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آنچه مرا به نوشتن این کتاب ترغیب کرد احساس نیازی بود که در این زمینه در بازار مطبوعات و کتاب 
ایران پیدا  کردم. کمبود منابع تالیف فارسی و نه ترجمه بفارسی،انگیزه ای شد که به نیاز هموطنانم در 
زمینة دکوراسیون داخلی بیاندیشم چرا که به این مبحث در سراسر دنیا به تفصیل پرداخته شده و نیاز 
آن در زندگی امروزی بشر و تاثیرات آن بر سالمت جسم و روح انسان بسیار مورد مطالعه و بررسی قرار 
گرفته اســت. نکتة دیگر اینکه دوستان و اساتیدی که قبالً در این زمینه مطالبی به تفصیل نوشته اند 
نگاهی متفاوت به این موضوع داشته و اغلب دانش آموختگان رشته های دیگری مانند معماری و طراحی 
صنعتی یا گرافیک بوده اند. ضمن اینکه مایة خوشوقتی است که اساتیدی با چنین درجات تخصصی به 
این مطلب پرداخته اند اما جای خالی نگاه یک طراح و دکوراتور به این مقوله را مشهود دیدم که طبیعتاً 
باید نگاهی متفاوت باشد. در این سلسله مطالب تالش خواهد شد که به مقولة دکوراسیون با دیدی تازه 

و امروزی و تامین کننده نیازهای زندگی امروز با تمام پیچیدگی ها و خالء هایش پرداخته شود. 

سال ها پیش در رشتة علوم زیستی مطالعه کرده و سالیانی در این زمینه کار و تدریس  کرده ام و با 
فیزیولوژی و آناتومی موجودات زنده و طبیعتا انسان آشنا هستم. این  علوم به ما می گویند که هر انسان 
موجودی  کاماًل منحصر بفرد و بی نظیر است. هیچ دو نفری وجود ندارد که از نظر ظاهری و خصوصیات 
جسمی یا روحی کاماًل شبیه یکدیگر باشند. حتی دوقلوهای هم شکل که از نظر فرمول ژنتیکی کاماًل 
مشابه یکدیگرند، هم در طول دوره های رشد و تکامل، دراثر عوامل محیطی با یکدیگر از نظر شخصیتی 

و اجتماعی فاصله می گیرند.  اصوالً زندگی جوامع بشری نیز با این تفاوت ها  زیباست، چرا که اگر همة 
انسان ها یک شکل بوده و رفتاری یکسان از خود نشان می دادند مانند ماشین های از قبل طراحی شده 
می نمودند که برای مواجهه با مســایل مختلف عکس العمل های یکسان از خود نشان می دادند. حال 
این تفاوت هایی که باعث تنوع و زیبایی زندگی ما شــده اند در عرصه های مختلف زندگی ما و ازجمله 
دکوراســیون نیز خود را نشــان می دهند. به جرآت می توان گفت که بتعداد انسان های روی این کره 
خاکی مدل برای طراحی داخلی وجود دارد. دکور هر مکان عالوه بر سالیق و عالیق شخصی به مسایل 
دیگری از جمله میزان درآمد و سطح مالی خانواده، فرهنگ محلی یا خانوادگی و منطقة جغرافیایی و 
آب و هوایی نیز بستگی کامل دارد، اما در نهایت این حس شخصی و سلیقه فردی است که در طراحی 
محل سکونت یا کار او تبلور پیدا می کند. حال اگر تحت تاثیر تبلیغات محیطی یا نوع مراودات افراد این 
ســلیقة شخصی مسیر خود را گم کرده و در نتیجه فرد محیط خود را نه آن گونه که خود می خواهد، 
بلکه آن گونه که محیط از او میخواهد بیاراید در نهایت از نتیجة کار رضایت نخواهد د اشت، چرا که به 
بیراهه رفته و اکنون عمیقآ و از درون با محیطش ارتباط برقرار نمی کند. پس بهتر است قبل از انجام هر 
اقدامی در زمینة طراحی و پیش از هر گونه هزینه ای، نیاز و توقع خود را محیط مشخص کرده و آن را 
چراغ راهنمای کار خود قرار داده و هر تغییری را بر مبنای آن انجام بدهیم. این چیزی است که طراحی 

امروزی بر مبنای آن استوار است. 
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علم ارگونومی1 که آن را مهندسی سالمت نیز می نامند به کمک این رشته آمده و اندازه ها و فرم های 
انسانی را در طراحی محیط  های کار و زندگی و هم چنین طراحی لوازم و ابزار کاری و مبلمان بکار بسته 
تا سهولت استفاده از آنها را به حداکثر و زیان های ناشی از خستگی و یا بکارگیری لوازم نادرست را به 
حداقل  برساند. این علم با استفاده از رشته های علمی هم چون علوم پزشکی، رشته های فنی و مهندسی 
و علوم روانشناســی اطالعات مربوط به توانایی ها و ناتوانی های فیزیکی و روانی انسان را در طراحی و 
ساخت محصوالت، اشیاء، سیستم ها و مکان ها و تجهیزات کاری بکار می برد و از بروز خطرات و آسیبهای 
جسمی و روحی جلوگیری کرده، باعث کاهش خطای انسانی شده و به بهینه سازی فضای کار و زندگی 

می پردازد. 

از آنجا که به کارکرد علم در تمامی سطوح و ابعاد زندگی باور  دارم، تالش می کنم دکوراسیون را از 
بعدی زیبایی شناسانه و البته علمی و ارگونومیک به خوانندگان این کتاب معرفی  نمایم. حال تا چه حد 

موفق به اینکار باشیم قضاوت کاماًل به عهده شماست.

 Ergonomics 11
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می گویند زیبایی در چشمان ماست و هر  کسی آن را 
بنحوی گوناگون و باحســی متفاوت می بیند. از این رو 
محیطی زیبا برای هر کســی معنایی متفاوت دارد، اما 
همه ما این خواســته مشترک را داریم که برای زندگی 

فضایی راحت و کاربردی و زیبا می خواهیم.

دکوراســیون امروزه تنها جنبة بصــری یک فضا را 
قلمرو کاری خود نمی داند و تنها به چگونگی چیدمان 
یا ترتیب انتخاب رنــگ توجه ندارد، بلکه در ورای این 
مطالب به کاربرد انســان از فضا می اندیشــد و راهکار 
می یابد و در پی فراهم کردن فضایی کارآمد و زیبا است. 
پس ابتدا باید بدانید که فضــا را برای چه نوع کاربری 
طراحی می کنید. میزان اســتفاده از فضا، تعداد، سن و 
جنس مصرف کنندگان یک مسئله کلیدی است و پس 
از ایــن مرحله باید دریابید که چه نوع فضای حســی 
را می خواهید در این فضا برقرار کنید. محیطی رســمی 
می خواهید یا صمیمی، فضایــی خصوصی یا عمومی، 
جایی برای کار و فعالیت مورد نیاز شماســت یا فضایی 

برای اســتراحت و تمدیدی انرژی نیاز دارید. شاید هم 
مکانی برای مهمانی و گرد هم آیی مطلوب شما است؟ 

دکوراسیون1  
الزم  است که در ابتدا تعریف درستی از دکوراسیون 
ارائه شــود تا تفاوت آن با مقوله هایی هم چون معماری 
مشخص شود. مهندس معمار با رسم نقشه های دقیق 
ساختمانی، موقعیت مکانی و اندازه بخش های مختلف 
مثل آشــپزخانه و اتاق خواب را معین کرده و بر اساس 
اندازه و جهت زمین ساخت آن را انجام  می دهد. پس از 
این مرحله دکوراتور فضای ساخته شده را پر می کنند، 
بدین معنا که مصالح مناســب برای پوشــاندن سطوح 
مختلف مثل کف، ســقف و دیوارهــا را تعیین کرده و 
موارد دیگری همچون کابینت آشــپزخانه و نورپردازی 
را به انجام می رســاند و در مرحلة بعد اقدام  به انتخاب 
مبلمان و پوشش پنجره ها و رنگ سطوح و ترکیب بندی 
مبلمــان خواهد کرد. اگــر چه هر دو گــروه اطالعات 

 Decoration 11
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مناسبی در زمینة کار یکدیگر دارند و در بسیاری جوامع 
کار این دو گروه ممکن اســت دچار تداخل شود اما در 
واقع هر یک در زمینة شغلی خود مهارت و دانش بهتری 

بکار می گیرد. 

مطمئناً هم معماران آگاه و هم طراحان و دکوراتورهای 
مطلــع معتقدند که طراحــی هر فضا و یا هر شــیئ 
وموضوعی باید با عملکرد آن متناســب بوده و زیبایی 
به تنهایی مالک انتخاب یا طراحی نیســت. طراحی که 
جوابگوی کارکرد موضوع نباشــد، یک طراحی ناموفق 
خواهد بــود. Form Follows Function  با این تفســیر 
ممکن است تصور  شود که پس دکوراسیون و زیباسازی 
و این همه مطالعات و زحمات برای چیســت؟ چرا که 
فقط به وســایل و ابزار کاربردی در اطرافمان نیاز داریم 
تا در خدمت ما باشــند. لذت بردن از زیبایی نیز یکی 
از نیازهای اولیة بشراســت که برای تامین آسایش او و 
ترمیم انرژی از دســت رفتة روزمره اش الزم است. در 
حقیقــت به زیبایی محیط پیرامــون خود بعنوان یک 
عنصر ضروری و کاربردی برای بر آورده کردن نیازهای 

جسمی یا فیزیولوزیک او می نگریم.

  سبک1 
استایل که در فارسی آن را سبک معنا کرده اند به نوعی 
در میان مردم به سلیقه یا ذائقة معنا می شود، بطوریکه 
اشــخاص با سلیقه را با استایل می نامند که البته خیلی 
هم از معنای آن دور نیست. در حقیقت استایل یا سبک 
حسی است که منجر به قرار دادن اشیاء کنار هم می شود. 
این معنا حتی در مورد لباس پوشیدن و جور کردن آنها با 

هم و با دیگر لوازم تزیینی هم مصداق دارد. 

اگر چه امروزه بســیاری افــراد تمایل دارند در محیط 
زندگی شــان ترکیبی از ســبک های متنوع را به نمایش 
گذاشته و از زیبایی هر یک لذت ببرند اما انجام این کار 
بــه صورت ناآگاهانه ممکن اســت به ترکیبی ناهمگون 
بیانجامد. پس به نظر می رسد که گام اول شناخت سبک ها 
است تا بدانید که گزینه های شما کدامند تا از میان آنها به 
انتخاب بپردازید. شاید هم با این شناخت تصمیم بگیرید 
که به هیچ یک عالقه ای ندارید و مایلید کاری متفاوت 
انجــام بدهید. در این بخش ســبک های رایج جهان در 
زمینة دکوراسیون را به طور خالصه معرفی خواهیم کرد. 
منابع بسیار زیادی در زمینه هر یک از سبک ها موجود 
است که از محدوده این کتاب خارج است و خوانندگان 

عالقمند می توانند مورد استفاده  قرار دهند.

Style 11
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اصطالح سبک یا استایل که در این کتاب بکار گرفته 
می شــود در واقع رجــوع می کند به دســته بندی های 
مهمی که در طراحی فضاهای داخلی درسراســر جهان 
شناخته شده اند و البته تاکید بیشتری خواهیم داشت بر 
سبک هایی که امروزه در ایران متداول بوده و طرفداران 

بیشتری را به خود جذب می کنند.

سبک های کالسیک
Classic Styles

در میان انبوه سبک هایی که امروزه در میان طراحان 
و در کتاب هــای طراحی نام برده می شــود، می توان به 
دسته بندی های گوناگونی اشــاره کرد. برخی سبک ها 
را براســاس خاستگاه آنها تقســیم بندی می کنند و از 
سبک هایی مثل سبک بریتانیایی و بریتانیایی کانتری، 
سبک ایتالیایی، سبک های فرانسوی و فرانسوی کانتری، 
اسکاندیناویایی، آسیایی و آفریقایی نام می برند.برخی نیز 
بر اساس دوران تاریخی پیدایش این سبک ها، آنها را رده 
بندی کرده و از سبک هایی مثل گوتیک، رنسانس، لویی 
چهاردهم، لویی پانزدهم و شــانزدهم و امپایر در فرانسه 
و همچنین کوئین آن، جورجیان، چپندل و آدام و هپل 

وایت و ویکتورین در انگلستان نام می برند.

در اینجا با یک بررســی اجمالی ســعی خواهد شد، 
ویژگی های معماری و دکوراســیون برخی از دوره های 
تاریخی و ســبک های رایج آنها هم چنیــن تعدادی از 
ســبک های منطقه ای و بومی برای آشنایی خوانندگان 
بررســی شود.بسیاری از این ســبک ها پس از گذشت 
دهه ها و قرن ها هنوز طرفــداران زیادی دارند به همین 
دلیل هم زمان به نحوه اســتفاده امروزی آنها نیز اشاره 

خواهد شد.
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گرم  رنگ های  کالسیک  سبک های  در 
رنگ مایه  با  چوب هایی  به همراه  قوی  و 
متوسط تا تیره استفاده می شوند. عناصر 
سرستون ها  و  گچبری ها  مثل  معماری 
از نقاط قوت این سبک به شمار می روند 
کمال  به  را  فضاهایی  چنین  دکور  و 
فلزی  و  چوبی  کارهای  می رسانند. 
هنرمندانه و نیز اشیا و عناصر آنتیک به این 
سبک کیفیتی غیر قابل وصف می دهند و 
اینکه سبک های کالسیک گرم،  خالصه 
قوی و با هویت هستند و در خود تاریخ 
و فرهنگ را در طول نسلها حمل می کنند. 

اصطالح کلی ســبک کالســیک 
به دکوراســیون الهام گرفته شــده از 
دوره های تاریخی اطالق می شود که 
در دوره های مختلف نام های متفاوتی 
به خود می گیرد. بسیاری از مردم به 
این ســبک ها به لحاظ جنبة هنری و 
زیبایی شناسانة آنها عالقه مند هستند 
و آنها را به دلیل اصالت شــان مناسب 

همة زمان ها می دانند.
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در این نوع طراحی، استفاده از مواد بر آمده از طبیعت 
مثل چوب ، سنگ ، پشــم و ابریشم، همراه با هنرهای 
دســتی مثل بافت دســتی، منبت، معرق، نقاشی و فلز 
کوبی ویژگی مهمی محســوب می-شود، بعالوه طرح ها 
و نقش ها عموماً برگرفته از طبیعت هســتند یا برگرفته 
از داستان های تاریخی و وقایع گذشته هستند. دکور در 
این سبک معموال حالت رسمی و فرمال داشته و مبلمان 
و عناصر تزیینی بصورت قرینه چیده می شوند. فرش ها و 
پارچه های دست بافت، مبلمان تزیین شده با کار دست، 
لوســترها و چلچراغ های روی سقف و دیوار و همچنین 
مجسمه ها و نقاشی ها با قاب  های ارزشمند و گچبری های 

زینت بخــش دیوار و ســقف، ویژگی های آشــنای این 
سبک هستند. پارچه های زربافت زینت بخش مبلمان و 
پرده هاست و شمعدان های برنزی یا کریستال در گوشه و 

کنار نمایی مجلل به فضا می دهد. 

شاید این ویژگی ها تصور اشرافیت و تجمل یک قصر 
را در خاطر زنده کنــد که البته زیاد هم از حقیقت دور 
نیســت اماباید دانست که وجود همه عناصر برای نشان 
دادن یک دکور کالسیک الزم نیست و حضور چند عنصر 
از موارد ذکر شــده کافی است تا چهره ای کالسیک در 
فضا ایجاد شــود. نکته دیگر اینکه سبک کالسیک نیز به 

همراه  تغییرات زندگی تا حدی با گذشــته متفاوت شده  
است به طوری که بسیاری از سبکی به نام مدرن کالسیک 
در این زمینه نام می برند که در آن عناصر کلیدی به شکلی 
کاربردی تر و با جزئیات کمتر اســتفاده می شــود. به این 
ترتیب ظرافت و هنر کالسیک در محیطی ساده تر فرصت 

بهتری برای دیده شدن پیدا می کند.

در بررسی ســبک های کالسیک می توان به شناخته 
شده ترین آنها اشــاره کرد که حتی امروز نیز طرفداران 
زیادی دارند. این ســبک ها شکل و شــمایلی جدید و 
متناســب زمان و مکان پیــدا کرده اند که ضمن حفظ 

اصالت،تازگی انرژی بخشی در آنها دیده  می شود. 

  گوتیک1 
چنانچه بررســی تاریخچه طراحی داخلی و مبلمان را 
از دوره طوالنی قرون وســطی در اروپا شروع کنیم به نام  
گوتیک برمی خوریم که طراحی مربوط به قرون چهاردهم 
و پانزدهم و پیش از آن اســت. دوره ای تاریک وسنگین از 
نظر اجتماعی و فرهنگی که شاخصة آن سلطة کلیساها 
و مذاهب در اروپا بوده اســت. در این ســبک  که سبک 
غالب زیبایی شناسانه قرون وســطی می باشد ردپایی از 
المانهای ســنتی و هنری مناطق مختلف دنیا و از جمله 
عناصر طراحی اسالمی دیده می شود. از ویژگی های بارز آن 

Gothic – Middle Ages 11
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می توان به جایگزینی گنبدها و هالل های ساده که شاخصة 
طراحی اروپا در قرون ماقبل بوده )رومانسک1( با هالل های 
نوک تیز و مخروطی شکل اشاره کرد. همچنین استفاده از 
طراحی سطوح مشــبک یا توری و دندانه ای بجای سطوح 
بسته در معماری بناها و همچنین کارهای چوبی بسیار رایج 
بود. این نوع طراحی را هنوز هم می توان در پنجره ها، درها 
و همچنین صندلی های برخی کلیساها و معابد قدیمی پیدا  
کرد. استفاده از رنگ آمیزی های تیره و قوی و گرم، استفاده 

 Romanesque 11

از رنگ طالیی و طالکوب در مبلمان، از دیگر ویژگی های این 
دوره به شمار می روند. این سبک در قرن پانزدهم میالدی در 
اکثر کشورهای اروپایی بجز ایتالیا رایج شد. اگرچه ویژگی های 
این سبک برای دکور امروزی به نظر سبکی سنگین و تاریک 
می رسد، اما بسیاری افراد که به سبک های قدیمی عالقمند 
هستند به اشکالی جدیدتر از فرم های گوتیک در ویژگی های 
معماری و دکوراســیون داخلی توجه می کنند و از شکوه و 

صالبت آن لذت می برند.  

استفاده از مبلمانی به سبک گوتیک حتی در فصائی 
مدرن ترکیبی گیرا و دیدنی بوجود می آورد.
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  باروک1 ؛ قرن پانزده و شانزده
خرد گرایی انســان و درخواست های اجتماعی باال، در 
نهایت تفکر رنسانسی را که هستة اولیة آن در ایتالیا شکل 
گرفته بود در شمال اروپا رواج داد و فرانسه در ابعاد هنری 
و افکار اجتماعی به رقابت با ایتالیا پرداخت. در قرون پانزده 
و شانزده که آغاز دوره شکوفایی علوم و هنرهای کالسیک 
در اروپا بود نقاشی های دیواری بنام فرسکو2 به سرعت بر 
دیوار و سقف  قصرها و کلیساها شروع به پیدایش کردند. 

 Baroque 11
 Fresco  12

نقش و نگارهایی ازطرح های کالسیک ایتالیایی بهمراه 
تصاویر گل های رونده، پرندگان، پیکره انسان و حیوانات، 
همچنین جام ها، الهام بخش هنرمندان بســیاری اعم از 
مجسمه سازان، نقاشان و سازندگان مبلمان شد. صندلی 
شــاخصة طبقات مرفة جامعه بود، با تزیینات بســیار و 
پشتی های بلند که نشانة برتری آنها بود ساخته می شد. 
اقشــار پایین تر از انواعی ســاده در منازل شان استفاده 
می کردند. گنجه یا بوفه برای قرار دادن ظروف قیمتی در 
این دوره بوجود آمد. از تکنیک هایی مانند منبت، معرق و 

طالکوبی استفاده زیادی در مبلمان می شد.
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در ابتدای قرن شانزدهم در فرانسه لویی چهاردهم1 در 
رآس قدرت قرار داشــت، در این کشور و اکثر کشورهای 
دیگر اروپایی ســبک باروک سبک غالب هنر و طراحی 
داخلــی و مبلمــان بــود. از مشــخصات آن منبت ها و 
ابزارکاری های بسیار زیاد در کنار استفاده از فلزات قیمتی 
مثل طال در ساختار مبلمان و معرق های فراوان و خالصه 
تزیینات مفصل بود. استفاده از چوب در فضاهای داخلی و 
مبلمان، رنگ های گرم و قوی با سایه های طالیی یک امر 

 LouisXIV 11

قطعی در این سبک به شمار می رفت. صندلی به-عنوان 
شــاخصة طراحی مبلمان این دوره از پشتی های بلندی 
که ابهت شــاهانه را به رخ می کشید. نشیمن های مربعی 
و پایــه های پیچ خورده و چهار گوش و ضخیم بودند که 
به لحاظ راحتی خیلی هم راحت نبودند. امروزه طراحان 
بزرگ ویژگی های زیبایی شناسانه این سبک را با راحتی 
و کاربرد جدید درهم می آمیزند و شــاهکارهای هنری از 

مبلمان باروک را برای عالقمندان آن ارائه می دهند. 

