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۱۰فرنیشراطبقشیؤهزندگیتاناجراکنیدنهفکردیگران

۲
اصولپایهوقاعدههایرسانگشتی

۱۲ریاضیدرطراحی

۱۶نقطههایکانونی

۱۷ترفندهایجادوییباخطها

۱۹وزندیداری

۲۰گرانیگاه

۲۰قانونعددهایفرد

۲۰کنرتاستومجاورت

۲۱بافتارهاوسطحهایقابلملس

۲۲تقارن

۲۲عدمتقارن،وابیسابی،فوکینزی

۲۴اندازهومقیاسراتغییردهید

۲۴برایفضاهایخالیبرنامهریزیکنید

۲۴طراحیمسیرهایجابهجاییدرونخانه

۲۶ایزویست

۲۶اصلنگهداری2:8

۲۷جهتهایجغرافیایی

۳
ابزارهاییبرایکمکبهانسجامطراحی

۳۰خطهایدیدومحوریت

۳۱رشتهنخقرمز

۳۲تاریخچٔهخانهرانادیدهنگیرید

۴۶ترکیبسبکها

۴۶نویزدیداری

۴۷ترفنددوربین

۴
رنگها

۵۰چالشرنگها

۵۰نکتهایدرموردرنگ

۵۲طرحرنگچیست؟

۵۲پالترنگ

۵۴روشاثرهرنی

۵۴دایرهاملعارفطبیعت

S+10/30/60۵۴فرمول

۵۵سفیدیاخاکسرتیبرایتازهکارها

۵۶تلٔهکدرنگ

۵۶انتخابحدمناسبدرخشندگی

۵۷متامریسم

۵۷انتخابرنگسفید

۵۹کاغذدیواری



5

پیشگفتار

خانه ای با حس خوب 
من مدت زیادی در جســتجوی کتابی بودم که اکنون در دستان 
شماســت. صدها کتاب در بارهٔ سبک پردازی داخلی مطالعه کردم، 
کتابخانه ها را جستجو کردم، چند کتاب قدیمی از دست فروش ها 
خریدم و چند کتاب را نیز آنالین سفارش دادم؛ همهٔ این کتاب ها 
عمدتاً شــامل تصویرهایــی از محیط درون خانــه و عمارت های 
چشم نواز بودند اما توصیه های منسجم محدودی برای آپارتمان ها 

و خانه های معمولی ارائه می کردند.  
  آنچــه من در جســتجویش بــودم کتابی بود که اصــول پایه و 
مهارت هــای طراحی داخلی را به روشــنی بیان کنــد؛ کتابی که 
قاعده هــای سرانگشــتی و نکته هایــی را بیاموزد کــه برای همهٔ 
مخاطبان، صرف نظر از  فرنیش یا ســبکی که می پســندند، مفید 
باشــد یا به عبارت دیگر کتابی که نشــان دهد چگونه می توان با 
اعمــال تغییرهای کوچــک و بدون خرید  مجموعــه ای جدید از 
المان ها یا تخریب و بازســازی برخی بخش ها، تاثیر شــگرفی به 

وجود آورد.  
بدیهی است معماران و طراحان حرفه ای راهنماهای عملیاتی خود 
را دارند که شــامل دســتورعمل ها و اندازه های ارگونومیک برای 
ســاخت و طراحی خانه اســت؛ با این حال من هرگز نتوانسته ام 
اصولی را شناســایی کنم که برای عامه قابل اســتفاده باشد. آنچه 
نیاز داریم کتابی اســت که مرجع ما در تبدیل ســکونتگاه مان به 
آن چیزی باشــد که خانه نامیده می شــود؛ کتابی که به ما کمک 
کند راه حل های مخصوص به خود را داشــته باشیم و ما را صرفاً به 

دنباله روی دیگران نخواند.  
  چند سال قبل، وقتی از آپارتمان قدیمی ام به خانه جدیدی در شهر 
نقل مکان کردم، به یکباره با آن چالش های طراحی و دکوراسیون 
روبرو شــدم که ممکن اســت در تمام خانه های کاماًل استاندارد 
وجود داشــته باشــند. به رغم یکنواختی و ماللــت فضای چنین 
خانه هایی، ممکن اســت هر چیزی در آن ها عملی به نظر برســد. 
در خانهٔ جدیدم دیگر خبری از سقف بلند و  نشانه های تغییرهای 
ناشــی از ورود به عصر جدید نبود. من به بن بســت خورده بودم و 
نمی توانســتم آن حس گرم و دلپذیری که می خواستم  بیافرینم. 
با وجود اشــتغال دائمی به طراحی داخلی و دکوراسیون و اجرای 

