن  اگرچه  است.  ُفرم  نوع  خالص ترین  صادقانه 
می تواند  بیرون  جهان  در  اما  کاربست هایش  برسد  به نظر  کادمیک  آ موضوعی 
سیاست گذاری های  به  دیزاین  پای  وقتی که  خاصه  باشد؛  داشته  پرخطر  عواقبی 

عمومی باز می شود.

تصادف دیزاین ها در پاریس

سال ها سال پیش در یک شب دل انگیز تابستانی در پاریس، با یک سرنشین دیگر 
که َترک موتورسیکلتم نشسته بود، در تونل کوتاِه ضلع شمالی کاخ لوور به سمت 
بر  کیلومتر   5۰ حدود  سرعتی  با  و  بودم  سرعت  الین  در  می راندم.  کاروِسل  میدان 
ساعت پیش می رفتم. سرِ یک پیچ، موقع گردش به چپ، یکدفعه با یک کلوزآپ از 
عقب یک ماشین مواجه شدم که ناغافل سرِ راهم سبز شده بود. نه مجال دورزدن 

داشتم نه ترمزکردن و نه حتی اینکه دعا بخوانم.
خورد  ماشین  به  موتورسیکلتم  همین که  چون  بودم  خوش شانس  خیلی 
دسته اش بیشترِ ضربه را گرفت و خیلی ناجور توی دستم چرخید و همین موضوع، 
بشود.  استخوان هایم  شکستگِی  مانع  که  کرد  کم  آن قدری  را  روبه جلویم  حرکت 
بازهم خیلی شانس آوردم چون فلز سبک بدنۀ ماشین به محض برخورد با دست ها 

و زانوهایم خم شد.
یکی دیگر از ویژگی های دیزایِن آن اتومبیل هم بالگردان از آب درآمد. سرنشین 
موتور من، جیم برسِتد، از ترک موتور پرت شده بود و روی سقف ماشین افتاده بود 
یک  به عنوان  او  بود.  افتاده  آسفالت  روی  ماشین،  جلوی  و  بود  خورده  غلت  و 
اسکی باز حرفه ای خیلی خوب بلد بود زمین بخورد! اگرچه یک لحظه هاج وواج مانده 
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تا  جلو  از  دیزایِن  و  سبک  فلزی  بدنۀ  پارچه ای،  سقف  ندید.  صدمه ای  هیچ  اما  بود، 
عقب پِخ ماشین شدت سقوطش را کم کرده بود. 

همۀ این پیش آمدها اتفاقی بود: برخوردهایی خوش اقباالنه بین ما و اتومبیل، 
آورد. اما سومین پیامد این تصادف اگرچه  در تصادفی که ممکن بود فاجعه به بار 
جلوی  چرخ  و  بود  شده  له ولورده  ماشین  نبود.  اتفاقی   

ً
ابدا بود،  غافلگیرکننده 

َورده کرده 
َ
آن را ل موتورسیکلت من جوری در صندوق عقب ماشین فرورفته بود و 

بود که دیگر نمی شد تعمیرش کرد اما چرخ موتور جوری سر جای اولش جهیده بود 
که انگارنه انگار پنجر شده باشد! 

چرا این آخری اتفاقی نبود؟ به این  دو وسیلۀ نقلیه دقت کنید. موتور من نورتون 
بریتانیایی.  موتورسیکلت های  سلطان  بود:   ،۱956 سال  ساخِت   ،99 دومیناتوِر 
ئرودینامیکی اش یک روز  آ اسکلتش محکم بود و تعادلش حرف نداشت. دیزاین 
در  دومیناتور  می آورد.  آدم  به یاد  را  به صورت  باد  هجوم  و  خالی  جادۀ  یک  و  آفتابی 
دنیای دیزاین چنان سروصدایی کرده بود که رئیس جمهوری وقت فرانسه، شارل 
دوگل، دست کم یک دوجین از آن را برای گارد مشایعین خود سفارش داد. و اما آن 
ماشیِن تصادفی، یک سیتروئِن ژیان بود؛ معادل فرانسوی فولکس قورباغه ای اما 
چنان بدقواره که قورباغه پیشش نیلوفر آبی بود! ژیان را به مقاصد اقتصادی و برای 
آن کارایی، راحتی، زیبایی و  عرضه در بازار از اجزایی سُبک ساخته بودند. در دیزاین 
اما  انجام نشده بود،  آزمایش تصادف  ژیان  برای  اولویت نداشت. هیچ وقت  ایمنی 

غیر از این به نظر می آمد.۴
اصلِی  بازیگر  دو  مالقات  ژیان  سیتروئِن  و  دومیناتور  خشونت بار  رویارویِی  پس 
نمایش ُفرم‐کارکرد بود؛ نمایشی که درمورد همۀ دیزاین ها صدق می کند. سیتروئن 
اولویت های  ُفرم، یعنی به حاشیه بردِن همۀ  بر  کارکرد  از غلبۀ  ژیان نمونه ای است 
بر  پافشاری  از  دیگری  مثال های  مطمئن.  و  ارزان  حمل ونقلی  نفع  به  دیزاین 
کارکردی بودن را می شود در ِلویت تاون]5[ و باقی شهرک های مسکونی ارزان قیمت، 
حاصل  نورتون  اما  دید.  دست افزارها  اکثر  دیزاین  و  نظامی  نهادهای  فناوری های 
آمیزه ای که در آن یک دیزاین دلپذیر یک کارکرد بی نقص را  پیوند ُفرم و کارکرد بود: 

آن کمک می کند. مثال های دیگرِ این پیوند  پیش روی ما می گذارد و درحقیقت به 
مچی  ساعت  نیویورک،  ایالت  در  تاکونیک  پارک وی  پریوس،  تویوتا  شامل  فرخنده 
کاسیو مدل G_Shok اصل و آخرین مورد که اهمیتش کم از بقیه نیست نان باگِت 

فرانسوی است.
آورد؟ برای  اما در مورد آن سر طیف یعنی سلطۀ ُفرم بر کارکرد چه مثالی می توان 
اما  مکّرر  مثال  به  می اندازیم  نگاهی  دیگر  بار  یک  این مورد،  در  خوب  نمونۀ  یک 
، ِادسل را برای رقابت  هم چنان مفید فورِد ادسل. در سال ۱958 شرکت فورد موتور
در بازاری معرفی کرد که بین مرکورِی با قیمت متوسط و لینکلن گران قیمت، هر دو 
از همین شرکت، تقسیم شده بود. انگیزۀ دیزاین ادسل این تصور شرکت فورد بود 

هووارد روئر سوار بر نورتون دومیناتورِ نویسنده.  تنگۀ گوتهارد، سوییس، تابستان ۱96۰. عکاس: نویسنده.




