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 Interior Design: Conceptual متن پیش رو، برگردان دومین تألیف آنتونی ســالی1 باعنوان اصلی
Basis در ســال 2015 است. وی نویسنده، مدرس، محقق و طراح داخلی بریتانیایی، این کتاب را به 
 Interior Design: Theory دنبال ســاماندهی تحقیقات و مبانی نظری کتاب قبلی اش خود با عنوان
and Process )2012( نــگارش و تدوین نموده اســت. وی همچنیــن در ادامه ی تحقیقات خود در 
 )2018( The Estate House Re-Designed زمینه ی طراحی داخلی، اخیراً تألیف دیگری را با عنوان

به رشته تحریر در آورده است.

تالش مترجم در جســتجو و انتخاب منبع جامع و مفهوم محور در زمینه ی فرایند طراحی داخلی که 
ســؤاالت دانشــجویان را در خصوص مباحث تئوری و چگونگی روند طراحی داخلی و به کارگیری 
کانسپت پاســخ دهد، منجر به انتخاب و برگردان این تألیف گردید. عمده ی خصوصیات برجسته ای 
که اهمیت برگردان این کتاب را محرض می سازد و در این انتخاب نقش داشته اند بدین شرح است:

نخســت آنکه به لحاظ تازگی موضوع ِ طراحی داخلی، همچنان ابهامات موجود در ضرورت و جایگاه 
آن، بیش از کشورهای اروپایی و توسعه یافته است بنابراین منابعی از این دست که در آغاز کتاب به نقد 
و بررسی جایگاه، تعریف و مقایسه ی عناوین مختلف طراحی داخلی پرداخته اند، حائز اهمیت شایان اند.

از ســوی دیگر بسیاری از فعالیت های مرتبط با طراحی معماری به دالیلی از جمله دالیل اقتصادی، 
زیســت محیطی، پایداری، هویت تاریخی و... به بازســازی و یا تغییر کاربری می انجامند، همچنین 
دســته ی دیگری از فعالیت ها هستند که پس از اتمام سازه و پوسته خارجی یک بنای نوساز صورت 
می گیرند، با این توصیف بدون مردود دانســتن در هم تنیدگی معماری و طراحی داخلی می توان بیان 
داشت که در این امور بخش مهمی از فرایند طراحی صورت می گیرد که به لحاظ تعدد جزئیات، مصالح 
و رفتارهای انسانی صورت گرفته در آن، خود نقطه ی آغازی برای برنامه ریزی طراحی است. این بخش 
تمرکز و تفکری را می طلبد که در گستره ی فرایند معماری امکان ازدست رفتن و یا سهل انگاری در 
آن وجود دارد و روند طراحی معماری به طور کامل به آن پاســخ گو نخواهد بود. در این راســتا روش 
»کانســپچوال« آنتونی ســالی عالوه بر معرفی روند طراحی داخلی برای فعالیت های ذکر شــده که 

1 Anthony Sully 

یادداشت مترجم



مختص حیطه ی طراحان داخلی است، نوعی از تفکر را هم راستا با آن در نظر دارد که طراحی هدفمند 
و با پشتوانه نظری را توصیه می نماید و آن را از وجوه فعالیت های قراردادی مبرا می داند.

 هدف اصلی نویسنده از نگارش کتاب، معرفی روشی برای طراحی داخلی با تفکر کانسپت محور است 
که در نوع خود منحصر به فرد و تازه است. وی در این روش، کانسپت کلی را به 7 کانسپت کوچک تر 
تفکیک نموده است. تفکر »کانسپچوال« که نویسنده اذعان می دارد به لحاظ بار معنایی ِ چند گانه آن، 
بهتر است خود واژه به کار رود و از برگردان آن به واژه هایی همچون »ایده« و... پرهیز شود، ابزاری را 
در اختیار طراحان قرار می دهد تا ضمن تمرکز بر هر کانسپت به طور مستقل، بتوانند پروسه ی طراحی 
را برنامه ریزی کنند و پیوند بین مهارت های مختلف و الزم برای طراحی را درک نمایند. همچنین از 
آنجا که انتظار از این رشته در نهایت به صورت وجوه عینی بروز می یابد، نظریه و حرفه در آن به هم 
گره خورده اند. نمونه های ارزشمند مرتبط با هر عنوان در جای جای کتاب بیانگر این رابطه و هماهنگی 

است و خواننده را در درک این پیوند به خوبی راهنمایی می نماید.

