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مقدمٔه مترجم

با یاد او...

کتاب تحسین شــده  که در دســت داریــد ترجمه ای اســت از  کتابــی 
 Rethinking Design and Interiors: Human Beings in the“
که مدیریت  کان1، معمار و طراح  Built Environment” به قلم ساشی 
فدراســیون بین المللــی طراحان/معماران داخلــی2، اتحادیه بین المللی 
طراحی3، مدرســه طراحی پارســونز4 در نیویورک و شــرکت خود، ساشــی 

کارنامه دارد. کالکتیو5 را در  کان 
کهن ترین »ســرپناه«های انســانی آغاز  کتاب را با تامل در  کان این 
کیفیــِت »بودن« می پــردازد، در  کــرده، آنــگاه بــه رابطٔه بین ســکونت و 
کاوش می کنــد، نقش »طراحــی« را به دقت و با  معنــای دقیــق »درون« 
تعمق تعریف می کند و درنهایت خواننده را با دغدغه ای از جنس آینده 
روبه رو می کند. او در این ســیر از گذشــته دور تا آیندٔه نزدیک، طراحی را 
بســتری برای بقا و پیشــروی انســانیت می داند، از این رو ســعی دارد با 
کژفهمی ها نســبت به حرفٔه طراحی و به طور  نگاهی  علمی، بســیاری از 
کــرده و ســپس بــه اصــاح آنها  مشــخص طراحــی داخلــی را ریشــه یابی 
که طراح را مســئول ظاهرپردازی  بپردازد. شــاید تلقی رایج از این حرفه 

کان آنها را به چالش می کشد. که  می داند، در راس باورهایی است 
کان در این کتاب با تعریف دقیق پیشینه و جایگاه امروزی طراحی 
در فضاهای داخلی توضیح می دهد که چگونه هنر، علم و فناوری باید 
در هم آمیزند تا محیط های داخلی مناســب برای زندگی بشر در امروز و 
آینده ســاخته شــوند. او در تشــریح این موضوع از رهگذر تاریخ، فلســفه 
کتاب بنیان های علمی و ظرفیت های  و روانشناســی عبور می کند. این 
پژوهشی حوزٔه طراحی فضاهای داخلی را بیش از پیش معرفی می کند. 
از این رو می تواند ســنگ بنای نظری مناســبی برای مطالعات جدی در 

این حوزه، به ویژه در دوره های تحصیات تکمیلی باشد.
کتاب تاش شــده اســت در عین وفــاداری به متن  در ترجمــٔه ایــن 
اصلــی، روان بــودن و اســتفاده از ســاختارهای زبانــی صحیــح و ســاده 

1- Shashi Caan
2- IFI: International Federation of 
Interior Architects/ Designers
3- IDA: International Design 
Associates
4- Parsons
5- Shashi Caan Collective
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که جنس عمــده مطالب  مدنظــر باشــد. با این حــال باید توجه داشــت 
گاهی چندباره به  کــه خوانندٔه باید با دقت و تمرکــز و  گونه ای اســت  به 
کلمات و اصطاحاتی  مطالعه بپردازد تا عمق مطلب بر او نمایان شود. 
کــه پــس از ترجمه نیــاز به توضیح بیشــتر داشــته اند در پانویس توضیح 
داده شــده اند، همچنین نوشــتار التین اســامی )مگر اســامی مورد اشاره 
در پی نوشــت هــر فصل( در پانویس آمده اند. امــا الزم می بینم در اینجا 

