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مقدمۀ مترجم

مبانی طراحی سهبعدی و فرم و فضا از جمله مهمترین و پایهایترین مباحث آموزشی
برای تمام دانشجویان و عالقهمندانی است که در کلیۀ زمینههای طراحی سهبعدی
نظیر گرایشهای مرتبط با طراحی صنعتی (طراحی محصول ،طراحی خودرو ،طراحی
مبلمان ،طراحی جواهرات ،طراحی بستهبندی و  ،)...معماری ،معماری داخلی
و دکوراسیون ،مجسمهسازی ،صنایع دستی و  ...به امر تحصیل و آموزش اشتغال
دارند .میتوان اذعان داشت که بدون آموزش صحیح و کسب درک و مهارت کافی در
خصوص مبانی طراحی سهبعدی و فرم و فضا و نحوۀ ارتباط و تعامل آنها با یکدیگر،
مراحل آموزشی رشتههای مذکور کامل نخواهد بود.
روو ینا ر ید کاستلو بیش از نیمقرن در امر آموزش مبانی ارتباطات بصری سهبعدی
و فرم و فضا فعالیت داشت .او از بنیانگذاران رشتۀ طراحی صنعتی در دانشگاههای
امریکا است .به عالوه ،از عامالن اصلی تهیه و تدوین اولین برنامۀ جامع آموزشی
مبانی ارتباطات بصری سهبعدی و فرم و فضا است که به طور گسترده در دانشگاهها و

مرا کز آموزش هنر و طراحی امریکا و سراسر جهان مورد تقلید و الگوبرداری قرار گرفت.

کتاب پیش رو تالش شا گردان بیشمار ایشان به منظور زنده نگهداشتن یاد

و خاطرۀ و ی و نیز جاودان ساختن برنامۀ آموزشی است که او بنیان نهاد و در طی
نیمقرن در تکمیل و آموزش آن کوشید .شیوۀ آموزشی که در این کتاب ارائه گردیده
است هماکنون جزو دروس اصلی مبانی طراحی سهبعدی برای دانشجویان طراحی
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صنعتی ،طراحی داخلی و معماری در بسیاری از دانشگاهها در امریکا و سایر نقاط
جهان است.
این کتاب تا کنون به چهار زبان اسپانیایی ،ژاپنی ،چینی و کرهای ترجمه گردیده

و مورد استقبال فراوان قرار گرفته است .مترجم امیدوار است که ترجمۀ فارسی این
کتاب ارزشمند با توجه به کمبود منابع تخصصی هدفمند و قابل اعتماد علمی و
آموزشی در خصوص مبانی طراحی سهبعدی و فرم و فضا ،گام مفیدی در جهت
تقویت بنیۀ علمی دانشجویان و سایر عالقهمندان رشتههای مرتبط باشد .الزم به
ً
توضیح است با توجه به تخصصی و بعضا تازه بودن مباحث ،در ترجمۀ این کتاب
ً
صرفا به متن اصلی ا کتفا نگردیده است و برای درک صحیح فرایندهای ارائهشده،
مطالعات و جستوجوهای وسیعی صورت گرفته که به برخی از آنها در خالل کتاب
اشاره گردیده است.
مطالعۀ این کتاب به منظور کسب درک صحیح از مفاهیم و مبانی ارتباطات
بصری سهبعدی و فرم و فضا به تمام دانشجویان و هنرمندان درگیر با فرایندهای
طراحی سهبعدی بهویژه دانشجویان طراحی صنعتی ،معماری ،معماری داخلی،
صنایع دستی و مجسمهسازی توصیه میشود.