در پایان با اشاره به کمبود منابع مبانی نظری با تمرکز ویژه بر طراحی داخلی، امید است این ترجمه 
علی رغم تمام کاستی ها، با تعدد منابع نظری معرفی شده در پانوشت ها، راهنمایی باشد برای طراحی 

داخلی متفکرانه و مفهوم گرا.
آزاده فـرزادپور
تابستان 1398



بازطراحی فضاهای موجود، معمارانه یا غیرمعمارانه، با هدف سازگاری با نیازهای زندگی امروز، راه حلی 
کامالً خوش بینانه، قابل احترام و مورد توجه برای پیشبرد زندگی است. سال هاست که طراحان داخلی 
بر »باز آفرینی« فضاهای بالاستفاده و قدیمی تمرکز کرده اند و هیچ رشته طراحی دیگری وجود ندارد 

که بدین طریق، به طورکامل، بر احیاء این فضاها تمرکز نماید.

»طراحی داخلی« نیز همانند بسیاری از رشته های طراحی با رنگ، شکل، بافت، نور، فضا، جنس، مد، 
سازه، صدا، فناوری، محیط و محتوا در ارتباط است. تمرکز این رشته »بر بازآفرینی فضا« آن را قادر 
می سازد تا به بررسی وجه اشتراک رشته های گوناگون، از معماری و منظر گرفته تا رشته های مربوط 
به محیط مصنوع، طراحی مبلمان، طراحی لوازم، طراحی محصول و طراحی پارچه، بپردازد. رســالت 
این رشته یافتن راهکارهایی برای بهینه سازی و جان بخشی به فضاست؛ اینکه فضاهای ما چگونه باید 
در ارتباطات انسانی به نیازهای کنونی ما پاسخ دهند، یعنی همان راهکار ارزشمند، خوش بینانه، جالب 

و قابل احترام برای گذران زندگی...

این کتاب در ادامه ی کتاب دیگر نویسنده، »نظریه و فرایند در طراحی داخلی«1 است و با هدف ترغیب 
دانشجویان و اســتادان به ژرف نگری درباره ی موضوع طراحی و کاوش آن با تفکر »کانسپچوال«2 
بنیادین در هنگام برنامه ریزی طرح، تدوین شده است. وی باور دارد که درک عمومی از یک »کانسپت 
اصلی«3 به عنوان جمع بندی جدول نیازها و مطالعات طرح داخلی، نیازمند بازنگری اســت. نویسنده، 
این کانســپت کلی را به هشت کانســپت جزئی تفکیک می نماید که هفت کانسپت آن شکل دهنده 
اســاس این کتاب هستند. وی حین به چالش کشیدن هنجارهای پذیرفته شده درباره ی روند طراحی، 
ظریف ترین ابعاد فرایند طراحی یعنی »تفکر به صورت کانســپچوال« را به شکلی قابل فهم و روشن 
شرح داده است. به طور مثال، وی به منظور درک ویژگی ها و خواص رنگ ها و مصالح، طراحان را به 
جدا     سازی آنها از هم تشویق می نماید و درعین حال، درجات مختلف پیوند یا هم پوشانی بین هر مفهوم 

را نیز تأیید می نماید.
1 Interior Design: Theory and Process

2 از آنجا که واژه ی concept در معماری معنایی واحد نداشته و مفهومی است که نیاز به توضیح دارد، در این کتاب از ترجمه ی این واژه 
خودداری شده و در بخش مقدمه مفهوم آن به تفصیل شرح داده شده است.