بسیار  مجموع  در  سبک  این 
کار  پر  و  سنگین  و  اشرافی 
می نماید. به همین دلیل کسانی 
از  استفاده  عالقمند  امروزه  که 
این نوع مبلمان هستند می توانند 
در فضاهای تشریفاتی مانند اتاق 
برای  یا  پذیرایی  و  غذاخوری 
طراحی اتاق های کتابخانه و برخی 
دفاتر کاری از آنها استفاده کنند. 
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 روکوکو1 
قرن هجدهم اما حامل  تغییرات عمده ای در طراحی 
داخلی بود. لویی پانزدهم2 که در این دوره پادشاه فرانسه 
بود، نام خود را بر سبکی که در این دوره در فرانسه رایج 
شــد گذاشــت. اما این تغییرات که در سراسر اروپا در 
تمامی رشــته های هنری مثل نقاشی وموسیقی، تئاتر 
و دیگر رشــته ها صورت گرفته بود با نام روکوکو رایج 
گردیده. در طی این تغییرات سبک دکوراسیون بسیار 
سبک تر، روشــن تر و ظریف تر شد. پیدایش انحناهای 

 Rococo 11
 LouisXV 12

ظریــف و زیبــا در گچبری ها و ابزارهــای روی دیوار 
وسقف از سنگینی مدل-های گذشته کاسته و ظرافتی 
هنرمندانه را به نمایش می گذاشــت. این خطوط نرم و 
تاب دار همچنین در طراحی مبلمان دیده می شــد که 
فضا را اندکی رمانتیک و لطیف می کرد. معروف اســت 
که در طراحی روکوکو هیچ ســطحی بصورت مسطح و 
بدون تزیینات وطراحی باقی گذاشته نمی شود. ضمن 
اینکه از لحــاظ اندازه ها و مقیــاس مبلمان این دوره 

کوچکتر از دوره های قبل  بودند.  
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آینه  ها و چلچراغ ها و مشعل های دیواری نیز در پیدایش 
سایه های  و  زنده  رنگ های  می کردند.  کمک  فضا  این 
طالیی به کار نمایی باشکوه می داد. مبلمان دوره لویی 
پانزدهم با پشتی و پایه های انحنادار شناخته می شدند. 
نقش و نگارهایی مثل حلقه های گل، برگ های گیاهان 
مختلف و فرشتگان کوچک در تمام عرصه های دکوراسیون 
مثل نقاشی های دیواری و گچبری ها و پارچه های مبلمان 
دیده می شد. ساختارشکنی در این دوره تا حدی پیش 

رفت که دکور نا متقارن در میان آثار بزرگ وارد شد. 

مبلمان این دوره به دلیل زیبایی 
خود  جای  هم  امروز  ظرافت،  و 
در  فرمال  و  رسمی  فضاهای  را 
در  جمله  از  و  جهان  سرتاسر 
منازل بسیاری از ما ایرانیان حفظ 
با  آنها  از  استفاده  است.  کرده 
طراحی جدید یا در کنار مبلمان 
محیط  به  می تواند  هم  امروزی 

جذابیتی هنرمندانه بدهد.
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در انگلستان نیز در این دوره سازندگان مبلمان بزرگی 
پرورش یافتند. افرادی چون چپندل1، از نام آورترین آنها 
بــود که در صنعت مبلمان تغییرات عمده ای ایجاد کرد. 
ویژگی خاص کارهای طراحان در زمینة ساخت صندلی ها، 
باز بودن پشتی صندلی و دیگر طراحی های چوبی بود.در 
بخش پشــتی برخی از این صندلی ها طرحی از یک جام 
بزرگ دیده می شــد. پایه ها نیز انحنای نرمی داشتند که 
به کار ظرافت خاصی می داد. در آثار چپندل همینطور از 

 Chippendale 11

آثار طراحی های دوره گوتیک و یا طراحی های شــرقی و 
بویژه ژاپنی  دیده می شد. بعالوه اینکه از طرح های معماری 
کالسیک رم و یونان نیز بهره می بردند و این ویژگی تا ورود 

به قرن نوزدهم و آغاز دوره نئوکالسیک ادامه  یافت.

این ســبک به همان اندازه که در انگلســتان شناخته 
شــد و رواج داشــت در آمریکا هم از طرفداران زیادی 

برخورداربود.  

 از ویژگی هــای این نوع مبلمــان پایه های ظریف و 
انحناهای زیبای آنها بود که از طراحی های همزمان خود 
در فرانســه یعنی دوره روکوکو الهــام می گرفت، بعالوه 
اینکه طراحی های ژئومتریک و هندسی دوره چیپندل از 

نمونه های بارز بجا مانده از او و دوره او هستند. 

در میان ســبک های پــس از رنســانس روکوکو از 
موفق ترین و ماندگارترین آنها بوده  است.

در این میان از سبک های کشورهای دیگری همچون 
ایتالیا و اســپانیا می توان نام برد. این سبک ها اگر چه در 
تاریخ تکامل دکوراســیون داخلی از درجه اهمیتی مانند 
فرانسه و بریتانیا برخوردار نبودند اما کم اهمیت هم نیستند.

   نئوکالسیک1  

نئو کالسیک که سبک رایج انتهای قرن هجدهم و ابتدای 
قرن نوزدهم دراروپا و آمریکا می باشد نیز نگاهی جدید به 
سبکهای اصیل گذشته دارد و المانهای خود را از معماری 
کالســیک رم باستان و یونان باســتان به وام می گیرد. 
بعنوان مثال عناصری مانند ســتون ها و سردرهای روم 
باستان که در نمای کاخ ها وبناهای دیگر وجود داشتند 
الهام بخش  طراحی داخلی شــدند بطوریکه از آنها در 
طراحی ســقف ها و دیوارها و همچنین ساختار مبلمان 

استفاده شد. 

 Neoclassic 11

این  با  غذاخوری  صندلی های 
گروه های  میان  در  امروز  سبک 
مردم  و  جهان  مردم  از  زیادی 
در  که  چرا  دارد،  طرفدار  ایران 
لحاظ دیداری  به  اصالت  نهایت 
ظریف و سبک به نظر می  رسند 
و برای منازل امروزی که چندان 

بزرگ نیستند  مناسبند. 
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نقش های معروف و شاخص یونانی مثل کلید یونانی 
و حاشــیه ها دندانه ای در طراحی مبلمان و پارچه ها و 
بناها، هرکجا که مناســبت داشــته دیده می شوند. در 
فرانسه، لویی شانزدهم1 مشوق سازندگان و طراحان این 
سبک می شود بطوریکه مبلمان فرانسوی این دوره را در 
سراســر دنیا به نام مبلمان لویی شانزدهم می شناسند.
صندلی هایی لویی شانزدهم دارای پشتی های مستطیل 
یا بیضی هســتند که سرتاسر با نقشینه های کالسیک 
آذین شــده اند و پایه هایی خطی که به ســمت پایین 
از قطرشان کاسته میشــود و شبیه به ستونهای نمای 
رومی هســتند. مدالیون نیز از حضور مشخصی در بین 
فیگورهای این دوره برخــوردار بود. طراحی قرینه نیز 
همچون دیگر سبک های پیشــین کالسیک دوباره در 

معماری و دکوراسیون رواج یافت. 

Louis XVI 11

در کشــورهای دیگر اروپائی مانند بریتانیا نیز  افرادی 
چون شــرایتون و هپل وایت نیز بــا این حرکت همگام 
شــدند و تاثیرات این سبک را در دست ساخته های آنها 
نیز می توان مشــاهده کرد. این هنرمندان با الهام گیری 
از طراحی هــای زیبای چپندل طراحــی خود را تکامل 
بخشــیده و همچنین ویژگی هــای دوران خود را به آن 

افزودند تا آثار منحصر بفردی را خلق کنند. 

ظرافت زیبایی در کنار استقامت 
سبک  این   ویژگی  استواری  و 
طراحی است که آن را به سبکی 
زمان  در  و  کرده  بدل  ماندگار 
حال نیز بسیاری تمایل به استفاده 

از آن را دارند. 
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   امپایر )امپراتوری(1  
از دیگر ســبکهایی که در نیمة اول قرن نوزدهم 
در اروپــا و بخصوص فرانســه در طراحی و مبلمان 
رواج یافت ســبک امپایر بود که تحت تاثیر انقالب 
کبیــر فرانســه و روی کار آمدن ناپلئــون بناپارت 
بوجود آمد. این ســبک تلفیقی از سیاست و هنر را 
بنمایش می گذاشــت. طراحی با استفاده از خطوط 
ســاده و مســتقیم با بکار گیری تصاویر یا نقوشی 
مثل عقاب یا دیگر حیوانات جنگنده که الهام گرفته 
شده از حکومت میلیتاریســتی این دوره بود و باید 

نشان دهنده شخصیت قدرتمند بناپارت می بود.

 شــباهتی که بین این سبک و نئوکالسیک دیده 
می شد بجهت استفاده از عناصر معماری مانند سر 
ستون ها است. این سبک دیری نپایید و با تغییرات 
سیاست های حاکمان، ستبری و صالبت خطوط آن 
تبدیل به انحناهای نرم مشابه آنچه در روکوکو دیده 

می شد، گردید. 

Empire 11

همانند دیگر سبک های کالسیک این سبک نیز با حالت تشریفاتی 
که دارد برای فضاهای پذیرایی بخصوص در منازل بزرگ بسیار 

مناسب است. 



4041

عناصری از طراحی شــرقی و یونان باستان بود. 
اقشار متوســط که به آرزوی دیرینة خود یعنی 
پرداختن به تزیینات منازل خود دســت یافته 
بودند، اصرار داشــتند که هر چه بیشتر از این 
نعمت تازه رســیده بهره برده و منازل خود را 
انباشــته از عناصر تزیینــی کنند تا خود را در 
رده ثروتمندان نشــان دهند. بــه همین دلیل 
ســبک ویکتوریایی سبکی نســبتا شلوغ و پر 
تزیینات بشــمار می رود. طرفداران این سبک 
عقیده داشــتند که مکان های خالی یا خلوت 
در فضاهای داخلی نشان دهنده فقر می باشد. 
رنگ آمیزی دیوارها بســیار مــورد توجه قرار 
گرفت اما در محیط های شهری بعلت آلودگی 
ناشی از فعالیت ماشین آالت تازه اختراع شده، 
این رنگ ها بســرعت تیره و کدر میشدند. در 
نتیجه رنگ های روشــن تر مثــل اکر و طالیی 
در ایــن نواحی رایج تر بــود در صورتی که در 
روســتاها با توجه به نوع مواد طبیعی که برای 
رنگ سازی در دسترس بود رنگ های قوی تری 
همچون سبز و ماهاگونی بسیار طرفدار داشت. 
لمسه دوزی بر روی مبلمان نیز از دیگر عالیق 
مــردم در ایــن دوره بود که تا بــه امروز هم 

طرفداران بسیار دارد. 

پرده آرایی های سنگین و باشکوه به همراه مبلمان 
پر جزییات منظره اشرافی را تدارک می دید.این 
از  کشورها  از  بسیاری  در  نیز  اکنون  هم  سبک 
جمله انگلستان که زادگاه اولیة آن بوده و همچنین 
آمریکا با اندکی تغییرات و بروز شدن طرفداران 
با پارچه  زیادی دارد. پرده آرایی  نسبتاً سنگین 
های مخمل با رنگ-های گرم وبا استفاده یراق های 
جمع  ها  کناره  در  پفی  بحالت  اغلب  که  طالیی 

می شد از آن دوره مرسوم شده است. 

که پیش از این بعلت دست ساز بودن و قیمت بسیار باال، 
این محصوالت فقط درانحصار طبقات ثروتمند جامعه 
بودند. بــه دنبال آن باال رفتن تقاضا باعث تنوع در این 

زمینه نیز شد.

دوره طوالنی ســلطنت ملکه ویکتوریا باعث شد که 
در بریتانیــا و بدنبال آن آمریکا ســبک های متفاوت و 
متنوعی با نــام او در جوامع مختلــف رواج یابند. این 
ســبک ها در آمریکا نیز به اندازه انگلســتان محبوبیت 
داشــتند. ســبک ویکتوریایی مخلوطی از سبک های 
طراحی پیشین بخصوص روکوکو و گوتیک، با برگرفتن 

   ویکتوریایی1 
نیمة دوم قرن نوزدهم و ورود به قرن بیستم با انقالب 
صنعتی در اروپا و آمریکا همزمان شــد که بسیاری از 
صنایع از جمله معماری و طراحی داخلی را تحت تاثیر 
خود دگرگون ساخت. تولید انبوه محصوالت مختلف از 
جمله مبلمان و دیگر لوازم تزیینی دکوراسیون منجر به 
کاهش قیمت آنها شد. همین باعث شد اقشار متوسط 
جامعه قدرت خرید یا تعویض مبلمان خود را پیدا  کنند 
و به دکوراسیون فضاهای خود بیشتر توجه نمایند، چرا 

Victorian 11

ساکنان منازل زیادی در کشورهای اروپائی و آمریکائی 
طرفدار این سبک گرم و قدیمی هستند و شلوغی آن 
را در اطراف خود می پسندند و آن را نشانه زنده بون 

محیط خود می دانند. 

 William Morris Wallpaper Design
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همچنین تمایل بر این بود که سطح دیوارها با استفاده 
از انواع تکنیک ها دارای بافت شوند. بهمین دلیل استفاده 
از کاغذ دیواری که در این زمان به واسطة حضور ماشین 
آالت صنعنی به تولید انبوه نیز رسیده بود بسیار طرفدار 
داشت. همینطور تکنیک های مختلف رنگ آمیزی بافت 
دار مثل استانسیل و پتینه بسیار محبوبیت داشتند. در 
این دوران جنبشی بنام هنر و صنعت1 جهت ساده کردن 
طراحی درمیان هنرمندان و صنعتگران بوجود آمده بود 
که طی آن از خطوط و فرمهای ساده در طراحی استفاده 
می کردند و محصوالت را برای تولید انبوه و اســتفاده از 
ماشین مهیا کنند. یکی از مهمترین هنرمندانی که در این 
عصر به فعالیت هنری و نوآوری پرداخت ویلیام موریس 
بــود که هنرمندی طبیعت گرا و خالق بود. طراحی های 
بســیاری برای کاغذ ذیواری و پارچه انجــام داد که از 
اشــکال طبیعی مثل گل ها و گیاهان و مناظر طبیعی با 
یــک هارمونی رنگی جذاب و نوین الهام می گرفت. پس 
از او نوآوری در این زمینه همچنان ادامه یافت و در این 
زمان بود که کاغذ دیواری هایی با طرح ســنگ، پارچه و 
ســتون های معماری و حتی گچبری بوجود آمد. بعدها 

طرح های ژاپنی و ژئومتریک هم طرفدار پیدا کرد.  

در فضــای منازل، تقســیم بندی هایــی مانند فضای 
خصوصی و عمومی دیده می شــد. حضور لوازم تزیینی  
نسبتاً زیاد تا دوره های بعدی مثل آرت نوا هم ادامه داشت.

Arts and Crafts 11

William Morris Wallpaper Design 

سبک های مدرن
Modern Styles



4445

ســبکی که آن را مناسب زندگی شهری و ماشینی، 
سازگار با محیط های صنعتی و مورد پسند نسل جوان 
می دانند. شکل و شــمایلی منظم و شسته رفته دارد 
و، زاییده قرن بیســتم و انقالب صنعتی است. دکوری 
خلوت با تزیینات و جزییات هــر چه کمتر، مبلمانی 
ساده با پیروی از فرم های خطی و هندسی یا انحناهای 

بســیار ســاده که بیشــتر به راحتی و کاربرد اهمیت 
می دهد تا جزییات یا تزیینات. اســتفاده از رنگ های 
خنثی بعنوان پس زمینة دکور و اســتفاده از لکه های 
رنگی با رنگ های متضاد یــا خالص بعنوان رنگ های 
ثانویه برای تولید انــرژی نیز از دیگر ویژگی های این 

سبک هستند. 

کوچک تر شدن اندازه مبلمان در 
کالسیک  سبک های  با  مقایسه 
برای  کاربردی  حل  راه  یک 
زندگی شهری که آهسته آهسته 
کوچک  آپارتمان های  بدرون 
کشیده می شد به حساب می آمد. 
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اما این سبک ها نیز پیدایشی تدریجی داشتند و گذاری 
آرام از دوران کالسیک به مدرنیسم را طی کرده-اند، و در 

این گذار از مراحل زیر گذشته اند:

  آرت نوا 1 
مدرنیســم که فرزند قرن بیســتم و ماشینی شدن 
تولیدات صنعتــی و هنری بود بــا چهره های متفاوتی 
نمایان شــد. اما دوره آرت نــوا در حقیقت پل ارتباطی 
بین دوره های کالســیک تاریخی و مدرنیســم در هنر 
شناخته می شــود. این دوران در دهة آخر قرن نوزدهم 
شکل گرفت و همزمان با دورانی بود که شهرهای اروپا و 
آمریکا، وسعت زیادی پیدا کردند. همزمان با این تغییرات 
کارخانجات و تولیدات آنها نیز رو به گســترش بودند. با 
تضعیف امپراتوری فرانســه، بریتانیا امپراطوری خود را 
قوی تر می کرد، اما دو کشوری که در این میانه رشد روز 
افزونی پیدا کردند آلمان و آمریکا بودند که در عرصه های 
صنعتی، اقتصادی و سیاســی تسلط بیشتری بر جهان 
می یافتند. در پایان قرن نوزدهم آرت نوا سبک شاخص 
این دوره شناخته می شد که در زمینه های مختلف هنری 
از جمله معماری، طراحی داخلی، مبلمان، شیشه گری، 
ســر امیک و حتی جواهر ســازی در سراسر اروپا و نیز 
آمریکا طرفداران بســیار داشت. طراحی های هنرمندانه 
این دروه کــه از ظرافت و طبیعت گرایی فوق العاده ای 
برخوردار بود با نمایش آهنگین و کشــیده و پیچ و تاب 
خورده گل ها وگیاهان الهام بسیار می گرفت و انحناهای 

زیبایی را به حالت رویش گیاهان به نمایش می گذاشت. 

Art Nouveau 11

آرت نوا که ریشه آن از New Art  به معنای هنر 
قرن  نوین گرفته شده، سبک محبوب دهه آخر 
نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود. امروز هم آرت نوا 
به عنوان سبکی هنری در زمینه معماری و هنرهای 

تزیینی طرفداران بسیار دارد. 

Staircase of Tassel house:    

The first Art Neuveau twon house built by Victor Horta
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   مدرنیسم1 
مدرنیسم که باشــتاب از راه می رسد در تاثیراتش 
نیز شــتاب را نشــان می دهد. با حضور ماشین آالت 
تغییرات ســرعت می گیرند. فرصت برای خلق کردن 
کم اســت و محصوالت به ناچار فرم های ساده تری را 
برای خود برمی گزینند. طراحی خلوت، خطوط ساده 

Modernism 11

و مستقیم انحناهای ساده و اشکال و فرم های هندسی 
و گرافیکی، ویژگی های هنر در دوره مدرن اســت که 
مجموعه ای متناسب به همراه موادساخت دست انسان 
مانند شیشه، کروم،اســتیل و باالخره پالستیک را به 
معرض قضاوت و پسند جامعه می گذارد. زندگی انسان 
هر چه بیشــتر با ماشین عجین می شد و هماهنگی با 

تکنولوژی پسندیده می نمود. 

از اوایل قرن بیستم جوامع صنعتی 
و  شدند  سادگی  این  شیفتة 
آن  را نه تنها به خاطر بی پیرایگی 
بودن اش  کاربردی  برای  بلکه 

بر می گزیدند.
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پس از پایان جنگ جهانی دوم، جوامع خارج شــده از 
شرایط جنگی به یک تنوع رنگی و طراحی شاد و مفرح 
نیاز داشتند. در اواسط قرن بیســتم )1970 - 1950( 
نوعی از طراحی مدرن جایگزین شد که آن را هنر پاپ1 
می نامیدند و بســیار شاد و خوش ذوق بود. این سبک در 
زمینه های مختلف مثل نقاشی و دکوراسیون تاثیر جدی 
داشــت و مبنای آن عناصر فرهنگی مثل پرچم کشورها، 
چهره های شناخته شده روز و تبلیغات کاالهای مصرفی و 

عناصری از این قبیل بود. 

 Pop Art 11

با افزایش سـاخته شدن آسـمان 
خراش ها و پر شـدن خیـابان ها 
و  رنـگارنگ  اتومبـیل هـای  از 
گرایش هر چه بیشـتر مردم برای 
مسـافرت به نقاط مختلف دنیا، 
طراحی داخلی گرایش بیشـتری 

به راحتی و کاربرد نشان داد. 

ســبکی بنــام آرت دکــو1 در دهة بیســت تا چهل 
)1940-1919( ابتدا در فرانســه شکل گرفت و سپس 
شــکوفایی خود را در آمریکا پیدا کرد. این سبک که از 
زیر مجموعه های مدرنیسم است به فرم های ژئومتریک یا 
هندسی در طراحی مبلمان توجه زیادی کرد وحجم ها و 
فرم های آیرودینامیک را مطرح کرد. در عین حال تصاویر 
و فیگورهایی از طبیعت مثل گل ها وگیاهان در کنار طرح 
و نقش هــای قدیمی هر محل را نیــز در تزیینات مورد 
اســتفاده قرار داد. اســتفاده از آینه ها و شیشه در دکور 

منازل و محیط های اداری همان زمان رایج شد. 

 Art Deco 11

پایه هــای مبلمــان از چوب های خمیــده و تراش 
خورده و منبت کار ی شــده تبدیل به کروم و استیل 
به فرم لوله ای درآمد. فرم های آیرودینامیک چه برای 
مبلمان وچه برای ماشــین آالت، مناسب تر می نمود.
آرت دکو نیز بر سادگی و خلوتی چیدمان مانند انواع 
دیگر دکورهای مدرن تاکید داشــت. ســطوح براق و 
رنگ های خنثی در کنار تکه هایی از یک رنگ خالص 
و درخشان از مواردی است که هنوز هم در دکورهای 

مدرن دیده می شود. 

در کنار این ها در دهه 1980 در لندن و نیویورک مدل 
دیگری از ســبک مدرن بنام مینیمالیسم در معماری و 
دکوراسیون بوجود آمد و رایج شد. استفاده وسیع از رنگ 
سفید و دیگر رنگ های خنثی و نورپردازی سرد و سادگی 
و خلوتی فضاها ویژگی بارز آن سبک بودند. در یک فضای 
مینیمــال فقط عناصر ضروری برای زندگی حضور دارند 
و تزیینات حداقل هســتند. این سبک تا حدی از سبک 
سنتی ژاپنی الهام گرفته است که بر ساده زیستی تاکید 

دارد. 
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طراحانی که در نیمة قرن بیســتم این ســبک را تا 
حدی بیروح و خالی از هویت یافته بودند برای جذابتر 
کردن آن و حیات بخشــیدن به آن، رنگ های شفاف و 
درخشان مثل سبز روشن و قرمز و نارنجی را با فرم های 

گرافیکــی در آمیختند و طراحــی را بوجود آوردند که 
بســیار با طراوت و شــاد بــود و در عین حــال دارای 
شــخصیت و ویژگی بود که بسیار برای مردم امروز هم 

بسیار نوستالژیک و خاطره انگیز است. 

