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آیـا  باشـند؟  باخبـر  »طراحی گرافیـک«  در  جدیـد  گرایشـات  از  بایـد  معمـاران  آیـا   ...
شـهری«،  صنعتی« چیزی بداننـد؟ آیا نوآوری ها در »طراحی  ها بایـد از »طراحی  گرافیسـت 
خـودرو« و »طراحی فـرش« بـا یکدیگـر در  لبـاس«، »طراحی  صحنـه«، »طراحی  »طراحی 
داخلی« می شـوند؟ چرا بسـیاری از معماران  اَنـد؟ چـرا برخی از گرافیسـت ها »طراح  ارتباط 
ُمد«  خـود را در »طراحی گرافیـک« صاحب نظـر می دانند و یا طراحان صنعتی بـه »طراحی 
می پردازنـد؟ آیـا سـبک های هنری در تمامی گرایشـات طراحی تاثیـر می گذارند؟ طراحی 
یـا دیزایـن )Design(  چیسـت کـه مرزهـای آن تـا این حد نامشـخص اسـت؟ طـراح یا 

کیسـت؟ ...  )Designer( دیزاینر***
لباس، مطالعه سـبک ها  تفاوتی ندارد که معمار باشـیم یا شهرسـاز، طراح صنعتی یا طراح 
و جنبش هـای هنـری و بـه طورکلی »تاریـخ هنر« برای مـا طراحان یک ضرورت اسـت. 
بایـد دالیل پیدایش سـبک ها و گرایشـات مختلف هنـری را بدانیم، بسـترهای فرهنگی، 
اجتماعـی و فلسـفی ایـن تغییـرات را بشناسـیم و قـادر بـه تحلیـل ویژگی هـای هنـری 
دوران خـود باشـیم. ایـن یـک ضـرورت اسـت. ضرورتـي که به نظر می رسـد رفتـه رفته 
در میـان دانشـجویان و محافـل دانشـجویی رنگ می بـازد. ضرورتـی کـه بسـیاری از مـا 
دانیم.  فرصـت پرداختـن بـه آن را نداریم و یا اساسـا مطالعه آن را جنبی و غیرضـروری می 
همان طـور کـه مطالعـه ادبیـات، رمـان، روزنامـه و سـایر نشـریات برایمـان غیرضروری 
تـوان »عـادت بـه نخوانـدن«، که در نسـل مـا نهادینه شـده را اصالح  اسـت. آیـا می  شده 

***نمـود؟ از کجـا باید شـروع کرد؟
»یـكصد طـراح مـعاصر« نخستین مجموعه در ایران است که با هدف تجزیه و تحلیل 
آثار و اندیشه های طراحانی از رشته ها و گرایش های مختلف منتشرمي شود. این مجموعه 
نه به معرفی مشاهیر معماری و معماران »سوپراستار«اختصاص دارد و نه اصوال به معرفی 
بسنده می کند، بلکه به تحلیل و نقد پرداخته و طراحانی را معرفی می کند که کمتر در 
نامی نظیر »رم  نشریات و کتب فارسی نامی از آن ها برده شده است. حتی اگر طراح صاحب 
است تا به  کولهاوس« یا »زاحا حدید« در میان این طراحان انتخاب شده باشد، سعی شده 

شود. آثار متاخر و مبانی نظری معاصر در طراحی آنان پرداخته 
و  معمـاری  دانشـجویان  انتشارات كتابكده كسـری«  « مخاطبیـن  اکثـر  آنجاکـه  از 
باشـند، انتظـار می رود کـه مخاطب اصلی ایـن مجموعه  رشـته های وابسـته بـه آن می 
باشـند. بدین ترتیـب آشـنایی معمـاران با طراحـان و شـیوه های طراحی در  نیـز معماران 
سـایر رشـته ها را می توان هدف اصلی از انتشـار این مجموعه دانسـت. همچنین طبیعی 
اسـت کـه بـا توجه به حـوزه تخصصی انتشـارات و دبیـران این مجموعه، بیشـتر آثار به 
معرفـی معمـاران اختصاص خواهدیافـت،  اما  امیدواریم با همکاری شـما طراحانی که در 

پیشـگفتار ناشــــر



سـایر رشـته های طراحـی صاحب نظر هسـتید به معرفـی طراحان 
تاثیرگـذار در تمامـی رشـته های طراحی نیـز بپردازیم. 