پروژه  های پرشمار برای شــرکت های نامی، اجرای طراحی داخلی 
برای ملک خودم بســیار ســخت تر و آزارنده تــر از چیزی بود که 
انتظارش را داشــتم. این مشکل، هرچند آزارنده، سبب شد دیدی 
تازه نســبت به طراحی، به لحاظ حرفه ای و همچنین شــخصی، 
بیابم. در ادامه خواهم گفت چه چیزی باعث شــد به ایدهٔ طراحی 

کاماًل سنجیده و دلپذیر و هماهنگ برسم.  
فکرهــا و تصورهایــم را در کتابچــه ای یادداشــت می کردم و به 
این ترتیب توانســتم پایه های نویســش کتابچهٔ طراحی داخلی و 
ســبک پردازی را بنا کنم؛ این همان کتابی بــود که نیافته بودم؛ 
کتابچهٔ راهنمای افــراد عادی، نه کارشناســان خبره و همکاران 
حرفــه ای. در خالل نویســش این کتاب همواره بــا همکارانم در 
تماس بودم و سعی می کردم با طرح پرسش هایی، شیوهٔ اندیشیدن 
آن ها هنگام رویارویی با موقعیت های مختلف را درک کنم. تالش 
کردم حســی درونی که اغلب طراحان و سبک پردازان به آن اشاره 
می کنند  بشناســم و توصیه های عملی و مفیدی از آن استخراج 

کنم.
دریافته ام حقیقت هــای علمی زیاد یا روش های مطلقاً درســت/

غلطی برای انجام کارها وجود ندارد و نهایتاً همه چیز به ســلیقه 
و اولویت های فرد وابســته است. با این حال نکته های تخصصی و 
روش های شــناخته و پذیرفتهٔ زیادی نیز وجود دارند که می توان 
آن هــا را دنبال کرد. امیدوار ام خوانــدن این کتاب پنجره ای تازه 
به موضوع طراحی داخلی و ســبک پردازی برای مخاطب بگشــاید 
و بتوانیــد با اجــرای برخی ایده هــای آن در محیط زندگی خود، 
راحت تر سکونتگاه تان را به فضای زندگی یعنی خانه تبدیل کنید. 

 رعایت کنیم؟
ً
فقط بنوازیم یا گام ها را کامال

بــهنظرمنمیتــوانفرآیندطراحیداخلیوســبکپردازیرابا

موسیقیمقایسهکرد.هرکسیاستعدادموسیقینداردامااغلب

افــرادمیتواننــدنواخنتنتهارابیاموزنــد.همینموضوعبرای

رنگوشــکلودکورنیزصادقاست.هیچکسبااستعدادذاتی

برایطراحیبهدنیامنیآید،طــوریکهنتیجٔهکارشمحصولی

برنامهریــزیشــدهبهنظربرســد؛امادرصــورتیادگیریاصول

اساســی،تقریباهمهمیتوانندآنرافراگرفتهسپسمهارتهای

۵
نورپردازی

۶۶چراغخانه،آسایشخانه

۶۷قانون5-7

۶۷سایههایناخواسته

۶۷نورغیرمستقیمیاپراکنده

۶۸روشناییغیرزننده

۷۰نورپردازیسالن

۷۰ارتفاعمتغیربرایروشناییها

۷۱نورطبیعی

۷۱چکلیستتحلیلرنگونوردریکفضا

۷۲ترفندهاینورپردازی

۶
نکتههایطراحی

۷۴دستورعملدیتیلهاینهایی

۷۵سبکپردازیدکوربیجان

۷۸نصبتابلوها

۸۳باپنجرههاچهکنیم؟

۸۹بهینهسازیآکوستیک

۹۱چالشهایمربوطبهبااندازه

۹۳کتابخانه

۹۵کاناپه،صندلیراحتی،میزجلومبلی

۱۰۱کاراتٔهبالش

۱۰۱پیراسنتتختگرمونرم

۱۰۳طراحیداخلیباگیاهان

۱۰۵فرشهاواندازهها

۱۰۸کلکسیونگلدانهایتزئینی

۱۰۹حریمخصوصی

۱۱۰دردرسهایتلویزیونوفناوری

۱۱۱بهروزرسانیآشپزخانهوحاممبدونبازسازی

۱۱۲طراحیبرایکودکان

۷
قبلازخریدفکرکنید

۱۱۶اسرتاتژیهایرسمایهگذاری

۸
نسبتهاواندازههایکلیدی

۱۲۲ارگونومیدرخانه

۱۲۳سالن

۱۲۴حامم

۱۲۴آشپزخانه

۱۲۵خوردن

۱۲۶اتاقنشیمن

۱۲۷اتاقخواب

۱۲۸دفرتکارخانگی

۱۲۹رختشویخانه

۹
برنامهریزیبرایپروژٔهطراحیداخلی

۱۳۲مودبورد

۱۳۵کالمآخر
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خودرابهکاربندندتاعملکردبسیاربهرتیدراینزمینهبیابند.

