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پیشگفتار
خانهای با حس خوب

من مدت زیادی در جســتجوی کتابی بودم که اکنون در دستان
شماســت .صدها کتاب در بارهٔ سبکپردازی داخلی مطالعه کردم،
کتابخانهها را جستجو کردم ،چند کتاب قدیمی از دستفروشها
خریدم و چند کتاب را نیز آنالین سفارش دادم؛ همهٔ این کتابها
عمدتاً شــامل تصویرهایــی از محیط درون خانــه و عمارتهای
چشمنواز بودند اما توصیههای منسجم محدودی برای آپارتمانها
و خانههای معمولی ارائه میکردند.
آنچــه من در جســتجویش بــودم کتابی بود که اصــول پایه و
مهارتهــای طراحیداخلی را به روشــنی بیان کنــد؛ کتابی که
قاعدههــای سرانگشــتی و نکتههایــی را بیاموزد کــه برای همهٔ
مخاطبان ،صرفنظر از فرنیش یا ســبکی که میپســندند ،مفید
باشــد یا به عبارت دیگر کتابی که نشــان دهد چگونه میتوان با
اعمــال تغییرهای کوچــک و بدون خرید مجموعــهای جدید از
المانها یا تخریب و بازســازی برخی بخشها ،تاثیر شــگرفی به
وجود آورد.
بدیهی است معماران و طراحان حرفهای راهنماهای عملیاتی خود
را دارند که شــامل دســتورعملها و اندازههای ارگونومیک برای
ســاخت و طراحی خانه اســت؛ با این حال من هرگز نتوانستهام
اصولی را شناســایی کنم که برای عامه قابل اســتفاده باشد .آنچه
نیاز داریم کتابی اســت که مرجع ما در تبدیل ســکونتگاهمان به
آن چیزی باشــد که خانه نامیده میشــود؛ کتابی که به ما کمک
کند راهحلهای مخصوص به خود را داشــته باشیم و ما را صرفاً به
دنبالهروی دیگران نخواند.
چند سال قبل ،وقتی از آپارتمان قدیمیام به خانه جدیدی در شهر
نقل مکان کردم ،به یکباره با آن چالشهای طراحی و دکوراسیون
روبرو شــدم که ممکن اســت در تمام خانههای کام ً
ال استاندارد
وجود داشــته باشــند .بهرغم یکنواختی و ماللــت فضای چنین
خانههایی ،ممکن اســت هر چیزی در آنها عملی به نظر برســد.
در خانهٔ جدیدم دیگر خبری از سقف بلند و نشانههای تغییرهای
ناشــی از ورود به عصر جدید نبود .من به بنبســت خورده بودم و
نمیتوانســتم آن حس گرم و دلپذیری که میخواستم بیافرینم.
با وجود اشــتغال دائمی به طراحیداخلی و دکوراسیون و اجرای

پروژههای پرشمار برای شــرکتهای نامی ،اجرای طراحیداخلی
برای ملک خودم بســیار ســختتر و آزارندهتــر از چیزی بود که
انتظارش را داشــتم .این مشکل ،هرچند آزارنده ،سبب شد دیدی
تازه نســبت به طراحی ،به لحاظ حرفهای و همچنین شــخصی،
بیابم .در ادامه خواهم گفت چه چیزی باعث شــد به ایدهٔ طراحی
کام ً
ال سنجیده و دلپذیر و هماهنگ برسم.
فکرهــا و تصورهایــم را در کتابچــهای یادداشــت میکردم و به
این ترتیب توانســتم پایههای نویســش کتابچهٔ طراحیداخلی و
ســبکپردازی را بنا کنم؛ این همان کتابی بــود که نیافته بودم؛
کتابچهٔ راهنمای افــراد عادی ،نه کارشناســان خبره و همکاران
حرفــهای .در خالل نویســش این کتاب همواره بــا همکارانم در
تماس بودم و سعی میکردم با طرح پرسشهایی ،شیوهٔ اندیشیدن
آنها هنگام رویارویی با موقعیتهای مختلف را درک کنم .تالش
کردم حســی درونی که اغلب طراحان و سبکپردازان به آن اشاره
میکنند بشناســم و توصیههای عملی و مفیدی از آن استخراج
کنم.
دریافتهام حقیقتهــای علمی زیاد یا روشهای مطلقاً درســت/
غلطی برای انجام کارها وجود ندارد و نهایتاً همه چیز به ســلیقه
و اولویتهای فرد وابســته است .با این حال نکتههای تخصصی و
روشهای شــناخته و پذیرفتهٔ زیادی نیز وجود دارند که میتوان
آنهــا را دنبال کرد .امیدوار ام خوانــدن این کتاب پنجرهای تازه
به موضوع طراحیداخلی و ســبکپردازی برای مخاطب بگشــاید
و بتوانیــد با اجــرای برخی ایدههــای آن در محیط زندگی خود،
راحتتر سکونتگاهتان را به فضای زندگی یعنی خانه تبدیل کنید.