کنم: مطالبی راجع به ترجمٔه چند واژه خاص و پرتکرار بیان 
واژٔه طراحی در زبان فارسی هم در برابر design استفاده شده است 
که تفــاوت بین design و  و هــم در برابــر drawing. این در حالی اســت 
drawing بســیار زیــاد اســت و اســتفاده از یــک واژه بــرای هــر دوی آنها 
مشــکات زیادی به همراه داشــته و دارد. فرشید مثقالی، هنرمند شهیر 
گرافیک، در مقاله ای مربوط به ســال 1386 در شماره 19 مجله  عرصٔه 
که بهتر  کــرد  »حرفــه، هنرمنــد« ضمن تشــریح دالیل مفصل خود اعام 
کــرد. به تازگی در عرصــه ای دیگر،  اســت design را بــه دیزایــن ترجمه 
کتابی منتشــر شــده اســت با نام »دانشنامه دیزاین«  طراحی محصول، 
کلمــٔه »دیزاین« در  کــه مترجمــان محتــرم نیز با ذکــر دالیلــی مشــابه، از 
کرده انــد. وقتــی ایــن موضــوع را نــزد اســتادم  برابــر design اســتفاده 
فریدون کســرایی -ســایه اش مانا- مطرح کردم، ایشان واژه »دیسش« 
کــه آهنگــش بی شــباهت بــه دیزایــن نیســت و از  را پیشــنهاد فرمودنــد 
که در لغت نامه دهخدا معانی شبیه، مانند،  »دیس« مشتق شده است 
نما و نشان و رنگ برایش آورده شده است. به هر روی من این پیشینه 
را و این پیشــنهاد را برای بررســی بیشــتر به دیگر متخصصان دیزاین و 
کرده  متخصصان اتیمولوژی می رســانم تا در این دو امدادی نقش ایفا 
کلمه design یافته یا ساخته  باشم تا شاید روزی معادل مناسبی برای 
کتاب نیــز در ابتدا قصد داشــتم از  شــود. بــا ایــن تفاصیل، در مــورد این 
کنم، اما با توصیه و توضیحات ناشــر محترم از  واژٔه »دیزاین« اســتفاده 
گرفت.  کار صرف نظر شد و واژٔه رایج »طراحی« مورد استفاده قرار  این 
واژٔه  کــه  کــرده ام  اســتفاده  ســاختمایه  واژٔه  از   material برابــر  در 
گرفتــه ام. واژٔه مصالح معادل  کریــم پیرنیا وام  گویایی اســت و از اســتاد 
کــه  بســیار رایجــی بــرای material اســت، امــا معــادل دقیقــی نیســت 
کاربســت های دیگــری هــم دارد، مثــل »مصالــح کشــور« و درواقع جمع 

مصلحت است.
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کــرده ام. بهباشــی  اســتفاده  واژٔه بهباشــی  از   wellbeing برابــر  در 
کتــاب بــه آن پرداخته شــده و درواقع  کــه بارهــا در این  مفهومــی اســت 
گرچــه در  کــه ا از موضوعــات اصلــی آن بــه حســاب می آیــد. مفهومــی 
ادبیات معماری چندان رایج نیســت، اما در ادبیات دانشــگاهی رشــتٔه 
روانشناســی پرکاربــرد اســت و در ایــران بــا همیــن واژه، یعنــی بهباشــی 

ترجمه و شناخته شده است.
گویــا نیســت و بیشــتر مــا از  فیزیولــوژی واژٔه پرکاربــردی اســت، امــا 
کارکــرد موجــودات  گاهیــم. physiology علــم  بررســی  معنــای آن ناآ
زنــده و اندام هــای آنها اســت و معادل فارســی که برای آن مطرح شــده 
» تنکردشناســی« اســت. در نــگاه اول واژٔه غریبــی بــه نظر می رســد، اما 
کارکرد تن« اشــاره دارد و  که به »شــناخت  که شــویم، درمی یابیم  دقیق 

می تواند معادل مناسبی باشد. 
و نکته ای دربارٔه تلفظ نام نویسنده کتاب: ساشی کان. Shashi در 
 به  زبان هندی )او اصالت هندی دارد( شاشــی تلفظ می شــود و احتمااًل
همین دلیل در متون پیش تر منتشــر شــده در ایران از تلفظ »شاشــی« یا 
کان« معرفی می کند  »ششی« استفاده شده است، اما او خود را »ساشی 
و در جامعه معماری آمریکا نیز با همین تلفظ شناخته می شود و در این 

کتاب نیز از همین تلفظ استفاده شد.
در پایان حتمًا باید قدردان باشم: 