پیشگفتارها
پائوال آنتونلی
(مدیر معماری و طراحی ،موزۀ هنر مدرن نیویورک)
زیبایی ناب و خالص امریکایی

ً
بعد از چندین دهه سوءظن ایدئولوژ یک ،اکنون میتوانیم کلمۀ «زیبایی »1را مجددا با
اطمینان خاطر به کار ببریم .با این تفاوت که اکنون این زیبایی از نوع دیگری است
که انسانی ،درو نماندگار 2و جهانشمول گردیده و همگان اذعان دارند که در چشمان
میلیونها بیننده جای دارد .شعار «زیبایی ناب و خالص باید هدف غایی تمدن
باشد» از روو ینا ر ید کاستلو که اصل واالی زیبایی را با صفات و مشخصههایی نظیر
«ناب» و «خالص» مؤکد میسازد و آن را مسئولیت در برابر انسانها میداند ،پژوا ک
رسالتی اجتماعی است که چندین قرن قدمت دارد .در فلسفۀ او ،زیبایی وضعیتی

برتر است که وصول به آن از طریق پشتکار فراوان و زدودن تدر یجی زوائد و ناخالصیها
است و فقط افراد ممتازی که بتوانند تمام زندگی خویش را وقف آن کنند ،قادر
خواهند بود به آن دست پیدا کنند .آشنایی با نظرات خانم کاستلو همانند غوطهوری
در دورانی قدیمیتر است ،یعنی زمانی که طبقۀ ممتازی از نخبگان جامعه وظیفه
داشتند زیبایی را تولید کنند و آن را در دسترس تودهها قرار دهند.
وضوح نکات اصلی دیدگاه او ،هم از جنبۀ فکری و هم از جنبۀ فرمی ،ویژگی
بارز طراحی امریکایی است .طراحی امریکایی نظیر غالب شاخصههای فرهنگ
1. beauty
2. immanent
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ً
امریکایی ،دائما بین عوامزدگی 1و نخبهساالری 2یا به بیان دیگر بین زیبایی انقالبی و
تاپ ِرو ر 3و منحصربهفرد بودن
سودمندی و در دسترس بودن محصوالتی نظیر محصوالت ِ
انحصاری مبلمان مارسل بروئر 4در نوسان بوده است .اما هر دوی این غایتها مبین
طراحی یک نشان تجاری باشد و خواه طراحی بیعیب و
کمال طراحی هستند ،خواه
ِ
نقص کوچکترین جزئیات یک محصول .نگاهی به مسیر طوالنی دستیابی به طراحی

صحیح در امریکا ،این دوگانگی را بهخوبی آشکار میسازد که میتوان گفت محصول
جانبی سیستم طبقاتی قدرتمند اجتماعی در کشور امریکا است.
اندیشمندان پستمدرنی نظیر پدرو آلمودوار ،5بتسی جانسون 6و ژاک دریدا 7به ما
ً
آموختهاند که زیبایی کال امری است مبتنی بر قصد و نیت ،نوبودن ،ترکیب و نگرش
که به طور قطع در قالب مفاهیم تقلیلدهندهای نظیر تجانس صوری نمیگنجد .رهایی
از قید و بند مفهوم کهنه و قدیمی «زیبایی مطلق» 8یکی از بزرگترین دستاوردهای
مطلوب «دموکراسی در سبک» یکی از مضامین تکرارشونده در
قرن بیستم است .کمال
ِ

معماری و طراحی است .زیبایی امروزه واژهای است که در رشتههای گونا گون هنری
نظیر طراحی ،معماری و طراحی شهری به یک اندازه به مفاهیمی مانند ترکیببندی و
شخصیت اشاره دارد .موسیقی هیپ ـــ هاپ 9ـــــ آنگونه که امروزه هست ـ ـ ـ با جمعآوری
ً
نمونههایی از قطعات موسیقی موجود یا قبال اجراشده و پوشاندن جامۀ نو و جلوهای
شگفتانگیز بر آنها پارادایم دستورالعمل تولید زیبایی در دوران معاصر است که بر
مبنای تلفیق و استعداد شخصی امکان بروز یافته است .همانند موسیقی ،طراحی
مد نیز نمودار موفقی از فردگرایی دموکراتیک است که نتیجۀ نهایی آن «سبک» نامیده
1. Populism
2. elitism