شــایدامروزجمعیتعالقهمندانبهدکوروطراحیداخلیبیش

ازهــرزماندیگریباشــدوبایدبگوییمتقریبــاًهمٔهماچیزهای

زیــادیدرمــوردفرنیشودکــوروترندهامیدانیــمومیتوانیم

اصولکالسیکطراحیوبرندهاورنگهایسالرادرتخیلمان

ترکیبکنیم؛بااینحالاحساسمیکنمدانشناچیزیازاصول

اولیٔهطراحیوســبکپردازیداریموجنبههاییمانندتناسبو

اندازههایطالییونیازهایعملیراخوبمنیشناسیموباهمٔه

چیزهایــیکهمیخریمومدامتغییــرمیدهیمبازهممنیدانیم

چگونهخانهایکارآمدوهامهنگداشــتهباشیم.شگفتاینکهبا

وجودرصفهزینٔهزیادبابتخریدوسیلهوبازسازیخانه،کسانی

کهاحساسمیکنندکاررابهکاملرساندهاند،انگشتشامراند.

اینکتابفاقدهرگونهتصویرپرزرقوبرقیاســبکپردازیهای

آنچنانیبرایفضایداخلیاســت؛چنانکتابهاییبهوفوردر

دسرتسهستند.آنچهکوشیدهامدراینکتابارائهدهمتوضیح

ونکتههایآموزندهایاستکهبهشامکمکمیکندراهحلهایی

منطبقباخانهورشایطزندگیتانبیابید.

وقـتآنرسـیدهبهجایاملانهایسـازندٔهطـرح،رویچگونگی

طراحـیمترکـزکنیم.بـههمیندلیـلمیخواهـممجموعهایاز

مهارتهـاارائـهکنـمتـابـاکمـکآنهـاازنیازهـایخـودآگاهتـر

شـویدواگـرازدکوراسـیونخـودراضـینیسـتید،مهارتهـارا

بـراییافـنتراهحـلمشـکلتانبیازمائیـد.ایـنکتـابگـزارش

تحقیقـییـاکتـابقانـونطراحینیسـت،بهـرتاسـتآنرامثل

یـککتـابموسـیقِیپـرازملودیهـاوهارمونیهـابدانیـدکـه

میتوانیـدنتهـایآنرابـهشـکلهایمختلـفترکیـبکنیـدتـا

فضایـیدلپذیـروخوشـاینددرخانـهایجـادکنیـد.

»خانه زیباترین واژه ای است که یم تواند وجود داشته باشد.«
۱لورا اینگالز وایلدر
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آنچهحسخوبیبهشاممیدهد

را  خــود  اینکــه کار  از  قبــل  ســبک پردازان حرفــه ای  یــا  طراحــان 
ی آغــاز کننــد بــه واکاوی نیازهــا یم پردازنــد. از  روی پــروژٔه مشــرت
آنجــا�ی کــه آن هــا فرنیــش را بــرای اســتفادٔه شــخیص خــود انجــام 
نیم دهنــد بایــد ســی کننــد خــود را جــای افــرادی بگذارنــد کــه در 
 آن هــا چگونــه اســت؟ توجــه بــه 

گ
 یم کننــد. زنــد�

گ
آن مــکان زنــد�

یان یم خواهنــد در  وری اســت؟ مشــرت کــدام نیازهــای عمــی �ض
خانه های خود از چه توانا�ی ها�ی برخوردار باشند؟

وقــیت کار طــرایح را بــرای خودمــان انجــام یم دهیــم، گــذر از ایــن 
مرحلــه و تمرکــز مســتقیم بــر جنبه هــای زیبا�ی شــنایس راحت تــر 
اســت؛ در اینجــا بیشــرت بــه نتیجــٔه ظاهــری فکــر یم کنیــم و بــه 
 روزانه، کمرت توجه یم شود.

گ
عملکرد طرح در برابر نیازهای زند�

وری  �ض اگر یم خواهید از نتیجه را�ض باشید و از خریدهای غری
یــن  یــد، انجــام یــک تحلیــل کامــل در همــان آغــاز کار، بهرت ض هری برپ
راهنما�ی است. ممکن است همه نخواهند یا نتوانند از مشاوره 

استفاده کنند، اما همه یم توانند مثل یک مشاور فکر کنند.

