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پیشگفتار ناشر

در ضرورت کاوش تاریخی سخن بسیار گفته 
شده، اما آنچه الزم است موضوع توجه دوباره قرار 
گیرد اینست؛ زمانی که صحبت از بررسی تاریخی 
و یا مطالعه سیر تحوالت در یکی از شاخه های و 
معارف بشری می کنیم، بدانیم با چه نوع آگاهی 
مواجهیم و این آگاهی چرا و چگونه می تواند در 
بهبــود مهارت هایمان به عنوان متخصصین آن 

رشته کمک کند. 
مطالعه سیر تحوالت تاریخی از پایه ای ترین 
مطالعات هر رشته ای است؛ از دیدگاه آکادمیک 
آن را در زمــرة دروس پایــه تخصصــی قرار 
می دهند. مطالعة تاریخ بخشی از روند متخصص 
شــدن اســت. این موضوع نه تنها در آن بخش 
از دانش که به طور مســتقیم به تحوالت جوامع 
بشــری پیوند خورده اند، اجتناب ناپذیر است بلکه 
در علوم محض که به حوزة اندیشه و منطق نیز 

تعلق دارند، انکارناپذیر می نماید.
در رشــته های مختلــف زمانی کــه ما از 
تاریخ صحبت می کنیــم، به طور خاص زمانی را 
می توانیم شناسایی کنیم که آن رشتة به خصوص 
هویت مستقل خود را یافته و با توسعه آگاهی ها 
و معرفت ها از دیگر رشــته ها منشعب شده و به 
صورت یک دانش جدید درآمده اســت. اما این 
نقطه شروع ما در مطالعه تاریخ آن رشته نیست؛ 
بلکه به طور قطع ریشه های آن را در اعماق تاریخ 
جستجو می کنیم و حتی گاهی به نخستین دوران 
شکل گیری تمدن باز می گردیم. این موضوع البته 
موجب می شود بررسی های تاریخی در زمان های 
پیــش از شــکل گیری هویت مســتقل علوم و 
رشــته ها، اشتراکات زیاد و گاهی تطابق کامل با 
دیگر رشته ها داشته باشد و هرچه روند تخصصی 
شــدن طی زمان شــدت می گیرد، روایت های 

تاریخی نیــز زبان تخصصی تر خود را می یابند و 
به وضوح ادبیات خود را از تاریخ ســایر رشــته ها 

مجزا می نمایند.
کتابی که پیــش رو دارید، مــا را به اعماق 
تاریخ زندگی بشــر می برد و نقطة آغاز بررســی 
خود را، پس از ابتدایی ترین تجربه های بشــر از 
»فضــای درون« و شــکل گیری این مفهوم در 
برابــر »فضای بیرون« بــا پناه گرفتن در غارها، 
تالش های نخستین او برای عینی سازی مفهوم 
»درون« در مقابل »بیرون« قرار می دهد؛ زمانی 
که انسان »مداخله در محیط« را به منظور ایجاد 
»فضای داخلی« می آمــوزد و به کار می گیرد. از 
این نقطه به بعد نزدیک ترین فضای دربرگیرنده 
انسان فضاهای داخلی است و زندگی بشر از غار 
تا فضاپیما، از دل زمین تا اوج آســمان، همگی 
در فضای داخلی شکل گرفته است. انسان ها به 
تدریج خود را الیه الیــه در کالبدهای گوناگون 
)فضــای اتــاق، خانه، محلــه، شــهر و...( قرار 
می دهنــد و مفاهیم درون و بیرون در اندیشــه 
بشری گســترش می یابد؛ طی این روند، هرچه 
بیشــتر فضاهای درونی را با خواسته هایش، چه 
فیزیکی و چه روانی نسبت به »فضاهای بیرونی« 
سازگارتر کرده و باز خود تحت تأثر این فضاهای 

خودساخته قرار گرفته است.  
اکنون کــه در مراحل ابتدایی تحولی بزرگ 
در زندگی بشــر هســتیم، تحولی کــه به یقین 
تأثیرات بنیادی در تمام شــئون زندگی انســان 
می گذارد و اگر از دو تحول پیشــین )کشاورزی 
و یکجانشــینی، و انقالب صنعتی( تأثیرگذارتر 
نباشد، کم اثرتر نیســت، الزم است برای درک 
منطقی فضاهایی کــه در آن زندگی می کنیم و 
یا می خواهیم برای آیندگان بســازیم، تاریخ را از 