کــه در ترجمٔه بخشــی از متن هــای تاریخی با او مشــورت  مرضیــه فــاح 
کرد؛ حسین  کامپیوتری  که دست نوشــته ها را تایپ  کردم؛ بتول خدری 
که  کبر( دبســتانی  قمچیلــی به خاطــر رفاقت و همراهــی اش و محمد )ا
همــواره راهنمایی صبور اســت. همچنین باید از جناب مهدی آتشــی و 
کنم. پیشنهادات  همکاران شــان در انتشارات »کتابکده کسری« تشکر 

ایشان  و دقت شان در بازخوانی متن، سازنده بود. 
از خوانندگان فرهیخته می خواهم ایرادات و اشتباهات احتمالی و 
گفتگو جاری باشد و »چراغ  کنند تا این  پیشنهادات خود را با ما مطرح 

رابطه« روشن. 

محمد رضائی
مدرس معماری داخلی دانشگاه هنر
زمستان 1398
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که همــٔه حرفه ها و  امــروزه بر هیچ فرد هوشــیاری پوشــیده نیســت 
که در قرون پیشــین ابداع شــده  همٔه روندها در بحرانند. رویکردهایی 
و ســپس بــه بلــوغ رســیدند، ناامیدوارانه تاریخ گذشــته به نظر می رســند 
کــه مــا هنــوز بــرای رویارویی با ایــن بحران  و همــٔه نشــانه ها می گوینــد 
آمــاده نشــده ایم. در بســیاری از بخش هــای جهــان صنعتــی، ذهنیــت 
اصاِح ســریع، بر رویکردهایی نظام مند و ســنجیده که ممکن اســت به 
سیاست های بلند مدت و سازگار با دموکراسی منجر شوند سایه انداخته 
کارآمدی را به درجات بحرانی می رســاند این اســت  اســت. آنچه این نا
که گردش ســریع ســرمایه  که ما در یک اقتصاد جهانی فعالیت می کنیم 
مشخصٔه آن است؛ حال آنکه در دنیای واقعی، مردم -باهمٔه نیازهای 

محلی، دانش و منابعشان-  رها شده اند تا از پس خود برآیند. 
برای فهم این بستر جدید، باید دامنٔه تفکرمان را گسترش دهیم تا 
شــامل اصلی ترین نیازهای زمانه مان شود: آسیب های زیست محیطی 
و  انبــوه،  و  ســریع  جهانــی  ارتباطــات  دنیــا،  درکل  فاجعه بــار  و  شــدید 
نوآوری های فناورانٔه بی سابقه که زندگی را تغییر می دهند. این تحوالت 
کــه در هــر مقیــاس، هــر فرهنــگ و هــر موقعیــت جغرافیایی  می طلبنــد 
عمــل  آن  طراحــی،  بیندیشــیم.  دنیایمــان  دربــارٔه  تــازه ای  روش  بــه 
متفکرانٔه انســانی که به همٔه فرهنگ ها شــکل می دهد، همچون دیگر 
مشغولیت ها باید از نو طرح ریزی شود تا پذیرای تفکر سامانه ای1 شود.
که در دســت دارید مســیر طراحی فضاهای داخلی در دنیای  کتابی 
پیچیــدٔه جدیدمــان را نشــان می دهــد و شــما را بــه شــیرجه ای عمیــق 
کــه انســانیت ما را شــکل می دهنــد، فــرا می خواند.  بــه درون هرآنچــه 
ایــن  از  یکــی  داخلــی-  مــا -فضاهــای  دربرگیرنده هــای  نزدیک تریــن 
کتشــاف رابطــٔه عمیــق و در حــال نمــو مــا بــا  کتــاب بــه ا چیزهاســت. 
اتاق هایمــان می پــردازد؛ خــواه اتاق هایی در خانه هایمــان یا در فضای 
کــه بیشــتر روز ها و شــب ها را در آنهــا می گذرانیــم. این  داخلــی دیگــری 
رابطــه ی صمیمــی را از غــار، جایی که انســان های نخســتین برای فرار 
که  از خطــر بــه آن پناه می بردند تا ســاختمان های اداری مرتفع، جایی 

که بــر چگونگی  کل نگــر اســت  1- تحلیلــی 
رابطــٔه اجــزای به هم پیوســته یک ســامانه 
کارکرد آن سامانه در بستری  )سیســتم( و بر 

از سامانه های بزرگ تر، متمرکز است.-م.
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دادوستدهای الکترونیکی نامرئی را در فضاهای ارگونومیک و پیچیدٔه 
آنها انجام می دهیم، ردیابی می کند.