در آن زمان در همة عرصه های 
هنری مثل موسیقی، نقاشی و مد 
تحولی  چنین  همزمان  بطور  هم 
صورت گرفت و این دوره ای بود 
که نقاشی های آبستره و کوبیسم 
به همرا موسیقی پاپ رنگ و بوی 

آن دوره را پیدا کردند.



5455

سبز کاهویی در کنار نارنجی به خود نمایی پرداخت 
و حجم هــای غیر معمــول مثل کره و دیگر اشــکال 
ناشناخته که گاه انسان را بیاد فرم سفینه های فضایی 
و اجســام آن می اندازد برای مبلمان و تجهیزات نوری 
متداول شــد. امروزه از این سبک پر انرژی و با طراوت 
بنام مدرنیسم نیمه قرن بیستم نام میبرند و عالقمندان 
بســیاری دارد. این دوره برای طراحان دوره شکوفایی 

بود و بسیاری از مبلمانی که امروزه بنظر همه ما جذاب 
و خواستنی است در این دوره طراحی شده اند. قطعاتی 
از قبیل صندلی تخم مرغی و مبل بارسلونا و میز الله ای 
همگی دستاوردهای این دوره هستند. گروهی از سبک 
رترو برای معرفی مد این دوره یا لوازمی که بر اســاس 
مد این دوره ساخته شــده اند استفاده می کنند که به 

دهه 1960 و 1970 برمی گردد.

سبک  معاصر
Contemporary Style



5657

دوره ای که حدوداً از 1970 شــروع شده و تا به امروز 
ادامه دارد را از نظر هنرهای مختلف و نیز طراحی داخلی 
دوره معاصر می نامند کــه دارای ویژگی هایی متمایز از 
دوره مدرنیسم است، اما بسیاری آن را در حقیقت همان 

سبک امروزی و مدرن می دانند.

در حقیقــت طراحی معاصر جنبــة کاربردی  مبلمان و 
وسایل را با طراحی جذاب و درعین حال راحت برای مردمان 
نیازمند آســایش در عصر تکنولوژی تلفیق نموده است. به 
دلیل اهمیت دوره معاصر که امروزه در آن زندگی می کنیم 

الزم است توضیحات بیشتری در این زمینه ارایه شود.

این سبک تالش دارد استفاده های بهینه و چندگانه 
از فضاها را با  طراحی ارگونومیک که به سالمت محیط 
کار و زندگی منجر می شود پیوند داده و فضایی راحت 
و کاربردی برای انسان شهری امروز ارائه دهد. استفاده 
از مصالح طبیعــی مثل چوب و ســنگ در کنار مواد 
ساخت دست بشر به این سبک هویتی تلفیقی میدهد 
که آنرا مناســب عصر حاضر و نیازهای جدید می نماید 
ونشان دهنده استفاده بشر متفکر از هنر و تکنولوژی در 

همزیستی با یکدیگر می باشد. 
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مبلمانی سبک و با دوام با کارکرد چند منظوره بهترین 
گزینه هــای طراحان این دوره بوده و هســتند. همچنین 
جادار بودن برای اســتفاده در مکان های کوچک از دیگر 
ویژگی های شــاخص مبلمان و نیز طراحی داخلی در این 
سبک هستند. قفسه ها و پارتیشن های جداکننده و جابجا 
شونده همچنین مبلمان تاشو برای استفاده بهینه از فضا 
در این دوره بسیار متداول شــدند. در این دوره همکاری 
گســترده ای بین طراحان داخلی، آرشیتکت ها و طراحان 
صنعتی شکل گرفت تا عناصر متناسب برای زمان و مکان 

به وجود بیاورند.  

این سبک در برگیرنده عناصری 
در  کالسـیک  طراحی های  از 
کنار سـادگی و راحتی عملکرد 
و  می باشد  مدرن  سـبک های 
مثل  طبیعی  مصالح  از  اسـتفاد 
ایفا  چوب در آن نقش عمده ای 

می کند.  

یکی از وجوه مشخصة سبک معاصر استفاده از خطوط  
و انحناهای ســاده و منظم و همچنین ســطوح صاف و 
صیقلی است. اما این بمعنای سرد و بی روح و استریل بنظر 
رسیدن فضا نمی باشد، بلکه می توان آن را نوعی طراحی 
جوان بحســاب آورد و بعنوان بهترین نمونه می توان به 
مبلمان اسکاندیناویایی و بطور مشخص IKEA  اشاره کرد 
که از وجوه مشخصة طراحی این دوره است. کلید طراحی 
معاصر سادگی و کاربردی کردن محیط و لوازم موجود در 
آن اســت. با وجود این استفاده از رنگ های قوی بر روی 
سطوح بزرگ برای ایجاد عمق و جذابیت ضروری است. 

اســتیل، کروم و نیکل فلزاتی هستند که در طراحی 
معاصر سطوحی صاف و براق را به  نمایش می گذارند که 
باعث طراوت و شفافیت آن می شود. مبلمان، میزهای 
کنــاری، پایة آباژورها و حتی قــاب تابلوها و آینه ها از 
جمله مواردی هستند که در ســاختار آنها می توان از 
این نوع فلزات بکار برد تا نمایی امروزی تر و شاداب به 

فضا بدهند. 

برای ایجاد تعــادل در کنار خطــوط منظم و فلزات 
صیقلی، اســتفاده از عناصر بافت دار، ازفرش و قالیچه و 

پارچه های مخمل، ابریشم، کتان و پشم به عنوان پوشش 
مبلمان و نیز کاغذ دیواری های بافت دار یا لینن بر روی 
دیوار توصیه می شــود. اینکار باعث ایجاد عمق بر روی 
سطوح اتاق شده و نمایی مجلل و متین به فضا می دهد. 

وقتی صحبت از طراحی معاصر اســت استفاده از تون 
های خیلی تیره و یا خیلی روشــن چوب مطرح است. 
چوب در فضای داخلی می تواند بسیار فراتر از چارچوب 
مبــل و یا میــز پذیرایی رفته و در قالب مجســمه ها و 
فیگورهای چوبی یا گلدان های بزرگ چوبی استفاده شود. 
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نورپردازی در طراحی معاصر از اهمیت باالیی برخوردار 
است به طوریکه طراحان آنرا کلید موفقییت در این نوع 
دکوراسیون می دانند. به این دلیل که تمامی موارد گفته 
شده را برجسته تر کرده و زیبایی آنها را جلوه گر می سازد.

نورهای دکوراتیو و همچنین غیر متمرکز و گاه مخفی 
در این نوع طراحی طرفداران زیادی دارند. مثاًل آباژورهای 
رومیزی و زمینی نورپــردازی هنرمندانه ای از رنگ ها و 
بافت هــا به نمایش می گذارند. همچنین چراغ های ریلی 
که دارای قابلیت تنظیم جهت تابش نور هستند،عالوه بر 
روشن کردن فضا، به ایجاد عمق و هویت بخشیدن به اشیاء 

کمک کرده و صحنه های زیبایی از یک طراحی هنرمندانه 
را نشان می دهند. نکتة دیگر اینکه استفاده از دیمرهاست 
که تنظیم کننده میزان نور خروجی از یک منبع نور هستند 
و به فضاســازی مناسب و ایجاد حس متناسب با زمان و 
مکان کمک می کنند. نقشــه های داخلی باز و یکپارچه 
بجای اتاق های جداگانه و منفرد از دیگر ویژگی های این 
سبک است که با نیاز زندگی امروزی در فضاهای کوچک 
نیز بسیار متناسب است. و خالصه اینکه طراحی معاصر 
نوعی طراحی آرامش بخش است که با بکارگیری سادگی 

به خلق فضاهایی مجلل و زیبا می پردازد.  

در طراحی معاصر می توان در کنار استفاده از فضاها و مبلمان مدرن عناصری از سبک های کالسیک، سبک های بومی 
و یا هر نوع سبک دیگری در محیط بهره گرفت تا چهره ای تلفیقی برای فضاهای داخلی ایجاد شود و به آن اصالت و 

جذابیت بیشتری داد.

   مدرن در مقابل معاصر
این سوال بارها مطرح شده که وجه تمایز بین سبک مدرن و معاصر 
چیســت؟ اگر چه هر تحولی در مکان خود و زمانی که در حال اتفاق 
افتادن است مدرن شمرده می شــود اما جنبش مدرن در حقیقت در 
اواخر قرن نوزدهم آغاز شــد و در نیمه قرن بیستم به اوج خود رسید 
پس می توان دید که طراحی مدرن در واقع بســیار قدیمی است.اصوال 
طراحی مدرن به دوره زمانی خاصی بین 1920 تا  1960 اطالق می-
شود.این طراحی تغییر نکرده و برای همیشه همان که بوده خواهد ماند، 
در صورتی که طراحی معاصر طراحی زمان حال اســت و همچنان در 
حال تغییر و تکامل و زنده اســت. اصطالح مدرن در طراحی داخلی با 
فضای خلوت و نظیف شــناخته می شود که مواد طبیعی مانند چوب، 
چــرم و پارچه لینن در آن مورد اســتفاده قــرار می گیرد. تخته های 
خمکاری شــده و پالستیک و همینطور فلزات براق در ساخت مبلمان 
بسیار پرطرفدار بودند. طراحی  مبلمان بگونه ای بود که فضاها بسیار باز 
نمود کنند به این ترتیب رنگ ســفید بطور وسیعی مورد استفاده قرار 
می گرفت. مبلمان از روی کف به ســمت باال و با ارتفاعی نسبتا کوتاه 
ســاخته می شــد و اجازه می داد فضای باال باز و یکپارچه باقی بماند. 
پنجره های بزرگ سرتاســری در ساختمان ها نیز به این کیفیت کمک 
می کرد.در چنین فضای ســفیدی رنگ های شفاف بصورتی خالص و 
در قالب مبلمان و تزئینات به حالت لکه های رنگی دیده می شــود. در 
طراحی مدرن کف معموال برهنه است و اگر فرش یا قالیچه ای استفاده 
می شود بافته ساده ای با رنگ های خنثی است. در این سبک که برخی 
در زمان حاضر آن را رترو هم می نامند، قدری رنگ بصورت متعادل هم 

از آنجا که این یک سبک جدید 
این  نیاز  اساس  بر  اصوال  است 
دوره به وجود آمده است، مناسب 
در  و  بوده  منزل  در  فضاها  همه 
عمومی  و  خصوصی  بخش های 

کاربرد دارد.
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استفاده می شود. کاربرد، مینیمالیسم و خلوتی الفاظی 
هستند که با مدرنیســم همراه شده اند که در مقایسه با 
سبک های سنتی پیشین دیده می  شود. در واقع مدرنیسم 
که برای حدود 50 ســال جاری بوده فقط به طراحی یا 
مبلمان ساده یا مینیمال گفته نمی شود بلکه آنها مدرن 
هستند بخاطر تفاوتی که با سبکهای سنتی پیش از آن 
داشته اند. همانطور که در دیگر هنرهایی مثل موسیقی و 

نقاشی هم دیده می شود.

حال ســوال این اســت که معاصر چیست؟ خوب در 
معنا این لغت به معنای ســبک موجود و حاضر یا زنده و 
جاری است و البته در طراحی هم درست همین مفهوم را 
دارد. سبک معاصر که ابتدای شروع آن به سال های دهه 
هفتاد قرن بیستم می رسد بسیار گزینشی است چرا که 
همواره عناصری را از دوره های متفاوت به امانت می گیرد، 
بنابر   این بسیاری عناصر و ویژگی ها را نیز از دوره مدرن 
گرفته و با زیبایی و متعادل در کنار یکدیگر مورد استفاده 
قرار می دهد. بهمین دلیل این سبک می تواند چهره های 
متنوعی داشته باشد. ازجمله بســیاری از مبلمان و آثار 
هنری مدرن در ســبک معاصر در کنار ابزار های سبک 

کالسیک مورد استفاده قرار می گیرد. 

یــک خانه معاصر ممکن اســت پنجره هایی بزرگ با 
اشــکالی غیر معمول داشته باشد و با نقشه باز که امتداد 
آن با فضای سبز بیرونی آمیخته می شود چهره اش کامل 
می شــود. در چنین دکوری از عناصر طبیعی مثل خز و 
پوست و چوب و سنگ استفاده وسیعی می شود. خطوط 
منظم و ساده ویژگی آن است اما مبلمان و جزئیات کامال 

بدون تزئینات رها نمی شوند. راحتی و سازگاری با محیط 
زیست کلیدهای ارزشمند این سبک طراحی هستند.

بخشی از این تداخل درباره معانی این دو سبک به این 
دلیل است که امروزه بسیاری از عناصر طراحی رترو بسیار 
پر طرفدار هستند و در بسیاری طراحی های معاصر نیز از 
آنها استفاده می شود و این تداخل را بوجود می آورد. اما 
در حقیقت تفاوت های آنها قابل تشخیص هستند. مثال 
در سبک مدرن تمایل برای استفاده از رنگ های خنثی 
بر روی  ســطوح بزرگ بیشتر اســت در صورتی که در 
یک دکور معاصر هراسی در استفاده از رنگ های قدرتمند 
بر روی چنین ســطوحی وجود ندارد. در طراحی مدرن 
عناصر مختلف از ویژگی های خاص این دوره برخوردارند 
در صورتی که دکور معاصر تنوع خود را از ســبک های 
مختلف الهام می گیرد. همچنین در سبک مدرن خطوط 
صاف در طراحی بسیار تاثیر گذارند در حالیکه در سبک 

معاصر استفاده از خطوط تابدار و منحنی رایج است.

با این اوصاف می توان ســوال کــرد که آیا اصوال هیچ 
شباهتی بین این دو وجود دارد؟

البته،سادگی و خلوتی ویژگی مورد عالقه هر دو سبک  
است که با خطوط ساده و منظم و ترکیبی هنری به نمایش 
گذاشته می شود. هیچ یک از دو سبک به تزئینات زیاد و 
بی مصرف و عناصر سنگین عالقه مند نیستند و در هر دو 
سبک صندلی ها و مبل ها پایه هایی قابل مشاهده دارند 
که بیشــتر از موادی براق مانند شیشــه و یا فلز ساخته 
شده اند. پالن های باز و ترکیب بندی نا متقارن نیز از دیگر 

وجوه تشابه بین این دو سبک است.
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Traditional  Styles
سبک های سنتی و بومی

  الفت های نیویورکی1  
پدیده دیگری که در کنار رشــد مدرنیســم در ایاالت 
متحده آمریکا و خصوصــا در نیویورک در زمینه طراحی 
داخلی اتفاق افتاد این بود که برخی طبقات زیر شیروانی در 
ساختمان های بزرگ بصورت یکپارچه و بدون تقسیم  بندی 
توسط برخی هنرمندان به عنوان گالری هنری یا استودیوی 
هنری به نام الفت طراحی و اســتفاده شد. در گذشته این 
فضاها به عنوان انبار استفاده می شد. این نوع طراحی گاهی 
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نیز در بازســازی و تغییر کاربری ســاختمانهای صنعتی 
بوجود می آمــد. اما امروزه آپارتمان هایی با این ســبک در 
بسیاری شــهرهای بزرگ و صنعتی دنیا ساخته می شود 
که می توان از آنها به عنوان مدل مهمی از مدرنیســم نام 
برد. چهره این ساختمان ها کامال صنعتی باقی می ماند و از 
مصالحی مانند بتون و آجر و استیل برای پوشش سطوحی 
مانند دیوار و یا ســقف استفاده می شوند. تاسیسات روی 
سقف پوشانده نمی شود تا این چهره صنعتی حفظ شود.  

طرفداران  یا  هنرمندان  بین  در 
این  مدرن  سوپر  طراحی های 
گونه دکور جذابیت زیادی دارد. 
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 روستایی یا  کانتری1 
از دهه هــا قبل تاکنون افراد بســیاری به ســادگی و 
صمیمیت سبک زندگی روســتایی عالقه داشته اند چرا 
که بسیار خاطره  انگیز و رویایی می نموده است. در اروپا 
و آمریکا نیز سالهاســت که این گرایــش در بین مردم 
بخصوص در کشورهای فرانسه، انگلیس و ایاالت متحده 
آمریکا دیده می شود، و حتی برای آن سبکی نیز تعریف 
شده اســت. امروزه بسیاری این ســبک را برای ویالها و 

کلبه های کوهستانی و ییالقی خود می پسندند.   

 اصوالً ســبک های کانتری چه کانتری فرانسوی و چه 
کانتری بریتانیایی به عنوان ســبک های سنتی شناخته 

 Country 11

می شوند و بهمین جهت بهره زیادی از بکار گیری مصالح 
طبیعی و طرح و نقش های طبیعی می برند. این ســبک 
شــاد و ســرزنده حس خوب خود را با استفاده وسیع از 
گیاهان و نقش هایی از گل ها و حیوانات خانگی و پرندگان 
نشــان می دهد. این کاربرد بر روی پارچه های مبلمان و 
پرده و رو تختی و سایر بافته ها مشاهده می شود. طراحی 
مبلمان بسیار ساده و کم تزیینات ولی در عین حال راحت 
اســت. گاه چوب و سنگ و دیگر مصالح را به حالتی خام 
و پردازش نشــده بکار می رود تا بافت طبیعی آنها را به-

نمایش بگذارد. نشیمن، آشپزخانه و اتاق خواب از جمله 
بخش هایی در منازل هستند که سبک کانتری در آنها به 

سبکی موفق برای عالقمندانش تبدیل شده است.

در سبک کانتری معموالً مبلمان 
زیادی  حد  تا  تزیینی  وسایل  و 
استفاده  مورد  انواع  از  ارزان تر 
که  است  شهری  سبک های  در 
می توان گفت دلیل انتخاب برخی 
حس  بر  عالوه  سبک  این  برای 
ارزانی  گذشته  روزگاران  خوش 

آن هم هست. 
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کارهای دســتی مثل ســوزن دوزی هــای مختلف و 
رواندازهای تکه دوزی شــده و چهل تکه با عطر نســل 
گذشته فضای این نوع دکور را بیش از پیش خاطره انگیز 
می کند. پارچه های مورد استفاده عموماً از الیاف طبیعی 
مثل کتان و پنبه و بافت  نســبتاً درشت هستند و رنگ 

آمیزی ها بسیار ساده با کنتراست های ساده می باشند.

در سبک کانتری انگلیسی1 طرح ها ونقش های آبی 
و قرمز رنگ پریده بر روی زمینه ســفید یا شیری بر 
روی پارچه هــای لینن و کتــان یا چیت زینت بخش 
اتاق های روســتایی است و فرش های قدیمی یا حصیر 

 English Country 11

بر روی کفپوش های چوبی خش دار چهره فضا را کامل 
می کند. پنجره ها با پرده های گلدار و واالن ها و آویزهای 
دیگر پوشیده شده اند. صندلی های ویندزور با پشتی میله 
میله چوبی که روزگاری در منازل افراد کم درآمد بریتانیا 
و آمریکا رایج بود امروزه در میان این سبک جای خوبی 

برای خود باز کرده اند و تناسب زیبایی دارند. 

در کانتری فرانسوی2 نیز چهره ای کم و بیش مشابهی 
دیده می شود اما رنگ ها از شفافیت بیشتری برخوردارند 
و کنتراســت های قوی تری دیده می شــود.رنگ های زرد 
درخشان و سبز و آبی پررنگ و قرمز تیره از جمله رنگ های 
مورد اســتفاده این سبک هستند. طراحی بنام توال3 که 
نقش هایی از منظره ها و یا حیوانــات خانگی و پرندگان 
و انســان در طبیعت را به صورتی تکرار شــونده بتصویر 
می کشد، نه تنها بر روی پارچه ها دیده می شد بلکه بر روی 
کاغذ دیواری و حتی ظروف چینی نیز مورد استفاده قرار 
می گیرنــد. این طرحها با رنگ های آبی و قرمز تیره و گاه 
سبز بر روی زمینة شیری رنگ دیده می شوند و اکنون نیز 
پس از یک غیبت طوالنی در قرن بیستم باز در میان مردم 
اروپا و آمریکا طرفداران زیادی پیدا کرده است. صندلی های 
گهواره ای چوبی در ایوان منازل و یا در داخل اتاق در کنار 
آتش شومینه چهره روستایی این سبک را کامل تر کرده 
تا طرفداران این سبک احساس آرامش بیشتری کنند.   

از طرف دیگر ویالها و خانه های ییالقی بهترین نقاط 
برای پیاده کردن چنین سبکی است چرا که فضای شاد و 

با نشاط آن مناسب گذراندن تعطیالت است.

 French Country 12
 Toile 13

اتاق خواب یکی از فضاهایی  است 
که با سبک کانتری دکور زیبایی 
پیدا می کند و طرح ها و نقش های 
زیبای آن حیات بیشتری برای این 

اتاق به ارمغان می آورد. 
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  سبک روستیک1 

ســبکی بــرای کلبه های کوهســتانی و ییالقی که 
مناسب حال افرادی است که مایلند روزها یا ساعاتی 
را خارج از فضای شهری در کلبه ای در عمق جنگل یا 
کوهســتان در کنار آتشی حاصل از سوختن چوب، به 
آرامش برسند و هیاهوی شهر و استرس های ناشی از 

Rostic 11

آن را به فراموشی بسپرند. مکانی ساخته شده از الوار 
چوب و ســنگ با پنجره ای رو بــه طبیعت. در چنین 
جایی همه چیز رنگ طبیعت را دارد. از مبلمان ساده 
چوبی گرفته که از تنه بریده درختان ســاخته شده تا 
وسیلة پخت وپز که آتشدان اجاقی است که به منظور 
ایجاد گرما و روشنایی هم مورد استفاده قرار می گیرد. 

ظاهر خش دار اشــیا نشــان از قدمــت آنها دارد و 
خبری از مصالح پولیش خورده و براق نیســت. پارچة 
روکش مبلمان از کتان و پشم و پارچه های گونی بافت 
با رنگ آمیزی طبیعی و بافت  نســبتاً درشــت است. 
تزیینات آن شــامل مجسمه های سنگی یا فیگورهای 
چوبی حیوانات شــکار یا انسان اســت. تفنگ و ابزار 
شکار نیز از دیگر ادوات تزیین بر روی دیوارها و باالی 

شومینه ها می باشند.   