خالل تجربه های نهفته در سبک ها و اشخاص 
 و همکاری ها و همزمانی ها مطالعه کنیم و کتاب 
A History of Interior Design اثر ارزشــمند 
جان پایل کــه ترجمه آن را در دســت دارید، 
یکی از بهترین منابع محــدود در این موضوع 
است. این کتاب با بیان روایی بی نظیر )برخالف 
اغلب کتاب های مشابه که دارای انبوه اطالعات 
نکتــه ای و محدود به تمایزات فرمی اند( ســیر 
تدریجی و منطقی تحوالت را به همراه تصاویر 
و ترســیمات متعدد به کمال بررسی می کند و 
جزئیات دوره های تاریخی را در چندین ســطح 
و در ارتباط با هــم مرور می نماید؛ خصوصیات 
محیطی و اجتماعی بســتر، افراد مؤثر، ارتباط 
با معمــاری و فن ســاختمان، فضاهای داخلی 
)موضوع اصلی کتاب(، اجــزاء و عناصر داخلی 
رایج و... در این کتاب، تصویر کاملی از هر دورة 

تاریخی پیش روی مخاطب قرار می دهد.
طی نزدیک به یک سال از شروع کار انتشار 
این ترجمه، با توجه به موقعیت خاص و ویژه ای 
که این کتاب در میان منابع کالسیک طراحی و 
معماری داخلی دارد، روند کار با مراقبتی مضاعف 
آغاز و پیگیری شد. به طور خاص ویرایش متن 
ترجمه در برنامه قرار گرفت و عالوه بر تطبیق 
دوباره ترجمه با ویرایش چهارم )آخرین ویرایش( 
نسخة اصلی کتاب، تمامی اسامی و اصطالحات 
تخصصی با منابع مختلف چاپ شده و موجود در 
اینترنت، مقابله گردید و تلفظ اســامی با توجه 
به شــیوه های ضبط اعالم مورد بازنگری قرار 
گرفتند. در به کارگیری صورت فارسی این اسامی 
خاص، مالک تلفظ صحیح واژه ها به زبان بومی 
بســتر آنها بوده؛ مگر نمونه هایــی محدود که 
صورت دیگــری از آن در ادبیــات تخصصی، 
رواج یافته و تغییر در آن موجب تشــتت بیشتر 
می شــد. صورت التین تمام اســامی خاص و 
اصطالحات تخصصی در پاورقی و نمایه کتاب 

در دســترس قرار گرفته اند. تصــور بر این بوده 
است که دسترسی آسان مخاطبین به بانک های 
اطالعاتی، به ویژه منابع آنالین، نیاز به ارائه شرح 
و توضیح و به طبع آن افزودن صفحاتی شاید به 

اندازه متن اصلی کتاب را مرتفع می نماید. 
در روند ویرایــش متن این ترجمه، نهایت 
تــالش در پیشــگیری از هرگونه خطا صورت 
گرفته، هرچند نمی تــوان آن را خالی از نقص 
و ایراد دانســت و امید است خطاهای احتمالی 
با دقت نظــر و گزارش مخاطبــان محترم در 
چاپ های آتی به حداقل برسد. با توجه به حجم 
کتاب، این ترجمه به صورت دوجلدی منتشــر 
شده است. مبنای تفکیک مطالب کتاب مقطع 
تاریخی انقالب صنعتی در نظر گرفته شده است. 
از این رو از ابتدا تــا پایان فصل دهم کتاب در 
جلد اول و فصل های دوازدهم تا بیســت و دوم 
شامل انقالب صنعتی تا دوران حاضر در جلد دوم 
قرار داده شده است. همچنین واژه نامه، نمایه و 
کتابشناسی نیز در پایان، و انتهای جلد دوم کتاب 
آمده اســت. هدف از تفکیک کتاب به دو جلد، 
در کنار برخی تصمیمات در خصوص مشخصات 
فیزیکی دیگر، تســهیل هرچه بیشتر دسترسی 
و استفاده دانشــجویان به عنوان بخش عمده 
مخاطبین این کتاب، بوده است. در عین حال در 
هر نوبت از انتشار کتاب، تعداد محدودی نیز به 
صورت یک جلدی و با مشخصات فیزیکی )نوع 

کاغذ و صحافی و...( متفاوت عرضه می گردد.
در پایــان الزم اســت از مترجمین و تمام 
کسانی که به نوعی در انتشار این ترجمه سهمی 
داشته اند تشکر کنم. به ویژه از تالش  مثال زدنی 
سرکار خانم مهندس الهه نشاطی در تطبیق متن 
ترجمــه اولیه با متن اصلی کتاب و ویرایش آن 
صمیمانه قدردانی می نمایم که بخش بزرگی از 
انتشار این کتاب مدیون همت و جدیت ایشان 

در کار بوده است. 