به نظر می رسد در مسیر تدریجی از غار به ادارات مدرن، بسیاری از 
چیزها که در ساخت انسانیت ما سهیم هستند را فراموش کرده ایم: نیاز 
که در این  اولیه ما به سرپناه؛ به بهباشی و به تعامل اجتماعی. آن طور 
کتاب خواهید دانست، دانشمندان علوم اجتماعی در حال مطالعٔه هریک 
از این موضوعات و بسیاری موضوعات زیر مجموعه ازطریق مشاهده، 
کنون این رویکــرد علمی باید  مستندســازی و تحلیــل بــوده و هســتند. ا
پایٔه تفکر طراحانه باشــد. هنر )زیبایی، احســاس، شــهود( در فضاهای 
داخلــی بــه بنیــان علمی )مشــاهده، پژوهــش، تحلیل( نیازمند اســت.
بــه مــوازات توســعٔه اســتانداردهای همیشــه در حــال صعــود حرفه 
در زمینــه تأثیــرات زیســت محیطی -از طریق اســتفاده از مصالح ســالم 
غیرســمی- باید در زمینه پژوهش در رفتار و احســاس، آسایش و تجربه 
گرچــه طراحــان فضاهــای داخلــی می توانند بر  کــرد. ا نیــز بســیار تاش 
کنند، شهودشــان این  کید  ماحظــات زیســت محیطی طرح هایشــان تأ
کمینســتر فولر1  که با کل نگر یا آن طور  کافی نمی داند. طراحی  رویکرد را 
می گفــت تفکر ســامانه ای، به همٔه حواس ما )بویایی، شــنوایی، حس 
دمــا،  المســه( و همچنیــن محیط طبیعی و طراحی شــدٔه پشــتیبان آنها 

توجه می کند.
که درآن خواهید دید   شــما درآســتانٔه سفری شــگفت انگیز هســتید 
کنان فضاهــای داخلی،  چگونــه هنر و علــم می توانند برای منفعت ســا
کرده ایــم و برای حرفه ای  که همٔه ما در آن رشــد  بــرای  محیــط طبیعی 
کــه فضــای داخلی را خلــق می کند، درکنــار یکدیگر قرار بگیرنــد. در این 
کرامت و  روند شما خود را با حاالت انسانی ابتدایی همچون اطمینان، 