ـکـی هســتید؟ در خانــه چه می کنیــد و خانه برای 
چه کسانی است؟

اینروزهاخانهچیزیبیشازســقفباالیرساســت.بســیاری

ازافــرادباخانههایشــانهویتمییابنــدومیخواهندباکمک

دیتیلهاییکهنشــانگرجایگاهوموقعیتاجتامعیآنهااست،

ویژگیهــایشخصیتیشــانرامنعکــسکننــد.ایــنموضــوع

بخصوصدرشــبکههایاجتامعیآشکاراست؛جاییکهمحیط

خصوصــیبهمحیطیعمومیتبدیلمیشــودومــابارضایتاز

محیطزندگــیخودعکسمیگیریموآنرابــادیگراندرمیان

میگذاریم.بهنظرمیرسدماازسکونتگاههاوطراحیآنهابرای

ارائهتصویریازخودبهدیگراناســتفادهمیکنیموایندرســت

مشابهکاریاســتکهدرگذشتهبالباسومدانجاممیدادیم.

بااینحال،چنینرویکردیبهراحتیمیتواندبهخودشــیفتگی

بیانجامدوبهجایاینکههدفخودراکســبآسایشوراحتی

بگذاریم،منایشوفخرفروشیرادرپیشگیریم.

طراحیداخلیبرایخودتانرصفاًشــاملنشاندادنجنبههای

مختلفکاراکرتتاننیســت،بلکهراهیبرایتطبیقدکوراسیون

بــاتیپشــخصیتیتاناســت.معتقــدامباتالشبــرایدرکو

حامیتازنیازهایجسمیوروحی،مطابقباشخصیتهایامن،

شــانسمابرایخلقخانههایدنجوهامهنگبیشــرتمیشود؛

خانههاییکــهنهتنهاظاهرخوبیدارندبلکهحسبهرتینیزدر

ماایجادمیکنند.

اینکهبخواهیمباچیزهایخوباحاطهشویمیاازایدههایدیگران

الهامبگیریمهیچشکلهایینداردامانبایدفراموشکنیمپاسخ

بسیاریازمهمترینپرسشهافقطدردرونخودماپیدامیشود.

طــرزفکریمبنیبراینکهدرمحیطهایمختلفچهاحســاسو

واکنشیداریم،کدامدیتیلهایادآورخاطرههایگرموخوشایند

هستندوچهکارهاییرادرخلوتخودبرایبرآوردنهرچهبیشرت

آسایشوراحتیانجاممیدهیم،میتواندرسنخهایارزشمندی

دریافنتچیدمانمناسبمحلزندگیمانفراهمکند؛طوریکه

برایخودماخوشــایندترباشــدنهاینکهدیگرانآنرابپسندند.

حساسیت یا اضطراب طراحی
خانــٔهمــنفاقدرنگهــایتنداســتواغلبمیشــنومدیگران

میگوینــدچنیــنویژگیاینشــانٔهاضطرابدرونیمناســت.

ظاهــراًآنهاتصــورمیکنندمنبهایندلیلبــاطیفرنگهای

روشــنوخنثیکارمیکنمکهشهامتاشــتباهکردنراندارمو

ازآنمیهراســم.امابهنظرخودممحیطهاییبارنگهایتند،

انرژیزیادیازمنمیگیرند.گامنمیکنمبهشدتتحتتاثیر

محیطپیرامونهستموبههمیندلیلوقتیدرفضاهایداخلی

شــلوغیقرارمیگیرمکــهاملانهایدیداریقویوپرشــامری

دارنــدوهمهآنهاهمزمانتوجهمنرابهخودجلبمیکنند،به

رسعتخستهمیشوم.

مطمــنامدرمحیطهایــیبــارنگهایتندبهســختیآرامش

مییابــم؛هرچنــدافــرادیراکــهحسکامــالًمعکوســیدارند

نیــزبــهخوبــیدرکمیکنــمـایــنافــراداحســاسمیکنند

خانههایــیبارنگهایمــاتحسناخوشــایندیدارندوچنین

محیطهایــیچنــدانبرایشــانهیجانانگیزنیســت.دراینجا

مســئلهدرســتوغلطبودنیاشــجاعتوبزدلینیســت،بلکه

مســئلهخصیصههــایشــخصیتیوواکنشهــایمتفــاوتبــه

محرکهــایبیرونــیاســت.خانــٔهواقعــیجایــیاســتکهما

راهــمازنظرجســمیوهــمازنظرروحــیبهآرامشبرســاند.