ً
فقط بنوازیم یا گامها را کامال رعایت کنیم؟

بــه نظر من میتــوان فرآیند طراحیداخلی و ســبکپردازی را با
موسیقی مقایسه کرد .هر کسی استعداد موسیقی ندارد اما اغلب
افــراد میتواننــد نواخنت نتها را بیاموزنــد .همین موضوع برای
رنگ و شــکل و دکور نیز صادق است .هیچکس با استعداد ذاتی
برای طراحی به دنیا منیآید ،طــوری که نتیج ٔه کارش محصولی
برنامهریــزی شــده به نظر برســد؛ اما در صــورت یادگیری اصول
اساســی ،تقریبا همه میتوانند آن را فراگرفته سپس مهارتهای
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خود را به کار بندند تا عملکرد بسیار بهرتی در این زمینه بیابند.
شــاید امروز جمعیت عالقهمندان به دکور و طراحیداخلی بیش
از هــر زمان دیگری باشــد و باید بگوییم تقریبــاً هم ٔه ما چیزهای
زیــادی در مــورد فرنیش و دکــور و ترندها میدانیــم و میتوانیم
اصول کالسیک طراحی و برندها و رنگهای سال را در تخیلمان
ترکیب کنیم؛ با این حال احساس میکنم دانش ناچیزی از اصول
اولی ٔه طراحی و ســبکپردازی داریم و جنبههایی مانند تناسب و
اندازههای طالیی و نیازهای عملی را خوب منیشناسیم و با هم ٔه
چیزهایــی که میخریم و مدام تغییــر میدهیم باز هم منیدانیم
چگونه خانهای کارآمد و هامهنگ داشــته باشیم .شگفت اینکه با
وجود رصف هزین ٔه زیاد بابت خرید وسیله و بازسازی خانه ،کسانی
که احساس میکنند کار را به کامل رساندهاند ،انگشتشامر اند.
این کتاب فاقد هرگونه تصویر پرزرق و برق یا ســبکپردازیهای

آنچنانی برای فضای داخلی اســت؛ چنان کتابهایی به وفور در
دسرتس هستند .آنچه کوشیدهام در این کتاب ارائه دهم توضیح
و نکتههای آموزندهای است که به شام کمک میکند راهحلهایی
منطبق با خانه و رشایط زندگیتان بیابید.
وقـت آن رسـیده به جای املانهای سـازند ٔه طـرح ،روی چگونگی
طراحـی مترکـز کنیم .بـه همین دلیـل میخواهـم مجموعهای از
مهارتهـا ارائـه کنـم تـا بـا کمـک آنهـا از نیازهـای خـود آگاهتـر
شـوید و اگـر از دکوراسـیون خـود راضـی نیسـتید ،مهارتهـا را
بـرای یافتن راهحـل مشـکلتان بیازمائیـد .ایـن کتـاب گـزارش
تحقیقـی یـا کتـاب قانـون طراحی نیسـت ،بهتر اسـت آن را مثل
یـک کتـاب موسـیقیِ پـر از ملودیهـا و هارمونیهـا بدانیـد کـه
میتوانیـد نتهـای آن را بـه شـکلهای مختلـف ترکیـب کنیـد تـا
فضایـی دلپذیـر و خوشـایند در خانـه ایجـاد کنیـد.

«خانه زیباترین واژهای است که یمتواند وجود داشته باشد».