کرد. رضایتمندی دوباره آشنا خواهید 

سوزان اس. زنازی 2
سردبیر مجله متروپلیس3 
سپتامبر 2010

1- Buckminster Fuller
2- Susan S. Szenasy 
3- Metropolis
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در  کافــی  انــدازٔه  بــه  داخلــی  فضاهــای  طراحــی  در  حرفه منــدان 
چیســتِی حقیقت رشــته ی خود پرســش نمی کنند؛ در مقیاسی بزرگ تر، 
دربــارٔه چگونگــی برداشــت عموم مــردم از آنچه انجــام می دهند، تأمل 
کــه بــه دقــت پــرورش داده انــد را بــه کار  نمی کننــد. آنهــا مهارت هایــی 
کرده و  که درگیرش هســتند را به ســرعت حــل  می گیرنــد؛ مســئله هایی 
گر با افراد  از دیدن رضایتمندی مشــتریان احســاس لذت می کنند. امــا ا
که با هدف خلق محیط های معنادار طراحی می آموزند  جوان متفکری 
که من به عنوان مدیرگروه مدسٔه جدید طراحی  وقت بگذرانید، آن طور 
که آنها  پارسونز در نیویورک چنین می کنم، به سرعت متوجه می شوید 
به دنبــال تعریفی جامع تر از این تخصص هســتند. این تخصص دقیقًا 
چگونه به دیگر شاخه های طراحی مرتبط می شود و ویژگی منحصربه فرد 
آن چیســت؟ چــرا مــا بــرای فضــای داخلــی بــه طراحــی نیــاز داریــم؟
کــه در معمــاری، طراحــی صنعتــی و طراحــی  به عنــوان شــخصی 
داخلــی آمــوزش دیــده ام، به خوبــی همــٔه این رشــته ها را می شناســم و 
می دانــم که همٔه شــاخه های طراحــی در مرکز خــود دارای مهارت های 
کــه  گاهــم  این حــال بــر ایــن حقیقــت آ خــاص مشــترکی هســتند؛ امــا با
موضوعاتشــان لزومــًا قابل تعویــض بــا یکدیگــر نیســتند. بلــه، معماران 
هنگام طراحی ساختمان ها با احجام درونی سروکار دارند و به این فکر 
که چگونه شــکل فضاها بر اســتفاده کنندگان تأثیــر می گذارد و  می کننــد 
طراحان صنعتی به آسایش و نیازهای عملکردی اشخاصی که در حین 
کار یا ســفر ساعت ها روی یک صندلی خواهند نشست و آنچه پیرامون 
ایــن محصــوالت اســت فکــر می کننــد. طراحــان متخصــص فضاهــای 
کن  شده و آنها  داخلی به این فکر می کنند که مردم چگونه در فضاها سا
کــه چگونه با چیدمان اشــیاء،  را تجربــه می کننــد؛ بــه این فکر می کنند 
که ما را قادر ســازند فردیت خود و چگونگی  فضاها را به نحوی پرکنند 
کیفیت های  ارتباط خود با سایرین را بشناسیم. آنها همچنین بسیاری 
که باعث موفقیت ما از طریق موفقیت  ناملموس دیگر را خلق می کنند 
محیط مــان می شــود. ایــن تنهــا بــه فضاهــای منفــرد )در هــر مقیاس( 

مقدمه
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محدود نمی شــود، بلکه روایت تجربه ی خلق شده در عبور بین احجام 
به هم پیوســته )با یا بدون ســقف و دیوار واقعی( را نیز شــامل می شود. 
کیفیت های انتزاعی در شــکل دادن به این فضای منفی یا تهی،  فهــم 
در قلــب طراحــی داخلــی جــای دارد. همــٔه ایــن اجــزاء پیچیــده باید در 

گیرد.  کلیتی منسجم شکل  کنارهم بنشینند تا 
کــه در آنهــا زندگی می کنیــم در طبیعت  شــکل دادن بــه فضاهایی 
کــه برای نخســتین بــار خوابیدن زیر آســمان را  انســان اســت. از زمانــی 
بــه مقصــد ســرپناه هایی بــا دیوار و ســقف تــرک کردیم، به دســت کاری 
کــردن اجــزاء بــا هدف  در محیــط پیرامونمــان بــا شــکل دادن و ســازگار 
کیفیــت زندگــی پرداختیــم. بنابراین، فضــای داخلــی و طراحی  بهبــود 
گونه دارد. فضاهای داخلی  کیســتی ما به عنوان یک  ارتباط نزدیکی با 
بــه شــیوه ای متفاوت از هر رشــتٔه دیگــری، به دقت احســاس و رفتار ما 
انســان ها را در جهان مصنوع تعریف می کنند. این پاســخ، دانشجویاِن 
کــه متغیرهای رشــته ی  مــرا اقنــاع نکــرد. آنهــا به پاســخی نیاز داشــتند 
کرده انــد، یعنــی طراحــی  کــه انتخــاب  دانشــگاهی و متعاقبــًا حرفــه ای 