مهدی آتشـی
مهـرماه 1397   
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عناصــر ســبک بــاروک........................181  1.7
ــبک باروک در ایتالیا.......................182 س  2.7
182 َرُم 

برنینی
بورومینی

186 ــیز  ون
ــنا لُنگی

187 تورین 
گوارینی
یــووارا

بـاروک در شـمال اروپـا........................190  3.7
190 اتریـش 
192 سوئیس 
193 آلمــان 

مبلمان و دیگر امكانات داخلی...........197  4.7

باروک و روكوكـو  8 .رنسانس،
201 در فرانسـة و اسپانیـا 
ــه...................................................201 فرانس  1.8
202 رنسانس اولیـه 
205 رنسانس متعالی 
209 باروک 

کاخ ورسای

211 دیدگاه: لویی چهاردهم و ورسای 

لوور 
کلیساهاي بـاروک 

اثاثیه و مبلمان 

 216 سبک ریجنسی تا روكوكو 
هتل هاي پاریس 

پتی تریانو
مبلمان ریجنسی و روکوکو

220 روكوكو تا نئوكالسیسیسم 

دیدگاه: چارلز پرسیه و پیِر فرانسوا 
221 لئونارد فانتِین: سبک امپراتوري 

222 سبک امپراتوري 
225 سبک ایالتي 

اســپانیا...................................................228  2.8
228 پالترسكو 
 228 دسورناِمنتادو 
230 چوریگوئرسک 
230 مبلمان و دیگر اجزای داخلی 

9 .رنسانس تا جرجین درسرزمین های 
233 شمال غرب اروپا و انگلستان 
سرزمین هاي پسـت .............................233  1.9

 234 خانه هاي شهري 
 234 عمارت هاي خصوصي 

ــتان  .............................................236 انگلس  2.9
 236 خانوادۀ سلطنتي تودور 
 236 دورۀ الیزابت 

اثاثیة الیزابتي 
 239 جاكوبین  

جونز 
آرایش داخلي ساختمان به سبک جاکوبین 

 241 از كارولین تا ویلیام و ماري 
ِرن 

فضاي داخلي و مبلمان دوره هاي کارولین و ویلیام و ماري
 246 ملكه آن 

مبلمان در دورة ملکه آن 
247 جرجین 

رابرت و جیمز آدام 
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250 دیدگاه: رابرت آدام و خانة سایون 

خانه هاي شهری جرجین 
دیگر انواع ساختمان ها 

مبلمان دورة جرجین

257 10 .آمریکای فدرال و مستعمراتی 
سبک های كلونیال )مستعمراتی(    1.10

ــن.........................257 ــكای التی در آمری  
سبک های كلونیال  )مستعمراتی(    2.10

ــمالی ..........................259 ــكای ش در آمری  
 259 اولین خانه های كلونیال    
260 مبلمان و اثاثیة اوایل دورۀ مستعمراتی 
263 كلیساها و عبادتگاه ها 

آمریكایی..................263 جرجین  سـبک   3.10
264 خانه های آمریكایی به سبک جرجین 
267 مبلمان به سبک ِ جرجین آمریكایی و ملكه آن 
267 ساختمان های عمومی اواخر دورۀ كلونیال 

ــدرال..............................269 ــبک های ف س  4.10
269 جفرسون 
271 بولفینچ 
272 تورنتون و التروب 
274 مبلمان دورۀ فدرال 
278 اثاثیه های دیگر سبک فدرال 

جلــد دوم

11 .ریجنسی، احیا و انقالب صنعتی
ریجنســی...................................................  1.11

جان نش
جان سون 

مبلمان ریجنسی 

احیاگری هــا..................................................  2.11
احیای یونان

آلمان
انگلستان

ایاالت متحده
احیای الگوهای گوتیک

ایاالت متحده
انگلستان

ــی............................................. انقالب صنعت  3.11
صنعتی سازی اولیه و اختراعات

صنعت و فضاهای داخلی
آهن و شیشه

انگلستان، جوزف پکستون

دیدگاه: احساس عمومی به قصر بلورین 

فرانسه: هنری البروست، ویکتور بالتارد و گوستاو ایفل

12 .دورة ویکتوریا
ریشــه هاي ســبک ویكتوریایــي...............  1.12
بریتانیــا........................................................  2.12

خانه های اعیانی
ساختمان هاي عمومي و خانه هاي طبقة متوسط

شاو و تجدید سبک ملكه آن

ایاالت متحده:   3.12
انواع الگوهاي سـبک ویكتوریـا.................  