 اصوالً اشــیاء کهنه و قدیمی و خش دار بافتی قوی 
را از خود نشــان می دهند که معموالً حسی از آرامش 
و بازگشــت به گذشته را یادآور می شوند. حضور قوی 
عناصر طبیعی مثل کنده های چوب و سنگ ها و الوار 
در بخش هایی مانند شومینه و سقف، در کنار مبلمانی 
راحــت و پرنقش و نگار، چنیــن فضایی را بخصوص 
در فصــل ســرما بــرای خســتگان و در راه ماندگان 
عصر پالســتیک و شیشه و فلز بسیار دعوت-کننده و 

خاطره انگیز می نماید.

اصرار در استفاده از عناصر طبیعی 
نشانة  تزیینی  و همینطور عناصر 
می باشد.  دکور  نوع  این  بارز 
عناصر تزیینی هم به مانند مبلمان 
را  قدمت  و  کهنگی  مصالح،  و 
کنار  در  و  می گذارند  به نمایش 
حس  با  فضایی  شومینه  آتش 
ایجاد  قوی  بسیار  نوستالژیک 

می کند. 
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   سبک مدیترانه ای1
سبکی که به کشورهای شمال دریای مدیترانه شامل 
ایتالیا و یونان و اسپانیا و بخشی از ترکیه اطالق می شود 
و برخی آن را اسپانیایی مدرن هم می نامند. مبلمان آن 
از ســاده و کابردی تا بسیار تشــریفاتی می تواند متغیر 
باشد. این مبلمان کوتاه با پایه های تزیین شده و قوس دار 
هســتند. اســتفاده از آهن چکش خــورده و برنز برای 
چراغ های روشنایی الهام گرفته از دکور مراکشی است که 
در این نوع دکور نیز دیده می شود.در کنار آن استفاده از 
چینش موزاییکی کاشی های رنگی به عنوان پوشش کف 
یا کانتر آشــپزخانه یا حتی قاب آینه چهره ای روستایی 
رابرای آن ایجاد می کند. رنگ های مورد استفاده در این 
سبک از رنگ دریا و آسمان و سفال و گلهای طبیعی به 

رنگ زرد و بنفش هستند. 

 دیوارها با پوششی بافت دار مانند تکنیک های پتینه 
روی دیوار با اســتفاده از الیه های متعدد رنگ و پالستر 
رنگ آمیزی می شوند که گرمای قابل توجی را به این نوع 

دکور می دهد.   

 Mediterranean 11

  سبک آفریقایی1

سبکی که بسیاری آنرا برای انرژی باال و گرما و طبیعی 
بودنش دوست دارند.البته سبک آفریقایی بسته به اینکه 
مربوط به کدام ناحیه از آفریقا باشد، چهره های متفاوتی 
می تواند داشته باشد.مثالً ســبک مراکشی که در نواحی 
شمالی آفریقا قرار دارد، تا حدی متاثر از فرهنگ خاور میانه 
و عربی می شــود که در آن از رنگ های گرم و درخشانی 
چون زرد، آبی، ســبز، نارنجی و آجری بهمراه رنگ های 
متالیک مثل طالیی در کنار مواد طبیعی همچون چوب و 
حصیر و آجر مورد استفاده قرار می گیرد.لنترن ها یا فانوس-
های مراکشی همینطور کوسن ها و پشتی های فراوان برای 
تکیه دادن و لمیدن بر روی زمین و نیمکت ها نیز در سراسر 

دنیا نشانه ای از این نوع دکور هستند. 

از ســوی دیگر در نواحی جنوب آفریقا مثل اوگاندا، با 
اینکه همچنان رنگ های قــوی و گرم و تند مثل قرمز 
زرد، مشــکی و حتی بنفش در فضاهای داخلی بســیار 
مورد استفاده قرار می گیرد، تفاوت هایی دیده می-شود. 
فیگورها یا مجســمه های دست ســاز به اشکال سنتی 
آفریقایی که هر یک سمبل خاصی مثل زایش، سالمت، 
طول عمر و ثروت هســتند ، کاربــرد دیرینه ای در این 
مکان ها دارند و هنوز هم ایــن جایگاه را کم و بیش در 
فضاهــای امروزی و حتی مدرن حفظ کرده اند. این گونه 
طراحی امروزه در دنیای شرق و غرب نیز طرفداران بسیار 

پیدا کرده است.   

 African 11

دکور  ویژگی های  دیگر  از 
آفریقایی حضور نقش و نگارهایی 
با اندازه های بسیار درشت است 
در  انرژی  ایجاد  به  هم  باز  که 
فضا منجر می شود. حضور عناصر 
طبیعی به دنیای وحش نیز کشانده 
می شود بطوریکه پوست حیواناتی 
مثل گورخر و پلنگ در این گونه 
یا کوسن  بعنوان کفپوش  منازل 
عمومیت دارد که در کنار گیاهان 
درخت های  همچون  گرمسیری 
یا  و  گرمسیری  چهره ای  نخل 

حاره ای به آن می بخشد. 

در مجموع دکور مدیترانه ای گرم و رنگارنگ و پر نقش و نگار است که 
نمایی بسیار طبیعی و زنده به آن می دهد و به همین دلیل در سرتاسر دنیا 

طرفداران زیادی دارد.   
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  سبک اسکاندیناویایی1
این دکور که شکلی از سبک مدرن است، تالش دارد 
فضایی ســبک و باز را با اســتفاده از تون های روشن از 
رنگهــای خنثی و دیگــر رنگ ها ایجاد کنــد تا هنگام 
شب های طوالنی این سرزمین ها، از تیرگی بیش از حد 
محیط زندگی مردمان این ناحیه جلوگیری شود. استفاده 
وسیع از رنگ سفید در جای جای فضا نیز به همین دلیل 

 scandinavian 11

است. استفاده از ســطوح چوبی برای گرم تر کردن این 
نوع دکور ضروری است.کلید طراحی این سبک، مبلمانی 
ظریف و کاربردی است و اهمیت نورپردازی در این نوع 
دکور نیز بر کسی پوشیده نیست. برای استفاده حداکثر از 
نور طبیعی، پنجره های بزرگ با حداقل پوشش در منازل 
اسکاندیناویایی طراحی می شــود چراکه تعداد روزهای 
آفتابی در این مناطق زیاد نیست و باید بیشترین میزان 

نور طبیعی را از آنها دریافت کرد.   

مردمان این ناحیه توجه خاصی 
به حفظ محیط زیست در طراحی 
با  و  داده اند  نشان  خود  فضای 
این هدف از مواد بازیافتی برای 
مواد  همچنین  و  سطوح  پوشش 
قابل بازیافت در ساخت مبلمان 

استفاده بسیاری می شود. 
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سبک های آسیایی1 
   سبک هندی2 

ســبکی زنده و پر رمز و راز که با ویژگی های خاص خود از 
دیگر سبک های آسیایی متمایز می شود. ویژگی مهم این سبک 
استفاده  وسیع از رنگ های عمیق و گرم مانند قرمز و نارنجی 
و آبی فیروزه ای و ســبز است که همراه با رنگ های متالیک 
مثل طالیی و یا خود طال بکار رفته و ترکیب هایی بسیار گرم 
و هیجان آور ایجاد می کنند. این ترکیب ها از پارچة لباس آنها 
گرفتــه تا پرده و رویة مبل و حتی در آثار نقاشــی آنها دیده 
می شود. در طراحی و ساخت بیشتر تزیینات و عناصردکوری 

می توان ردپایی از طراحی جواهرات را مشاهده کرد.   

نقش و نگارهای هندســی و گیاهــان پیچنده همه با 
رنگ هــای گرم و تزیینات طالیی در ســاختار مبلمان و 
تزیینات داخلی، زیبایی و جذابیت این سبک را می آفرینند. 
مبلمان چوبی منبت و معرق بــا پارچه هایی که با روش 
باتیک نقش دار شده اند در کنار خیمه های حریر و ابریشمی 
و کوسن های فراوان نمای کاملتری از این سبک را به نمایش 
می گذارند. اما نمی توان از سبک هندی نام برد و اشاره ای 
به مجسمه ها و فیگورهای مذهبی آنها نکرد که حضور آنها 
یک سنت دیرینه است. همچنین آینه کاری موزاییک های 
شیشه ای که از هنرهای این دیار می باشند را بر روی تمام 
وسایل تزیینی از مبلمان گرفته تا پارچه روی میزی و پرده 
حضور دارند و انعکاس نور زیبایی ایجاد می کنند. همه اینها 
در کنار استفاده از طراحی پر تشریفات و رنگ های گرم، 

شادی و حیات مفرطی به این سبک می دهد.
 Asian Style 11

Indian 12

چـوب های  از  تزیـینی  لوازم 
فانـوس های  کنـده کاری  شـده، 
سخت،  آهن  از  شده  ساخته 
معـرق  چـوبی  صـندوقچـه های 
با  دسـت بافته  قالیـچه های  و 
گیاهان  و  گل ها  از  طـرح هایی 
گرمسیری و فیل های روان با بار 
و بنه همه یادآور طراحی به سبک 

هندی است. 
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  ژاپنی1  
ســبکی منظم، خلوت و مینیمال که امروزه بسبب کوچک بودن فضاهای 
داخلی دوســت داران زیادی پیدا کرده اســت.کوچکتر کردن سایز وسایل به 
افزایش پتانسیل های فضاهای درونی منجر شده است. از اصلی ترین هدف های 
این طراحی به تعادل رساندن نیروهای کنترل کننده جهان در فضای داخلی 
است که آن را با استفاده از تعادلی مناسب بین عناصر طبیعی و اشکال آنها، 
همچنین استفاده از تضادهای مناسب رنگ و بافت به انجام می رساند. استفاده 
زیاد از رنگ های روشــن و خنثی مثل خانواده سفید در کنار مشکی یکی از 
کاربردهای این نوع تضاد می باشــد. می توان نمونة  آنرا در دیوارهای متحرک 
ساخته شده از کاغذبرنج که در تقسیم بندی فضا بکار می روند مشاهده کرد. 
رنگ روشن آنها به همراه چارچوب مشبک مشکی یا صندوقچه هایی با رنگ های 
لعابی و الک الکلی مشــکی و نقاشی های سنتی در کنار کف پوشیده شده از 
چوب بامبو با رنگ روشن مثال دیگری از کنتراست رنگی سفید و مشکی است.

میزهای کم ارتفاع چوبی تیره برای غذا خوری به همراه بالش هایی بر روی 
زمین برای نشســتن نمونه ای از مبلمان ژاپنی اســت. دلیل انتخاب این نوع 
مبلمان ایجاد فضای بیشتر با عدم بکار گیری مبلمان درشت می باشد. در سبک 
ژاپنی برخالف برخی سبک های غربی، ابایی از نشان دادن فضاهای خالی وجود 
ندارد و برعکس آنرا برای پاکیزه نشان دادن فضا ضروری نیز می دانند چراکه 
بر اســاس عقاید آنها شلوغی و در هم ریختگی فضا مانع رفت و آمد درست و 
نیز کاهنده نیروهای مثبت در محیط است. استفاده از رنگ های قوی معموالً 
بر روی یک عنصر و بعنوان مرکز توجه مرسوم است که البته معموالً این نقطة 
توجه در مرکزیت فضا قرار دارد و چیدمان در حول نقاط مرکزی انجام می شود. 
همچنین تاکید بر خریداری وسایلی با کیفیت خوب و استفاده چند گانه وجود 

دارد و در حقیقت کمیت وسایل را به نفع کیفیت فدا می کنند. 

 Japanese 11
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  چینی1
در طراحی به ســبک چینی که البته شامل کشورهای 
شرق دور مثل کره و ویتنام نیز می شود، اساس مشابهی با 
دکور ژاپنی وجود دارد. مثالً اینکه ارزش یک طراحی را در 
آرامش و صلح و هماهنگی و سادگی در محیط  می دانند. 
از نظر استفاده از رنگ، دکوری بسیار غنی را در این منطقه 
می توان  دید. استفاده از رنگ های قرمز و مشکی و کمی هم 
زرد و طالیی فضایی بسیار تاثیر گذار پدید می آورد. رنگ 
قرمز در نزد مردم شرق آسیا نشانة خوش شانسی است. این 
رنگ ها را در مبلمان و ظروف تزیینی چینی مثل گلدان ها 

 Chinese 11

و کوزه های چینی که با نقاشی های سنتی آراسته شده اند 
و حتی در پارچه های گلدوزی شــده می توان دید.رنگ ها 
با نمایی بســیار براق و الک خورده دیده می شوند.نقاشی 
مینیاتور چینی عالوه بر ظــروف بر روی پاراوان های جدا 
کننده فضاها که نقش دیوار متحرک را دارند نیز به زیبایی 
دیده می شود. مبلمان درشت، ساخته شده از چوب الک 
خورده که مزین به کنده کاری های دست ساز هستند از 

نشانه های این نوع دکوراسیون بحساب می آید.    

 فنگ شوئی

نمی توان از دکوراسیون چینی صحبت کرد بدون اینکه 
از فنگ شــوی  نام برد.فنگ شوی یک سبک طراحی و 
چیدمان و در واقع یک سبک زندگی باستانی در شرق دور 
و بخصوص چین است. بر مبنای فنگ شویی هماهنگی 
باید بر اســاس نظمی معنوی باشد. این نظم معنوی با 
رعایت یک سلسله قوانین و محاسبات بدست می آید که 
بوسیلة آن بتوان از انرژی مثبت و سازنده ای که در محیط 
جاری اســت استفاده درست نموده و به سالمت، ثروت، 
عشق و خوشحالی دست یافت. بر اساس این نوع طراحی 
باید معماری و دکوراسیون خانه به ترتیبی باشد که نقاط 
پر قوت خانه که انرژی مثبت در آنها حضور بیشــتری 
دارد مرکز چیدمان و تجمع خانواده گردد تا ســاکنین 
از ایــن انرژی بهــره برده و از عناصر یــا نقاطی که این 
انرژی را از بین می برند دوری جســت. این روش امروزه 
طرفداران زیادی پیدا کرده و افراد زیادی قبل  ازخرید یا 
ساخت منازل خود، یا قبل از چیدمان و دکور منزلشان از 

متخصصین فنگ شوی مشاوره می گیرند.

نقاشی های  از  وسیع  استفاده  با 
از  طرح هایی  میورال  یا  دیواری 
افسانه ای  موجودات  و  طبیعت 
از  با روش خاصی  مثل اژدها را 

مینیاتور به  نمایش در  می آید. 
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عناصر طراحی در دکوراسیون داخلی
Interior Decoration's Design Elements
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 خط 1
خط که از مجموعة نقاط بهم پیوسته تشکیل شده 
اســت از ابتدایی ترین عناصر دکوراســیون است و در 
فضاهای داخلی حداقل به دو شــکل یده می شــوند. 
11  خط های ســاختاری که نتیجــة ویژگی های اولیة 
بناســت مثل خطــوط تقاطع دیوارها، کف، ســقف، 
خطــوط تشــکیل دهنده پنجــره ها و دیگــر عناصر 
معمــاری مثل ســتون ها و آرک ها. ایــن خطوط که 
بصورت افقی و عمودی و منحنی می باشند در هنگام 
ساخت بنا  به وجود می آیند. اگر چه این خطوط جزء 
ساختاری بنا هستند اما می توانند تعیین کننده سبک 
طراحی نیز باشــند مثاًل شکستگی های گوشة دیوارها 
و شکل پنجره ها و آرک ها از جمله خطوط ساختاری 
موثر در ســبک طراحی فضای داخلی می باشــند. 2 1 
خطوط تزیینی که بصورت ثانویه بر روی سطوح اضافه 
می-شــوند و از حرکت آنها نقش هــا و طرح ها اعم از 
نقش های نمادین یا بداهه بوجود می آیند تا تصویری 
زیباتــر و جذاب تــر از محیط فراهم آورنــد. این نوع 
خطوط را می توان در گچبری ها و نقوش منســوجات 
مورد اســتفاده در مبلمان و پرده هــا یافت. همچنین 
می توان آنها رادر مواد پوشــاننده ســطوح مثل کاغذ 

دیواری و کف پوش ها دید.  

ایــن خطوط از هر گروه که باشــند در شــکل های 
متفاوت، تاثیرات کاماًل متفاوتی بر محیط می گذارد مثاًل 
خطــوط عمودی در اتاق منجر به ایجاد حس رســمی 

Line 11

بودن فضا، صالبت و قدرت می کند و بیشــتر حســی 
مردانــه را تداعی می نماید. ایــن خطوط اگر در امتداد 
ارتفاع دیوار باشــند باعث بلندتر بنظر رسیدن سقف و 
ارتفاع محیط می شــوند. افراط در اســتفاده از این نوع 
خطــوط باعث ایجاد حســی از محدودیت و مغلوبیت 
در مقابل قدرت اعمال شــده در فضا را ایجاد می کند. 
این خط ها را در ســاختار لــوازم خانه و تقاطع دیوارها 

می توان دید. 

خطــوط افقی بر عکس حســی از آرامش و پایداری 
را تداعی می کنند و محیط را غیررســمی تر می نمایند. 
باعث وســعت فضا شــده و دیوارها را پهن تر نشــان 
می دهند. استفاده افراطی از این نوع خطوط نیز باعث 
یکنواختی فضا و کسالت بار شدن آن می شود. خط های 
افقی را نیز در ســاختار مبلمان یا تزیینات داخلی مثل 
تابلوهای روی دیوار یا چینش چوب یا آجر روی دیوار و 

گچبری ها بخوبی می توان دید.

خطوط منحنی نرمی و مالطفت را که حســی زنانه 
هســتند یادآور می شــوند و فضارا صمیمــی تر و گاه 
رمانتیک می کنند. اســتفاده بیشــتر از انحناها فضا را 
هنــری نموده و پدید آورنده اشــکال و آرایه های مورد 

استفاده در سبک های هنری و تاریخی می گردد. 

خط های شکســته محیط را بســیار پویا و دینامیک 
نموده و انرژی بیشتری به محیط القاء می کنند و استفاده 
از آنهــا باید با دقت انجام گیرد. مثاًل در اتاق یک کودک 
و یا نوجوان اســتفاده از آنها  بال مانع است اما در فضایی 

مانند پذیرایی چندان مناسب نیستند.     

با این شناخت می توان به کاربرد 
این خطوط در فضاهای مختلف با 
استفاده های متفاوت و اندازه های 
متفاوت پی برد و  اصوالً استفاده 
از ترکیب خطوط مستقیم و مورب 
و منحنی تعادلی ما بین انرژی و 
آرامش را در فضا جاری می کند 
به  بیشتری  راحتی  احساس  که 

دنبال خواهد داشت.
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  رنگ1 

از مهم ترین و تاثیر گذارترین ابــزار یک دکوراتور برای 
هویت بخشــیدن به فضا رنگ است  که تقریباً در همة 
عناصر معماری و دکور می توان آن را یافت. عنصری که 
به محیط ما زیبایی و تنوع و حیات می بخشد. بدون رنگ 
زندگی خالی از احساس های متفاوت است و این  را همة 
ما بخوبی می دانیم. رنگ در حقیقت دریافت سیســتم 
عصبی حسی ما که شامل ساختمان چشم ما نیز هست 
از جذب یا انعکاس بخشی از نور خورشید می باشد. بدین 

 Color 11

معنا که نور خورشــید در حقیقت شامل طیف وسیعی 
از نورهای متفاوت با رنگ های متفاوت و طول موج های 
متفاوت است که هنگام برخورد با اشیاء به صورتی متفاوت 
رفتار می کند. مثاًل اگر نور خورشید به شیئی برخوردکند 
که تمام نورهای رنگی آن بجز آبی جذب آن شیء شوند 
چشــمان ما آنرا برنگ آبی می بیند زیرا آبی تنها رنگی 
است که از آن شیء انعکاس پیدا کرده-است. اصلی ترین 
رنگ هــا عبارتند از زرد، قرمز و آبی، و بقیة رنگ  ها نیز از 
ترکیبات دوم و سوم این سه رنگ بدست می آیند. مثاًل 
از ترکیب رنگ زرد و آبی، سبز بدست آمده و از ترکیب 

خط ها ابزار مهمی در دستان شما هستند که با کنار 
هم قرار دادن آنها می توانید حسی را که مایلید در محیط 
اطرافتان پدید آورید. ســعی کنید ترکیب مناســبی از 
آنهــا را در اطرافتان ایجاد کنید. هر گاه چیزی در دکور 
خانه برایتان آزار دهنده بود به لوازم اطراف خود نگاهی 
بیاندازید و ببینید که آیا خطوط مســتقیم و منحنی یا 
خطوط افقی و عمودی بدرســتی و به انــدازه در کنار 

یکدیگر بکار رفته اند یا خیر؟
 فرم1

مجموعه ای از خطوط در کنار هم اشــکالی را بوجود 
می آورند که در حالت ســه بعدی آنها را فرم می نامند. 
تاثیر شکل ها یا فرم اشیاء به نوع خطوط تشکیل دهنده 
آن بستگی دارد و تقریباً تاثیری مانند خط ها دارد. شکل 
یک میز گرد شبیه یک خط منحنی عمل میکند و باعث 
مالیم شــدن تاثیر دیگر انواع خط ها می شود. اشیا چهار 
گوشــه مانند مبل ها و فرش ها نیز محیط را منظم تر و 

رسمی تر نشان می دهند.    

Form 11

 ترکیب بندی مبلمان یک فضا نیز خود ایجاد فرم می کند مثالً مبلمانی که 
به صورت مربعی چیده شوند تاثیر متفاوتی با مبلمانی که به شکل دایره یا 

نیم دایره چیده شوند دارد. 
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قرمز و آبی، بنفــش و نیز از ترکیب زرد و قرمز، نارنجی 
بدست می آید. بنا بر این نارنجی، بنفش و سبز رنگ های 
ثانویه هستند رنگ هایی همچون سبز آبی و سبز زرد نیز 

که از ترکیب رنگ هــای ثانویه با رنگ های اولیة مجاور 
بدست می آیند رنگهای ثالث نامیده می شوند.

در هنر، رنگ ها با سه صفت شناخته می شوند: 

فام1 -  درخشندگی2 -  شدت یا پرمایگی3 

فام یا خانواده رنگی صفتی اســت که جایگاه رنگ را 
در سلســله رنگی معین می کنــد و آن را با نام رنگ ها 

می شناسیم مثل زرد یا آبی.
 Hue 11

Value 12
 Intencity 13

درخشــندگی یا رنگســایه به تیرگی و روشنی رنگ 
اشاره می کند. ترکیب رنگ ها با سفید، سیاه و خاکستری 
درخشندگی آنها را تغییر می دهد و باعث کدر شدن یا 

درخشان تر شدن  آنها می گردد.