لورا اینگالز وایلدر
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طراحــان یــا ســبکپردازان حرف ـهای قبــل از اینکــه کار خــود را
روی پـ ٔ
ـروژه مشـ تـری آغــاز کننــد بــه واکاوی نیازهــا یمپردازنــد .از
ٔ
ـتفاده شــخیص خــود انجــام
آنجـ یـا� کــه آنهــا فرنیــش را ب ـرای اسـ
نیمدهنــد بایــد ســی کننــد خــود را جــای اف ـرادی بگذارنــد کــه در
گ
گ
آن مــکان زنــد� یمکننــد .زنــد� آنهــا چگونــه اســت؟ توجــه بــه
کــدام نیازهــای عمــی ض�وری اســت؟ مشـ تـریان یمخواهنــد در
ها� برخوردار باشند؟
خانههای خود از چه
توانا� ی
ی
وقـ تـی کار ط ـرایح را ب ـرای خودمــان انجــام یمدهیــم ،گــذر از ایــن
زیبا�شــنایس راحتتــر
مرحلــه و تمرکــز مســتقیم بــر جنبههــای ی
ٔ
اســت؛ در اینجــا بیشـ تـر بــه نتیجــه ظاهــری فکــر یمکنیــم و بــه
گ
زند� روزانه ،ت
کم� توجه یمشود.
عملکرد طرح در برابر نیازهای
اگر یمخواهید از نتیجه ر ض
غ� ض�وری
ا� باشید و از خریدهای ی
ه�یــد ،انجــام یــک تحلیــل کامــل در همــان آغــاز کار ،ت
پب� ی ز
به�یــن
اهنما� است .ممکن است همه نخواهند یا نتوانند از مشاوره
ر
ی
استفاده کنند ،اما همه یمتوانند مثل یک مشاور فکر کنند.

ـکـی هســتید؟ درخانــه چه میکنیــد و خانه برای
چه کسانی است؟

این روزها خانه چیزی بیش از ســقف باالی رس اســت .بســیاری
از افــراد با خانههایشــان هویت مییابنــد و میخواهند با کمک
دیتیلهایی که نشــانگر جایگاه و موقعیت اجتامعی آنها است،
ویژگیهــای شخصیتیشــان را منعکــس کننــد .ایــن موضــوع
بخصوص در شــبکههای اجتامعی آشکار است؛ جایی که محیط
خصوصــی به محیطی عمومی تبدیل میشــود و مــا با رضایت از
محیط زندگــی خود عکس میگیریم و آن را بــا دیگران در میان
میگذاریم .به نظر میرسد ما از سکونتگاهها و طراحی آنها برای
ارائه تصویری از خود به دیگران اســتفاده میکنیم و این درســت
مشابه کاری اســت که در گذشته با لباس و مد انجام میدادیم.
با این حال ،چنین رویکردی به راحتی میتواند به خودشــیفتگی
بیانجامد و به جای این که هدف خود را کســب آسایش و راحتی
بگذاریم ،منایش و فخرفروشی را در پیش گیریم.
طراحیداخلی برای خودتان رصفاً شــامل نشان دادن جنبههای
مختلف کاراکرتتان نیســت ،بلکه راهی برای تطبیق دکوراسیون
بــا تیپ شــخصیتیتان اســت .معتقــد ام با تالش بــرای درک و
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حامیت از نیازهای جسمی و روحی ،مطابق با شخصیتهایامن،
شــانس ما برای خلق خانههای دنج و هامهنگ بیشــر میشود؛
خانههایی کــه نهتنها ظاهر خوبی دارند بلکه حس بهرتی نیز در
ما ایجاد میکنند.
اینکه بخواهیم با چیزهای خوب احاطه شویم یا از ایدههای دیگران
الهام بگیریم هیچ شکلهایی ندارد اما نباید فراموش کنیم پاسخ
بسیاری از مهمترین پرسشها فقط در درون خود ما پیدا میشود.
طــرز فکری مبنی بر اینکه در محیطهای مختلف چه احســاس و
واکنشی داریم ،کدام دیتیلها یادآور خاطرههای گرم و خوشایند
هستند و چه کارهایی را در خلوت خود برای برآوردن هرچه بیشرت
آسایش و راحتی انجام میدهیم ،میتواند رسنخهای ارزشمندی
در یافنت چیدمان مناسب محل زندگیمان فراهم کند؛ طوری که
برای خود ما خوشــایندتر باشــد نه اینکه دیگران آن را بپسندند.