 فرنیــش را طبــق شــیؤه مطلوب زندگی تان اجرا 
کنید نه فکر دیگران

شــباهتمبانیفرنیشخانههابهرغمیکتابودنهرانسانواقعاً

شگفتانگیزاســت.نحؤهاستفادهازوسایلمبنایتصمیمگیری

بــرایتجهیزوفرنیشخانهاســتهرچندایــنموضوعآنقدرها

هممنطقیبهنظرنرســد.بههرحال،چیدمانخانهوفرنیشــی

کهانتخابمیکنیم،نوعزندگیایکهمیتوانیمداشــتهباشــیم

مشــخصمیکند)دســتکمتاحــدودی(.احتامالًکســانیکه

میخواهندزمانزیادیرابادوستانخودبگذرانندبهیککاناپٔه

بــزرگوتعــدادزیادیصندلیدراتاقنشــیمننیــازدارند،اما

کســانیکهترجیحمیدهندباکتابخوانــدنآرامشپیداکنند

احتــامالًبایدبــرایتهیهیکصندلیمطالعــٔهواقعاًخوبهزینه

کنند.اگربرونگراهستیدوبودنبادیگرانبهشامانرژیمیدهد،

بدونشــکدرخانهایباپالنبازراحتتــرخواهیدبود،امااگر

بــرایتجدیدقواکنــجخلوتیراترجیحمیدهیــد،احتامالًاتاق

درداریراخواهیدپسندیدکهبتوانیددرآنجاآسودهترباشید.

پاســخاینســوالکهچگونهبایدخانهراطبقشخصیتوسبک

زندگــیدلخواهتجهیزکــرد،درواکاویزمانومکانیاســتکه

درآنبیشــرتیناحســاسراحتیوآرامشرادارید؛ســپسباید

اینموضوعرابررســیکنیدکهچگونهمیتوانمطمنشــداین

احساسهرچهبیشرتایجادشود.

برخی منونه ها 

 معارشتــیوبرونگــراهســتید؟خانهتــانرابــرایمعارشت	

بهینهســازیکنیــد.برایخریــِدیکمیزنهارخــوریبزرگ

هزینــهکنیــدومطمــنشــویدصندلیهاوفضــایکافی

نشــیمنرادارید؛طوریکهبیشرتازتعداداعضایخانواده

باشــدتابتوانیــدبدوندغدغهوبهراحتــیازمهامنانخود

پذیرائیکنید.

 درونگراهســتیدوبرایرسگرمیهانســبتبهرویدادهای	

اجتامعیوقتبیشــرتیمیگذارید؟خانهراطوریبچینید

کــهمطابقرشایطباشــد:فضاهــاراباصندلیهــایزیادو

کاناپههایبــزرگیامیزهایناهارخوریکههرگزاســتفاده

منیشوندپرنکنید.

 اســرتسدارید؟رشایطخانهراطوریمهیــاکنیدکهبرای	

اســرتاحتوآســودگیمناســبترباشد.اتاقنشــیمنرابه

کانونــیآرامشبخشوراحتتبدیلکنید.شــومینٔههیزمی

وتابلوهاینقاشــیخیالبرانگیزگزینههایمناســبیبرای

ایجادچنینمحیطیاســت.آســایشخانهرابیشرتکنیدو

رشایطبهرتیبرایکتابخواندنوگوشدادنبهموسیقی

یارصفاًاســرتاحتایجــادکنید.فضاهایــیبیافرینیدکهتا

میتوانیدازاینفعالیتهادرآنهاداشتهباشید.

 ازبــودندرفضــایمجــازیومتاشــایتلویزیــونخســته	

شدهاید؟اتاقنشــیمنراطوریبچینیدکهبرایدورهمیو

معارشتمناســبترباشد؛مثالًمبلهاوصندلیهارامقابل

هــمبگذاریدیاآنهارادوریکمیزبچینیدوهمٔهآنهارارو

بهتلویزیوننگذارید.

 نســبتبهصداهایمزاحمحســاسهستید؟جنسوسایل	

خانهوآشــپزخانهراازمرتیالنرمترتهیــهکنیدوباانتخاب

ماشینظرفشوئیوسایروسایلبیصداتر،صداهایمزاحمرا

بهکمینهبرسانید.بهآکوستیکتوجهکنیدووسایلراطوری

بچینیــدتاپژواکهاوصداهایمزاحمکمرتیتولیدشــود.

 شلوغیوبههمریختگیآزارتانمیدهد؟آزردگیدیداریرا	

بااطمینانازداشنتفضاهاینگهداریدرداِرکافیکاهش

دهیدوازآنهابراینگهداریوســیلههاییکهدرطولروز

استفادهمیکنید،بهرهبگیرید.

کودکان و نیاز های آن ها
ز مانند بزرگســاالن با یکدیگر  فرامــوش نکنیــد کــودکان نــ�ی
متفــاوت انــد؛ نیاز هــای کــودکان و نوجوانــان در ارتبــاط 
یکســان  پذیری هــا  تاث�ی و  اجتمــایع  فعالیت هــای  بــا 
نیست. این واقعیت که بزرگساالن قطعیت ها را بیش�ت 
ز همان طور  یم پسندند به آن معنا نیست که کودکان ن�ی
فکــر یم کننــد یــا نیاز هــای آن هــا در ســال های جوا�ز شــان 

تغی�ی نیم کند. 

فراموش نکنید فهرستی از آنچه منی پسندید داشته باشید! 