شــدت رنگ یا پرمایگی میزان خلوص یک فام یا یک 
رنگ را مشــخص می کند. ترکیب رنگ ها با یکدیگر از 

شدت آنها می کاهد.

سفید از ترکیب همة رنگ ها بوجود می آید و سیاه از 
نبود رنگ حاصل می شود. بر این اساس سفید و سیاه و 
ترکیب آنها یعنی خاکستری رنگ بحساب نمی آیند اما 
اصطالحاً در طراحی به آنها رنگ اطالق می شود. ترکیب 
ســفید با هر یک از رنگ های اولیه و ثانویه و ثالث تینت 
یا روشــن کننده نامیده  می-شود و ترکیب سیاه با آنها 
را شــید یا سایه می نامند. اصطالح تینت و شید در واقع 
به سایه روشــن های یک رنگ می گویند.  همینطور از 
ترکیب هر رنگ با خاکستری تون آن رنگ بدست می آید  
که بسته به میزان اســتفاده از خاکستری تون آن رنگ 

متفاوت می شود.

با این حســاب می بینید که هــزاران ترکیب رنگی از 
ترکیب رنگ های مختلف با یکدیگر و همچنین با سیاه و 
سفید می توان بدست آورد که انتخاب های بی پایانی را در 
اختیار مصرف کنندگان و طراحان قرار می دهد. معموالً 
این ترکیبات را به ترتیبی که می بینید بر روی یک دایره 
بنام چرخة رنگ نشان می دهند که بیرونی ترین رنگ بر 
روی محیط رنگی با خلوص باال می باشد، دایره درونی تر 
تینت های آن رنگ را نمایندگی می کند و الیة بعدی به 
نمایش تون پرداخته و داخلی ترین دایره شید یک رنگ 

را نشان می دهد. 

اما رنگ ها را بر اساس فاکتور دیگری نیز تقسیم بندی 
می کنند و آن میزان انرژی است که آنها تولید می کنند. 

بر این اساس رنگ ها به دو گروه سرد و گرم تقسیم بندی 
می شــوند. رنگ های زرد، قرمز و نارنجی جزو رنگ های 

گرم بحســاب می آیند و رنگ های آبی، سبز و بنفش در 
ردیف رنگ های سرد قرار می گیرند. البته رنگ های مابین 
آنها نیز بر اســاس اینکه به کدامیک نزدیک تر هستند 
تقسیم می شوند. رنگ های گرم در چرخة رنگ به چشم 
ما نزدیک تر از رنگ های ســرد بنظر می رســند. یعنی 
اجسامی که رنگ گرم دارند در فاصلة مساوی در مقایسه 
با اجسامی که رنگ سرد دارند نزدیکتر می نمایند.از این 
خاصیت در طراحی داخلی برای بزرگ تر و یا کوچک تر 
نشــان دادن فضاها استفاده می کنند، به این ترتیب که 
از رنگ های ســرد برای محیط های کوچک اســتفاده 
کــرده و آنرا بازتر و بزرگ تر نشــان می دهند و بالعکس 
رنگ هــای گرم را برای محیط های باز و بزرگ بکار برده 
تا آنها را پوشیده تر و صمیمی تر نشان دهند. سیاه سفید 
و خاکستری جزو رنگ های خنثی به شمار می روند گاهی 
در نقاشــی یا طراحی بژ و قهــوه ای نیز خنثی نامیده 
می شــوند. رنگ های خنثی از نظر دید بر دیگر رنگ ها 
برتــری ندارند. رنگ های خنثــی در طراحی داخلی به 
خصوص در سبک های امروزی نقش بسیار مهم و وسیعی 
را ایفــا می کنند بطوری که در فضاهای مدرن و امروزی 
سطوح بزرگ را با ته مایه های متنوعی از خاکستری یا بژ 
رنگ آمیزی می کنند تا پس زمینه مناسبی برای فرم ها 
و رنگ های دیگر شود. البته سایه هایی از رنگ های اصلی 
می توانند با رنگ های خنثی ترکیب شــده و مالیمت و 
جذابیت بیشــتری پیداکند. مثال زرد خاکستری یا آبی 
خاکستری و یا ســبز قهوه ای همگی نمونه هایی از این 

ترکیبات کاربردی و زیبا هستند.
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طراحــان از رنگ هــای 
خنثی برای ایجــاد فاصله 
بین رنگ های اصلی استفاده 
تا محیطی مالیم  می کنند 
و متعادل خلق کنند. برای 
مثال اگر در یک فضا مایلیم 
از دو رنــگ قرمــز و آبی یا 
سبز و زرد در کنار یکدیگر 
استفاده کنیم، آوردن رنگ 
مشکی،سفید یا خاکستری 
تضاد بین آنها را در چشــم 
مالیم تــر می کند و ترکیب 
شیک تری را بوجود می آورد.

روانشناسی رنگ ها

برخی برای رنگ ها از نظر روانشناسی تاثیرات خاصی 
قائل هســتند، مثاًل رنگ قرمز را باعث تحریک هیجان 
یا خشم وسریع تر شــدن جریان خون می شود. سبز را 
رنــگ آرامش می داننــد و آن را نشــانة اجتماعی بودن 
استفاده کنندگان آن می دانند. آبی برای تسکین دردها 
موثر است جریان خون را کند می کند و نارنجی باعث باال 
رفتن سطح انرژی بدن می شود. رنگ زرد نیز اشتها آور 

بوده و گرم و خوش آیند است. 

برداشت دیگری که از تاثیر روانی رنگ ها می توان داشت 
این است که بطور کلی استفاده از رنگ های شاد و مهیج 
در باال بردن روحیه، سطح انرژی و شادی ساکنین به نحو 

قابل توجهی تاثیر گذار خواهد بود. اگر چه بکار گیری چنین 
رنگ هایی در سرتاسر فضا ممکن است قدری زیاده روی 
باشد، اما بد نیست که حداقل بخشی از فضا یا تعدادی از 
عناصر تشکیل دهنده فضا از آنها استفاده کنیم تا تاثیر آن 
را در انرژی محیط ببینیم. رنگ های خیلی درخشان مثل 
سبز فسفری یا صورتی درخشان نیز طراوت خاصی به فضا 
می دهد که اســتفاده از آن برای بخشی از فضا و یا برخی 

عناصر دکوری بسیار زیبا خواهد بود.

سن و جنس افراد در انتخاب رنگ عامل بسیار مهمی 
اســت بطوریکه جوانترها به رنگ های تند و شاد توجه 
بیشتر دارند و افراد مسن رنگ های مالیم و آرام را بیشتر 
می پسندند. همین طور مردها و پسرها تمایل به انتخاب 
رنگ هایی با مایة خاکســتری یا آبی دارند در صورتی که 
زن ها و دخترها به رنگ های گرم مانند نارنجی و صورتی 
بیشتر عالقه مند هستند. افرادی با روحیات مختلف در 
انتخاب رنگ متفاوت عمل می کنند. بطور مثال از روی 
رنگ های انتخابی می توان درون گر ا یا برون گرا بودن افراد 

را دریافت.

بدلیل اینکه اســتفاده از رنگ در تمام سطوح بزرگ و 
کوچک مثل دیوارها و کف و پوشــش مبلمان و پنجره 
و نیز لوازم زینتــی در فضای داخلی می تواند تاثیر گذار 
باشــد، مطالعاتی در زمینة ترکیــب بندی رنگ ها برای 
طراحی های مختلف صورت گرفته و نتایج علمی بدست 
آمده را در قالب انواعــی از مهمترین ترکیب بندی های 

رنگی زیر مورد مطالعه قرار می دهیم:



9293

1. ترکیب بندی تک رنگی1

ترکیب بندی است که در آن از سایه و روشن های یک 
خانواده رنگی یا یک فام اســتفاده می شود. برخی آن را 
به معنای اســتفاده از یک رنگ می دانند در صورتیکه در 
این نوع ترکیب بندی هم تا حدی تنوع رنگی وجود دارد. 
فقط باید دقت داشــت که فواصل رنگی در حدی باشد 
که خیلی نامحسوس نباشد. هماهنگی و هارمونی رنگی 
در این نوع ترکیــب بندی رنگی حرکت مالیم و آرامی، 
را مابین رنگ هــا بوجود می آورد. این نوع ترکیب  بندی 
مناســب فضاهای کوچک اســت تا فضــا را یکپارچه و 
بزرگ تر نشان دهد. مثاًل استفاده از سایه روشن های رنگ 
سبز در اتاق های مجاور که به یکدیگر دید مستقیم دارند 
یا تو  در تو هستند آنها را به یکدیگر مرتبط می-کند. اگر 
جزو افرادی هستید که تمایل به ریسک در انتخاب رنگ 
ندارید این ترکیب بندی بسیار امن و بدون ریسک، مناسب 
شــما است. کافی است رنگ مورد عالقة خود را انتخاب 
کنید و با کمک چرخة رنگ سایه و روشن های آن را برای 
فضاهای مورد نظرتان پیدا کنید. فراموش نکنید که حتی 
در ترکیب بندی تک رنگی نیز برای لوازم تزئینی مانند 
کوســن، گلدان گل یا کارهای هنری از رنگی متفاوت و 
جذاب استفاده کنید تا محیط دچار کسالت و یکنواختی 
نشود و ترکیب بندی اصلی را برای سطوح بزرگ بگدارید. 
حتی در چنین فضایــی نیز می توان از رنگ های خنثی 
برای سطوحی مانند کف و سقف را نیز فراموش نکنید تا 

یک دکور منظم و حرفه ای را بوجود آورید.  

Monochoromatic Colorscheme  11

نوع  این  مورد  در  دیگر  نکتة 
این است که تک  الگوی رنگی 
از  استفاده  معنی  به  الزاما  رنگی 
سایه روشن های یک رنگ روشن 
از  می توان  براحتی  بلکه  نیست، 
تون های مختلف رنگ های تیره 
استفاده کرد و این یکپارچگی را 
با رنگی تیره یا قوی بوجود آورد.
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2. ترکیب بندی رنگ های مکمل1  

ترکیب بندی اســت که در آن از دو رنگی که بر روی 
چرخة رنگ در دو نقطة روبروی هم قرارگرفته اند استفاده 
می شود. قرمز و سبز از شــناخته شده ترین مثال ها در 
این زمینه هستند. اســتفاده از تضاد رنگی محیط را از 
یکنواختی خارج کرده و به آن حیات و پویایی می بخشد. 
افراد جوان تمایل بیشــتری برای استفاده از تضادهای 
رنگــی در محیط خود دارند چرا که تضاد رنگی ســطح 
انرژی را در بیننده بــاال برده و محیط را هیجان انگیزتر 
می کنــد. اما با همة این فواید باید دقت داشــت که در 
فضاهای کوچک استفاده از تضاد رنگی روی سطوح بزرگ 

 complementary Colorscheme 11

ممکن است منجر به شــلوغی و کوچک تر نمودن اتاق 
شود. پس در چنین فضاهایی بهتر است بوسیلة آیتم های 
کوچک تر به ایجاد ترکیب بندی رنگ های مکمل مبادرت 
کرد. مثاًل اگر مبلمان شــما به رنگ قهوه ای یا شکالتی 
است با قرار دادن یک مبل تکی از رنگ متضاد مثل آبی 
به این تنوع رنگی رسید و از بکار گیری چنین رنگ هایی 
روی دیوار اجتناب کرد.از طرف دیگر بهتر است در محیط 
هایی که برای استراحت هستند، مثل اتاق خواب استفاده 
زیــاد از تضادهای رنگی یا تند می تواند باعث اختالل در 
خواب شود چراکه تضاد باعث باال رفتن انرژی در محیط 
می شــود در صورتی که ما در اتاق خواب نیاز داریم که 
انرژی بــدن را آرام آرام کاهش دهیم تا به حالت خواب 
نزدیک شویم. نکتة مهم در ترکیب بندی مکمل این است 
که مقصود از دو رنگ متضاد تنها دو رنگ خالص متضاد 
نیست بلکه می توان سایه روشن های رنگ های مکمل را 
بکار برد تا محیط گرفتار هیجانات ناشی از تضاد شدید 
نشود. بعنوان مثال استفاده از دو رنگ زرد و بنفش بعنوان 
دورنگ مکمل ممکن است برای بیننده آزار  دهنده باشد. 
اما بنفش روشن یا یاسی در کنار لیمویی مالیم ترکیبی 
بسیار مالیم و لطیف به دست می دهد که حتی می توان 

آنرا برای اتاق کودکان بکار برد. 

بکارگیری رنگ های خنثی مانند سفید، کرم، قهوه ای یا 
خاکستری و مشکی، در کنار رنگ های مکمل و یا مابین 
آنها این تضــاد را مالیم تر نموده و ترکیب جذاب تری را 

برای بیننده ایجاد می کند.

3.  ترکیب بندی رنگ های مجاور1

اســتفاده از دو یا ســه رنگ مجاور 
یکدیگــر بر روی محیــط چرخة رنگ 
می باشــد و در تنوع رنگــی که ایجاد 
می کنــد هارمونی زیبا و متناســبی را 
ایجاد می کند. مثل قرمز، قرمز- نارنجی 
و نارنجی که همگی رنگ هایی گرم و پر 
انرژی هستند و یکدیگر را در این مسیر 
کمک می کننــد. تنوع رنگی که در این 
ترکیب بندی وجوددارد بســیار ظریف 

است. 

 Analogous  colorscheme 11
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4.  ترکیب بندی رنگی مکمل شکسته1

اســتفاده از دو رنگ مجاور رنــگ مکمل به ترکیب 
بندی مکمل شکســته معروف است. مثاًل ترکیب زرد با 
آبی بنفش و قرمز بنفش به جای خود بنفش. البته هدف 
در این نوع ترکیب بندی رنگی مالیم تر کردن تضادها و 
استفاده از رنگ های متنوع تر می باشد.  اصوالً استفاده از 
تضاد رنگی به محیط انرژی و حرکت وارد می کند و برای 
فضاهایی مثل اتاق نوجوانان و یا اتاق هایی که محل کار 

می باشند ایده مناسبی می باشد.  
 Split Complementary Coclorscheme 11

تاثیر نور بر رنگ ها 

رنگ ها در اثر تابش نورهای متفاوت با یکدیگر تفاوت 
می کنند مثاًل یک رنگ زرد درخشان در نور صبحگاهی 
روشن تر و گرم تر بنظر می رسد و نیز در نور بعد از ظهر 
یا غروب کمی کدر بنظر می رسد. جهت جغرافیایی فضا 
نیز در نحوه بنظر رســیدن رنگ تاثیر مستقیمی دارد، 
بطور مثال اتاق هایی که از سمت جنوب نور می گیرند 
بدلیل دریافت نور مستقیم رنگ ها را قدری درخشان تر 
و گرم تر نشــان می دهند و یا به تعبیری ترکیبات زرد 
آنها را نمایان تر می کننــد. در صورتی که اتاق های رو 
به شمال نور کمتری را به صورت غیر مستقیم دریافت 
می کنند و رنگ ها را مالیم تر و سردتر نشان می دهند، 
و رنگ ها خاکستری تر از آنچه هستند به نظر می رسند. 
نورهــای طبیعی و مصنوعی هر یــک اثری متفاوت بر 
رنگ هــا می گذارند. مثاًل نور المپ های فلورســنت یا 
مهتابی رنگ ها را کمی رنگ پریده  و ســرد می نمایاند 
و حتی می توان گفت که ترکیبات آبی آنها را به سطح 
می آورند و ممکن است در یک بعد از ظهر گرم تابستان 
تمایل داشته باشید از این نوع روشنایی در اتاق تان بهره 
ببرید، در صورتی که نور المپ های تنگســتن معمولی 
یا هالوژن ها از نوعی هستند که رنگ ها را گرم تر نشان 
می دهنــد و ترکیبات زرد آنها را به ســطح می آورند. 
همینطور منطقة جغرافیایی محل سکونت بسیار مهم 
می باشد. بطور مثال استفاده از رنگ های گرم در مناطق 
گرمسیر کمکی به تحمل دمای باال نمی کند و برعکس 
بهتر است که از رنگ های خنک مثل سبزها و آبی های 

روشن استفاده شــوند. همینطور استفاده از رنگ های 
گرم در مناطق سردســیر مناســب تر می باشد تا حس 

گرما را القا نماید.
سفید و سیاه 1

بسیاری عالقه مند به طراحی با رنگ سفید هستند که 
بسیار لطیف و تمیز و شفاف است. البته منظور از سفید 
در اینجا الزاماً سفید خالص در تمام موارد نیست چرا که 
استفاده از ســفید خالص در سطحی وسیع باعث ایجاد 
خیرگی و در طوالنی مدت باعث کســالت و دلمردگی 
حاصل از عدم استفاده از رنگ خواهد  شد. خانواده سفید 
طیف وسیعی از رنگ ســفید با ته مایه رنگ های دیگر 
مثل زرد یا خاکســتری و سبز است که زیبایی و گرمای 
بیشتری به فضا می دهد و از حس خالی بودن جلوگیری 

می کند.2 

سفید و مشکی ترکیب دیگری است که طرفدارانی دارد. 
اگرچه این ترکیب در دهه های میانی قرن بیستم مدلی 
رایج در طراحی بود اما امروزه هم بسیاری از مردم تضاد 
زیبای آنرا می پســندند. نکته ای که در این ترکیب بندی 
رنگی و نیز طراحی با رنگ سفید قابل توجه می باشد این 
است که به عنوان یک رنگ تزئینی بکار گیری یک رنگ 
قوی تر مانند چاشــنی یک غذا طعم دهنده خواهد بود و 

محیط را از یکنواختی و کسالت نجات خواهد داد.  

 Black & White 11
 Off White 12

و  سلیقه  بجز  رنگ  انتخاب  در 
میل شخصی بهتر است مالحظات 
دیگری نیز در نظر گرفته  شود، 
مثل تاثیر نور محیط بر رنگ  ها و 
یا اندازه فضا و نیز کاربرد فضا که 
می تواند بسیار تعیین کننده باشد. 

فضایی  سفید  یکسره  فضایی 
مات و فضایی صرفاً سفید و سیاه 
تضادی تند را ارائه می کند که هر 
دو در طوالنی مدت باعث خستگی 

مصرف کننده خواهد شد. 
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  بافت1 
برخی ممکن است اصطالح بافت را به عناصری 
مربوط بدانند که بافته شده هستند، مثل پارچه و 
فرش که در حقیقت ما آنها را منسوجات یا بافته ها 
می دانیم. در طراحی داخلی بافت در حقیقت به 
کیفیت سطوح اتالق می شود که به دریافت های 
حس المسه ما از سطوح برمی گردد، و مفاهیمی 
مانند صافی، زبری، نرمی، خشن بودن یا صیقلی 
بودن آن،  و حتی تراکم و وزن ســطوح را شامل 
می شود. چنین ویژگی هایی از یک سطح را ممکن 
است بوسیله حس المسه دریابیم یا اینکه فقط به 
صورت دیداری آن حس در ذهن ما تداعی شود. 
یعنی بافت می تواند لمسی یا دیداری باشد. همة 
عناصر داری میزانی از بافت هستند. مثال مواد زبر 
یا خشن بافت بیشــتری از مواد صاف به نمایش 
می گذارند و ســطوح مات بافت قوی تری نسبت 
به ســطوح براق دارند. مثاًل یک ســنگ صیقلی 
بافت کمتری نسبت به یک سنگ چکش خورده 
به نمایش می گذارد. استفاده از بافت های مختلف 

به دکوراسیون بعد می دهد.  

 Texture 11

برای رســیدن به یک طراحی جذاب استفاده متعادل از 
بافت های قوی تر در کنار بافت های سبک تر یک اصل بحساب 
می اید و برای رسیدن به محیطی متعادل و زیبا به همة درجه 
بندی های بافتی در اندازه های متناسب با شرایط فضا نیاز 
داریم. بافت های قوی تر مثــل پارچه های ضخیم و چوب 
نور بیشتری جذب می کنند و محیط را گرمتر، صمیمی تر 
و حتی کوچک تر نشــان می دهنــد و در عوض بافت های 
سبک تر مثل فلزات صیقلی و شیشه نور بیشتری منعکس 
می نمایند. در نتیجه باعث بزرگنمایی بیشتر فضا می شوند. 
همین خاصیت در طراحی به ما کمک می کند تا بدانیم کدام 
مواد را در چه نوع محیط هایی استفاده کنیم. بافت را در همة 

عناصر تشکیل دهنده طراحی داخلی می توان پیدا کرد از 
پوشش دیوار گرفته تا پارچه ها و پوشش کف و لوازم تزیینی 
در درون ویترین ها. در حقیقت بافت یا از کیفیت ســطوح  
مختلف ناشی می شود یا بوسیلة اضافه شدن برخی عناصر 
مانند طرح ها و نقش ها به سطوح ایجاد می شود بطوریکه 
می توان گفت که سطوح طرح دار معموالً نسبت به سطوح 
بدون طرح و نقش، بافت بیشتری نشان می دهند. گاه طرح ها 
و نقش ها آنقدر کوچک و متراکم و تکرار شونده هستند که 
در حقیقت به شکل بافت آن سطح دیده می شوند. ترکیب 
بافت های مختلف همواره تضاد زیبایی را به نمایش می گذارد 

که به محیط زیبایی و انرژی می بخشد.  

استفاده از بافت همیشه  ابزاری قدرتمند در دست طراحان بوده تا 
به محیط عمق بدهند و به طراحی آن غنا ببخشند. محیط عاری از 
گوناگونی بافت، محیطی سرد و بیروح خواهد بود که تصویری دو 

بعدی و مسطح  بدست می دهد. 

نکته دیگر اینکه عناصر و سطوح 
کهنه و خش دار نیز بافت بیشتری 
از خود به نمایش می گذارند. به 
همین دلیل است که گاه حضور 
آنتیک  و  قدیمی  عنصر  یک 
و  می بخشد  غنا  فضا  دکور  به 

جذابیت آن را بیشتر می کند. . 
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  نور1
نور از مهمترین عناصر و ابزار طراحی 
به شــمار می رود کــه در حقیقت کامل 
کننده و جلوه دهنــده تمام زیبایی ها و 
نازیبایی هاســت. یک طراحی خوب در 
زیر یک نور پردازی نادرست تمام زیبایی 
خود را از دســت می دهد و بالعکس یک 
نورپردازی زیبا ممکن اســت بسیاری از 
معایب طراحی مثل تیرگی یا روشــنی 
بیــش از حد رنگ هــا را تا حدی اصالح 
کنــد. یک اتاق می توانــد تحت نورهای 
متفاوت کوچک تر یا بزرگ تر بنظر برسد، 
دوستانه و یا رسمی بنظر برسد و خالصه 
اینکه فضای حسی اتاق و حتی کیفیت 
طراحی آن تحت تاثیر نورپردازی می تواند 
تغییر کند.طراحی نور و یا نور پردازی طی 
دهه هــای اخیر دســتخوش تغییرات و 
پیشرفت بســیار عظیمی شده و بعنوان 
یک فن ظریف به آن توجه می   شــود و 
امروزه عالوه بر میــزان نور مورد نیاز به 
ســبک طراحی و تاثیرات حسی و روانی 

نور پردازی توجه می شود. 