حساسیت یا اضطراب طراحی

خانــ ٔه مــن فاقد رنگهــای تند اســت و اغلب میشــنوم دیگران
میگوینــد چنیــن ویژگیای نشــان ٔه اضطراب درونی من اســت.
ظاهــرا ً آنها تصــور میکنند من به این دلیل بــا طیف رنگهای
روشــن و خنثی کار میکنم که شهامت اشــتباه کردن را ندارم و
از آن میهراســم .اما به نظر خودم محیطهایی با رنگهای تند،
انرژی زیادی از من میگیرند .گامن میکنم به شدت تحت تاثیر
محیط پیرامون هستم و به همین دلیل وقتی در فضاهای داخلی
شــلوغی قرار میگیرم کــه املانهای دیداری قوی و پرشــاری
دارنــد و همه آنها همزمان توجه من را به خود جلب میکنند ،به
رسعت خسته میشوم.
مطمــن ام در محیطهایــی بــا رنگهای تند به ســختی آرامش
مییابــم؛ هرچنــد افــرادی را کــه حس کامــاً معکوســی دارند
نیــز بــه خوبــی درک میکنــم ـ ایــن افــراد احســاس میکنند
خانههایــی با رنگهای مــات حس ناخوشــایندی دارند و چنین
محیطهایــی چنــدان برایشــان هیجانانگیز نیســت .در اینجا
مســئله درســت و غلط بودن یا شــجاعت و بزدلی نیســت ،بلکه
مســئله خصیصههــای شــخصیتی و واکنشهــای متفــاوت بــه
محرکهــای بیرونــی اســت .خانــ ٔه واقعــی جایــی اســت که ما
را هــم از نظر جســمی و هــم از نظر روحــی به آرامش برســاند.

فرنیــش را طبــق شـ ٔ
ـیوه مطلوب زندگیتان اجرا
کنید نه فکردیگران

شــباهت مبانی فرنیش خانهها به رغم یکتا بودن هر انسان واقعاً
شگفتانگیز اســت .نحو ٔه استفاده از وسایل مبنای تصمیمگیری
بــرای تجهیز و فرنیش خانه اســت هرچند ایــن موضوع آنقدرها
هم منطقی به نظر نرســد .به هر حال ،چیدمان خانه و فرنیشــی
که انتخاب میکنیم ،نوع زندگیای که میتوانیم داشــته باشــیم
مشــخص میکند (دســتکم تا حــدودی) .احتامالً کســانی که
میخواهند زمان زیادی را با دوستان خود بگذرانند به یک کاناپ ٔه
بــزرگ و تعــداد زیادی صندلی در اتاق نشــیمن نیــاز دارند ،اما
کســانی که ترجیح میدهند با کتاب خوانــدن آرامش پیدا کنند
احتــاالً باید بــرای تهیه یک صندلی مطالعــ ٔه واقعاً خوب هزینه
کنند .اگر برونگرا هستید و بودن با دیگران به شام انرژی میدهد،
بدون شــک در خانهای با پالن باز راحتتــر خواهید بود ،اما اگر
بــرای تجدید قوا کنــج خلوتی را ترجیح میدهیــد ،احتامالً اتاق
درداری را خواهید پسندید که بتوانید در آنجا آسودهتر باشید.
پاســخ این ســوال که چگونه باید خانه را طبق شخصیت و سبک
زندگــی دلخواه تجهیز کــرد ،در واکاوی زمان و مکانی اســت که
در آن بیشــرین احســاس راحتی و آرامش را دارید؛ ســپس باید
این موضوع را بررســی کنید که چگونه میتوان مطمنئ شــد این
احساس هرچه بیشرت ایجاد شود.
برخی منونهها
•معارشتــی و برونگــرا هســتید؟ خانهتــان را بــرای معارشت
ِ
خریــد یک میز نهارخــوری بزرگ
بهینهســازی کنیــد .برای
هزینــه کنیــد و مطمــن شــوید صندلیها و فضــای کافی
نشــیمن را دارید؛ طوری که بیشرت از تعداد اعضای خانواده
باشــد تا بتوانیــد بدون دغدغه و به راحتــی از مهامنان خود
پذیرائی کنید.
•    درونگرا هســتید و برای رسگرمیها نســبت به رویدادهای
اجتامعی وقت بیشــری میگذارید؟ خانه را طوری بچینید
کــه مطابق رشایط باشــد :فضاهــا را با صندلیهــای زیاد و
کاناپههای بــزرگ یا میزهای ناهارخوری که هرگز اســتفاده
منیشوند پر نکنید.
• اســرس دارید؟ رشایط خانه را طوری مهیــا کنید که برای
اســراحت و آســودگی مناســبتر باشد .اتاق نشــیمن را به
کانونــی آرامشبخش و راحت تبدیل کنید .شــومین ٔه هیزمی
و تابلوهای نقاشــی خیالبرانگیز گزینههای مناســبی برای
ایجاد چنین محیطی اســت .آســایش خانه را بیشرت کنید و
رشایط بهرتی برای کتاب خواندن و گوش دادن به موسیقی