***
»یـكصد«، استعاره ای است از »بسیار«، هدف  اما رسیدن به عدد 
صـد نیست، ممکن است با استقبال خوانندگان و همکاری نویسندگان 
و مترجمان تعداد کتب این مجموعه از یکصد نیز فراتر رود، شاید هم 
این مجموعه چون بسیاری از نمونه های مشابه در میانه راه متوقف 
شود، کسی چه می داند! هدف  اما شروع مجموعه ای است که پایانی 
بر آن متصور نیستیم، کاری گروهی که ممکن است سال ها ما را 
گردهم آورد، بهانه ای برای ارتباط با دانشجویان، اساتید، مترجمین و 
هنرمندان فعال در سایر گرایش های طراحی و در نهایت ارتقا آگاهی 
و مطالعه طراحان. با این حال آینده و نتایج حاصل از انتشار این 
مجموعه برای ما هم نامشخص است. شاید سال ها پس از  امروز این 
مجموعه به منبعی برای مطالعه »تاریخ طراحی معاصر«تبدیل شود، 
شاید باب گفتگو میان هنرمندان و طراحان رشته های مختلف باز 
شود، شاید بزرگواری پیدا شود و چنین مجموعه ای را برای طراحان 

ایرانی گردآوری کند، باز هم باید گفت: کسی چه می داند! 
***

"كـریم رشیـد" مرزی میان طراحی صنعتی، طراحی داخلی و حتی 
را در گرایشی خاص  این رو نمی توان وی  از  معماری نمی شناسد. 
طبقه بندی یا محدود نمود. حتی از لحاظ نوع محصوالت نیز نمی توان 
وی را به مخاطبینی خاص محدود نمود، هدف وی طراحی برای 
تمامی اقشار جامعه است. بسیاری از صاحب نظران ورود وی به عرصه 
طراحی صنعتی را نقطه عطفی در این گرایش می دانند. از این رو در 
چهارمین کتاب از مجموعه یکصد طراح معاصر به معرفی مبانی فکری 
و همچنین آثار این طراح پرداختهایم. نخستین جلد از این مجموعه به 
معرفی "ریكاردو لگـورتا"، معمار مکزیکی، دومین کتاب به معرفی 
فوجیموتو"  "هـرزوگ و دمـورن" و سومین کتاب به معرفی "سـو 

معمار ژاپنی اختصاص داشته و هم اکنون قابل تهیه می باشند. 
مراحل ویراستاری و صفحه آرایی این کتاب به مراتب دشوارتر از سه 
کتاب پیشین مجموعه بود، از این رو از سرکار خانم سالومه خیاط کهوئی 
و آقای کسری طالبیان برای تدوین و ترجمه کتاب حاضر و تحمل 

زمانی طوالنی برای اتمام صفحه آرایی این اثر سپاسگذاریم.
 سیما نبی زادهـ  نیما طالبیان
شهریور 1394   Email : nimatalebian@yahoo.com

Email : sima.nabizadeh@gmail.com



مـقدمه
ـ طراح داخلی( مـعرفی طراح )طراح صنعتی 

کـریم رشید؛ مبانی و ریشه های فکری
کثرت گـرا در حرفه، مینیمال در طراحـی 
عـصر دیجیتـال
این پالستیک جـالب!
رنـگ؛ صـورتی
مـانیفست کریم رشید
کریم رشید و طراحی سبز؛ گفتگوی تری هاگر با کریم رشید
گفتگوی دیزاین بـوم با کریم رشید  
گفتگوی یانکو دیزاین با کریم رشید  

طـراحی صـنعتی
طـراحی ُمـد
طـراحی مـبلمان
طـراحی مـحصول و تزئینات خانگی
طـراحی المان های نورپردازی