وقتیتالشمیکنیمآنچهرامیپسندیمشناساییکنیمطبیعتاًبه

مواردیمیرسیمکهبیشازهمهدوستداریم،امایکراهدیگر

هموجودداردکههنگامتالشبرایتعیینمحدودههایســلیقٔه

خودمازآناســتفادهمیکنــم:منتصویرهایــیازمحیطهایی

کهمنیپســندمگردآوریودلیلدوســتنداشنتآنهاراتحلیل

میکنــم.برایاینمنظوردوپوشــهبهرنگهایقرمزوســبزدر

نظــرگرفتهاموآنچهبرایمجذاباســتومــواردیراکهمطلوب

مننیســت،درقالباینپوشــههاهرچهبهرتازیکدیگرتفکیک

میکنم.دانســنتعلتنپســندیدنیکطرحیامحیط،بهاندازٔه

دانسنتدلیلجذابیتیکطرحیامحیطدیگربرایممفیداست.

اینشــیؤهاندیششموازیدرموردخوشــایندهاوناخوشایندها

میتوانداطالعاتزیادیدرموردســلیقهوحسدرونیشــامدر

موردسبکتانفراهمکند.

بخش1:آنچهحسخوبیبهشمامیدهد
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به این چیز ها فکر کنید

 دورانکودکیخودرابهیادبیاورید؛آیانوعخاصیازسبک	

یاطراحیداخلیوجودداشــتهکهحسمثبتیدرشــامالقا

کند؟دراینصورتتالشکنیدآنخانهیامحیطراتوصیف

کنید.

 چهزمانیبهرتیناحساسراداشتهاید؟چرا؟	

 محیطزندگیآیندهتانراچگونهتصورمیکنید؟	

 کــدامرنگهارادوســتدارید؟ازکــدامرنگهاخوشتان	

منیآید؟

 ســبکهایکالسیکوقدیمیتررابرایفرنیشمیپسندید	

یــاطرحهایمدرنوجدیدبرایتانجذابتراســت؟فرنیش

شــهریراترجیحمیدهیدیامحیطهایروســتاییبرایتان

خوشــایندتراســت؟محیطهاییراشناساییکنیدکهحس

خانهرابیشرتدرشامتداعیکنند.

 کــدامنوعچــوبوپرداخترابیشازهمهدوســتدارید؟	

روشنیاتیره؟بافتداریاجالدادهیارنگشده؟

 مایلایدمبلامنوفرنیشخودراازکجاتهیهکنید؟چرا؟	

 هتــلیارســتورانیبودهکــهدرآنجاواقعاًاحســاسراحتی	

داشتهاید؟چرا؟

 چقدربودجهدارید؟بهنظرشامرصفچهمبلغیبرایدکور	

وفرنیشاتاقیاپروژهایکهدرپیشداریدمنطقیاست؟

 فکرهایتانرارویکاغذپیادهکنیدوخودتانآنهاراتحلیل	

کنیدیاباکسیکهمیشناسیددرمیانبگذارید.اگردوستی

داریــدکهپروژهطراحــیخانهایراآغازکــردهمیتوانیدبه

یکدیگرکمککنیدودرموردطراحیوتجربههایتانتبادل

2نظرکنید.
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اصولپایهوقاعدههایرسانگشتی

از  یــی  ض حــال  ع�ی در  و  دشــوارترین  فصــل  ایــن  اســت  ممکــن 
یــن فصل هــای ایــن کتــاب باشــد. در ایــن بخش خالصه ای  مهمرت
از بریحض اصول پایه که طراحان و معماران و عکاسان در کارهای 
ارائــه  بــه زبــا�ض ســاده  از آن هــا اســتفاده یم کننــد،  فــراوان  خــود 
یم کنــم. اگــر ایــن اصــول را در خــالل مطالعــٔه ایــن کتــاب در ذهن 
نکته هــای خــاص  نحــؤه کاربــرد  از  ی  بهــرت باشــید، درک  داشــته 

سبک پردازی خواهید یافت و مبا�ض آن ها را بهرت یم فهمید. 

ریا�ضی در طراحی
هرگــزبــهاعدادعالقهنداشــتهامورنگهاوشــکلهارابیشــرت

دوســتدارم.همینموضوعباعثغافلگیریمندرجاییشده

کهاندیشــشریاضیدربنبستهایخالقیتبهکمکمنآمده

است.اگرازافرادحرفهاِیحوزٔهطراحیوسبکپردازیبخواهید

اســاسکارخــودراتوضیحدهنــدغالباًخواهندگفــتاینکار

رابــرمبنایحسدرونیشــانانجاممیدهنــد.اینجواببرای

آماتورهایکنجکاوآزارندهاســتچونشــبیهتوصیههایکلیو

گنگیکرسآشــپزبرایداشنتخالقیتبیشرتدرآشپزیاست.