یا رصفاً اســراحت ایجــاد کنید .فضاهایــی بیافرینید که تا
میتوانید از این فعالیتها در آنها داشته باشید.
•از بــودن در فضــای مجــازی و متاشــای تلویزیــون خســته
شدهاید؟ اتاق نشــیمن را طوری بچینید که برای دورهمی و
معارشت مناســبتر باشد؛ مثالً مبلها و صندلیها را مقابل
هــم بگذارید یا آنها را دور یک میز بچینید و هم ٔه آنها را رو
به تلویزیون نگذارید.
• نســبت به صداهای مزاحم حســاس هستید؟ جنس وسایل
خانه و آشــپزخانه را از مرتیال نرمتر تهیــه کنید و با انتخاب
ماشین ظرفشوئی و سایر وسایل بیصداتر ،صداهای مزاحم را
به کمینه برسانید .به آکوستیک توجه کنید و وسایل را طوری
بچینیــد تا پژواکها و صداهای مزاحم کمرتی تولید شــود.
• شلوغی و بههمریختگی آزارتان میدهد؟ آزردگی دیداری را
با اطمینان از داشنت فضاهای نگهداری دردا ِر کافی کاهش
دهید و از آنها برای نگهداری وســیلههایی که در طول روز
استفاده میکنید ،بهره بگیرید.
کودکان و نیازهای آنها
فرامــوش نکنیــد کــودکان نـ ی زـ� مانند بزرگســاالن با یکدیگر
متفــاوت انــد؛ نیا زهــای کــودکان و نوجوانــان در ارتبــاط
تاث�پذیریهــا یکســان
بــا فعالیتهــای اجتمــایع و ی
نیست .این واقعیت که بزرگساالن قطعیتها را بیش�ت
یمپسندند به آن معنا نیست که کودکان ی ز
ن� همان طور
فکــر یمکننــد یــا نیا زهــای آنهــا در ســالهای جوا�نشــان
تغی� نیمکند.
ی
فراموش نکنید فهرستی از آنچه منیپسندید داشته باشید!
وقتی تالش میکنیم آنچه را میپسندیم شناسایی کنیم طبیعتاً به
مواردی میرسیم که بیش از همه دوست داریم ،اما یک راه دیگر
هم وجود دارد که هنگام تالش برای تعیین محدودههای ســلیق ٔه
خودم از آن اســتفاده میکنــم :من تصویرهایــی از محیطهایی
که منیپســندم گردآوری و دلیل دوســت نداشنت آنها را تحلیل
میکنــم .برای این منظور دو پوشــه به رنگهای قرمز و ســبز در
نظــر گرفتهام و آنچه برایم جذاب اســت و مــواردی را که مطلوب
من نیســت ،در قالب این پوشــهها هرچه بهرت از یکدیگر تفکیک
میکنم .دانســن علت نپســندیدن یک طرح یا محیط ،به انداز ٔه
دانسنت دلیل جذابیت یک طرح یا محیط دیگر برایم مفید است.
این شــیو ٔه اندیشش موازی در مورد خوشــایندها و ناخوشایندها
میتواند اطالعات زیادی در مورد ســلیقه و حس درونی شــا در
مورد سبکتان فراهم کند.
بخش  :1آنچه حس خوبی به شما میدهد
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به این چیزها فکر کنید
•دوران کودکی خود را به یاد بیاورید؛ آیا نوع خاصی از سبک
یا طراحیداخلی وجود داشــته که حس مثبتی در شــا القا
کند؟ در این صورت تالش کنید آن خانه یا محیط را توصیف
کنید.
•چه زمانی بهرتین احساس را داشتهاید؟ چرا؟
•محیط زندگی آیندهتان را چگونه تصور میکنید؟
•کــدام رنگها را دوســت دارید؟ از کــدام رنگها خوشتان
منیآید؟
•ســبکهای کالسیک و قدیمیتر را برای فرنیش میپسندید
یــا طرحهای مدرن و جدید برایتان جذابتر اســت؟ فرنیش
شــهری را ترجیح میدهید یا محیطهای روســتایی برایتان
خوشــایندتر اســت؟ محیطهایی را شناسایی کنید که حس
خانه را بیشرت در شام تداعی کنند.
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•کــدام نوع چــوب و پرداخت را بیش از همه دوســت دارید؟
روشن یا تیره؟ بافتدار یا جالداده یا رنگ شده؟
•مایلاید مبلامن و فرنیش خود را از کجا تهیه کنید؟ چرا؟
•هتــل یا رســتورانی بوده کــه در آنجا واقعاً احســاس راحتی
داشتهاید؟ چرا؟
•چقدر بودجه دارید؟ به نظر شام رصف چه مبلغی برای دکور
و فرنیش اتاق یا پروژهای که در پیش دارید منطقی است؟
•فکرهایتان را روی کاغذ پیاده کنید و خودتان آنها را تحلیل
کنید یا با کسی که میشناسید درمیان بگذارید .اگر دوستی
داریــد که پروژه طراحــی خانهای را آغاز کــرده میتوانید به
یکدیگر کمک کنید و در مورد طراحی و تجربههایتان تبادل
نظر کنید.