خانه های اعیانی
سبک خانه هاي بومي

سبک شینگل
سبک ادیرانداک )معماري روستایي(
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الگوي ِشیِكر

دیدگاه: فلسفة شیكر

آسمان خراش هاي اولیه 
ساختمان هاي عمومـي 

فرانک فورنس

مبلمان و ســایر وســایل داخلي..................   4.12

13 .جنبش زیبایی شناسی
بریتانیا: هنــر و پیشــه..................................  1.13

جان راسكین و ریشه هاي جنبش هنر و پیشه
ویلیام موریس

فیلیپ وب
دیگر طراحان انگلستان 

دیدگاه: روستي و خانة زیبا

خانه ها
ارتباط با مدرنیسم 

آنسلی وایسي
آرتور مکمردو

چارلز رنی مکینتاش

ایاالت متحده آمریكا: جنبش پیشه وری........  2.13
گوستاو استیكلي و رویكرافترز

ویل بردلي
هنری هابسون ریچاردسون

چارلز سامنر گرین، هنری ماتر گرین و برنارد میبک

ــا.................................. توســعه در قارۀ اروپ  3.13
آلمان: هرمـن موتزیـوس
هلند: هندریک پترو برلگ

14 .هنر ِنو و جدایی وین
ریشـه ها و خصوصیات هنر ِ نـو....................  1.14
بلژیــک............................................................  2.14

ویكتور اورتا
هانری وان ده ولده 

ــه...........................................................  فرانس  3.14
مكتب نانسي

هكتور ژرمن گیمار
دیگر طراحان فرانسه

اســپانیا.......................................................  4.14
آنتونی گائودي

آلمــان: یوگنســتیل......................................  5.14
آگوست اِندل

ریچارد ریمرشمید و پیتر بهرنس

ــكاندیناوي............................................... اس  6.14

اتریش و جدایــي ویــن................................  7.14
یوزف ماریا البریش

اوتو واگنر

دیدگاه: اتو واگنر و معماري مدرن 

یوزف هافمن
آدولف لوس

ایاالت متحــدۀ آمریــكا................................  8.14
لوئیس كامفورت تیفانی 

لویی سالیوان

15 .التقاط گرایی
دانشسراي عالي ملي   1.15

ــس............................... هنرهاي زیباي پاری  

ــكا............................... ــدۀ آمری ایاالت متح  2.15
معماران و طراحان كلیدي

ریچارد موریس هانت
مک کیم، مید و وایت

ساختمان هاي عمومي
ساختمان هاي بلند اولیه 

ظهور دكوراتور داخلي
السی ِدُولف

روبی راس وود
مک میالن

دیگر طراحان آمریکایي
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التقاط گرایي در آثار حرفه اي و مشهور
الییل سارینن و آکادمي کرنبروک

كالسیسیسم انتزاعی
التقاط گرایي براي توده ها

خانـه ها و آپارتمـان ها
مبلمان و لوازم جانبي

سینماها

اروپــا.........................................................  3.15
اسكاندیناوي

بریتانیا
ادوین لوتینز

دیدگاه: ادوین لوتینز و خانة وكیل در دهلي نو

كشتي های اقیانوس پیما 
ي  گستـرش التقاط گراـی

16 .پیدایش مدرنیسم
فرانــک لویــد رایــت.....................................  1.16

گام های اولیه

دیدگاه: فلسفة فرانک لوید رایت

ســبک  دِ اســتایل..........................................  2.16
پیت موندریان و تئو وان دوسبرگ

گریت ریتفلد

ــبک بین الملل.................... ــگامان س پیش  3.16
والتر گروپیوس و باوهاوس

میس ون در روهه
آثار دهة 1920 و 1930م.

دیدگاه:میس ون در روهه: ویال توگندهات

مهاجرت به ایاالت متحدة آمریکا
اقدامات متأخر

لوكوربوزیه 
پاریس: توسعة زیبایی شناسی ماشینی

اولین خانه ها، ویالها و آپارتمان ها

دیدگاه: فلسفة لوكوربوزیه

طراحی شهر
سال های پس از جنگ

آثار بعدی
آلوار آلتــو

دیدگاه: دیدگاه آلتـو

17 .آرت دكو و طراحی صنعتی
آرت دكـو.........................................................  1.17

فرانسه
طراحان مبلمان
طراحان پارچه

کشتی های اقیانوس پیما
ایاالت متحدۀ آمریكا

طراحانی از اروپا
معماری دکو

بریتانیا
اسكاندیناوی

اكسپرسیونیســم.......................................  2.17

ــی......................................... ــی صنعت طراح  3.17
ریموند لووی و دیگر طراحان

