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 : طراحي محصول در گذر زمان اصول منطقي متفاوتي را طي كرده است. به معرفي كتاب

عبارتي پاراديم هاي گوناگوني در اصول و مفاهيم طراحي محصول قابل رديابي است. شايد 
اولين باري كه انسان ضرورت طراحي را درك كرد، بر اساس حفظ امنيت زندگي بوده است. 

در اين دوران، منطق طراحي، الگو برداري از ديگر موجوداتي بوده است كه بطور غريزي 
طراحي و اجرا مي كردند. به عبارتي، خود طراح، خود مجري بوده و هر دو در يك زمان رخ مي 

داده است. او قابليت طراحي را با تولدش به همراه داشته است. او طراح به دنيا مي آيد. با 
پيچيده تر شدن زندگي انسان و همچنين كشف منابعي متفاوت از آنچه كه ديگر پديده هاي 
طبيعت بر اساس آن، طراحي و اجرا مي كردند، آغاز تحولي بزرگ در طراحي و فاصله گيري 

انسان تمدن ساز با ديگر موجودات طبيعت شد. 



 شناخته مي شود، از سابقه بسيار طوالني در تمدن "طراحي"بنابراين آنچه كه امروزه با عنوان 
بشر برخوردار است. در آغاز انسان با درك و كشف قوانين طبيعت دست به طراحي برد و اين 

موفقيت سبك زندگي را تغيير داد. 

اين احساس نوين از زندگي و چيرگي بر طبيعت و رقابت براي تصاحب منابع طبيعي، مبناي 
اصول و مفاهيم طراحي قرار گرفت. اين اصول و مفاهيم در نهايت منجر به اين شده است كه 

امروزه قدرت تنفس در شهرهاي بزرگ براي ما سخت و طبيعت قدرت سازگاري خود را با 
حجم زباله هاي انسان از دست دهد. 

با توجه به اينكه هر كدام از ابزارها و كاالهايي كه در اختيار ما قرار دارد از يك روند طراحي 
گذر كرده است، كه در آن زياده خواهي انسان بدون درك توان طبيعت بوده، دگر انديشي در 

ساز و كار و اصول و مفاهيم طراحي يك ضرورت جدي و اجتناب ناپذير است. 

بنابراين كتاب طراحي پايدار ورود به موضوعي است كه گام هاي اوليه را براي كاهش زباله هاي 
صنعتي و اجتماعي به حداقل خود براي زندگي سالم تر بر مي دارد. 

انجمن مديريت سبز ايران مديران، كارشناسان و دانش پژوهان كشور را براي بازخواني تاثيرات 
طراحي در روند زندگي انسان دعوت مي نمايد. 
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