طـراحی نقش و بافت بر روی سطوح  
طـراحی داخلـی 
طراحی داخلی رستوران و کافه
طـراحی داخـلی هـتل  
طـراحی داخـلی فـروشگاه  
طـراحی مـعماری
ایستگاه مترو دانشگاه ناپل  
کانسپت برنامه ریزی شهری برای "لونگوالگودی کومو"  
خــانه کــمبو
نمایشگاه اسمارتولوژیک کورین  
خــانه کـیت 24  
هـتل سمیرامیس  
مـنابع

7
8

15
18
22
25
28
32
35
41
44

50
58
88

128
144

152
176
190

201
206
208
212
216
218
222

:13

48 :



ـ یکصـد طـراح معاصـر  6

کریم رشید  تفسیرهای کلیشه ای از طراحی را دور ریخته است. مغز او مرزی نمی شناسد. 
اگر دیزاین همان چیزی باشد که با شنیدن واژه در ذهن اکثرمان شکل می گیرد؛ کاری 
که شاهزاده پالستیک می کند چیزی فراتر از طراحی است. او تولید محصول را فرآیندی 
شامل سه مرحله طراحی، تولید و عرضه دانسته و آثار خود را پس از طراحی و تولید 
رها نمی کند.  او به تاثیرات بازار بر فرایند طراحی و تولید آگاه است. کریم استاد عرضه 
محصوالت خود است. او می تواند از هر چیزی یک برند بسازد. حتی از خودش. در 
این راه پوست بدنش را هم تبدیل به رسانه می کند. لبخندش، شیوه لباس پوشیدنش 
ژست ها و پرتره هایش، همه و همه او را به چیزی فراتر از یک طراح بدل کرده اند. شاید 
بهترین طراح محصول معاصر نباشد، اما بی شک باهوش ترین آن هاست. او می داند 
چه موقع باید کجا باشد، چه چیزی باید طراحی کند و چه موقع آن را روانه بازار کند. 
موسیقی، سینما، فلسفه و ادبیات می داند. می خواهد به روز باشد اما در واقع چند روزی 
جلوتر از زمان حاضر است. شاید بیشتر؛ چند سال. ایده های او مربوط به فرداها به نظر 
می رسند و برای سایر طراحان چیزی بیشتر از کانسپت نیستند. اما او آنها را عملی 

می کند، تولید می کند و به بهترین شکل در بازار عرضه می کند. 
توجه رشید به چیزها )اشیاء( فراتر از معمول است. چیزها در جهان بینی وی از انفعال و 
شیء بودگِی صرف خارج می شوند. از گفتگوهای وی پیداست که فلسفه مدرن و فلسفه 
روز را می داند. او ارتباط انسان و اشیاء را در دوران معاصر مطالعه کرده و در صدد تغییر 
و شکل دهی به این ارتباط است. امری که باید اعتراف نمود در آن موفق بوده است. 
طراحی های وی نمی توانند منفعل بمانند. حتی اگر گوشه ای افتاده باشند باز هم چیزی 
برای گفتن دارند. از این روست که طراحی صنعتی برای وی رسالتی است برای تغییر 
روابط حاکم میان انسان و جهان پیرامونش. او از کلیشه ها بیزار است و طراحی هر چیز 

از ساده ترین تا حیاتی ترین چیزهاـ  را با این هدف آغاز می کند؛ بـازآفـرینی. ـ
نگاه کردن به آثار کریم کافی نیست، باید شخصیت او را شناخت. شیوه طراحی کردنش 
و شیوه حضورش را در بازار. عالوه بر طراحان صنعتی، شناخت او برای معماران و 
طراحان داخلی هم بسیار آموزنده است. کریم زیبایی شناسی خاص خود را نهادینه کرده 
است، از این جهت او را می توان با زاها حدید مقایسه کرد. پس از این همه سال، کریم 
زبان فرمال خود را پیدا کرده است،  زبانی که ساکن نیست، پویاست و همواره خود را 
با متریال ها، رنگ ها و بسترهای مختلف تطبیق می دهد. هدف از انتخاب کریم رشید 
برای جلد چهارم این مجموعه آشنایی خوانندگان با طراحی است که مرزی میان طراحی 
صنعتی، گرافیک، طراحی داخلی و معماری نمی شناسد. امیدواریم انتخاب کریم رشید و 