 :Tupperware .3نام تجاری محصوالت و ظروف پالستیکی سودمند و کارآمد برای منزل و آشپزخانه که برای
اولین بار در سال  1946به همت  Earl Silas Tupperبه بازار ارائه شد .ـــ ـ م.
ً
 :Marcel Lajos Breuer .4معمار و طراح مبلمان اصالتا مجارستانی و از سردمداران مدرنیسم .ـــ ـ م.
5. Pedro Almodovar
6. Betsey Johnson
7. Jacques Derrida
8. Absolute Beaty
9. Hip-hop
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میشود .طراحی مد نشان میدهد که امروزه زیبایی با مصادیق ذوق و سالیق فردی
درهمآمیخته است و اشخاص میتوانند نقش خالقین و داوران اثر را پیدا کنند و پیدا
نیز کردهاند.
اما در اوایل قرن نوزدهم امریکا هنوز از لحاظ روانشناختی مستعمرۀ اروپا تلقی
میشد و سعی داشت با فرهیختگی اشرافیت ارو پا رقابت کند .مبلمان برای طبقۀ
مرفه از ارو پا وارد میشد .طبقۀ متوسط که در اشتیاق تجمالت آرمانی و شیوۀ زندگی
آنها بود ،نمونههای تقلیدی را که از روی اصل تولید شده بودند میخرید .طراحان
پیشرو ی قرن نوزدهم ،برای اولین بار نمونههایی از طراحی مدرن امریکایی را به نمایش
گذاشتند .در طراحی مبلمان و معماری داخلی آنها میتوان شاهد متانت و صداقتی
بود که نمودار صریح شرایطی است که آنها را ایجاد کرده است .از مواد به گونهای

هماهنگ و متناسب با امکانات آنها استفاده شده است .تار یخدان طراحی امریکا
آرتور پولوس 1از آن با عنوان «اصل زیبایی که به طور طبیعی منتج از ظرافتهای
عملکردگرایانه است» یاد کرده است .اصلی که امروزه نیز بسیاری آن را معیار خوب
بودن طراحی میدانند.
پس از ارائۀ مدل مشهور  Tهنری فورد 2در دهۀ بیست میالدی به عنوان یک آغاز،
در دهۀ پنجاه میالدی بود که مردم امریکا به این طرز تفکر [طراحی خوب] عالقه نشان
دادند و جذب آن شدند .یعنی سالهایی که ظرفیتهای صنایع نظامی که پس از
پایان جنگ بدون استفاده مانده بود به همت طراحان برجستهای نظیر چارلز و ِر ی

ایمز 3و سایر مهندسان گمنام جهت مصارف غیرنظامی و به منظور مصارف خانگی
ً
مورد بهرهبرداری قرار گرفت .این اقدامات نویدبخش دنیایی کامال نو ،پا کیزه ،کارآمد و
راحتتر برای طبقۀ اجتماعی متوسط در حال رشد و شکوفایی آن دوران بود.
معماری تجمال تی سواحل شرقی که سردمداران آن موزۀ هنر مدرن و دانشگاه
هاروارد بودند ،افالطونوار آغوش گرم خویش را بر روی اندیشههای متفکران مهاجری
نظیر والتر گروپیوس 4و میس واندرروهه 5گشود و پذیرای آنان شد .طراحی و معماری
1. Arthur Pulos

 .2هر رنگی برای خودرو مجاز است ،تا زمانی که آن رنگ مشکی باشد .ـــــ م.
5. Mies Van Der Rohe

4. Walter Gropius

3. Charles and Ray Eames
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نوین نیز که «برای زندگی مدرن» از سمت غرب و نیمۀ غربی کشور و از دل اقتصاد
متولد شده بود ،اکنون مراحل تئور یک را پشت سر نهاده بود و گام در عرصۀ آزمون
عملی مینهاد .آنها مظاهر شعور و ایدئالیسم امریکایی به حساب میآمدند.
در آن زمان خانم کاستلو هنوز در حال مطالعۀ انوا ع زیبایی مطلق ،تجریدی و
الهی ،و زیبایی مدنظر نیچه 1و پیروانش در مدرنیتۀ ارو پایی بود .او در یافت که دیگر
نمیتوان ایدئالهای این مدرنیتۀ ارو پایی را به صورت خام و اولیه به جامعۀ امریکا
وارد کرد .او در طی دوران حرفهای پر شور خویش به عنوان یک استاد و به عنوان
گامهای آغازین در مسیر دموکراتیک خویش ،تصوری شفاف و خالص از مفهوم واالیی
و راه رسیدن به آن برای دانشجویان خویش ترسیم کرد .او قدرت ،جسارت و ارادۀ
انتخاب راههای صحیح آینده ،برای غنا بخشیدن به جوهرۀ اصیل فرهنگ امریکایی
و رها ساختن آن از قید نفوذ الگوی ارو پایی را در آنها ایجاد کرد.