3 Major Concept

پیشگفتـار



طراحی مطلوب نه تنها از ارائه محصول طراحی نمایان می  گردد، بلکه با کمک احساس فضایی ما در 
لحظه ای از زمان، به کمک سلسله ای از رخدادها و به دست افراد مشخصی که به دلیلی واحد دور هم 
جمع شده اند، درک می شود. طراحان باید مانند کارگردانان فیلم که استعدادهای افراد زیادی را گردهم 
می آورند تا به اثری واحد دســت یابند، عمل کنند. آنها باید به صورت گروهی و هماهنگ کار کنند و 
این کتاب بینش ســودمندی را در مورد این فرایند به تمام افراد درگیر در فرایند طراحی، دانشجویان، 
استادان، دانشگاهیان و کارفرمایان درگیر با طراحی ارائه می دهد. کتاب هایی درباره ی تئوری معماری 

داخلی کیمیا هستند و باید به آنتونی سالی4 برای تألیف آخرین کتابش تبریک گفت.
جولین پاول- تاک5 
مارس 2015

4 Anthony Sully
5 Julian Powell-Tuck



در رشته ی طراحی داخلی دو زمینه ی عمده وجود دارد که به نظر می رسد فاصله ی میان آنها به تدریج 
بیشتر می شود: از یک سو، حرفه و بازار کار طراحی داخلی و از سوی دیگر، تحصیالت و آموزش آن. 
در پی پیشرفت فناوری، حرفه ی طراحی داخلی رو به جلو حرکت می کند، به سوی افزایش محصوالت 
جدید پیش می رود و حتی به عنوان زیرمجموعه ی معماری، دســتی هم در آن کار دارد. البته در این 
میان شیوه ی مدرنیست1 را داریم که غلبه و برتری همیشگی آن، نه تنها در آموزش که در کار حرفه ای 

نیز محدودیت هایی را ایجاد می نماید.

در دنیای حرفه ای، »دکوراتورهای داخلی«2 عمدتاً در زمینه ی مســکن کار می کنند و شیوه ی کامالً 
متفاوتی را نســبت به بیشــتر طراحان بازاری، دنبال می  نمایند. »طراحی داخلی«3 فعالیتی است که 
شامل ساخت وســاز، چیدمان، خدمات ساختمان و تزیینات می شود. طراح داخلی مسئولیت تمام این 
امور را بر عهده دارد. وی ممکن است هنرمندان و صنعتگران متخصصی را به کار گیرد و با مهندسان، 
فروشندگان مبلمان و دکوراتورها قرارداد ببندد. گستره ی کار طراحی داخلی اغلب زمینه های تجاری، 
فروشگاهی، مســکونی، آموزشی، ورزشی، ســرگرمی، ترمینال ها و فرودگاه ها، هتل داری، پزشکی، 
شــهری و غیره را شــامل می گردد. گروه خاصی از دکوراتورها خود را »دکوراتور داخلی« نامیده اند و 
نقش یک گروه مشاور مستقل را پذیرفته اند؛ درحالی که عمدتاً بر بخش مسکن تمرکز دارند و معموالً 

درگیر ساخت وساز نمی شوند.

همچنین نوع خاصی از »معماران داخلی«4 )واژه ای که در اروپا شناخته شــده تر اســت تا در بریتانیا( 
را داریم که عنوانشــان در کتاب »نظریه و فرایند در طراحی داخلی« به چالش کشــیده شده است. 
»طراحــی داخلی« واژه ی تخصصی متداول تری اســت و یکی از واژگانی اســت که در ادامه از آن 
اســتفاده خواهیم کرد. کار حرفه ای در این زمینه به واسطه پیشــرفت های تازه، محصوالت جدید و 
همچنین راه حل های طراحی جسورانه برگرفته از کاوش های تجربی طراح و نیز به دنبال پاسخ گویی 

Modernist 1. نوین گرایی
2 Interior Decorators
3 Interior Design
4 Interior Architects
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به خواســته های مصرف کنندگان به حیات خود ادامه می دهد. همچنین تمام دست اندرکاران صنعت 
طراحی، قوانین اعمال شــده از سوی مسئولین و »مسائل سبز« )مسائل تأثیرگذار بر محیط زیست( را 
می پذیرند تا طبق رهنمودهایی عمل کنند که در آینده به نفع بشریت باشد و اشتباهات گذشته را جبران 
کند. مسئله ی دیگری که مطرح می گردد، نارضایتی بسیاری از کارفرمایان درمورد بی کفایتی بسیاری 
از دانش آموختگان دانشگاهی در کار حرفه ای و فاصله دروس دانشجویان از واقعیت است، دروسی که 

آنها را به اندازه کافی برای کار حرفه  ای آماده نمی کنند.