آموزش طراحی

طراحــی مســكونی.......................................  4.17
آشپزخانه و سرویس

روشنایی
منسوجات، فرش و مبلمان

18 .گسترش مدرنیسم اولیة در اروپا
هلنــد..........................................................  1.18
آلمان و اتریــش..............................................  2.18
ایتالیــا..............................................................  3.18
ســوئیس..........................................................  4.18
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فرانسه............................................................  5.18

اسكاندیناوی.................................................  6.18

ــتان...................................................... انگلس  7.18

19 .مدرنیسم در آمریکا
معمــاران و طراحــان.....................................  1.19

ایروینگ گیل
فرانک لوید رایت: دهه های 1920 و 1930م.

رودولف شیندلر و ریچارد نویترا
ویلیام لسكازی

فیلیپ گودوین و ادوارد دورل استون
والتر گروپیوس و مارسل بروئر

میس ون در روهه
فیلیپ جانسون

اسكیدمور، اوینگز و مریل
ارو سارینن

چیدمان و طراحی فضای داخلی:  2.19
عكس العمــل بــه مدرنســیم.......................  

مبلمان و دیگر اثاثیۀ   3.19 
فضای داخلی....................................................  

هانس كنـول
كارخانة تولید مبلمان هرمان میلر

20 .استیالی مدرنیسم
ــا............................................................. ایتالی  1.20

دیدگاه: جیو پونتی: برج پریلی

ــكاندیناوی............................................... اس  2.20

ــه.......................................................... فرانس  3.20

آلمــان............................................................  4.20

هلنــد..........................................................  5.20

بریتانیــا.......................................................  6.20

ایاالت متحــدۀ آمریــكا................................  7.20
ساختمان های اداری شهری

برنامه ریزی و طراحی فضاهای اداری
مبلمان اداری

طراحان داخلی
مبلمان و دیگر عناصر   8.20

طراحی فضای داخلی.....................................  
پارچـه

21 .بعد از سبك بین المللی: اواخر قرن20م.
پیشــتازان طراحــی......................................  1.21

لویی كـان
سزار پلـی

های تــک.................................................  2.21
باكمینستر فولر

ریچارد راجرز و رنتزو پیانو
نورمن فاستر

جیمز استرلینگ
پست مدرنیســم..........................................  3.21

رابرت ونتوری و دنیس اسكات براون
مایكل گریوز

دیگر آثار پست مدرنیسم در آمریكا 
پست مدرنیسم در اروپا

احیــای ســنت...........................................  4.21
ااَلن گرینبرگ
رابرت استرن

ساختارشــكنی و مینیمال گــرا...................  5.21
پیتر آیزنمن

فرانک گـری
زها حدید

رم كولهاس
دنیل لیبسكیند
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مدرنســیم متأخــر........................................  6.21
آ.اِم.پی

چارلز گواثمی
ریچارد مایر

ــی..................................................... فردگرای  7.21
فیلیپ استارک

آندره پوتمن

دیگــر گرایش هــا..........................................  8.21
مواجهه شرق و غرب

ــد......................................... ــان جدی مبلم  9.21

ــد......................................... موزه هــای جدی  10.21

حفــظ..........................................................  11.21

ــی.......................... طراحی آگاهانۀ اجتماع  12.21

طراحــی ســبز................................................  13.21

به ســوی آینــده............................................  14.21

22 .طراحی در زمینة ای جدید
عناصــر كلیــدی............................................  1.22