Light 11
چراغ های زیر هود اجاق گاز و جراغ روی صفحة 
تامین  کاربر  برای  را  کار  نور  نیز  خیاطی  چرخ 

می کنند.
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وقتــی صحبت از نور یک فضا می شــود بعنوان یکی 
از مهمتریــن بخش های تشــکیل دهنده بایــد به نور 
طبیعی فضا توجه کــرد که نقش مهمی در طراحی آن 
خواهد داشت. چرا که بر اســاس جهت نورگیری منزل 
و میــزان نور ورودی می توان بــه کاربرد عناصری مثل 
پوشــش دیوار و کف و دیگــر آیتم ها توجه کرد و حتی 

نحوه چیدمان نیز تحت تاثیر آن خواهد بود.

 اما نور یک محیط در طول شــبانه روز فقط از منابع 
طبیعی تامین نمی شــود و در ســاعاتی نیاز به نور های 
مکمل چه برای دید بهتر و تشخیص موقعیت فضا و چه 
برای خلق زیبایی در محیط داخلــی داریم. اما این نور 
مکمل که  اصوالً از منابع الکتریکی تامین می شود دارای 

تقسیم بندی زیر می باشد:

اولین نوع نور مورد نیاز در یک اتاق نور عمومی است 
که اساسا برای روشن کردن فضا و قابل رویت کردن اشیاء 
اطراف مورد استفاده قرار می گیرد. نور عمومی تقریبا برای 
هر اتاقی اعم از اتاق نشــیمن و آشپزخانه و اتاق خواب و 
با هر نوع اســتفاده ای الزم است.این نور می تواند بوسیلة 
چراغ های سقفی از نوع المپ های معمولی یا فلورسنت 
ایجاد شــود که می توانــد درون حباب هــا، چلچراغ هاو 
لوســترها قرار-بگیرد. این نوع چراغ ها عموماً پایین تاب 
هستند که ممکن است بسته به نوع آنها و یا فاصلة آنها 
از سقف ایجاد سایه هم بکنند. اما نوعی چراغ باال تاب هم 
هست که بر روی دیوارها و یا سقف نصب می شود و نور را 
به سقف تابانده و انعکاس آن را به فضای اتاق برمی گرداند 
که نوری یکنواخت است و تولید خیرگی هم نمی کند.   

چراغ ها  انواع  خرید  هنگام  در 
قاعدتاً عالوه بر شکل و ظاهر آنها 
تاثیرگذار  عوامل  به  است  بهتر 
دیگری مانند اندازه آنها و تناسب 
نور  میزان  و  اتاق  سایز  با  آنها 
خروجی از آنها و همچنین جهت 

تابش نور از آنها توجه شود. 
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چراغ های تو کار سقفی هم که امروزه در برخی منازل 
جای آویزهای مرکــزی را گرفته اند نور عمومی را برای 
اتاق فراهم می کنند که البته بدلیل سادگی در طراحی 
ظاهرشــان نمایی مــدرن و امروزی بــه فضا می دهند. 
ایــن نوع چراغ ها که معموال با اســتفاده از منابعی مثل 
المپ های هالوژن تامین روشنایی میکنند نوری گرم و 
درخشان تولید می کنند که فضایی صمیمی و دوستانه 

ایجاد می کند. 

لوســترها، آویزها در طراحی های کالســیک از انواع 
کریســتال و آویزدار یا برنز با نقــش و نگارهای اصیل و 
ســنتی هســتند و در طراحی های مــدرن و معاصر از 
حباب های ساده است همچنین  استفاده از موادی مثل 

کار به وجود آن نیاز اســت. موقعیت تابش نور به سطح 
کار بسیار مهم اســت تا این نقطه را بدون ایجاد سایه 
درخشــان کند. اگر نور پایین تاب از جلو می تابد بهتر 
است فاصلة آن حداقل سی سانتی متر جلوتر از صفحه و 

با ارتفاع مناسب باشد تا ایجاد خیرگی نکنند. 

نور تاکیدی یا دکوراتیو که معموالً برای تاکید بیشتر و 
برجسته تر کردن عناصر تزیینی مثل آثار هنری, اشیاء 
یادگاری و آنتیــک و یا حتی گیاهان زیبای موجود در 
محیط بکار برده می شود. بســیاری از عناصر معماری 
مانند شــومینه, پنجره ها و یا ســتونها نیز می توانند 
موضوعی برای تاکید باشند. برای این منظور نورپردازی 
خاصی روی آنها انجام می شــود.  اصوالً میزان و جهت 
تابش نور بر روی شــیء مورد نظر، خود یک هنر است 
و باید دقت کرد که نور و ســایه های تشــکیل شونده 
احتمالی در جهت هدف ما باشــند. مثاًل اگر نور از باال 
یا کنار یا پایین به جســمی بتابــد چهره های متفاوتی 
را به نمایــش می گذارنــد که تاثیرات خــاص خود را 
دارنــد. چراغ های پایه دار رومیزی و زمینی و همچنین 
لوســترهای دیواری و چراغ های ریلی با قابلیت تنظیم 
جهــت تابش نور انتخاب های متفاوتــی در این زمینه 
هســتند. نور تاکیدی الزاماً از باال به جســم نمی تابد. 
گاه برای جلوه دادن به یک مجســمه یا یک مجموعه 
گیاه زیبــای خانگی از نورپردازی دکوراتیو از روی کف 
استفاده میشود و اجسام را از پایین نورپردازی می کنند 

تا با ایجاد سایه ها جلوه  ویژه ای ایجاد شود.

کروم واستیل و حتی شیشة ساده بسیار رایج است. وجود 
منابع نوری مختلــف یا نورپردازی الیه ای در یک فضا و 
استفاده متناوب از آنها، در هر زمان فضای حسی یا مودی 
متفــاوت را ایجاد می کند ، چرا کــه هدف از نورپردازی 
عالوه بر روشــن کردن اتاق، ایجاد تنوع و روح بخشیدن 
به این اشیاء اســت. این هدف را می توان با نصب منابع 
نوری با نورهای متفاوت و ایجاد ســایه روشن های زیبا 
بدست آورد. راه دیگر برای ایجاد این جذابیت استفاده از 
کلید های دیمر یا تنظیم کننــده میزان نور خروجی از 
منبع نوری اســت که به شما این امکان را میدهد که در 
هــر زمان به میزان نیاز نور دریافت کنید. اگر چه  دیمر 
میزان برق مصرفی را کاهش نمی دهد اما بر عمر المپ ها 
افزوده و از همه مهمتر اینکه صحنه های متفاوت و زیبایی 

از دکور منزل شما به نمایش می گذارد.

نور کار یا نور جهت دار

نوع دیگری از نور اســت که امروزه در طراحی فضاها 
توجه زیادی به آن می-شود و بدلیل راحتی و امنیتی که 
در حین انجام کار ایجاد می کند بسیار مهم است. بهترین 
مکان برای اســتفاده از چنین نوری آشپزخانه است که 
بدلیل تعدد و تنوع کارهایی که در آن به انجام می رسد، 
نیاز به نور کار برای ایجاد راحتی و امنیت بیشتر احساس 
می شــود. این نور باید به سطح کار بتابد و در آشپزخانه 
معموالً از زیر کابینت های دیواری به روی صفحة کابینت 
یعنی محل انجام کارهایی از قبیل شستشــو و برش و 
آماده سازی و پخت و پز غذا تابانده می شود. نور مطالعه 
نیز از این جمله است که در مناطق مختلف منزل یا محل 

در مورد استفاده از لوســترهای دیواری که به منظور 
درخشان کردن تابلوهای روی دیوار باید دقت داشت  روی 
تابلوهایی که شیشه دارند انعکاس ایجاد نکند. نکتة دیگر 
اینکه نور المپ های تنگستن ممکن است به رنگ پریده 
شــدن برخی از آثار نقاشی بخصوص نقاشی های آبرنگ 
منجر شوند. در چنین مواردی استفاده از نور المپ های 

فلورسنت بهتر است. 

البته برخی از نوع چهارمی از نور هم برای ایجاد اتمسفر 
و مود نــام می برند که البته هیچ نــوع جنبة کاربردی 
نداشته و بسیار رمانتیک، یا به بیانی رویایی می باشد که 
با نور شمع  یا آتش ایجاد می شود. برخی نیز این نوع نور 

را جزو نورهای دکوراتیو به شمار می آورند.
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همانطور که گفته شــد نور در ســایز 
دیداری اتاق تاثیر ویژه ای دارد، چنانکه در 
اینمورد می توان قاطعانه گفت که هر چه 
فضا روشن تر باشد بزرگ تر بنظر می رسد 
و بالعکس. والبته از این اصل کلی می توان 

در اصالح ظاهری اندازه فضا بهره برد. 

روشــن کردن گوشــه ها و کنج ها یا 
شکســتگی های موجود در فرم معماری 
داخلی ســاختمان به آنها جلوه و معنای 
بیشتری می دهد اینکار می تواند بوسیلة 
چراغ های پایه دار یا آباژورها انجام شود یا 

از سقف با چراغ های توکار روشن شوند.
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  نقش یا الگو1
از دیگر عناصر دکوراسیون نقش یا 
الگو است که در ایجاد یک دکور متعادل 
بسیار موثر است. طرح ها و نقش ها که 
بر روی ســطوح مختلف مثل  پوشش 
دیوار و پنجره و مبلمان دیده می شوند، 
به طراحی محیط معنــا و بعد داده و 
مانند دیگر عناصر دکوراسیون به نگاه 

نظاره کننده سمت و سو می بخشد.  

اگر چه برای مــدت زمانی طوالنی 
اســتفاده از نقش و نگارها در طراحی 
فضاهای داخلی و حتی در مد لباس ها 
از یاد رفته بود و جای خود را به سطوح 
رنگی ســاده داده بودند، امــا امروزه 
این نقش ونگارهــا با قدرت به میدان 
طراحی بازگشته اند و نگاه ها را بسوی 
خود کشانده اند. البته پیدایش ماشین 
آالت  نســاجی و رنگ های شیمیایی 
تولید سطوح نقش دار را در ابعاد وسیع 
امکان پذیر کــرد. اصوالً وجود طرح ها 
و نقش هــا کــه متشــکل از خطوط 
مستقیم و شکسته و منحنی هستند، 
در قالب پوشش کف، دیوار و مبلمان 
و اکسسوری در نهایت به برداشت های 
متنوعی از فضا منجر می شــوند. مثاًل 
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• بهتر است همة نقوش قدرت یکسانی نداشته باشند.
سعی کنید از میان طرحهای مورد استفاده تان یکی نقش 

غالب ایفا کند و بقیه نقش ها حمایت کننده آن باشند. 
• سعی کنید در میان طرح هایی که مورد استفاده قرار 
می دهید، از رنگ های مشابهی استفاده شده باشد. بدین 
معنا که یک ارتباط رنگی ما بین طرحهای متفاوت باشد 

که آنها را به هم مرتبط می سازد.
• اگر تصمیم به استفاده از طرح ها و نقش های متفاوت 
در یک فضا دارید به اندازه طرح ها نیز دقت نمایید. بهتر 
است آنها را در سه اندازه درشت و متوسط و ریز انتخاب 

کنید تا تعادلی معنادار در فضایتان جاری سازید.

طرح هایی باخطوط منحنی محیط را لطیف و رمانتیک 
و حتی مونث جلوه می دهند، در صورتیکه طرح هایی با 
خطوط شکسته و مورب ایجاد هیجان و تحرک بیشتر در 

محیط نموده و محیطی پسرانه را جلوه گر می کند.

نکاتــی چند که در زمینة اســتفاده از نقش ها کمک 
کننده هستند اگر چه همیشه این قوانین در همة فضاها 

به کار نمی آیند:
• همیشه با توجه به سایز و تناسبات اتاق تان نقش و نگارها 
را انتخاب کنید. اصوالً نقش های درشت برای فضاهای 
بزرگ مناسبترند و نقشهای ریز برای محیطهای کوچکتر. 
اگر چه گاه یک  نقش بزرگ در بخشی از  فضایی کوچک 

حس عظمت و بزرگی به آن القاء می کند. 
• تکرار نقش ها در نقاط مختلف اتاق احساسی از اتصال و 

مرتبط بودن در فضا ایجاد می کند. 
• رنگ ها تاثیر فوق العاده ای بر روی نقوش دارند. مثاًل 
نقشهایی با تضاد رنگی باال فضایی انرژیک و پر تحرک را 
خلق می کنند در صورتیکه طرح هایی که در رنگ زمینة 

خود محو م یشوند محیطی آرام ایجاد می کنند.
را  الگو  و  از چند طرح  استفاده  قصد  که  در صورتی   •
با یک  ابتدا  در فضایتان در کنار هم دارید سعی کنید 
یا دو تا شروع کنید و بعد اگر احساس کردید هنوز نیاز 
به طرح  های جدید دارید موارد جدید را اضافه نمایید. 
یا سه نوع نقش هم در فضایتان  از دو  می توانید بیش 
استفاده کنید اما هر چه تعداد آنها بیشتر شود ترکیب 
مناسب آنها باهم دشوارتر خواهد بود و اگر تصمیم گرفتید 
اینکار را انجام دهید بهترین تمرین جمع آوری نمونه های 
کوچک و یا تصاویر مشابه آنها است که می-توانید آنها را 

کنار هم قرار داده و کارکرد آنها را با هم ببینید.

یکی از بهترین راه های ایجاد 
تنوع در فضـا به  کارگیری 

طرح ها و نقش ها است. 
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با در دســت داشتن ابزار طراحی مثل خط و رنگ و 
نقش که توضیح آنها داده شــد مواد خام طراحی را در 
اختیار داریم و قادر به طراحی در یک محیط خ  واهیم 
بــود اما قبــل از آن نیاز داریم که بدانیــم چگونه و با 
اســتفاده از چه اصولی می توانیــم از این عناصر اولیة 
دکوراســیون اســتفاده  کنیم. یک دکــور زیبا به نظر 
نمی رســد مگر اینکه بر طبق اصــول و قواعد طراحی 

شده باشد. 

  تعادل1
تعــادل در طراحی حســی از توازن اســت که در 
نتیجة ترکیب بندی درســت عناصر مختلف از جمله 
رنــگ و بافت و فرم در یک محیط حاصل می شــود. 
اشــیایی که رنگ تیره  یا بافت قوی  دارند در چشــم 
انسان سنگین تر و متراکم تر از اشیایی با رنگ روشن  
یا بافت صیقلی  بنظر می رســند.  همینطور لوازمی با 
سایز بزرگ تر و شکل غیر معمول و نامتعارف از لحاظ 
دیداری نســبت به اشیایی که ســایز کوچک یا شکل 
منظم دارند ســنگین تر می نمایند. در مکان یابی اشیا 
باید دقت شود بطوری که احساس سنگینی یا سبکی 
و خالصه عــدم تعادل در یک فضا بوجــود نیاید. اگر 
لوازمی که به چشــم ســنگین می-آیند به درستی در 
فضا توزیع نشوند احساس عدم توازن و تعادل در فضا 
ایجاد خواهد شــد. اگر این مکان یابی نســبت به یک 
خط مرکزی انجام بگیــرد فاصلة این آیتم ها به مرکز 
می تواند در ایجاد این تعادل کمک کننده باشــد. مثاًل 
اگر در یک ســوی یک کاناپة بــزرگ یک گلدان گل 
ســفالی بزرگ قرار گرفته و در ســمت دیگر یک میز 
شیشــه ای با یک چراغ پایه دار باشد گلدان گل که به 
نظر ســنگین تر می رسد بهتر است در فاصلة بیشتری 
قرار بگیرد تا وزن بیشتر آن جبران شود.  روشن است 
که این تعادل با هیچ مقیاســی ســنجیده نمی شود و 

فقط از راه دیدن دریافت می شود. 

 Balance 11

دو شکل مهم برقراری تعادل را در می توان مورد بررسی 
قرار داد:

تعادل متقارن1

آن را تعــادل رســمی یا فرمــال هم می نامنــد و آن 
بدین صورت ایجاد می شــود که عناصــر موجود در یک 
فضا اعم از دکوری و یا کاربردی به شکلی مساوی و قرینه 
در طرفین یک خط مرکزی یــا یک عنصر مرکزی قرار 
داده می شــوند. مثالً صندلی ها یا چراغ ها در طرفین یک 
شومینه یا پنجره، با فواصل مساوی قرار بگیرند. این نوع 
طراحی، فضایی فرمال و  نسبتاً سنگین ایجاد می کند که 
مناسب اتاق های پذیرایی و یا سالن غذاخوری می باشد، و 
بیشتر در دکورهای کالسیک مورد استفاده قرارمی گیرد. 
البته می تــوان اجزای این نوع تعــادل کمی متفاوت با 

Symmetric Balance 11

یکدیگر انتخاب کرد اما حتماً باید طرفین از وزن بصری 
مشابهی برخوردار باشند. 

تعادل نامتقارن2

آن  را غیررســمی هم می دانند، بدیــن صورت ایجاد 
می شــود که اشیاء نســبت به مرکزیت یکسان انتخاب 
نمی شوند. اما فراموش نکنیم که حتی در این حالت هم 
تعادل و هموزنی مد نظر می باشد اما همانطور که در بحث 
اصلی توضیح داده شــد با رعایت وزن بصری تعادل را با 
وســایل ناهمگون بدست می آوریم. بدست آوردن چنین 
تعادلی کمی پیچیدگی دارد اما بسیار هوشمندانه بوده و  
اصوالً در بین طرفداران سبک های مدرن و معاصر بیشتر 

محبوبیت دارد.     

Asymmetric Balance 12



114115

  تاکید1 
در بدو ورود به هر محیط چشم شروع به ارزشیابی عناصر 
مختلف کــرده و آنها را از این نظــر طبقه بندی می نماید. 
یک طراحی موفق همیشــه کار را آسان کرده و نقطه ای را 
بعنوان کانون توجه به بیننده عرضه  می کند که از بقیة نقاط 
ارزشمندتر و  چشــمگیرتر می نماید. این بخش از فضا که 
نقطة تاکید یا نقطة کانونی نامیده می شود از جنبة دکوری از 
اهمیت زیادی در طراحی فضا برخوردار  است. معموالً برای 
شروع دکوراسیون و یا چیدمان یک فضا باید بدنبال یک نقطة 
تاکید در اتاق گشت. این نقطة تاکید می تواند یک عنصر اولیه 
معماری مانند یک پنجره با منظره زیبا یا یک شومینه در 
فضا باشد یا یک عنصر دکوری ثانویه باشد که بعداً به فضا 
اضافه شده، مثل یک مبلمان زیبا و یا یک اثر هنری یا حتی 
یک پرده آرایی زیبا. اما هر کدام که باشد معموالً این نقطه 
در دکوراســیون فضا حالت مرکزیت پیدا می کند و معموالً 
چیدمان نیز بر اساس موقعیت قرارگیری آن انجام می شود. 
به همین دلیل از نظر رنگ و فرم و بافت نیز باید هماهنگی 

قابل توجهی با بقیة اجزا و چیدمان اتاق داشته  باشد. 

ایجاد نقطة تاکید معموالً بهتر اســت در نقطه ای انجام  
شود که بهتر به چشــم بیننده می رسد. مثاًل حضور یک 
میز کنسول زیبا با یک گل آرایی چشم نواز به عنوان نقطة 
کانونی در گوشــه ای دور از انظــار نقش خود را در جلب 
توجــه بینندگان بخوبی ایفا نخواهدکرد چرا که در مکان 
درستی واقع نشده اســت. این مکان باید به راحتی دیده 

شود تا تاثیر بیشتر و بهتری داشته باشد. 
 Emphasis 11
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  ریتم1 
ریتم در حقیقت نظمی است که کمک میکند چشم 
بیننده در اطراف فضا حرکت کند و نشان دهنده ارتباطی 
معنا دار در طراحی محیط می باشــد و بخش های آن را 
بعنوان یک موضوع واحد نشــان می دهد. ایجاد ریتم با 
تکرار یک فرم، نقش یا رنگ است و این تکرار نگاه بیننده 
را بدنبال خود می کشاند. ریتم همچنین می تواند بواسطة 
تغییرات تدریجی در کیفیت یا کمیت اشیاء بوجود بیاید. 
مثاًل بزرگ تر شــدن و یاکوچک تر شــدن تدریجی یک 
عنصــر، یا کاهش و افزایــش تدریجی یک رنگ در فضا 
می تواند این ریتم را بوجود بیاورد. در یک طراحی موفق 

یکی از انواع ریتم دیده می شود. 

  تضاد 2 
تضاد به معنای کنار هم نشســتن دو عنصر متفاوت از 
لحاظ بصری، احساسی و یا معنایی است که از مهم ترین 
اصول مورد اســتفاده در طراحی است. استفاده از تضاد در 
عرصة طراحی، اعم از طراحی لباس، دکور و حتی غذا، باعث 
ایجاد تنوع ، انرژی، حرکت می شود، بطوریکه یک طراح با 
قراردادن عناصر متضاد مانع از ایجاد یکنواختی و کسالت 
بیننده می شود. یک دکوراتور نیز از تضاد رنگ، بافت و اندازه 
برای عمق بخشیدن به دکور و ایجاد تنوع استفاده می کند. 
بنظرمی رسد تضاد رنگ ها آشناترین نوع تضاد بوده و تقریباً 
همه می دانند که حضور چند رنگ متضاد در تزیین فضای 

داخلی منزل چقدر جذابیت ایجاد می کند.  
 Rhythm 11

Contrast 12

امــا تضاد رنگی فقط به معنای اســتفاده از رنگ های 
مقابل یکدیگر در چرخه رنگی نیست. استفاده از تیره و 
روشن های یک رنگ یا استفاده از رنگ های گرم و سرد 
نیز ایجاد تضاد می کنــد. وجود تضاد باعث تولید انرژی 
می شود به همین دلیل باید در استفاده از آن حد تعادل را 
رعایت کرد. مثاًل در فضایی مانند اتاق خواب که مخصوص 
استراحت و آرامش است بهتر است استفاده از رنگ ها و 
بافت-های متضاد به صورت محدود صورت گیرد. پوشش 
تختخواب و بالش ها و کوســن ها بهترین گزینه ها برای 
انتخاب عناصر متضاد هستند و سطوح بزرگ مثل دیوار یا 
پرده را برای رنگ ها و بافت های ساده تر بگذاریم. استثنائاً 
جوانان و نوجوانان بدلیل نیاز به تحرک و فعالیت بیشتر 
از این تنوع رنگی بیشتر بهره می برند که برای سن آنها 

هم مناسب هست.

