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پیشگفتار

نیازهــای جدیــد،  طراحــان را ناگزیــر بــه طراحــی و تغییــر فضاهــای موجــود در ســاختمان ها 
ــا در  ــتفاده از فض ــه اس ــه چرخ ــد ب ــته بای ــا ناخواس ــته ی ــی خواس ــان داخل ــد. طراح  می کن
ســال های متمــادی بیندیشــند، تــا بتواننــد پاســخ های مناســبی بــه نیازهــای تعریــف شــده 
ــور،  بدهنــد. طراحــی داخلــی رابــط ترکیــب عناصــر مختلفــی از جملــه رنــگ، فــرم، فضــا، ن
بافــت، مــواد، مــد ، ســازه، صــدا، فنــاوری، محیــط و زمینــه اســت. در واقــع کانــون توجــه آن، 
کشــف روابــط بیــن ایــن عناصــر بــرای تولیــد فضــای معمــاری و همیــن طــور ســاخت مبلمان، 
تجهیــزات فضــا، محصــول و عوامــل تاثیــر گــذار دیگــر اســت. ماموریــت ایــن حرفــه، یافتــن 
چگونگــی اســتفاده بهتــر از مکان هــا و تقویــت حــس و  روحیــه کاربــران در هنــگام اســتفاده از 

ــد. ــا می باش فض
ایــن کتــاب در قالــب طــرح جدیــد، فراینــد تفکــر مفهومــی پیرامــون طراحــی داخلــی را شــرح 
ــد  ــد. فرآین ــی می نمای ــی را بررس ــراح داخل ــه ط ــری در حرف ــا ی ظریفت ــد و جنبه ه می ده
طراحــی یعنــی تفکــر مفهومــی کــه بــه روشــنی قابــل فهــم بــرای عمــوم باشــد. طراحــی خوب 
و کاربــردی نــه فقــط از ظاهــر کار طــراح قضــاوت می شــود، بلکــه نظــر جمعــی و عمــوم مــردم 
ــورد  ــف م ــای مختل ــان و در موقعیت ه ــوا، زم ــده در ه ــغال ش ــم اش ــده از حج ــتفاده کنن اس
  interior design : conceptual basis ــاب ــاب حاضــر ســاده شــده کت ــرد. کت ــرار می گی قضــاوت ق
اثرآنتونــی ســیلی اســت و براســاس نیــاز هنرجویــان و عالقه منــدان طراحــی داخلــی تدویــن 
شــده اســت. نــگارش و ترجمــه کتاب هــای تئــوری طراحــی بســیار ســخت و مشــکل اســت. 
قطعــا ایرادهــای بســیاری در ایــن کتــاب وجــود دارد کــه امیدواریــم اســاتید، صاحــب نظــران و 

دانشــجویان عزیــز و گرامــی مــا را از نظــرات خویــش محــروم ننمایــد.

ایمان گوشکی
بهار 1399                    
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مقدمه

حرفه طراحــی داخلــی دو خاســتگاه کلــی دارد کــه نســبت بــه هــم تفاوت هــای فراوانــی دارنــد. 
ــازار  ــر، ب ــای آموزشــی و دانشــگاه ها از ســوی دیگ ــک ســو و محیط ه ــی از ی ــازار کار حرفه ای ب
حرفه ایــی تحــت تاثیــر فنــاوری، گســترش محصــوالت جدیــد و ارائــه خدمــات بــه معمــاری و 
ســاختمان اســت. در حالــی کــه محیط هــای آکادمیــک در پــی کشــف راه حل هایــی بــرای بهبود 
کیفیــت زندگــی انســان، حفــظ انــرژی و کشــف روابط بیــن عناصر معمــاری و طراحی هســتند. 
ــتند، در  ــل هس ــا در تعام ــا دکوراتور ه ــتر ب ــردم بیش ــی م ــی داخل ــی طراح ــازار حرفه ای در ب
صورتــی کــه فعالیــت دکوراتــور بــه چیدمــان محــدود اســت. امــا بخشــی از فعالیت هــای طــراح 
داخلــی بــه غیــر از چیدمــان، شــامل اجــرا و ســاخت، مبلمــان، دکوراســیون، کنتــرل تاسیســات 
و نورپــردازی اســت. مســئولیت هماهنگــی همــه ایــن مــوارد بــر عهــده طــراح داخلــی اســت. او 