1. Nietzsche
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ِامیلیو آمباز

1

(طراح و معمار ،مدیر سابق معماری و طراحی ،موزۀ هنر مدرن نیویورک)

ً
مایۀ بسی تأسف است که شخصا هرگز توفیق مالقات با خانم روو ینا رید کاستلو را
پیدا نکردم .لیکن با مطالعۀ اظهارات شا گردان ایشان میتوانم بگویم که او استادی
بسیار تأثیرگذار بوده است .من با جرئت میتوانم وی را معلمی مسحورکننده بنامم.
آشکار است که او با چه متانت و احترامی پذیرای نظرات و تخیالت دانشجویانش
ً
بوده است تا فرصت را برای شکوفاسازی قوۀ ابتکار و خالقیتی که احتماال در آنها
وجود داشته است فراهم بیاورد .او هم زمین و هم باران بوده است.
میتوانم او را در حال مطالعۀ طرح خام پیشنهادی یک دانشجو تصور کنم که
کاه را از دانه جدا میکند و دانشجوی خویش را برای مشارکت در فرایندی جادویی
ترغیب مینماید تا به واسطۀ آن بتواند آن دانه را به گیاهی بالنده که استعداد آن را
ً
دارد تبدیلکند .او با کمک مثالهای گونا گون آموزش میداد؛ شمنها نیز غالبا همین
گونه آموزش میدهند.
طراحی صنعتی حرفهای متفکرانه است .در زمانهایی که القاب کمتر رایج بود،
شاید میشد از آن به حرفۀ هنرها و صنایع 2و از محصول نهایی آن به مصنوع 3یاد
کرد .یکی از امتیازات و بهتر بگویم یکی از موهبتهای بسیار خانم کاستلو این بود
که هرگز اجازه نمیداد دانشجویانش فراموش کنند رسالتشان این است که خالقان
فرمی کاربردی 4باشند که باید حائز هر دو جنبۀ مالحظات عملکردگرایانه و احساسی
3. artifact

2. métier of arts and crafts

1. Emilio Ambasz
4. functional-form givers
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به صورت توأمان باشد .یکی از دقایقی که او آموزش میداد این بود که بر آوردن حوائج
کاربردی یک محصول ا گرچه ضروری است ،بههیچ وجه شرط کافی برای دستیابی
به یک هویت معنادار نیست .هر محصول باید تجسمی از روح و هوشمندی باشد.
محصول نه تنها ذهن مخاطب ،بلکه باید قلب وی را نیز تسخیر کند .در غیر این
صورت ،به ابزاری صرف تقلیل پیدا خواهد کرد که فقط برای انجام هدفی خاص به
کار میرود ،ولی عاری از هر سهمی در شکل دادن به زندگی فاخر انسانی است.
شیوۀ خاص تدر یس او ،یعنی خلق کردن در برابر دیدگان شا گردانش ،نه برای
شگفتزده کردن آنها ،بلکه برای نشان دادن فرایند صحیح تولد فرم بود .اگرچه گمان
دارم که در این میان ،خلق آثاری شگفتانگیز موجبات رضایت خاطر و تعالی روحی
او را نیز فراهم میکرده است .به عنوان معلمی تمامعیار او بر این حقیقت تأ کید
داشت که عمل خلق کردن مانند «پرش ترسنا ک تکنفره» است .در نهایت دانشجو
است که باید پریدن را به تنهایی انجام دهد ،حتی ا گر تا لحظۀ آخر دستانش را رها
نکرده باشیم .اما او همچنین به شا گردانش میآموخت که هر فردی قادر است نحوۀ
پریدن را بیاموزد .او فرایند فکری این مهم را گامبهگام ،با سؤالها و پیشنهادهایش در
طی فرایند پروژه برای آنها آشکار میساخت و به آنها میآموخت .او بزرگوارانه برای هر
دانشجو شیوۀ خاصی را به کار میگرفت تا مسائل به ظاهر نامرتبط را به یک سازمان
سیستماتیک از روابط تبدیل کند .به عنوان یک اصل ،او هیچگاه این مطلب را از
یاد نبرد که واژۀ «متد» 1در اصل از کلمۀ یونانی «متدوس» 2به معنی «راه» گرفته شده
است.
به طور معمول در حرفۀ ما به عنوان طراح ،ممکن است استفادۀ مکرر از شیوهای
ً
که قبال متضمن موفقیت بوده است خیلی زود از برآوردن نیازهای جدیدی که بروز
میکنند عاجز شود .لذا او در کنار آموزش نحوۀ استنساخ از گنجینۀ شیوههای قبلی
موجود در حل مسائل مشابه و یکسان ،همواره به شا گردانش گوشزد میکرد که طراحان
وظیفۀ کشیدن نقشۀ مکانهایی را که هنوز کشف نشدهاند بر عهده دارند .یعنی
فرآیند تجربی جمعآوری آزمودههای قبلی در کنار فرایند اصولی و شیوهمند میتواند
2. methodos