کند. داخلی را واضح تر و بهتر تعریف 
بعد از ترک ِسمت خود در پارسونز، با هدف پیگیری مسئولیت های 
بین المللی شــرکتم و پذیرش ریاســت فدراســیون بین المللــی معماران/ 
طراحان داخلی، رفته رفته متوجه شدم موضوع بسیار بزرگ تری مطرح 
است: ما درعین عدم درک جایگاه امروزی طراحی در فضاهای داخلی، 
که  گــذار از تحــوالت اجتماعــی و جهانــِی شــگفت آوری هســتیم  درحال 
تأثیــر عمیقــی بر چگونه زیســتن ما دارند. تأثیری عمیــق بر مکان هایی 
کــه بیشــتر عمرمــان را در آنهــا می گذرانیــم: فضــای داخلی و بــه تبع آن 
طراحــی. مــا برای زنــده ماندن روی ســیاره ای می جنگیــم که موفقیت 
کوسیســتم هایش را از تعــادل  گونــه، ا بیش ازحدمــان به عنــوان یــک 
کــرده اســت. با تقا بــرای اســکان جمعیــت رو بــه فزونی مان در  خــارج 
شهرها و ساختمان هایی که روزبه روز فشرده تر می شوند، بیشتر و بیشتر 
کن ســازه هایی  شهرنشــین می شــویم. در آینــده ای نــه چندان دور، ســا
کــه از اجتماعــات و محله هایــی  چنــان پیچیــده و بــزرگ خواهیــم شــد 
کامل تشــکیل شــده اند. این گونه با چالش هایی تازه در خلق فضاهای 
یاد آوریم که چرا در  داخلی روبه رو خواهیم شــد. مجبور خواهیم شــد به 
کردیم: برای بهبود شرایط انسانی و  نخســتین مکان شــروع به طراحی 
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تأمین میزانی از آسایش جسمانی و روانی. این رشته در مواجهه با همٔه 
آن چالش ها، چگونه خواهد شد؟ 

ما در لحظه ای حیاتی در تاریخ جهان و در ســیر تکامل شــاخه های 
طراحی هســتیم. این شــاخه ها برای پاســخ به چالش های پیِش رو به 
بنیان هــای قوی تــری نیاز دارند و این خود نیازمند توســعٔه درک علمی 
از چگونگی تأثیر فضاهای مصنوع بر ماســت. طراحی فضاهای داخلی 
شــامل درگیری و مسئولیت پذیری بسیار بیشتری در اقدامات محیطی 
که طراحــی فضاهای  و اجتماعی مــان خواهــد بــود و بایــد مطمئن شــد 
کتاب  داخلی هم در دانشــگاه و هم در حرفه نهادینه شــده اســت. این 
کــه چگونگــی رشــد ایــن حرفــه بــه وضع امــروزی و  دنبــال آن اســت  به 
کند. همچنین  که هســت را بیان  گونه ای  ک این رشــته به  چرایی ادرا
به لزوم تغییر آن، به وسیلٔه گردآوری داده های پدیدارشناسانه و حسی، 
و لــزوم کســب فهم عمیق تر از رفتار انســانی و چگونگــی تأثیرپذیری آن 
کــه بتوانیم کمیــت و کیفیت  از زبــان طراحــی اشــاره می کنــد. هنگامــی 
تجربٔه انسان از اشیاء و فضاها را بسنجیم، می توانیم این دانش نوین 
طراحــی را بــا روندهــای طراحانه و آموزشــی تطبیق دهیــم. این دانش 
نویــن درنهایت به پرورش درک و رابطٔه عمیق تر بین محیط مصنوع و 
کنان آن خواهد انجامید؛ منجر به بهباشــِی بیشــتر شده و پیشرفت  ســا

انسان را تسهیل می کند. 
نیــاز بــه ایــن پژوهــش در طراحــی، محدود به شــاخه ای خــاص از 
که  طراحی نمی شــود بلکه بخشــی از زبان مشترکی را شــکل خواهد داد 
گســترش فعالیت هــای مشــارکتی در عین تخصصی تر شــدن هر  باعــث 
یک از رشــته ها می شــود. اما در میان همٔه رشــته های طراحی، طراحی 
فضاهای داخلی نقش راهبرانه و مهمی در گســترش هســتٔه این دانش 
کنون و همیشــه نیاز اولیٔه ما به ســرپناه  برعهده دارد. فضاهای داخلی ا
گــره خورده اســت و  گذشــته اش  کرده انــد. آینــدٔه بشــریت بــه  را تأمیــن 
کــه در چگونگــی  تاریــخ ایــن گذشــته نــه در دوره هــای سبک شناســانه 
که از درون مــا می آید و  ســیر تکامل ما انســان ها بیان می شــود؛ چیــزی 
بنابراین طراحی باید از درون بجوشد تا دنیای مصنوع آینده، پاسخگو 

و مسئولیت پذیر، تصور و ساخته شود.
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