بخش دانشگاهی در رویارویی با دانشجویان وظیفه ی بسیار دشواری دارد. آنها از یک سو به استادان 
مجرب و مشــغول در حرفه برای تدریس و انتقال تجربیات با ارزششــان نیاز دارند و از سوی دیگر، 
نیازمند تعلیماتی هستند که ذهن دانشجویان را پرورش دهند و اکتشافی و خالق باشند. استادان تمام 
وقتی که دروس را مدیریت می  کنند، معموالً عضو کادر دانشــگاهی هستند و استادان مدعوی که به 
صــورت پاره وقت کار می کنند، رویکرد حرفه ای و عملی را در پیــش می  گیرند؛ چرا که آنها در کار 

حرفه ای نیز مشغول به کارند.

همچنین در ســال های اخیر شــاخه های جدیدی در این رشته شکل گرفته اند که برخی از آنها هنوز 
به صورت واحد در نیامده اند و به نظر تهدیدی برای تشخیص نقش حرفه ای طراح به حساب می آیند.

این رشته های جدید تحت عناوینی نظیر اندیشــمند طراحی5، دانشمند رفتاری6، تحلیل گر سیستم 7 
و روان شــناس اجتماعی8 قرار می گیرند. با وجود برخی کارهای ارزشمند که در این زمینه ها صورت 
گرفته اند، تأثیر بی مورد این رشــته ها به گونه ای است که نقش طراح را در اختیار خود می  گیرند. این 
رشــته ها به دلیل انتقاد از روشی که طراحان در گذشــته در آن زمان زیادی را صرف زیبایی شناسی 
می نمودند و کمتر به نیازهای کارفرما یا کاربر می  پرداختند، مورد اســتقبال صنعت قرار گرفته اند. لذا 
اینکه تحصیالت مالک قضاوت نیســت، نمی تواند صحت داشــته باشد؛ چرا که طراحان دانشگاهی 
می آموزند که چطور طراحی با زیبایی شناسی، کارکرد و فناوری تلفیق می شود و چقدر نیازهای کاربر، 
در درجه ی اول مهم اند. حتی دروس دانشگاهی جدیدی از قبیل طراحی خدمات9 پدیدار شده است که 

تعریف ذیل به آن اطالق می  شود: 
طراحی خدمات عبارت است از برنامه ریزی و سازماندهی افراد، فراهم نمودن زیرساخت ها، ارتباطات و بخش های 

عمده ی یک خدمت به منظور ارتقاء کیفیت آن و تعامل میان ارائه دهندگان خدمات و مشتریان.

وقتی صنعت ِ خدمات مورد بحث است، منظور هر نوع خدمتی است که مشتری هزینه آن را پرداخت 

5 Design Thinkers
6 Behavioural Scientists
7 Systems Analysts
8 Social Psychologists
9 Service Design



ی   
خل

ی دا
اح

طر
می 

هو
مف

ن 
نیا

    ب
     

  9

می نماید. این خدمات معموالً به هر دو بخش خصوصی و عمومی اشاره دارد و زمینه هایی را از قبیل 
حمل ونقل، تهیه ی غذا، فروشگاهی و هتل داری در     بر می  گیرد. تا جایی که می  دانیم این کار تا به حال 
در حیطه ی اختیارات طراحان معماری، طراحان صنعتی یا طراحان داخلی بوده اســت. به نظر می رسد 
مدیریت ارائه دهندگان خدمات از ســوی کارفرما به اندازه ی کافی در ارائه دستورالعمل های الزم به 
طراحان، خوب و هوشــیارانه عمل نکرده اســت و بنابراین این تمرکز فزاینده به عنوان حرکتی برای 
بهبود خدمات پدیدار گشــته است. به هرحال هر پیشرفت تازه ای که درصنعت رخ دهد، محتوای این 

کتاب هنوز هم باید کاربردی و مفید باشد.