کســانیکهمثلماکهاســتعدادذاتیدرآنحــوزهنداریممایل

ایمتوصیههایمشخصتریبرایرسمشقداشتهباشیم.هرچند

روشکلییافرمولیمشــخصبرایتبدیلشــدنبهطراحموفق

یافــردیصاحبســبکوجودنــدارد،هرچهدانشبیشــرتیاز

روشهایتولیدترکیبهایهامهنگومتناســبداشتهباشیم،

آزادیعمــلبیشــرتیدرپروراندنســلیقهوتخیلمانخواهیم

داشــت.اینجادرســتهامنجاییاســتکهریاضــیبهکمک

طراحیمیآید.آنچهبرخیبااســتعدادذاتیخوددرکمیکنند

دیگرانبامحاسبهفرامیگیرند.

نسبت طالیی

نســبتطالیی)goldenratio(کهبانامهاینســبتفی)حرف

یونانیΦ(یامیانگینطالیینیزشناختهمیشودازمفهومهای

مهــموپرکاربردبرایعالقمنــدانبهطراحیاســت.اینفرمول

ریاضیدرمحاســبٔهنســبتهاوترکیبهــایهامهنگهرنیو

معامریوموسیقیکاربردداردوازدورانباستانبهکارمیرفته

اســت.فیثاغورث،فیلســوفمشهوریونانباســتانوفیبوناچی،

ازریاضیدانانســدٔهدوازدهمراهموارهبهعنواناولینکســانی

دانســتهاندکهنســبتطالییراتعریفکردهاند.ایــنفرمولاز

هامنابتدایتعریف،تاریخیطوالنیوپرفرازونشــیبداشــته

اســت.رصفنظرازاینکــهمحصولاینفرمولچقــدرباایدهآل

شــامفاصلهدارد،بدونشکایننسبتبردرکمااززیباییدر

عرصهایمختلفتاثیرگذاشتهاست.

برایمحاسبٔهنســبتطالییدرطراحینیازیبهماشینحساب

ندارید؛چراکهتئورینســبتطالییونســبتهایالهیشامل

برخیشــکلهایهندســیخاصمانندمثلــثطالییومارپیچ

طالییومستطیلطالییاست.بههمیندلیلاینروشمطلوب

کســانیاســتکهعالقهایبهعددورقمندارند.مابااستفادهاز

شــکلهاینســبتطالییبهجایفرمولهایآن،درمسیرخود

برایشناســاییآنچــهحسخوبیدرافــرادبرمیانگیزد،اهرمی

مناسبدراختیارخواهیمداشت.

نســبتطالییبهزبــانریاضیبهصورتنســبتیقابل

)a(تعریفاســتکهدرآنیکخطبهیکبخشبلندتر

ویکبخـــشکوتاهتر)b(تقســـیمشدهاست،طـــوری

کــهa+bمتناســبباaوخودaمتناســبباbباشــد؛

بهعبارتســادهتراگرکلطولخــطرابربخشبلندتر

تقسیمکنیمبههامننتیجهایم

یرســیمکهباتقســیمبخشبلندتربربخشکوتاهتربه

دســتمیآوریم.مقدارنســبتطالییبرابــربا1.618

است.منونههاینســبتطالییدرهمهجا،ازطبیعت

گرفتهتاهرنوســازههاوکهکشانهاوحتیبدنانسان

دیدهمیشود.

مستطیل طال�ی

نمونه ها�ی از نسبت طال�ی که در معماری دیده یم شود

مارپیچ طال�ی

نمونه ها�ی از نسبت طال�ی در طبیعت دیده یم شود

بخش2:اصولپایهوقاعدههایکلی
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نسبت طال�ینسبت نامساوینسبت مساوی

ترکیبوتناسب
نســبتهایطالییدرطولتاریخراهنــامیمعامرانوطراحان

بودهاندومیتوانندبرایآماتورهاینیازمندکمکدرتصمیمگیری

برایپروژههایطراحیمفیدباشند.

میتــوانبــاالگــوگرفــنتازمارپیــچطالیــیفیبوناچــیدر

ــان ــوربیج ــاندک ــزیدرچیدم ــیهیجانانگی ــی،پویای طراح

یــااشــیاءغیرمتحــرکایجــادکــرد.معمــوالًطراحــاناشــیارابــه

صــورتگروههــیمیگذارنــدتــااثــریچشــمگیرداشــتهباشــند

در بسیاری از طرح های کالسیک مبلمان، خط های و نسبت های به کار رفته به نسبت های طال�ی یا مارپیچ طال�ی 
نزدیک هستند.