تکنســین ها، مهندســین و پیمانــکاران را بــه خدمــت می گیــرد تــا پــروژه را مدیریــت نمایــد.
ــی،  ــی، ورزش ــکونی، آموزش ــاری، مس ــه تج ــا از جمل ــه کاربری ه ــت او در هم ــدوده فعالی مح
ــه فعالیــت  ــه زمین ــی ک ــی شــود، درحال ــف م ــری هــای دیگــر تعری ــی وکارب فرهنگــی، اقامت

ــود.  ــد ب ــاری خواه ــت تج ــکونی و در نهای ــای مس ــه کاربری ه ــدود ب ــوری مح دکورات
تمرکــز ایــن کتــاب بــر روی قســمت طراحــی و مفاهیــم بنیادیــن طراحــی داخلــی اســت کــه 
مــورد نیــاز طــراح داخلــی اســت. ایــن کتــاب شــامل هفــت فصــل کلیــدی اســت کــه ســه فصل 
از آن در جلــد اول و چهــار فصــل در جلــد دوم قــرار گرفتــه اســت. بکاربــردن ایــن مفاهیــم کــه 
در هــر فصــل آمــده اســت در طراحــی اجبــاری نیســت امــا مــی تواند جوهــره خالقیت را شــکل 
دهــد. ایــن کتــاب بــه عنــوان راهنمــای طراحــی در نظــر گرفتــه نشــده اســت بلکــه امیــد دارد 
بــه عنــوان کتابــی الهــام بخــش باشــد. هــدف کتــاب چگونگــی شــکل گیــری مفاهیــم اســت و 
تاکیــد ایــن اســت کــه فرآینــد طراحــی بــه طــور دقیــق خطی نیســت امــا می توانــد در شــرایط 
مختلــف بــه صــورت خطــی پیــش رود و ایــن غیــر قابــل پیــش بینــی اســت. در واقــع بایــد 
نتیجــه طراحــی کشــف شــود تــا اینکــه از پیــش قابــل شــناخت باشــد. در این صــورت ایــن نوع 
طراحــی نوآورانــه نامیــده مــی شــود، از نظــر نویســنده کتاب هســته هیجــان انگیــز طراحی غیر 
قابــل پیشــبینی بــودن آن اســت، در غیــر ایــن صــورت همــه طــرح هــا در پایین تریــن کیفیــت 
و احتمــاال بــه دلیــل فرآینــد تکــراری، شــاهد بازگویــی پروژه هــا و از دســت دادن هزینه هــای 

مالــی و زمانــی بســیاری هســتیم .
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ــردازی   ــی، نور پ ــای دسترس ــا، روش ه ــش های فض ــوص پوش ــی در خص ــای فراوان  دیدگاه ه
ــه تشــکیل هــر یــک از مفاهیــم  ــن دیدگاه هــا ب ــگ و ... در کتــاب بررســی شــده اســت. ای رن
کمــک شــایانی خواهــد کــرد. کتــاب بــا تعاریــف، پیشــنهادها، طبقه بنــدی، تجزیــه و 
ــرای انتقــال بهتــر مفاهیــم از پروژه هــای متفــاوت و بررســی   تحلیــل نوشــته شــده اســت و ب
ــید  ــته باش ــر داش ــه خاط ــه را ب ــن نکت ــت. ای ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــاص آن ه ــای خ  پارامتر ه
طرح هــای داخلــی کــه بــر اســاس مفاهیــم اولیــه درســت و اصولــی شــکل گرفتــه اســت،  شــاید 
ســاده بــه نظــر برســند امــا دارای قــدرت مانــدگاری باالیــی در ذهــن کاربــر و همچنیــن دارای 
الیه هــای عمیق تــری از طراحــی هســتند. مفاهیــم پایــه در همــه آثــار هنــری تقریبــا یکــی و 
واحــد هســتند، زاویــه متفــاوت نــگاه طــراح و ارائــه منحصــر بــه فــرد بیــان او در طــرح اســت که 

طرح هــای بدیــع را پدیــد مــی آورد.
ایــن کتــاب بــه تمــام هنرجویانــی که تصمیــم دارند بــه این رشــته تخصصــی وارد شــوند توصیه 
می شــود چراکــه باعــث ایجــاد نــگاه بنیادیــن بــه مســائل پیــش روی طراحــی داخلــی خواهــد 
شــد. همچنیــن طراحــان حرفه ایــی نیــز  بــرای رهایــی از تفکــرات یکنواخــت و تکــراری بایــد 
ایــن کتــاب را مطالعــه کننــد تــا بتواننــد بــر اســاس مفاهیــم طرح هــای خــود را تولیــد کننــد.


