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اسـت.  تبدیـل شـده  فرهنگـی  یـک شـور  بـه  خانـه  اخیـر،  طراحی داخلـی  در سـال های 

برنامه هـای تلویزیونـی بازسـازی خانه هـا، وبالگ هـا و مجله هـا، بـا خانـه همچـون شـخصیت 

نـه رصفـاً صحنـه. چنیـن رویکـردی شـیفتگی بسـیاری دربـاره  و  اصلـی برخـورد می کننـد 

طراحی داخلـی خانـه برانگیختـه و توجـه تـازه ای را بـه ایـن حرفـه جلب کرده اسـت. پرداخنت 

بـه طراحی داخلـی خانـه دیگـر قلمـرو ثرومتنـدان بـا خانه هـای بـزرگ و جیب هـای گودشـان 

قلمـداد منی شـود و در دسـرس همـگان اسـت و بـرای هـر سـکونتگاهی ـ هـر چـه هـم کـه 

معمولـی باشـد ـ می توانـد بـه کار گرفتـه شـود. 

بـرای شـیفتگان دیزایـن، ایـن دسرتسـی پذیری  تنهـا مایـٔه توامنندسـازی نیسـت، بلکـه 

همچنیـن مایـٔه آشـفتگی اسـت؛ زیـرا در دسـرتس  بـودن بـه معنـای فهمیـده شـدن نیسـت. 

فـرد می توانـد دربـارٔه ایـن کـه روکـش مبـل چـه مسـاحتی می بـرد یـک مقالـه بخوانـد امـا 

بـرای ایـن کـه حسـاب کنـد چـه پارچـه ای و چـه قـدر بایـد بخـرد، بـاز هـم الزم دارد کـه انواع 

نـخ و بافـت را بشناسـد و بدانـد الگوهـا چگونـه دوختـه مـی شـوند. و بلـه بـه لطـف اینرتنـت 

مشـرتی ها می تواننـد از  تخفیف هـای دوره ای باخـر بشـوند و بـه منایشـگاه هایی کـه قبـاً 

مخصـوص طراحـان حرفـه ای بـود دسرتسـی داشـته باشـند. امـا سـاختارهای قیمت گـذاری 

تـوکار چنـدان  کابینـت  و  تزئیینـی  بـرای محصول هـای سفارشـی، ظریـف کاری دیوارهـای 

از  ایجـاد می کننـد. اشـباع  بـه بودجـه  انتظارهـای غیرواقعـی نسـبت  آسـان فهم نیسـتند و 

اطاعـات گیج کننـده )و اغلـب متناقـض( بـرای هـر کسـی کـه یـک پـروژه طراحـی را رشوع 

می کنـد زیان بـار اسـت؛ خـواه صاحبخانـٔه جدیـدی کـه در پی مبلـامن کردن متـام منزل اش 

اسـت، خـواه اجاره نشـینی کـه دنبـال پردٔه سفارشـی بـرای آراسـنت آپارمتان آش اسـت، یا هر 

اقامتگـری کـه می خواهـد یـک حرفـه ای را بـرای طراحی داخلـی بـه کار بگیـرد.

 پـس مـا ایـن کتـاب راهنـامی طراحی داخلـی مسـکونی را تهیـه کردیـم تا همـٔه جنبه های 

دیباچه
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ایـن فرآینـد را توضیـح دهیـم. رسـالت مـا ایـن اسـت کـه فعـاالن و مرصف کننـدگان آگاه تـری 

بـرای طراحی داخلـی بپروریـم تـا بـه داخلی های بهـرت و پالوده تـری بیانجامد. ایـن کتاب کل 

فرآینـد را از ایده یابـی تـا چیدمان و همچنین متام زنجیرٔه تصمیم گیری شـامل ریزه کاری های 

مهـم دربـارٔه چوب سـاخته های تـوکار و مبلامن با مقیاس متناسـب را پوشـش می دهد. گرچه 

کتـاب بـه صـورت بخش بخش ارائه شـده و در هر بخـش دارای مطلب جامع دربـارٔه موضوعی 

خـاص اسـت کـه می توانـد جداگانـه مطالعـه شـود، اما بهرتیـن روش آن اسـت که بـار اول آن 

را از آغـاز تـا پایـان بخوانیـد تـا بـه درکـی از تصویر کلـی پیچیدگی هـای کار برسـید که از رس 

زدن خطاهـای پرهزینـه مثـل سـفارش مرتیال نامناسـب بـرای رویٔه پیشـخوان آشـپزخانه، در 

امـان مبانید. 

ایـن کتـاب بـا توجـه بـه مخاطبان خـاص از جملـه خودآموزهـای بی پروایی کـه می خواهند 

تـا جـای ممکـن خودشـان کار را پیـش برنـد نوشـته شـده اسـت. بسـیاری از مـردم عاشـق 

ایـن  انـد کـه خودشـان فضـای زندگی شـان را طراحـی کننـد و ترجیـح می دهنـد خودشـان 

پـس از کسـب دانـش الزم از منبع هـای معتـر، دسـت به کار شـوند. برخی هـم توانایی مالی 

کافـی بـرای بـه کار گرفـنت طراحان حرفـه ای را ندارنـد. این کتاب بـه آماتورهـای باانگیزه یاد 

می دهـد چگونـه دربـارٔه همـه چیـز، از انتخـاب پوشـش دیـوار تـا تعییـن بلنـدای میـز تحریـر 

تـوکار در دفـرت خانگـی، تصمیم هـای آگاهانه بگیرند. ایـن کتاب دربـارٔه چگونگی پیش رفنت 

فرآینـد، دربـارٔه سـاخت و چیدمـان مبلـامن، دربـارٔه خطاهایـی کـه بایـد از آن هـا پرهیخت، و 

دربـارٔه ایـن کـه چـه هنگامـی بایـد حتـامً از یـک حرفـه ای کمـک گرفـت، اطاعـات واقعـی و 

کاربـردی می دهـد.