پایداری

ساختمان ها و انواع فضاهای اداری..............  2.22

دیدگاه: طراحی سبز

تكنولوژی
رفاه اجتماعی

تجارت و برندها
همكاری و شراكت

جهانی شدن
استفادۀ مجدد و قابل انطباق

حفاظت آثار تاریخی

رویكردهای سبكی..........................................  3.22
مسیر اصلی مدرنیسم

معماری بایونیک 
ساختارشكنی عملكردی

ساخته های رنگین
بازگشت به های تک

ساختمان ها و انواع فضاهای داخلی..............  4.22
موزه ها

هنرهای نمایشی
هتل ها

رستوران ها
خدمات درمانی

اداری
فضاهای داخلی مسكونی

خرده فروشی ها
مدارس

كتابخانه ها
خانه های ثروتمندان

حمل ونقل
مجموعه های چندعملكردی

اثاثیـه و مبلمـان...........................................  5.22

طراحــی داخلــی...........................................  6.22

ــده........................................... ــوی آین به س  7.22
واژه  نامه

كتاب شناسی
نمایه



در دنیــاي مــدرن، زندگي بشــر به طور 
گســترده  در فضاهاي داخلي سپري می  شود. ما 
ممکن اســت فضای بیرون را براي هواي آزاد 
و آســمان باز یا براي خالصــي از چاردیواري 
داخلي، دوســت داشته باشیم اما عالقه افراد به 
بیرون ماندن، این حقیقت را نشــان می  دهد که 
بخش عمده ای از زندگي ما در فضاهاي داخلی 
سپري می  شــود. ما اغلب، در خانه، آپارتمان یا 
یک اتاق زندگي مي کنیم؛ مي خوابیم، مي پزیم، 
مي خوریم، حمام مي کنیــم و وقت آزاد خود را 
در خانــه ای که شــامل فضاي داخلي اســت، 
می گذرانیم. کار نیز در اداره، کارخانه یا فضاهاي 
خاصی مثل بیمارســتان، تاالر کنسرت، موزه، 
مدرسه، کالج و سایر فضاها از این دست انجام 
می  شود. دانشــمندان حضور بشر روي زمین را 
حدود یک میلیون و هفتصدهزار ســال تخمین 
مي زنند. جزئیات رخدادها و پیشرفت  های ثبت 
شــده که ما آن را »تاریــخ« مي نامیم، تنها به 
شش یا هفت هزار سال پیش برمی گردد. نظرات 
زیادي دربارة اینکه »مردم کي و کجا استفاده از 
سرپناه را آموختند؟« و یا »اولین خانه ها چگونه 
بودند؟« وجــود دارد. پناهگاه  هاي اولیه، فضای 
داخلی جهت تأمین آسایش ساکنان را به وجود 
آوردند و این فضاهاي داخلي، زندگي ساکنانش 

را تحت تأثیر قرار داد. 
طراحي فضاهای داخلي، حرفه اي باشــد یا 
نــه، جنبه ای غیرقابل اجتناب از زندگي اســت. 
دنیاي مدرني که ما آن را مي شناســیم، عالوه 
بر قلمرو خانة خودمان، شــامل خانه دوســتان 
و بســتگان، دفاتر، فروشــگاه  ها، رســتوران  ها، 
 مدارس، بیمارستان  ها، انواع وسایل نقلیه و سایر 

مکان  ها می شود. 

مـقدمـة

واضح اســت که مردم در گذشــته تجربه 
زندگــي بســیار متفاوتــی داشــتند چراکه در 
مکان هایي متفاوت از آنچه که امروز رایج است، 
ســکونت داشــتند. تصور یک لحظه از زندگِي 
کشــاورز قرون وســطایي در مزرعه، شوالیه ای 
در قلعــه، راهبی در صومعه، اشــراف زاده و بانو 
در عمارتــی قرن هفدهمي یا زندگی خانواده ای 
در یــک خانــة شــهري در دوره ویکتوریــا، 
الگوي های زندگي مبتنی بر فضاهاي گذشــته 
را به یاد مــي آورد. زندگي گذشــتگان متأثر از 
جنبه هــاي اجتماعي، اقتصادي و سیاســي هر 
 دوره بــود و این نیروها تأثیر زیادی روی محیط 

مصنوع داشتند. 
مطالعه طراحي داخلي، پیشرفت و تغییرات 
آن در طــول تاریخ، مســیر مفیدی اســت هم 
براي بررسي گذشــته و هم براي درک منطقي 
فضاهایي که در زندگي مدرن استفاده مي شوند. 
از طراحان داخلي حرفه اي انتظار مي رود که 
به مطالعــه تاریخ طراحي بپردازند تا تجربه هاي 
نهفته در »ســبک  ها« را فراگیرند؛ نام و ماهیت 
همکاري  افــرادي را که مؤثرترین و جالب ترین 

دستاوردها در طراحي داشتند، بدانند. 
فضاهاي داخلي که افراد آرزوی دیدن آنها 
را دارنــد در جهان پراکنده و دسترســی به آنها 
با سختی هایی همراه اســت؛ لذا ضروری است 
تا بــا مراجعه به عکس ها و شــرح ها و به طور 
روزافزون، فیلم، تلویزیون و اینترنت به بینشی در 
تاریخ فضاهای داخلِی ساخته شده توسط انسان 
دست یابیم. تعداد محدودی کتاب با این موضوع 
و با این تأکید وجود دارند که می توانند تاریخچه 
درست و قابل درکی از طراحی فضاهای داخلی 