2

اصول پایه و قاعدههای رسانگشتی
ع�نحــال یــی از
ممکــن اســت ایــن فصــل دشــوارترین و در ی
ت
مهم�یــن فصلهــای ایــن کتــاب باشــد .در ایــن بخش خالصهای
از بر�خ اصول پایه که طراحان و معماران و عکاسان درکارهای
خــود ف ـراوان از آنهــا اســتفاده یمکننــد ،بــه زبـ نـا� ســاده ارائــه
ٔ
یمکنــم .اگــر ایــن اصــول را در خــال مطالعــه ایــن کتــاب در ذهن
داشــته باشــید ،درک بهـ تـری از نحـ ٔ
ـوه کاربــرد نکتههــای خــاص
سبکپردازی خواهید یافت و ن
مبا� آنها را ت
به� یمفهمید.

ریا�ضی درطراحی

هرگــز بــه اعداد عالقه نداشــتهام و رنگها و شــکلها را بیشــر 
دوســت دارم .همین موضوع باعث غافلگیری من در جایی شده
که اندیشــش ریاضی در بنبستهای خالقیت به کمک من آمده
است .اگر از افراد حرفهایِ حوز ٔه طراحی و سبکپردازی بخواهید
اســاس کار خــود را توضیح دهنــد غالباً خواهند گفــت این کار
را بــر مبنای حس درونیشــان انجام میدهنــد .این جواب برای
آماتورهای کنجکاو آزارنده اســت چون شــبیه توصیههای کلی و
گنگ یک رسآشــپز برای داشنت خالقیت بیشرت در آشپزی است.
کســانی که مثل ما که اســتعداد ذاتی در آن حــوزه نداریم مایل
ایم توصیههای مشخصتری برای رسمشق داشته باشیم .هرچند
روش کلی یا فرمولی مشــخص برای تبدیل شــدن به طراح موفق
یا فــردی صاحبســبک وجود نــدارد ،هرچه دانش بیشــری از
روشهای تولید ترکیبهای هامهنگ و متناســب داشته باشیم،
آزادی عمــل بیشــری در پروراندن ســلیقه و تخیلمان خواهیم
داشــت .اینجا درســت هامن جایی اســت که ریاضــی به کمک
طراحی میآید .آنچه برخی با اســتعداد ذاتی خود درک میکنند
دیگران با محاسبه فرا میگیرند.
نسبت طالیی
نســبت طالیی ( )golden ratioکه با نامهای نســبت فی (حرف
یونانی  )Φیا میانگین طالیی نیز شناخته میشود از مفهومهای
مهــم و پرکاربرد برای عالقمنــدان به طراحی اســت .این فرمول
ریاضی در محاســب ٔه نســبتها و ترکیبهــای هامهنگ هرنی و
معامری و موسیقی کاربرد دارد و از دوران باستان به کار میرفته
اســت .فیثاغورث ،فیلســوف مشهور یونان باســتان و فیبوناچی،
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از ریاضیدانان ســد ٔه دوازدهم را همواره به عنوان اولین کســانی
دانســتهاند که نســبت طالیی را تعریف کردهاند .ایــن فرمول از
هامن ابتدای تعریف ،تاریخی طوالنی و پرفراز و نشــیب داشــته
اســت .رصفنظر از اینکــه محصول این فرمول چقــدر با ایدهآل
شــا فاصله دارد ،بدون شک این نسبت بر درک ما از زیبایی در