بـا خوانـدن ایـن کتـاب، تازه کارها نسـبت به برنامٔه کلـی طراحی داخلی دید پیـدا می کنند 

و می تواننـد آگاهانـه تصمیـم بگیرنـد کـه آیـا خودشـان می تواننـد کار را پیـش برنـد یـا بـه 

کمـک حرفـه ای نیـاز دارنـدـ  بـه نقـاش تزئینـی، سـازندٔه افزونه های سفارشـی پنجـره، بافندٔه 

فرش هـای سفارشـی بـرای ابعـاد نامتعـارف اتـاق نشـیمن، کمدسـاز بـرای سـاخنت قفسـٔه 

کتابخانـه، پیامنـکار عمومـی بـرای بازسـازی دستشـویی میهامن، یا یـک طـراح داخلی برای 

هسـتی بخشـیدن بـه رویای شـان از صفـر تـا صد.
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ایـن کتـاب بـه افرادی که برای اولین بـار یک طراح داخلی اسـتخدام می کنند، می آموزاند 

کـه چگونـه می تواننـد یـک حرفـه ای پیـدا کننـد که فلسـفه اش با فلسـفٔه آن ها همسـو باشـد. 

در موضوع هـای مختلفـی از جملـه قراردادهـا، چگونگی سـاختار هزینه هـای طراحی، ترتیب 

پیرشفـت رونـد کار، دربـارٔه ایـن کـه طـراح چگونـه نـه تنهـا بـا مشـرتی بلکـه بـا آرشـیتکت و 

پیامنـکار عمومـی و حرفه ای هـای دیگـر همـکاری می کنـد،  دربـارٔه ایـن کـه چـرا بایـد خانـه 

را بـرای چنـد روز در طـول مراحـل چیدمـان تخلیـه کـرد، راهنامیی هایـی ارائـه می شـود. 

از آنجـا کـه ایـن کتـاب توضیح هـای جامـع و کاملـی از فرآینـد طراحـی و تصمیم هـای 

بی شـامری کـه در سـاخت فضـای داخلی گرفته می شـود ارائـه می دهد، حرفه ای هـا در متام 

سـطوح می تواننـد از آن بـه عنـوان کتابچه راهنام اسـتفاده کنند. به کسـانی که تـازه وارد این 

زمینـه می شـوند، بـه عنوان راهنامی مبانی کمک می کند تا بیـن موضوع های مختلف ارتباط 

برقـرار کننـد و درک کننـد کـه آن ها چگونه به هم پیوسـته  اند و در جریان کلـی کارـ  از خرید 

تـا فهرسـت رفع مشـکل های نهاییـ  جـای می گیرند. و گرچه اکرث مطالـب برای حرفه ای های 

کارآزمـوده آشـنا خواهـد بـود، حرفه ای هـای کم سـابقه تر می تواننـد از ایـن کتاب بـرای تقویت 

مهارت هـای خفتـه یـا یادگیـری ترفندهـای تجربی اسـتفاده کنندـ  مثـا رازهای تهیـٔه بودجه 

یـا پرسـیدن سـوال هایی کـه مشـرتی قبـاً بـه آن فکـر نکـرده اسـت. خواننـدگان بـا سـابقٔه 

دیزایـن تجـاری یـا معـامری از درس هـا در مـورد املان هـای تزئینـی که بیشـرت بـه درد فضای 

مسـکونی می خورنـد ـ  ماننـد ریزه کاری هـای آبـاژور و پان هـای اتاق نشـیمنـ  بهـره می برند.

طراحـی داخلـی بـه میـزان مسـاوی هم هرن و هـم علم اسـت. طراحی داخلی، حل مسـأله 

اسـت بـا یـک ارزش افـزوده: پیـچ و تـاب و خاقیـت یگانـٔه طـراح در الـک کـردن راه حل هـا 

بـا نظـری بـر زیبایـی و همدلـی. یـک طـراح داخلـی خـوب، مسـئله حل کن و قصه گـو اسـت. 

نقـش او آفریـدن روایتـی بـرای فضـا اسـت ـ روایتـی کـه همـه را در هـم ببافـد. بدیـن ترتیـب 

طراحی داخلـی هـم مسـتلزم رویـای آسـامن آبـی و هـم اسـتدالل منطقـی اسـت. شـیفتگان 

دیزایـن چـه باسـابقه و چـه تـازه کار، بـرای بـه ذهـن سـپردن تصویـر کلـی، بـه دوراندیشـی و 

همه جانبه نگـری نیـاز دارنـد و همچنیـن بـه دیـد لیـزری نقطـه ای بـرای دیـدن این کـه چطور 

ریزتریـن ریزه کاری ها در جای درسـت می نشـینند. امـا در دل، طراحی داخلی بسـیار فراتر از 
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مجمـوع بخش هـای آن اسـت. از انتخـاب پرداخت های زیبا و سـاخت مبلامن سفارشـی فراتر 

اسـت. در نهایـت، طراحی داخلـی یعنـی مکان سـازی: آفریـدن فضاهایـی بامعنا و باتناسـب، 

بـا قلـب و بـا روح. ایـن هـامن تعریـف اصلی خانه اسـت.

طراح این اتاق، بلندی سقف را با جای دادن تابلوها و پرده در ارتفاع زیاد به چشم آورده است.