به صورت منسجم ارائه دهند. 
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هدف این کتاب، بررســی پایه ای تاریخچه 
شــش هزار ســاله افراد و فضــاي عمومي در 
حجمی منطقی اســت. بهبــود چنین کتابي به 
ناچار بــا پیچیدگی هایی همراه اســت. فضاي 
داخلي همانند نقاشــي یا مجسمه، به طور مجزا 
وجــود ندارد بلکــه به نوعی داخل پوســته ای، 
کلبه ای، ساختمانی یا حتي کشتي و هواپیمایی 
قرار می گیرند. همچنین بــا محدودة بزرگي از 
اشــیا و محصوالت انسان ســاخت پر می  شوند؛ 
تجهیزات روشنایي، مبلمان، منسوجات و برخي 
از مواقــع آثار هنری. این بدان معني اســت که 
طراحي داخلي زمینه ای با مرزهای نامشــخص 
است و با حوزه های هم قلمرو خود مانند ساخت 
و ســاز، معماري، هنر، صنعت و تکنولوژي های 
گرمایشی- سرمایشي، تهویه مطبوع، روشنایی، 
آب و تجهیزات تصفیه و همه آن چه را که امروزه 
»طراحي تولید« نامیده می  شود در قالب لوازم و 
تجهیزات، هم پوشانی هایی دارد. تعداد فضاهای 
داخلی ایجاد شده در طول تاریخ بی شمارند؛ حتی 
اگر فقط فضاهای داخلــی معاصر موجود را در 
نظر بگیریم. نویسندة یک تاریِخ جامع، با حوزه 
گسترده اي از انتخاب ها دربارة آنچه که شامل و 
آنچه که مستثنی است، مواجه می گردد. هیچ دو 
نویسنده اي در این زمینه، انتخاب ها و تصمیمات 
یکساني نخواهند داشت و مطالب آورده شده در 
این کتاب، انتخاب های این نویســنده بر اساس 

موضوعات ذیل است: 
1. فضاهاي داخلي از ســاختارهایی که آنها 
را دربرگرفته، جدایي ناپذیرند و این بدان معناست 
که طراحي داخلــي به طور غیرقابل تفکیک به 
معماري متصل و تنها با در نظر گرفتن معمارِی 

زمینه قابل مطالعه است. 
2. به علت وسعت جغرافیایی و گستردگی و 
پراکندگی طراحي های بشري، تأکید این کتاب 
به غرب محدود شــده؛ طرح هایی که پیشینه و 

منشأ تاریخي پیدایش آن آمریکا و اروپا است. 
3.انتخابفضاهايداخليجهتبحث

وبررســیبهپذيرشمعيارهايمشخصي
نيازدارد.مثالهايانتخابشــدهدركتاب
ياازنظرزيبايیشناسیشاخصانديازمان
ومكانخاصیدرتاريخرانمايشمیدهند.
برخيازمثالهابهقدریمشهورندكهالزاماً
دربرگيرگرفتهمیشــوند)برايمثالمعبد
پانتئوندررموكليســايجامعشارتر1(،
ديگرنمونههانيزبــهعلتنگهداریخوب
غيرمعمولدرگذرزمانيابهعلتنمايش
كارطراحانــیخاص،مهميــاقابلتوجه،
ارائهشــدهاند.دراينميانعالوهبربررسی
نمونههایمهموشناختهشده،بهطرحهای
»متداول«بوميدردورههايتاريخيتوجه

شدهاست.
4. در ایــن کتاب به فضاهاي محصور مثل 
ویرانه هــا، مکان  هــاي باســتانی و حیاط ها باز 
محصور توسط ساختمان  توجه کافي نشان داده 
شده است. اگر چه که سقف آنها آسمان است و 

فضاهایی مشخصاً داخلی نیستند.
5. نقل وقول هایي از منابع اولیه در  کادرهایی 
مشخص   به نام »دیدگاه«2 با ذکر شماره فصل 
قرار داده شده اند که برخی از نقطه نظرات دیدگاه 
معاصر را در مورد دوره هاي خاص ارائه مي دهند. 
خواننده تشویق می  شود که بحث هاي بیشتر 
دربارة دور ه ها، مثال ها، پرسوناژها و موضوعات 
وابسته به آنچه حس کنجکاوي و وسعت عالقة 
وی اجازه می  دهد، جســتجو کند. کتاب شناسی 
فراهم شــده3، راهنمایی است به کتاب هایي که 
محدوده وسیعی از موضوعات طراحي داخلي را 

ارائه کرده اند. 
یقیناً دیدن فضاهای مورد عالقه بهتر از هر 
چیز دیگری است اما در حالی که زمان و هزینه، 
چنیــن بازدیدهایي را براي اغلــب خوانندگان 
محدود می  کنــد، دیدن برخــي  نمونه های در 
دســترس، محدودیت  هاي هر کتاب را جبران و 
تجربه ای غني تــر از واقعیت  هاي فضاي داخلي 

ارائه می  کند.