عرصهای مختلف تاثیر گذاشته است.
برای محاسب ٔه نســبت طالیی در طراحی نیازی به ماشینحساب
ندارید؛ چرا که تئوری نســبت طالیی و نســبتهای الهی شامل
برخی شــکلهای هندســی خاص مانند مثلــث طالیی و مارپیچ
طالیی و مستطیل طالیی است .به همین دلیل این روش مطلوب
کســانی اســت که عالقهای به عدد و رقم ندارند .ما با استفاده از
شــکلهای نســبت طالیی به جای فرمولهای آن ،در مسیر خود
برای شناســایی آنچــه حس خوبی در افــراد برمیانگیزد ،اهرمی
مناسب در اختیار خواهیم داشت.
نســبت طالیی به زبــان ریاضی به صورت نســبتی قابل
تعریف اســت که در آن یک خط به یک بخش بلندتر ()a
و یک بخـــش کوتاهتر ( )bتقســـیم شده است ،طـــوری
کــه  a + bمتناســب با  aو خود  aمتناســب با  bباشــد؛
به عبارت ســادهتر اگر کل طول خــط را بر بخش بلندتر
تقسیم کنیم به هامن نتیجهای م
یرســیم که با تقســیم بخش بلندتر بر بخش کوتاهتر به
دســت میآوریم .مقدار نســبت طالیی برابــر با 1.618
است .منونههای نســبت طالیی در همه جا ،از طبیعت
گرفته تا هرن و ســازهها و کهکشانها و حتی بدن انسان
دیده میشود.

طال�
مستطیل
ی

طال�
مارپیچ
ی

طال� که در معماری دیده یمشود
ها� از نسبت
ی
نمونه ی

طال� در طبیعت دیده یمشود
ها� از نسبت
ی
نمونه ی
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قانون یکسوم

نسبت نامساوی

نسبت مساوی

ترکیب و تناسب

نســبتهای طالیی در طول تاریخ راهنــای معامران و طراحان
بودهاند و میتوانند برای آماتورهای نیازمند کمک در تصمیمگیری
برای پروژههای طراحی مفید باشند.
میتــوان بــا الگــو گرفــن از مارپیــچ طالیــی فیبوناچــی در
طراحــی ،پویایــی هیجانانگیــزی در چیدمــان دکــور بیجــان
یــا اشــیاء غیرمتحــرک ایجــاد کــرد .معمــوالً طراحــان اشــیا را بــه
صــورت گروههــی میگذارنــد تــا اثــری چشــمگیر داشــته باشــند

طال�
نسبت
ی

یــا ســبک و فضــای خاصــی را در یــک محیــط تقویــت کننــد.
بســیاری از طراحــان در هنــگام محاســب ٔه نســبت رنگهایــی
کــه قــرار اســت در یــک فضــا اســتفاده کننــد از نســبت طالیــی
بــر اســاس قانــون  S+10/30/60کمــک میگیرنــد .در فصــل
چهــارم ریزهکاریهــای بیشــری از ایــن قانــون ارائــه خواهیــم
کــرد .هرچنــد منیتــوان ایــن مــدل را در هــر جایــی بــه کار بــرد،
اگــر بــا دقــت بــه تصویرهــا نــگاه کنیــد خواهیــد دیــد همیشــه از
ایــن مــدل بــه شــکلی اســتفاده شــده اســت.