جلوه دار  یا  تاکید  به  نیاز  اگر 
آیتم  یک  یا  بخش  یک  کردن 
را  آن  می توانید  دارید  دکوری 
از  متضاد  رنگ  یک  به وسیلة 

دیگر نقاط متمایز نمایید.
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  هماهنگی1
هماهنگــی یا هارمونی به معنای کنار هم نشســتن 
مطبوع اجزای یک کل اســت و حســی از همگونی در 
رنگ، فرم و بافت را به نمایش می گذارد. مفهومی است 
که نشــان می دهد اجزای یک طراحی از هم گسیخته 
نیســتند و ارتباط بین این اجــزاء را نمایان کرده و در 
حقیقت یک تصویر بــزرگ و کلی از طراحی را مطرح 
می کند. این هماهنگی می تواند بوسیلة تکرار یا ریتمی 
از فرمها و رنگ ها بدســت آید. این هماهنگی در واقع 
حســی از نظم و وابســتگی اجزا به یکدیگر را نشــان 
می دهد که به چشم بیننده بســیار قابل درک و لذت 
بخش است، در صورتی که یک ترکیب ناهماهنگ باعث 
خستگی چشم بیننده و عدم پذیرش آن توسط سیستم 

مغز می شود.

الزم بــه ذکر اســت که یگانگــی و هماهنگی بیش 
از حد ممکن اســت به یکنواختی محیط منجر شــود. 
یکنواختی بیش از حد در رنگ و شکل و اندازه محیط 
را کسالت آور می کند و تنوع و گوناگونی بیش از حد نیز 
ایجاد آشفتگی و هرج و مرج و خستگی می نماید. پس 

نیاز به تعادل در این امر ضروری است. 

 Harmony 11

همانطور که گفته شد استفاده از تضاد تنها در زمینة 
رنگ نیست. وجود بافتهای متضاد در طراحی داخلی نیز 
به تنوع و جذابیت محیط منجر میشود. اگر از دیدن یک 
میز یا کنســول با ترکیب چوب و شیشه لذت برده اید 
بدلیل همنشینی دو بافت متضاد چوب و شیشه است و 
اگر  یک فرش زیبای ایرانی با رنگ آمیزی و نقش و نگار 
متنوع روی کف ســنگ مرمر شفاف بیشتر خود نمایی 
می کند بخاطر تضاد بین بافت فرش و مرمر اســت. در 

دکورهایی مثــل دکورهای تک رنگ که تنوع رنگی کم 
است بهتر است از تنوع بافت استفاده شود تا فضا بیش از 

حد ساده نشود و دکوری جذاب ایجاد شود.

استفاده از تضاد در طراحی مثل استفاده از طعم دهنده 
و چاشــنی در غذا است که بدون آن غذا طعمی ندارد و 
اگر هم بیش از حد اســتفاده شود غذا غیر قابل استفاده 

خواهد شد.

  مقیاس و تناسب1 
مقیاس و تناســب رابطة اندازه ای در یک فضا را بیان 
می کنند. مقیاس در حقیقت به مقایسة سایز یک آیتم 
با کلیت فضا و یا با دیگر آیتم ها می پردازد. بسیار مهم 
است که این اندازه ها در طراحی یک فضا رعایت شوند 
تا منظره ناخوش آیندی بوجود نیاید. مثاًل در یک اتاق 
کوچک و تنگ قرار دادن یک کاناپة درشــت و حجیم 

بسیار نامناسب می نماید.

تناسب مفهوم دیگری را مطرح می کند که به تناسب 
اندازه های اجزای یک آیتم می پردازد. تناســب طول و 
عرض یک اتاق برای ایجاد یک سایز مناسب مثال خوبی 
از این مفهوم است. اگر یک اتاق طول و عرضی با نسبت 
3 به 2 داشته باشد بســیار خوش فرم  و قابل استفاده  
خواهــد بود. در زمینه مبلمان نیز می توان به تناســب 
در اندازه های یک میز یا یک مبل اشــاره کرد. یک میز 
بیش از حد دراز یا پهن، زیبا و کاربردی بنظر نمی رسد. 
همینطور یک مبل که تناسبی بین اندازه نشیمن گاه و 
پایه آن وجود ندارد نازیبا بنظر می رسد و استفاده از آن 

نیز ممکن است چندان راحت نباشد.

Scale & Proportion 11
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اجزای سازندۀ فضاهای داخلی
Interior Components 



122123

  اجزای سازنده یک فضا
اجزای اولیه و ســازنده یک اتاق مانند 
دیوارها، کف، ســقف و پنجره ها که سازه 
نامیده می شــوند  اولین اجزایی هســتند 
که در محــل وجوددارند و در غالب موارد 
اجزایی هســتند که در روند دکوراسیون 
تغییر نخواهند کرد و فقط چهره جدیدی 
بخود می گیرند.شــناخت مــواد و مصالح 
پوشــاننده ســطوح مهمتریــن مقدمات 
دکوراسیون است که ما را در تصمیم گیری 

هدایت می کنند. 

یک دکوراتور نوع پوشــش کف، سقف و 
دیوارها و همچنین جزییات این پوشش ها 
از قبیل رنگ و بافت و نقش آنها را مشخص 
می کند. سپس  نوع مبلمان و پوشش آنها، 
پرده آرایی، کابینت، نورپــردازی و باالخره 
چیدمان و دیگر جزییات را بعهده می  گیرد. 
برا ی هریک از سطوح و اجزای نام برده شده 
انتخاب های بیشماری وجود دارد که باعث 
می شــود هیچ دو اتاقی کامال مشابه بنظر 

نرسند.
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 کف1
در انتخاب مصالح کف ضمن در نظر گرفتن شــرایط 
اقلیمی، نحوه نگهداری و کاربرد فضا بهتراست به تاثیر 
آن در سبک اتاق توجه کرد. در مناطق سردسیر معموالً 
ترجیح داده می شود از مصالحی مثل چوب و یا موکت 

 Floor 11

به دلیل ایجاد گرمای بیشــتر استفاده شود، در حالیکه 
در مناطق گرمسیر از مصالح سخت تری مثل سنگ و 
سرامیک می توان براحتی استفاده کرد. ضمن اینکه هر 
یــک ویژگی های خود را در ایــن زمینه دارند، هر یک 
نیز از تنوع باالیی برخوردارند که می توانند سلیقه ها و 

نیازهای متفاوت را راضی نمایند. 

به طور کلی پوشــش کف را از لحاظ درجه سختی و 
مقاومت می توان به دو دسته تقسیم کرد:

1. پوشش نرم1 

از شناخته شــده ترین پوشــش های نرم کف می توان 
از موکــت2 نام  برد که دیر زمانی اســت که در منازل و 
ادارات ما کاربرد خوبی پیداکرده است. اگر چه امروزه در 
فضاهای عمومی منازل مثل نشیمن و پذیرایی تمایل به 
استفاده از آن کمتر به چشم می خورد، اما هنوز هم در 
مواردی بهترین گزینه هســتند و بخصوص که امروزه از 
نظر جنس و رنگ و طرح تنوع باالیی پیدا کرده اســت. 
از نظر جنس و کیفیت موکت هایی از جنس پشــم در 
جایگاه بهترین ها قرار دارند و پس از آن می توان به انواع 
پشــم نایلون  یا نایلون خالص و نیز اکریلیک اشاره کرد. 
انواعی از آنها بافته و انواعی پشــت چسبی و یا فوم دار 
هستند. نوع بافتة موکت که نوع مرغوب موکت محسوب 
می شود مانند فرش ماشینی بصورت الیافی است که از 
پشت بهم بافته شده اند و روی آنها پرزهای کوتاه یا بلند 
دیده-میشود. در انواع پشت فوم دار الیاف روی موکت از 
پشت کار به الیه ای از فوم بوسیلة چسب خاصی متصل 
شــده اند. از لحاظ ظاهر در دهه های اخیر پیشرفت های 
بســیار خوبی در طراحی موکت ها اتفاق افتاده اســت. 
مدل های ساده در رنگ آمیزی بسیار متنوع و مدل های 
کبریتی، گل برجسته و پرزدار رایج ترین آنها می باشند.

درانتخاب انواع پرزدار آن باید در نظر داشــت که هر چه 
Soft Flooring 11

 Carpet 12

پرزها کوتاه تر و متراکم تر باشند موکت از دوام بیشتری 
برخوردار اســت. اما انواع پرز بلند نیز از زیبایی خاصی 
برخوردارند بشــرط آنکه در محل پر رفــت و آمد قرار 
نگیرند زیرا که به دلیل پرزهای بلندشان تمیز کردن آنها 
دشوار است. ویژگی هایی مانند گرمی و نرمی زیر پا باعث 
می شود که انتخاب مناسبی برای نقاطی مثل اتاق خواب 
یا اتاق نشــیمن باشد. با حضور موکت نیاز چندانی برای 
استفاده از دیگر کف پوشها مانند فرش ضروری احساس 
نمی شود. موکت همچنین بلحاظ ظاهر هم بخاطر بافت 
قوی حس گرما و صمیمیت را ایجاد می کند. انواع پرز دار 
و ســاده آن نمایی مدرن و آنواع گلدار و گل برجسته آن 

نمایی سنتی به دکور اتاق می دهند. 
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وجــه تفاوت فرش با موکت که در زبان انگلیســی 
هر دو را Carpet می خوانند در این اســت که پوشش 
موکت دیوار تا دیوار اســت یعنی کل ســطح کف را 
پوشــانده و تقریباً قابلیت جابجا شدن ندارد، اما فرش 
معموال بخشــی از کف را پوشش می دهد. بهتر است 
در هنــگام خرید موکت به جنس الیــاف ،و در انواع 
چسبی نوع به چسب استفاده شده، نحوه بافت و حتی 
نوع مواد چســباننده آن به کف توجه شود تا انتخابی 
مناسب انجام شود. استفاده از مواد طبیعی مانند پنبه 
و یا پشــم کیفیت و البته قیمت موکت را باال می برد 
اما این مورد گزینه ای مناســب برای افرادی است که 

حساسیت های پوستی یا تنفسی دارند.

فرش نیز از دیگر انواع پوشــش نرم برای کف است 
کــه البته می توانــد بصورت مجزا یــا ترکیب با دیگر 
مواد کف اســتفاده شود. در گذشــته اتاق های منازل 
ایرانی کــه در بافت فرش بهترین ها در دنیا بوده اند با 
فرش های بزرگ کامال پوشانده می شد. امروزه فرش نه 
تنها پوششی برای کف است بلکه به دلیل طراحی های 
زیبایش همانند یک اثر هنری ارزشمند است، به همین 
دلیل و بخاطر باال بودن قیمت آن سعی می شود که در 
اندازه های کوچک و قالیچه1 ای استفاده شود تا زیبایی 

خود را بیش از پیش به رخ بکشد.  

فرش های دســت بافتة ایرانی اساســاً بــا طرح های 
مختلــف مثل گل هــا و گیاهان مختلــف و همچنین 
طرح های هندســی همراه با رنگ های قرمز و صورتی 
و سبز شناخته  شده هستند که هر منطقه از ایران نیز 
ویژگی هایی بــه این فرش ها افزوده اند. این فرش ها که 
عموماً از پشــم و گاهی نیز ابریشــم بافته می شوند بر 
اساس میزان بلندی پرزها و تعداد گره ها در واحد سطح 
ارزش گذاری  می شــوند. هرقدر میزان گره ها بیشتر و 
فرش نازک تر باشــد نشان دهنده ظرافت بافت و الیاف 
به کار رفته می باشد و قیمت آن باالتر خواهد بود.  بجز 
دکورهای بسیار مدرن که اساساً با طرح ها و نقش های 
فرش و از فرش هایی با طراحی  مدرن و اشکال گرافیکی 
و رنگ آمیزی های درخشان و خالص استفاده می کنند، 
بیشــتر سبک های دیگر زیبایی خود را با حضور یک یا 

چند قطعه فرش یا قالیچه به کمال می رسانند.  

 Rug 11

انــواع دیگری ازپوشــش نرم ماننــد کفپوش های 
حصیری یا بامبو و کنفی وگلیم نیز موارد استفاده های 
متفــاوت و خاص خود را دارند امــا می توان آنها را در 
گروهی بنام کفپــوش های طبیعی نیز جای داد که با 
دکورهایی با ســبک کانتری و یا منازل ییالقی کاماًل 

جور می شوند.
2 . پوشش سخت1

در میان پوشــش ســخت کف از لحــاظ کاربرد و 
ظاهــر، تنوع زیادی برای مصــرف کننده وجود دارد. 
انواع چوب باتنوع شــکل و کیفیــت و اندازه قطعات، 
انواع سنگ هایی مانند مرمر، گرانیت، تراورتن، اسالتو، 
چوب پنبه، همچنین انواع ســرامیک و کاشی و آجر و 
کفپوش های وینیل همه با کیفیت های متفاوت در این 

دسته قرار می گیرند.

استفاده از پوشــش چوبی برای کف بدلیل طبیعی 
بودن این متریال حیات و طراوت خاصی را به محیط  
می دهد. چوب با رگه ها و گره های خود داســتانی از 
زندگی یــک موجود زنده را به نمایــش می گذارد که 
برای دوســت داران طبیعت بســیار جذاب می باشد. 
اگرچه اســتفاده زیاده از حد از چوب بزیان طبیعت و 
محیط زیست جنگلی می باشد اما به کارگیری درست 
از انواع با کیفیت چوب، این امکان را در اختیار مصرف 
کننده قرار می دهد که هر چند ســال یکبار آن را باز 
سازی کرده و زیبایی آن را بازگرداند و چهره ای نو به 

 Hard Flooring 11

آن بدهــد. البته همانطور که گفته شــد این کار فقط 
در مــورد چوب هایی با ضخامــت معین و کیفیت باال 
امکان پذیر اســت و واضح است که متریالی همچون 
المینیــت که فقــط روکش نمایی از چــوب بر روی 

متریال ارزان قیمت دارد اینکار امکان پذیر نیست.  

در کشور ما طراحی و بافت فرش 
از قدیم  جزو هنرهایی است که 
هنردوستان  زبانزد  دنیا  در  االیام 
بوده و داشتن قطعه ای فرش ایرانی 
در سراسر جهان باعث فخرفروشی 
است. امروزه هم که طراحی آن 
تنوع بسیار باالیی پیدا کرده تقریبًا 
فرش  سبکی  و  سلیقه  هر  برای 

مناسبی می توان یافت. 

اصوالً فرش عالوه بر ایجاد حس 
پا، اجزای  نرمی در زیر  گرمی و 
گسیختة یک مبلمان را بهم متصل 
یک  بعنوان  را  آنها  و  می نماید 
معنا  و  می کند  معرفی  مجموعه 
حضور  جهت  همین  به  می دهد. 
یک  دیدگاه  از  آن  نوع  و  فرش 
ویژه ای  اهمیت  از  داخلی  طراح 

برخوردار است. 

برخی چوب را در گروه سخت و 
گروهی آنرا پوشش نرم برای کف 
می دانند و این بدان سبب است 
که انواع مختلف چوب از درجة 

سختی متفاوتی برخوردارند.  
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کفپوش های چوبی بر اساس کیفیت 
در درجــات متفاوتــی دســته بندی 

می شوند.

اولیــن و اصیــل تریــن کفپــوش 
چوبی چوب سخت اســت1 که کاًل  از 
چوب های سختی مانند افرا، بلوط و یا 
گردو ســاخته می شوند. کیفیت آن در 
تمام ضخامت یکسان است. این طبیعتاً 
گران ترین نوع است و همانطور که گفته 
شد قابل پرداخت مجدد و الیه برداری 
و حتی تغییر رنگ می باشــد. انتخاب 
این نوع چوب سخت در حقیقت نوعی 

سرمایه گذاری دراز مدت است.

نوع دیگر چوب مهندسی شده است2 
که الیه مناسبی از چوب سخت بر روی 
الیه هایی از تخته سه ال چسبانده شده. 
ظاهر این دو با یکدیگر تفاوت چندانی 
ندارد چــرا که فقط الیة پشــت آنها 
متفاوت اســت. این نوع هــم زیبایی 
و دوام کافــی دارد اما قابل بازســازی 
نیست . قیمت پایین تر و استفاده کمتر 
از چوب هــای مرغوب طبیعی که بنفع 
طبیعت اســت از مزایای این کف پوش 

چوبی است.

 Hard Wood 11
 Engineering Wood 12
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المینیت1  نوع سوم است که ارزانتر از بقیه است و نصب بسیار 
راحتی نیز دارد. بسیاری افراد که آشنایی مختصری با ابزار و 
استفاده از آنها دارند قادر به نصب المینیت هستند. اما این کف 
پوش در حقیقت فقط نمایی از چوب را بنمایش می گذارد که 
البته همان هم برای بسیاری لذت بخش است. الیة بسیار نازکی 
از چوب بر روی ضایعات فشرده شده مقوا یا چوب چسبانده 
شده و در هنگام نصب باید بر روی الیه ای از فوم که روی سطح 
زیرین قرار گرفته نصب شود تا ماندگاری بیشتری به آن بدهد. 

بامبو2 نوع دیگری از کفپوش های چوبی است که اخیراً 
شناخته شده واستقبال زیادی از آن در میان دوست داران 
طبیعت بعمل آمده است. بامبو بدلیل رشد بسیار سریع در 
طبیعت از منابع تامین چوبی بحساب می آید که برخالف 
گیاهان درختی دیگر سریعاً جایگزین شده و لطمه زیادی 
به طبیعت نمــی زند، به عالوه از دوام و زیبایی چوب های 
سخت نیز برخوردار می باشد. این کفپوش با بافتی ظریف تر 
از چوب های سخت و مهندسی شده امروزه بخوبی جای 

خود را بطور روز افزون در این زمینه پیدا می کند.   

چوب پنبه3 از دیگر مصالحی است که در این گروه قرار 
می گیرد اگر چه چوب بحساب نمی آید. این ماده از تنة 
درخت بلوط تهیه می شــود و بخاطر حضور سلول های 
چوب پنبه ای بشکل النة زنبور در شرایط خاص قابلیت 
انعطاف دارند و مثاًل در تغییرات دمای زیاد مقاومت نشان 
می دهد. اســتفاده از این ماده در مکان های خاصی مثل 

محیط های کاری یا بازی بچه ها رایج می باشد.
 Laminate 11
 Bamboo 12

 Cork 13

ســنگ1  از دیگر مصالح کف اســت که محبوبیت زیادی در بین مردم با ســلیقه های مختلف دارد، امروزه از صنایع جواهر سازی تا 
تهیه کنندگان مصالح ساختمانی متقاضی سنگ های طبیعی در سراسر دنیا هستند. این استفاده های متعدد از سنگ ها اهمییت آنها و 
همچنین قیمت آنها را باالتر برده است،اگر چه سنگ  های طبیعی2 قباًل هم بدلیل پروسة سخت استخراج و آماده سازی آنها و از جهت 
اینکه منابعی با دوره بازسازی بسیار طوالنی در طبیعت هستند همیشه جزء گران قیمت ترین مصالح خانه سازی بوده اند. سنگ ها از جهت 
منشــاء پیدایش و نحوه شکل گیری آنها به گروه های مختلفی تقسیم می شوند که خود این تفاوت ها باعث ویژگی های خوب و بد و در 
نتیجه کاربرد و مصارف گوناگونی خواهد شد. سنگ های رسوبی که منشأ تشکیل آنها دریاها و اقیانوس ها هستند در اثر انباشت عناصر 
معدنی متفاوت که از عمده ترین آنها آهک است که ترکیبی از کلسیم  است. بهترین مثال این نوع سنگ ها سنگ مرمر3 و تراورتن4 است. 

 Stone 11
Natural Stone  12

 Marble 13
 Travertine 14
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تراورتن بدلیل زیاد بــودن این ترکیبات آهکی که با 
اتصالی سست تر در سنگ وجود دارند و در طول سالیان 
بخشــی از آنها نیز در مسیر آبها شسته شده است دارای 
حفره های کوچکی می باشد که از ویژگی های این سنگ 
محسوب می شود. این سنگ عموماً برنگ سفید یا کرم 
می باشــد. بسیاری از آثار معماری ایتالیا از جمله میدان 
جنگ معروف کلسئوم از این نوع سنگ ساخته شده است 
و ســالیان دراز دوام آورده است همچنین بسیار مناسب 
مجســمه ســازی بوده و آثار زیادی در این زمینه هم از 
تراورتن وجود دارد. اما بدلیل اســتقامت کم آن مناسب 
پوشش کف بخصوص برای نواحی پر رفت و آمد نیست 
اما استفاده از آن برای نما و دیوارها بسیار رایج می باشد. 

مرمر که از همین خانواده ســنگ اســت از استحکام و 
مقاومت بیشتر و حفره های کمتری برخوردار است و همین 
ویژگی بعالوه شفافیت آن که ناشی از وجود عناصر معدنی 
اســت آن را برای مکان هایی مانند ورودی ســاختمان ها، 

سالن های پذیرایی و غذاخوری گزینة مناسبی نموده است.   

سنگ های آذرین که از سرد شدن گدازه آتشفشان ها به 
وجود  می آیند در نواحی کوهستانی یافت می شوند و بدلیل 
زمان کوتاه انجماد آنها بسیار متراکم و کم حفره و سخت 
هستند. گرانیت1 بهترین مثال این گروه است که عموماً 
به رنگ خاکستری اســت اما در رنگ های دیگر نیز یافت 
می شود. به دلیل اســتحکام باال و وجود رگه های طبیعی 
زیبا محبوبیت زیادی در میان سازندگان و طراحان منازل 
پیدا کرده اســت، چه به عنوان پوشش کف و چه به عنوان 

Granite 11

کانتر آشپزخانه و پوشــش شومینه یا حتی صفحة روی 
میزهــای پذیرایی و غذاخوری. مقاومت خوب آن در برابر 
آب و آتش از دیگر محاسن آن است که آن را مناسب نمای 
بیرونی ساختمان هم می کند، ضمن اینکه برخالف انواع 
دیگر، بدلیل یکپارچگی و استحکام ساختاری، نفوذ پذیری 

کمتری نسبت به مواد رنگی و اسیدی و چربی دارد.