1- Chartres
2- Insights

3- در این ترجمه که به صورت 
می گردد،  منتشــر  دوجلــدی 
کتاب شناسی مذکور در انتهای 

جلد دوم آورده شده است. ـ م.
4- one size fits all
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مقدمۀ ویرایش چهارم
جان پایل، پنج دهه سابقة فعالیت به عنوان 
نویســنده، معلم و طراحی قابــل اعتماد را دارد. 
مواجه بــا این چالش عظیــم؛ ویرایش یکی از 
مهم ترین و تأثیرگذارترین کتاب های او )از میان 

12 کتابش( برای من اصالً ساده نبوده است.
روایت جان از تاریــخ معماری و طراحی از 
همان اولین نوشته هایش دقیق و خواندنی است 
و تنهــا گاهی نیاز به اضافاتی دارد. بســیاری از 
مطالب، مربوط به شرکت های حقوقی است که 
دیگر فعالیت ندارند و یا معماران و طراحانی که 
 زنده نیستند. آشکارترین تغییر، شامل جایگزینی 
بسیاری از عکس های سیاه وسفید با نسخه های 
رنگی شــان و اضافه کردن تصاویر بیشتر است. 
اصالحــات محتوایی نیــز بیشــتر مربوط به 
فصل های آخر و معاصرتر اســت: اضافه کردن 
اطالعاتی مربوط به دهه های آخر قرن 20م. که 
از فاصلة بیشــتر و از امروز، بهتر دیده می شدند؛ 
پروژه هایی که بیشتر از گذشته و زمان ساختشان 
مهم جلوه می کردند اضافه شده و طراحانی نیز از 

متن اصلی حذف شده اند. 
در سال های اخیر، تغییرات اجتماعی و رشد 
بی نظیر تکنولوژی،  دنیا را تغییر داده است؛ انفجاری 
از طرح های جدید و دگرگونی در روش هایی که 
بر اساس آن طراحی، شکل گرفته است. معماری 
و طراحی داخلی،  از این پس به عنوان موضوعاتی 
اخالقی محسوب می شوند؛  دیگر نمی توان منابع 
طبیعی را بی توجه و بی دلیل برای این موضوعات 

مصرف کرد که این الگو خود نتیجة  اشتباهات و 
اسراف ها و آسیب های وارد شده در گذشته است. 
طراحان داخلی در کنار طراحان شهری، معلمان و 
دولت ها به عنوان شکل دهندگان محیط مصنوع 
و مجریــان تغییرات اجتماعی، مســئولیت های 

جدیدی در برابر خود قرار داده اند. 
همة این تغییرات سبب شکل گیری فصل 
جدیدی شدند؛ این فصل،  روایتی مجزاست که 
به پیشــرفت های مؤثر بر تغییر شــکل فضای 
داخلی ســاختمان ها در دهه هــای ابتدایی قرن 
21م. می پردازد. این تحــوالت هرچند گرایش 
غالــب نیســتند، از جهات قابل درکــی   متبلور 
شــده اند؛ در واقع، خصلت طراحــی در دنیای 
امروز، مفهوم »یک اصل همیشــه درست4« را 
به عنوان اصلی زیبایی شناسانه رد می کند و آن 
را مربوط به گذشته می داند. بر عهدة گذر دهه ها 
و قرن های آتی ست که ابداعات این دوره،  گذرا 
یا بی حد و مرز یا هر طور دیگری باشــند. برخی 
از نمونه های ســرکش و بدیع این دوره،  فقط به 
صورت تاریخ روایت خواهند شد؛ اما بهترین آنها 
که امیدوارم بســیاری از پروژه های این کتاب را 
شامل شود،  ساختمان های شاخص آینده خواهند 
بود. طراحی فضای داخلی آینده، تغییراتی اساسی 
پیش روی خود دارند که به صورت غیرقابل انکار 

و بسیار زیادی امیدوارکننده به نظر می رسند.
امیــدوارم که در انتقال مفاهیــم از دوره  و 
نویسنده ای به دوره و نویســنده ای دیگر، مؤثر 

بوده باشم؛ اطمینان دارم »جان« راضی است. 
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