معرفی آن در این مجموعه انتخابی سودمند و راهنمای طراحان ایرانی باشد.
سیما نبی زادهـ  نیما طالبیان

ــد؟ ــرا كــریم رشی چ
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نوشته  است  کتابی  و  نمایشگاه  عنوان  بقیه"  درصد  نود  برای  "طراحی 
توسعه  حال  در  کشورهای  در  محصول  طراحی  به  که  هـوویت"  "کـوپر
پرداخته و روی دیگری از طراحی صنعتی را برای ما آشکار می سازد. رویی که 
در آن دغدغه طراحان فراهم آوردن اندک آسایشی برای مردمی تنگدست، و 
ناتوان است. گرچه این دسته بندی مطلق نبوده و به راحتی نمی توان طراحان 
را از لحاظ نوع مخاطب و محصول دسته بندی کرد اما با این وجود طراحی 
برای طبقه مرفه جامعه همواره از پشتیبانی رسانه ها، کارخانه ها، سرمایه دارها 
و ساختارهای قدرت بهره می برد،  در حالی که طراحی برای فقرا نه تنها سودی 
نصیب طراحان نمی کند، بلکه کنشی است انسان دوستانه که در بهترین 
حالت می تواند متکی به سازمان ها و بنیادهای خیرخواهانه باشد. به همین 
از چنین طرح هایی در رسانه ها و حتی کتب و  به ندرت خبری  دلیل هم 

مجالت تخصصی منتشر می شود. 
باید به خاطر سپرد که در کنار کریم رشید، فیلیپ استارک، ژان نوول و دیگر 
طراحانی که به شهرت جهانی دست یافته اند، هستند طراحانی که به دالیلی 
گام در راه دیگری نهاده اند، در بیراهه! بیراهه هایی که نود درصد جمعیت 
جهان در آن ها زندگی می کنند. طرح چنین موضوعاتی از ارزش آثار کریم 
رشید و دیگر ستارگان عرصه طراحی به هیچ وجه نمی کاهد و در واقع تالشی 
است برای در نظر گرفتن همه وجوه طراحی پیش از آنکه در دنیای رنگارنگ 

و خیال انگیز کریم رشید غرق شویم.  
در خصوص کریم رشید می توان گفت که او طبقه متوسط جامعه را به عنوان 
مخاطب اصلی خود برگزیده است؛ آنها که نه در اقلیت یک درصدی مرفه جامعه 
قرار می گیرند و نه در اقلیت بزرگتر و تهی دستی که برای معاش روزمره خود 
درمانده اند. انتخاب بدنه اصلی اجتماع به عنوان طبقه مخاطب از مهمترین عوامل 
محبوبیت و موفقیت کریم رشید است. بسیاری از کاالهایی که رشید طراحی 
کرده است بیش از ده دالر قیمت ندارند اما تیراژ تولید آن ها به صدها هزار 
نسخه می رسد، به عنوان مثال از طراحی رشید برای سطل آشغال "گاربو" که از 
ساده ترین طرح های وی بوده و در ایران نیز بسیار رایج است ساالنه میلیون ها 

نسخه کپی می شود.
کتاب حاضر با هدف آشنایی عالقه مندان با آثار یکی از خالق ترین طراحان 
معاصر جمع آوری شده که در سه حوزه طراحی صنعتی، طراحی داخلی و طراحی 
معماری فعال است. امیدواریم این کتاب راهنمای مناسبی برای شما طراحان باشد.
در انتها، از زحمات استاد گرامی سرکار خانم دکتر گیتا فریور ص صدری که 

راهنمای ما در گردآوری این کتاب بودند تشکر و قدردانی می کنیم.
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