1. method
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فرایند ترکیبی خلق فرمها را چنان ارتقاء بخشد تا تمام نیازهای استفادهگر ـ ـ ـ اعم از
منطقی و احساسی ـــــ را برآورده سازد.

ً
در عین حال ،به گمان من او توانسته بود چهرۀ کامال موفق و تأثیرگذاری از خویش

به عنوان یک طراح در ذهن شا گردانش ایجاد کند .اما از آنجا که فردی سخاوتمند
بود ،هرگز آنها را وادار به تطبیق دادن خودشان با دیدگاهها و نظریاتش نمیکرد ،بلکه بر
عکس ،سعی داشت راهنمای آنها در سفری اکتشافی در مسیر روحیات و اندیشههایش
ً
باشد .البته نمیتوان ادعا کرد که الزاما همۀ شا گردانش تولدی دوباره مییافتند ،اما به
طور قطع آنهایی که ظرفیت و استعدادش را داشتند متحول میشدند.
امید است خوانندگان این کتاب نیز احساس شگفتانگیز موجود در مباحث
و تمرینات عالی را که خانم کاستلو ،الهامبخش دانشجویانش در خلق آنها بوده
است درک کنند .برخی از آنها چنان ظریف و شاعرانهاند که بنا بر نظر جین آرپ

1

از فرم صرف فراتر رفتهاند و عنوان مجسمه برازندۀ آنها است .این تمرینات بهخوبی
مالحظات طراحی و تمایالت غالب آن زمان را آشکار میکنند .اما به همان اندازه که
آثار برانکوزی 2و چارلز ایمز در زمان خودشان متمایز بودند ،آثار خانم کاستلو نیز فراتر از
دوران خویش بودند ،آنها حتی امروزه نیز بسیار تأثیرگذار و برانگیزنده هستند.
در عین حال این فکر بسیار وسوسهانگیز است که بدانیم شا گردان با استعدادی
که آثار آنها در این کتاب به تصویر کشیده شده است ،هماکنون کجا و در چه جایگاه و
مرحلهای هستند؟ دیدن کارهای دیگرانی که شاید در زمان تحصیل استعداد کمتری
از خود بروز داده بودند ،ولی بعدها توانستند با ادامۀ تمرینات در محیط حرفهای

خویش ،تالشهای خانم کاستلو را به نهایت باروری برسانند ،نویدبخش و مایۀ آرامش
خاطر و اطمینان است.

این کتاب آشکارا ،پیغام محبت شا گردان روو ینا ر ید کاستلو به ایشان است.
تصور کنید که او نیز هماکنون شاهد این پیغام است .من بهشخصه تحت تأثیر
محبت و حس قدردانی که شا گردان او سعی در اظهار آن توسط این کتاب داشتهاند
قرار گرفتهام .آنها او را در زمان استادیاش بااستعدادترین فرد در زمینۀ طراحی
2. Brancusi

1. Jean Arp
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میپنداشتهاند .اکنون شا گردانش این حقیقت را در مییابند که عشق به آموزههای
و ی از آنها افراد توانمندتری ساخته است و این بدین معنی است که زنجیرۀ انتقال از
نسلی به نسل دیگر به خوبی کامل شده است.