قانونیکسوم
اگرفرمولقبلبیشازحدپیچیدهبهنظرمیرســدممکناست

رصفاًتقســیمفضاهابهسهبخشبهجایدوبخشکفایتکند؛

اینروشمنونهایســادهازنســبتهایطالییایجادمیکندو

راهنامیرسیدنبهموقعیتهایمناسببرایجایگذاریاشیا

اســت)گاهیقانونیکســومبانامتعادلطالیینیزشــناخته

میشــود(.چوناستفادهازاینقانونراحتتراستوپیچیدگی

ریاضیکمرتیدرمقایســهبانسبتطالییدارد،بهکارگیریآن

درپروژههایروزمرٔهطراحیراحتتراست.

ــهدر ــیراک ــبکٔهظریف ــون،ش ــنقان ــرپشــتای ــرایدرکفک ب

ــرای ــدهوب ــهش ــالتعبی ــایدیجیت ــبدوربینه ــگراغل منایش

موقعیتیابــیصحیــحاشــیادرتصویــراســتفادهمیشــوددر

ــون ــیوقان ــراســاسنســبتطالی ــنشــبکهب ــد.ای نظــربگیری

ســادهتریکســومتعبیــهشــدهاســت.تصویــرپشــتایــنشــبکه

درجهــتافقــیوعمــودیبــهســهبخــشتقســیمشــدهاســت.

بــرایاســتفادهازشــبکهبایــدســوژٔهاصلــی)مثــالًفــردیراکــه

میخواهیــدعکــساورابگیریــد(دریکــیازنقطههــایتقاطــع

ـونــهوســطشــبکهـجــایدهیــدتــاترکیــبعکــسمناســبتر

شــود.بــادیــدنشــبکه،نقطههــایتقاطــعراحتتــرشناســایی

ض نشان یم دهد  ض را صاف نگه دارید بلکه نحؤه ترکیب تصویر را نری ض های دیجیتال شبکه ای دارد که نه تنها به شما کمک یم کند دورب�ی   نمایشگر یا چشیم دورب�ی
ً
غالبا

د.  ( یا قانون یک سوم جای بگری تا کانون مورد نظر همواره در یی از نقطه های تقاطع خط های نسبت طال�ی )شبکٔه �ض

»هندســه دو گنجینــٔه ارزشــمند دارد: یــی قضیــه فیثاغــورت و دیگــری تقســیم خط هــا بــه 

ن و منتها.« نسبت های میانگ�ی
یوهانس کپلر

بخش2:اصولپایهوقاعدههایکلی

میشــوندوازاشــتباهکالســیکعکاســییعنــیجــایدادن

ــزمیشــود. ــرپرهی ــزتصوی ســوژهدرمرک

اگرمثالًتصویرهایافیلمهایمشــهوریاحتیچیدمانآیتمهای

خــریدرشــبکههایتلوزیونــیرابررســیکنیــممیبینیــم

تصویربــردارانوعکاســانرسارسجهــاندربســیاریازمــوارد

براســاسایناصلکارمیکنند.جایگرفنتسوژهاصلیدقیقاً

درمرکــزتصویربهندرتدیدهمیشــودومعموالًآنرادرفاصلٔه

یکسومیادوســومازلبٔهتصویرجایمیدهندومارپیچطالیی

نقطٔهرشوعآناست.ســبکهاوطرحهایداخلیچشمگیرنیز

بههمینشــکلقابلرمزگشــاییهســتند؛چراکهغالباًترکیبی

دارندکهمیتواننشــانههایهمینروشرادرآنهاشناســایی

کرد.میتوانیمبادرنظرداشــنتاینموضوع،بهرسعتموقعیت

مبلامنواملانهایطراحیداخلیراتشــخیصدهیمتابهیک

تعادلهامهنگدرخانهبرسیم.

بنابراینقانونیکسوممیتواندبهطراحیکمککندوراهنامی

شامبرایموقعیتیابیاشیایمهمدراتاقیارویدیوارباشد.با

تقسیمفضاهایداخلییاسطحهاییکهرویآنهاکارمیکنید

بهسهبخشبهجایدوبخش،میتوانیدچشماندازمتعادلترو

هامهنگتریایجادکنید.

ــد. ــتکنن ــطتقوی ــکمحی ــبکوفضــایخاصــیرادری ــاس ی

بســیاریازطراحــاندرهنــگاممحاســبٔهنســبترنگهایــی

کــهقــراراســتدریــکفضــااســتفادهکننــدازنســبتطالیــی

ــد.درفصــل ــکمیگیرن ــونS+10/30/60کم ــاسقان ــراس ب

ــم ــهخواهی ــونارائ ــنقان ــایبیشــرتیازای ــارمریزهکاریه چه

کــرد.هرچنــدمنیتــوانایــنمــدلرادرهــرجایــیبــهکاربــرد،

اگــربــادقــتبــهتصویرهــانــگاهکنیــدخواهیــددیــدهمیشــهاز

ایــنمــدلبــهشــکلیاســتفادهشــدهاســت.