اگر فرمول قبل بیش از حد پیچیده به نظر میرســد ممکن است
رصفاً تقســیم فضاها به سه بخش به جای دو بخش کفایت کند؛
این روش منونهای ســاده از نســبتهای طالیی ایجاد میکند و
راهنامی رسیدن به موقعیتهای مناسب برای جایگذاری اشیا
اســت (گاهی قانون یکســوم با نام تعادل طالیی نیز شــناخته
میشــود) .چون استفاده از این قانون راحتتر است و پیچیدگی
ریاضی کمرتی در مقایســه با نسبت طالیی دارد ،بهکارگیری آن
در پروژههای روزمر ٔه طراحی راحتتر است.
بــرای درک فکــر پشــت ایــن قانــون ،شــبک ٔه ظریفــی را کــه در
منایشــگر اغلــب دوربینهــای دیجیتــال تعبیــه شــده و بــرای
موقعیتیابــی صحیــح اشــیا در تصویــر اســتفاده میشــود در
نظــر بگیریــد .ایــن شــبکه بــر اســاس نســبت طالیــی و قانــون
ســادهتر یکســوم تعبیــه شــده اســت .تصویــر پشــت ایــن شــبکه
در جهــت افقــی و عمــودی بــه ســه بخــش تقســیم شــده اســت.
بــرای اســتفاده از شــبکه بایــد ســوژهٔ اصلــی (مثـاً فــردی را کــه
میخواهیــد عکــس او را بگیریــد) در یکــی از نقطههــای تقاطــع
ـ و نــه وســط شــبکه ـ جــای دهیــد تــا ترکیــب عکــس مناس ـبتر
شــود .بــا دیــدن شــبکه ،نقطههــای تقاطــع راحتتــر شناســایی

میشــوند و از اشــتباه کالســیک عکاســی یعنــی جــای دادن
ســوژه در مرکــز تصویــر پرهیــز میشــود.
اگر مثالً تصویرها یا فیلمهای مشــهور یا حتی چیدمان آیتمهای
خــری در شــبکههای تلوزیونــی را بررســی کنیــم میبینیــم
تصویربــرداران و عکاســان رسارس جهــان در بســیاری از مــوارد
براســاس این اصل کار میکنند .جای گرفنت سوژه اصلی دقیقاً
در مرکــز تصویر به ندرت دیده میشــود و معموالً آن را در فاصل ٔه
یکسوم یا دوســوم از لب ٔه تصویر جای میدهند و مارپیچ طالیی
نقط ٔه رشوع آن است .ســبکها و طرحهای داخلی چشمگیر نیز
به همین شــکل قابل رمزگشــایی هســتند؛ چراکه غالباً ترکیبی
دارند که میتوان نشــانههای همین روش را در آنها شناســایی
کرد .میتوانیم با در نظر داشــن این موضوع ،به رسعت موقعیت
مبلامن و املانهای طراحیداخلی را تشــخیص دهیم تا به یک
تعادل هامهنگ در خانه برسیم.
بنابراین قانون یکسوم میتواند به طراحی کمک کند و راهنامی
شام برای موقعیتیابی اشیای مهم در اتاق یا روی دیوار باشد .با
تقسیم فضاهای داخلی یا سطحهایی که روی آنها کار میکنید
به سه بخش به جای دو بخش ،میتوانید چشمانداز متعادلتر و
هامهنگتری ایجاد کنید.

ً
ٔ
نحوه ترکیب تصویر را ی ز
ین
ن� نشان یمدهد
دورب� را صاف نگه دارید بلکه
دورب�نهای دیجیتال شبکهای دارد که نهتنها به شما کمک یمکند
غالبا نمایشگر یا چشیم
ی
ٔ ف
بگ�د.
تا کانون مورد نظر همواره در ییک از نقطههای تقاطع خطهای نسبت
طال� (شبکه �) یا قانون یکسوم جای ی
ی

طال�
طال� یا مارپیچ
در بسیاری از طرحهای کالسیک مبلمان ،خطهای و نسبتهای بهکار رفته به نسبتهای
ی
ی
نزدیک هستند.
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ٔ
طهــا بــه
«هندســه دو گنجینــه ارزشــمند دارد :یــی قضیــه فیثاغــورت و دیگــری تقســیم خ 
ی ن
میانگ� و منتها».
نسبتهای
یوهانس کپلر
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