تحصیــالت و آموزش طراحان داخلی هنوز هم به شــدت در سراســر جهان با هم متفاوت اســت 
)سازمان های عضو در پیوست فهرست شده اند(. به یمن وجود دانشگاه های خصوصی در اکثر کشورها 
که بر ســر به دست آوردن تقاضانامه های دانشــجویان خارجی، وام های تأمین بودجه یا مشارکت و 
همکاری بــا بنیادهای خارجی رقابت می کنند، آموزش عالی به تجارتی بزرگ در دنیا تبدیل شــده 
اســت. همه ی اینها به منظور افزایش درآمد دانشگاه مشــوق و نیز کمک به دانشگاه هایی با مهارت 
کمتر جهت بهتر بازی کردن در این میدان مسابقه و تبدیل شدن به سرشناسان جهانی آموزش عالی 
طراحی شده اند. پیامد منطقی این داستان همان طور که پیش تر اتفاق افتاده است، این است که عضو 
کوچک تر این شراکت آن قدر به خودی ِخود قدرتمند و مجهز خواهد شد که در آینده نیازی به خدمات 
دانشگاه های میزبان نخواهد داشت. پروفسور سر فرگوس میالر10 در سال 2013 در نامه ای درباره ی 
وضعیت آموزش عالی در بریتانیا به مجله ی تایمز چنین نوشت که بخشی از آن را نقل قول می کنیم: 
به نظر نمی رســد که بودجه ای برای انجام پژوهشی درخواست شود، بلکه پروژه های پژوهشی برای گرفتن بودجه 
طراحی شده اند. مدرسی که باید از طریق تدریس رضایت خاطرش را به دست آورد، اکنون در بهترین حالت، خطر 
تحقیر به عنوان عضو بدون پژوهش و در بدترین حالت، خطر اخراج شدن را به جان می خرد. سیستم فعلی نه تنها 

برای آموزش که برای خود پژوهش نیز به شدت مضر است.

و نقل قولی دیگر از مقاله ی ارائه شده توسط پاتریک هانای11 در گردهمایی مربوط به فضاهای داخلی 
در اسکاتلند در سال 2007: 

همان طور که همه می دانیم، نسبت تعداد دانشجویان به تعداد استادان به طور چشمگیری بیشتر شده است و این 
درحالی اســت که احتماالً در روش های ارائه خدماتمان ســخت گیرتر نیز شده باشیم؛ اگر بخواهیم صادق باشیم، 
حداقل در انگلســتان و ولز به دلیل افزایش فشــار کار به تعداد اندکی از اساتید برای تعداد زیادی از دانشجویان، 
شــاهد کاهش و از بین رفتن محتوا و مفهوم مطالب درسی بوده ایم. درحالی که فضای آتلیه های در دسترسمان نیز 

کمتر شده است.

10 Sir Fergus Millar
11 Patrick Hannay, A Regulated Irregularity, Paper at Interiors Forum Scotland, 2007.

این موضوع انگیزه اصلی مقاله »ناهمخوانی تنظیم شــده« پاتریک هانای است که در سال 2007 در گردهمایی درباره فضای داخلی در 
اسکاتلند ارائه شد. وی سابقاً مدیر برنامه ریزی درس معماری داخلی دانشگاه ولز در کاردیف بود و در حال حاضر سردبیر مجله تاچستون است.    
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طی سال ها، بودجه  های سازمانی به ضرر تحصیالت دانشجویان به مقدار زیادی کاهش یافته است. 
غم انگیزتر اینکه دنیای حرفه ای در مورد کیفیت تحصیالت فارغ التحصیالن انتظارات باالیی دارد اما 
به نظر نمی  رسد هیچ حرکت متقابلی از کمک مالی برای تأمین بودجه دروس طراحی ما وجود داشته 
باشد. بی شک در این رابطه انتظاراتی وجود دارد، نمونه ی بارز آن محوطه دانشگاهی جدید دانشکده 
راونس بورن است که مجاور با ورزشگاه آرنا 02 در جنوب شرقی لندن ساخته شده است. صرف نظر از 
منابع تأمین بودجه ی نهادی معمول، این دانشــکده می تواند بودجه ی خصوصی را از صنایع رسانه ای 
به دســت آورد که به آنهــا خدمات ارائه می  دهد. در بریتانیا گرایش های »هنر و طراحی« ســابقاً در 
دانشــکده های مستقل هنر تدریس می شدند و بسیاری از این دانشکده  ها در شهرستان هایی تأسیس 
شده بودند که دارای صنایع محلی با قابلیت حمایت از آنها بودند. به طور مثال، دانشگاه هنر و طراحی 
استافوردشایر از کارخانه  های سفال گری همان محل، دانشکده هنر ناتینگهام )دانشگاه ترنت ناتینگهام 
فعلی( از صنعت توردوزی و نساجی شهر ناتینگهام، دانشگاه استوربریج از صنعت شیشه سازی، دانشگاه 
منچســتر از صنعت پنبه، دانشگاه لستر از صنعت جوراب، دانشگاه بیرمنگام از صنعت کارهای فلزی، 
دانشکده هنرهای ویکمب )دانشگاه جدید باکینگهام شر فعلی( از صنعت مبلمان، دانشکده کیدرمینستر 
از صنعت فرش، دانشــگاه کاونتری از طراحی حمل ونقل )صنعت ماشین( و غیره حمایت می کردند. 
امروزه این چشــم انداز تغییر کرده و برخی از این صنایع در حال از بین رفتن است. درحالی که صنایع 

جدید به سبب انقالب دیجیتالی در حال ظهورند. 

هر فصل از این کتاب به یکی از هفت کانســپت از هشت کانســپت ذکر شده در مقدمه می پردازد. 
ترتیــب این مفاهیم قاعده ی خاصی ندارد، چرا کــه محدودیت برای اصل خالقیت که بدون کنترل 
یا طرح ریزی به وجود می آید، نتیجه خالف انتظار خواهد داشــت. این کتاب به عنوان راهنما در نظر 
گرفته شده است، لیکن امیدواریم بتواند الهام بخش نیز باشد. درباره ی اینکه کانسپت ها چگونه شکل 
گرفته اند، باید تأکید کنیم که فرایند طراحی یک فرایند کامالً خطی نیست، بلکه می تواند بنابر شرایط 
مختلف و یا حتی کم ارزش از این قاعده تخّطی نماید. این فرایند همان طور که باید غیرقابل پیش بینی 

نیز هست، چرا که خروجی آن نامشخص است، اما باید کشف شود و این یعنی نوآوری.

قســمت هیجان آور طراحی همین است: »هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست«. به نظر می رسد بخش 
اعظمی از طراحی های نامطلوب در این زمره قرار می گیرند و احتماالً ثمره روش هایی تکراری هستند 
آوردن منفعت مالی به قیمت از بین رفتن کیفیت است. بعدها در  که کانون توجه اصلی شــان به دست 
ایــن کتاب به دیدگاه طراحان در مورد راهکارها اشــاره خواهیم کرد که می تواند محرک اولیه برای 
ورود به مبحث فرایند طراحی باشــد. دیدگاه های فراوانی وجود دارند که به فضا یا استفاده از مصالح 
خاص یا شــیوه های دسترسی یا رنگ و نور و غیره پرداخته اند. این دیدگاه  ها به شکل گیری هر یک 
از کانســپت  های این کتاب کمک می کنند. این کتاب از تعاریف، پیشنهادات، طبقه بندی و تحلیل ها 
تشــکیل شده است و در برخی قسمت ها در جهت وضوح مطالب ارائه شده یا بیان موضوعات خاص، 
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نمونه هایی از محصوالت و یا فضاهای داخلی ارائه شــده اســت و نمودارها و تصاویری نیز به منظور 
کمک به شفافیت موضوع ترسیم گردیده اند.

کتاب »هفت مشعل معماری« جان راسکین در سال 1907 می تواند با هفت کانسپت این کتاب به طور 
تقریبی به شکل زیر تطبیق داده شود:

هفت كانسپت )این كتاب(هفت مشعل )راسكین(
گردش حرکت - راهنمایی مردمایثار - درباره ی بخشش

نورپردازی - روشن سازی مسیرحقیقت - صداقت
طراحی پالن - قویاً زایاقدرت - استعداد، مسئولیت

رنگزیبایـی
مصالح - یافتن و شکل دادن به آنزندگی - درباره ی مردم، احساس

ساخت وساز - بر اساس تجربه گذشتهخاطره - تاریخ، عادات
سه بعدی - ارائه به مشتریاطاعت - وظیفه
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