مصالح دیگری که در رده بندی پوشش سخت می  توان 
برای کف عنوان کرد، کاشی هایی از نوع سرامیک2 و پرسلن3 
و موزاییک4 هستند که هر یک عمکرد خاص خود را دارند. در 
حقیقت استفاده از سرامیک برای ایجاد نمای سنگ طبیعی 
ولی با بکارگیری موادی ارزان تر و سبک  است. بهمین دلیل 
اکثر سرامیک ها را شبیه سنگ می سازند. سرامیک از قرار 
گرفتن ذرات یا پودر سنگ در مالتی از ماسه و شن ساخته 
می شــود که در حرارت باال در کوره پخته می شود و  روی 
سطح آن الیه ای از لعاب قرار می گیرد که نمایی براق و شفاف 

مشابه سنگ صیقل خورده  می گیرد.  

پرسلن بدلیل درصد متفاوتی از ترکیبات سنگ و ماسه 
استحکام و دوام بیشتری از خود نشان می دهد و بهمین 
دلیل قیمتی باالتر از ســرامیک دارد اما برای محل های 
پر ترافیک مانند فضاهای باز و بیرونی بیشتر از سرامیک 
توصیه می شود. موزاییک نیز خرده های سنگ قرار گرفته 
در مالت اســت و چون قطعات سنگ درشت تری دارد از 
دوام و استحکام بیشــتری برخوردار است بطوریکه برای 

 Ceramic Tile 12
 Porcelain Tile 13
   Mosaic Tile 14

فضاهای باز نیز مورد اســتفاده قــرار می گرد و در مقابل 
تغییــرات دما و رطوبت مقاوم اســت. تنوع رنگ و طرح 
در کاشی ها و سرامیک به مصرف کنندگان شانس این را 
می دهد تا به فضای خود رنگ و بافت و طرح اضافه کنند.

برای برخی بخش های خانه مانند راه پله های اضطراری 
یا گاراژ و اتاق کارگاه خانگی نیز مواد پوشــش دهنده ای 
برای کف و جود دارد که یکپارچه و بدون درز روی کف 
قرار می گیرند. اینها معموالً بحالت مایعی غلیظ تر از رنگ 
دیوارها هستند که با غلتک های مخصوص روی کف قرار 
می گیرنــد. برخی از آنها آب پایه یا اکریلیک1 هســتند 

 Acrylic 11

و برخی دیگر مانند اپوکســی2 و پلــی یوریتان3 روغنی 
هســتند. موادی با دوام و مخصوص کف های پر رفت و 
آمد با وسایل سنگین هستند که هر چند سال یکبار هم 
می توان بسادگی الیة جدیدی روی آنها کشید. وینیل4 
از دیگر موادی اســت که به عنوان پوشش کف هم قابل 
استفاده است. در حقیقت الیه ای الستیکی است که با 
طرح های مختلــف و گاه نیز تقلید از مواد طبیعی مثل 
چوب یا سنگ تولید می شود و در بسیاری مکان ها مورد 

استقبال قرار می گیرد.  
 Epoxy 12

 Poly Urethane 13
Vynile  14

داخلی،  فضاهای  برای  ماده  این 
که  مکان هایی  برای  بخصوص 
ارتباط بیشتری با آب دارند بسیار 
مناسب بوده اما دوام آن از سنگ 

کمتر است.

در بیمارستان ها و مراکز درمانی 
و ادارات بدلیل قابلیت شستشوی 
دارد.  زیادی  کاربری  آن  باالی 
مانـند  فضـاهایی  در  بسـیاری 
آشپزخانه منازل که نیاز به نظافت 
استفاده  وینیل  از  دارند  بیشتر 
می کنند. این ماده به وسیلة چسب 

به سطح کف می چسبد. 

باشکوه  بسیار  جلوه ای  مرمر 
چنین  به  رسمی  و  تشریفاتی  و 
خصوص  به  می دهد  مکان هایی 
اگر طرح ها و نقش های اصیل بر 
روی سنگ با استفاده از تون های 
مختلف آن ایجاد شود. البته برای 
در  آن  سختی  و  سردی  جبران 
زیر پا و همچنین تکمیل جلوه آن 
معموالً از ترکیب آن با فرش یا 

قالیچه استفاده می شود. 
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  دیوار1 
ســطوحی که در یک فضای بسته ما را احاطه نموده 
و بیش از کف و ســقف در مسیر دید قرار دارند و همین 
نقش بسیار مهمی را به عهده دیوارها می گذارد. هر اتاق 
بطور معمول حداقل از دو دیوار برخوردار است که تاثیر 
گذاری آن را در نمای اتاق بیشــتر می کند. دیوارها را با 
روش های بی نهایت متنوعی می توان پوشش داد که خود 
می تواند موضوع یک کتاب جداگانه باشــد، اما پوشش 
دادن دیــوار هم از جهت فیزیکی میتوانــد بر انتقال و 

 Wall 11

انعکاس دما، صدا و نور موثر باشــد و هم در زیباســازی 
فضا تاثیر بســیار مهمی دارد. دیوارهای مختلف نیز در 
دکوراســیون یکسان نیســتند و از لحاظ اهمیت دارای 
تقسیم بندی های متفاوتی هستند. مثاًل دیواری که در 
بدو ورود به هر اتاق مقابل شما است بیشتر از دیوارهای 
دیگر دیده می شود و اهمیت دارد به همین جهت معموالً 
آنرا دیوار درجة یــک می نامند.این دیوار باید در صورت 
امکان توجه بیشــتری را دریافت کند و  به نقطة تاکید 
در اتاق مبدل شــود. دیوارهای جانبی نسبت به آن در 
درجة دوم اهمییت قرار می گیرند و دیواری که پشــت 

ســر قرار می گیرد دیوار درجة سوم خواهد بود و از لحاظ 
دکوراسیون کمترین هزینه را به آن اختصاص می دهند. 
البته ممکن است نحوه چیدمان در این رتبه بندی تاثیر 
گذاشــته و ترتیب آنها را تغییر دهــد. بعنوان مثال اگر 
ترکیب بندی اتاق شــما به ترتیبی است که روی دیوار 
درجة دوم یک شــومینه زیبا یا یک عنصر معماری مهم 
دیگری قرار گرفته، آنگاه این دیوار اهمیتش بیشتر خواهد 

شد و شایستة توجه بیشتری خواهد بود.
رنگ1

یکی از ارزانترین و تاثیــر گذارترین راه ها برای تغییر 
چهــره محیط رنگ کردن دیوارهــای آن یا به اصطالح 
عمومی نقاشی اســت که اگر بدرستی انجام شود بسیار 
بادوام و قابل اتکا اســت. از آنجا کــه رنگ آمیزی دیوار 
همیشه از راه های پرطرفدار بوده نکاتی ذکر خواهد شد 
که ابتدا بایســتی در مورد کیفیت رنگ مد نظر داشت: 
سوال اول اینکه رنگ بهتر اســت از نوع آب پایه2 باشد 
و یا روغنی3 باشــد؟  اصوالً در ترکیب رنگ ها برای حل 
کردن رنگدانه ها یک حالل باید وجود داشــته باشد که 
این حالل پس از خشــک شــدن رنگ و اتصال رنگدانه 
به ســطح دیوار به سطح آمده و بحالت تبخیر آزاد شود.
در رنگ های آب پایه،این حالل آب اســت و تبخیر آن 
هیچ مشکلی ایجاد نمی کند اما در رنگ های روغنی این 
حالل انواعی از مواد نفتی و غیر نفتی مانند رزین اســت 

Paint  11
Water Base 12

Oil Base 13

که ترکیباتی مضر هستند. این مواد بخاطر روغنی بودن 
با سرعت کمتری تبخیر و از سطح جدا می شوند. بهمین 
دلیل است که رنگ های روغنی دیرتر خشک می شوند. با 
این سرعت کم ماه ها و شاید بیشتر این ترکیبات در هوای 
اطراف باقی می مانند و به سالمت ساکنان زیان می رساند.

در کشورهای صنعتی و پیشرفتة جهان تالش برای ارتقاء 
کیفیت رنگ های آب پایه و قابلیت شستشوی آنها بحدی 
رســیده که برای تمام محیط  ها چه در داخل ساختمان 
وچه فضاهای باز و نمای ساختمان هم از این نوع کم ضرر 

استفاده می شود.  

این  کیفیت  کشورها  برخی  در 
نوع رنگ و مقاومت آنها نسبت 
به رطوبت به حدی ارتقاء یافته 
پوشش  و  کاشی  جایگزین  که 
سخت در دیوارهای سرویس های 

بهداشتی و حمام شده اند. 
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این تالشــی اســت در راه ســالمت محیط زیست و 
همچنین تندرستی که ارزش هرگونه سرمایه گذاری را 
دارد. امروزه در کشور ما نیز رنگ های اکریلیک که همان 
رنگ های آب پایه هستند، تا اندازه ای شناخته شده اند و 
کاربرد پیدا کرده اند اما با بهبود هرچه بیشتر کیفیت این 
رنگ ها امید است که مصرف کنندگان به مزایای استفاده 
از این محصوالت پی برده و به این باور برسند که رنگ های 
اکریلیک نیز می توانند از نظر قابلیت شستشو و مقاومت 
با رنگ های روغنی برابری کنند و حتی از برخی جهات 
نسبت به آنها برتری دارند. مثاًل اینکه رنگ های روغنی 
پس از گذشت چند سال بخاطر وجود روغن در ترکیب 
آنها در مقابل نور آفتاب به زردی گرایش پیدا می کنند در 

صورتیکه رنگ های اکریلیک این اشکال را ندارند.

میزان براقیت1 مسئلة دیگری است که باید بدرستی 
انتخاب شــود. درنظر داشته باشــید که هرچه براقیت 
رنگ بیشــتر باشــد میزان مقاومت آن در برابر رطوبت 
و شستشــو بیشتر اســت، بهمین دلیل در مکان هایی 
مثل ســرویس های بهداشتی و آشپزخانه که در ارتباط 
مســتقیم با آب هستند بهتر اســت از رنگ هایی نسبتا 
براق استفاده شود. همینطور سطوح چوبی و فلزی مثل 
در و پنجــره ها نیاز به رنگی بــا دوام تر دارند و می توان 
برای آنها نیز از رنگ های براق یا نیمه براق استفاده کرد. 
از طرف دیگر رنگ های براق بدلیل انعکاس نور بیشــتر 
معایب و ناصافی های ســطوح را بیشتر نشان می دهند. 
برای دیوارها بسته به صافی آنها از نوع مات یا نیمه مات 
براق استفاده می شود.در کمپانی های بزرگ رنگ سازی 
دنیا درجات براقیت بسیار متنوعی مانند براق، نیمه براق، 

 Sheen 11

مرواریدی، ساتنی، پوست تخم مرغی و مات وجود دارد 
که تنوع زیادی در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.

 رنگ های بیرونی که برای فضای باز انتخاب می شــوند 
بخاطر تابش مستقیم آفتاب رنگ ها دو یا سه پرده روشن تر 
نشان می دهند. بنابراین باید رنگ ها را کمی تیره تر انتخاب 
کرد. این پدیده در رنگ های داخلی برعکس است و بهتر 
است رنگ دیوار یکی دو درجه روشن تر انتخاب شود تا نیجه 
مطلوب بدست آید. توصیة دیگر اینکه با کمک افراد آگاهی 
که در فروشگاه های رنگ سرویس دهی می کنند محاسبه 
کنید که چه مقدار رنگ نیاز دارید و فقط مقدار کمی اضافه 
تــر برای لکه گیری نگه دارید و بیش از حد نیاز خریداری 
نکنید. رنگ اضافه را نیز در ظروف در بسته نگهداری کنید 

تا از نفوذ هوا و خشک شدن آنها جلوگیری شود. 

قبل از رنگ آمیزی دیوارها باید به آماده ســازی آنها 
پرداخت. این عملیات از خشک کردن نم دیوارهای نم-
دار تا مسدود کردن ترک ها و معایب دیوار و هموارسازی 
و سمباده زدن آن ممکن است متنوع باشد. بهر حال هر 
قدر دیوار ســالم تر و صافت ر باشد رنگ روی آن تمیزتر 
می  نشــیند و بهتر جلوه می کنــد. پس از طی همة این 
مراحل نوبت به انتخاب رنگ می رسد که از دشوارترین 
مراحل است بخصوص اگر با تاثیرات رنگ در محیط های 
مختلف آشنا نباشید. این مرحله باید با دقت و با حوصله 
انجام شود به این ترتیب که ابتدا نمونة رنگ را که ممکن 
است یک نمونة کاغذی یا مقدار کمی از رنگ مورد نظر 
را روی چند دیوار مختلف که میزان تابش نور آفتاب بر 
روی آنها متفاوت است امتحان کنید و حداقل یک شبانه 
روز به آن مهلت دهید تا آن را در نور ســاعات مختلف 

شبانه روز مشاهده کنید و بعد تصمیم بگیرید.

در انتخاب رنگ نیز نکاتی وجــود دارد که دراین امر 
کمک کننده هستند. رنگ های روشن براق برای بزرگ تر 
نشان دادن فضاهای کوچک بســیار موثرند. همینطور 
رنگ های ســرد تمایل به بزرگتر نشان دادن فضا دارند. 
برای اتاق های بســیار بزرگ و روشــن نیــز بکار گیری 
رنگ های گرم و تیره فضا را کوچک تر و صمیمی تر نشان 
می دهنــد. در اتاق های روبه شــمال بدلیل اینکه از نور 
مستقیم آفتاب برخوردار نیستند بهتر است از رنگ های 

باز و روشــن و درخشان استفاده شود چرا که رنگ ها در 
نور غیر مستقیم آفتاب کمی خاکستری نمود می کنند، 
در حالیکــه در اتاق های رو به جنوب بدلیل دریافت نور 
مستقیم خورشید ترکیبات زرد موجود در رنگ انتخابی 
قوی تر نشــان داده می شــوند و بد نیست برای مالیم تر 
کردن آن از کمی سایه های خاکستری در ترکیب رنگ ها 

استفاده شود.  

رنگ های خالص مثل زرد، قرمز 
بیشتر کالسـیک  را  فضا  سبز  و 
نشـان می دهند و ترکیبات بینابین 
را  متفاوتی  فضاهای  رنـگ ها 

به   نمایش می گذارند. 
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 رنگ آمیزی با رنگ های تیره و سنگین فضایی دراماتیک 
را به نمایش می گذارد درحالیکه رنگ هایی مانند زرد روشن 
و نارنجی فضایی شــاد و پر انرژی را نشان می دهند. برای 
محیط هایی که در آن کار و فعالیت بدنی انجام می شود مثل 
آشپزخانه بهتر است از رنگ های گرم و انرژی زا مثل قرمز 
و نارنجی و زرد که اشــتها آور نیز هستند استفاده کرده و 
مکان هایی مثل اتاق خواب که برای استراحت هستند  را با 
رنگ-های آرامش بخش مانند سبز و آبی  رنگ آمیزی کنید. 

اتاق کودکان زیر پنج ســال بهتر اســت با طیف های 
بسیار روشن و شاد و پاستلی مثل لیمویی، صورتی، سبز، 
آبی یا بنفش رنگ کنید و برای نوجوانان با مشورت خود 
آنها رنگ انتخاب نمایید. رنگ هایی مثل سایه های آبی و 

قرمز و بنفش در ترکیب با رنگ های متالیک مانند طالیی 
و نقره ای، فضایی رسمی برای اتاق پذیرایی و غذاخوری 
ارائه می دهند. همینطور رنگ هایی مثل سبز و زرد فضایی 
صمیمی و دوستانه فراهم می کنند و برای اتاق نشیمن 
بسیار مناسب هســتند. برای سرویس های بهداشتی از 
رنگ هایــی که پاکیزگی و آب را یاد آور می شــوند مثل 
سایه روشــن های آبی می توان استفاده کرد. ورودی نیز 
باید خوش آمد گوینده  باشد پس بهتر است با رنگها گرم 

و شاد مثل زرد رنگ آمیزی شود.

اینها همه راهکارهایی هستند که به شما جهت را نشان 
می دهند و در انتها شما هستید که باید در فضای خانه تان 
احساس خوش آیندی داشته باشید و بهتر است به انتخاب دو 
یا حداکثر سه رنگ اکتفا کرده و اگر تنوع بیشتر نیاز داشتید 
با عناصر دیگر این تنوع را ایجاد نمایید.در صورت استفاده از 
رنگ های متفاوت رعایت نسبت 60 - 30 - 10،  بسیار به 
شما کمک خواهد کرد. به این ترتیب که 60 در صد را برای 
رنگ اصلی و برای سطوح بزرگ تر در نظر بگیرید. در حقیقت 
این رنگ پس زمینة دکور شما خواهد بود. 30 درصد را به 
رنگ همراه مثالً رنگ یکــی از دیوارها و یا رنگ پرده ها و 
یا مبلمان اختصاص دهید و 10درصد بقیه را بگذارید برای 
رنگ دکوری و در لوازم تزیینی  و اکسسوری ها مثل کوسن، 
تابلوهای یا گلدان ها از آنها استفاده کنید. رنگ های خنثی 
برای تمامی فضاهای نام برده شده مناسب هستند. خاصیت  
رنگ های خانواده سفید1 و رنگ های خنثی2  این است که 
محیط را ساده تر نشان می دهند و امکان استفاده از رنگ های 
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بیشــتر را در مبلمان یا پرده و فرش و دیگر اجزاء منزل 
به شــما می دهند و به این ترتیب از شلوغی و آشفتگی 

محیط جلوگیری شود.
نماهای کاذب1

گاه بدست آوردن برخی نماها در محیط زندگی بسیار 
پرهزینه اســت و یا  به دالیل دیگر مثل زمان طوالنی یا 
نبود مصالح مورد نیاز دست نیافتی می نمایند. در اینگونه 
موارد برخی دســت به ابتکارهایی می زنند تا نمای مورد 
نظر خود را بصورت کاذب و نه با مصالح واقعی بدســت 
بیاورند و از داشــتن آن لذت ببرند. مثاًل برخی از وجود 
عناصرکهنه و آنتیک و یا دیوارهای ترک خورده قدیمی 
و یا ستون های مرمر در محیط زندگی خود لذت می برند 
یا به سبک آنها زیبایی بیشتری می دهد. پس با استفاده 
از تکنیک هایی نمای آن را در فضای خود ایجاد می کنند. 
رگینگ2، اسپونجینگ3، استنسیل4، پتینه5، طالکاری6، 
مرمرکاری 7و گلیزینگ8  از تکنیک هایی هستند که در 
این رشته بسیار شناخته شده اند. در تکنیک های رگینگ، 
اســپونجینگ و پتینه با استفاده از تکنیک های مختلف 
سطوحی بوجود می آ  ید که با استفاده از چند رنگ یا سایه 
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روشن های یک رنگ ترکیب بندی رنگی در هم آمیخته ای 
ایجاد می شــود که از جذابیت خاصی برخوردار است. در 
تکنیک استنسیل با استفاده از شابلون نقش های متنوعی 
بصورت تکرار شونده بر روی سطح ایجاد می شود بدون 
اینکه فرد مجبور به نقاشی کردن آنها شود. در طال کاری 
و نیز نقره کاری، با اســتفاده از ورقه های بســیار نازکی 
به رنگ طال و یا نقره که با استفاده از چسب های خاصی 
روی سطح نصب می شوند که بنظر می رسد آن سطح از 
طال یا نقره ســاخته شده است. روی این سطوح می توان 
از تکنیک های کهنه کردن9 هم اســتفاده کرده و به آن 
چهره ای قدیمی و آنتیک بخشید. همینطور استفاده از 
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و  بـژ  مثـل  خنـثی  رنـگ های 
خاکسـتری و سـایه روشـن های 
قهوه ای، بیشتر مناسب طراحی های 

مدرن و معاصر هستند. 
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چهره ها یا مناظر بود هم به منظور تزیین منازل و هم برای 
ایجاد عایق حرارتی به کار می رفت. اما طبقات متوسط از 
داشتن چنین عناصری بدلیل بهای زیاد آن و محدودیت-
هایــی که در تجارت جهانی با امکانــات آن روزگار وجود 
داشت، محروم بودند.آنها برای ایجاد مشابهت با تاپستری 
و افزودن رنگ و بافت به فضای منازلشان به آویزان کردن 
قطعات کاغذی که  با استفاده از متدهای مختلف بر روی 
آنها نقاشی شده بود پرداختند. برخی که تمایل به استفاده 
از قطعات بزرگتر داشتند طرح ها را در چند ورقه تهیه کرده 
و آنها را در کنار یکدیگر به دیوارها می چســباندند و این 
ابتدای پیدایش کاغذ دیواری بود. در ابتدای قرن هجدهم 
انگلستان و در نیمة دوم قرن، آمریکا به صف طرفداران و 
تولید کنندگان این محصول پیوســت.این هنر همزمان با 
انقالب صنعتی در قرن نوزدهم و پیدایش ماشــین آالت 
چاپ و نیز پیدایش رنگ های شیمیایی رونق بیشتری پیدا 
کرد که با تولید انبوه و کاهش قیمت در بین مردمان اقشار 
متوسط و زحمتکش نیز قابل تهیه گردید. هم زمان با آن 
هنرمندانی چون ویلیام موریس به طراحی نقش و نگارهای 
متنــوع برای آن پرداختند و این نقش و طرحها  به منازل 
تاریک اقشــار مختلف رنگ و نشــاط داد. اما پس از چند 
دهه و آغاز پیدایش دوره مدرنیســم کاغذ دیواری نیز کم 
کم جای خود را به رنگ یا تکنیک های رنگ امیزی دیگر 
داد. اما پس از یک غیبت طوالنی در آخرین دهه های قرن 
بیستم و ورود به قرن بیست و یکم کاغذ دیواری با طراحی 
بــروز و امروزی و با نمایی مدرن از طرح های کالســیک 
حضوری قدرتمند در بازار محصوالت طراحی داخلی پیدا 

کرد که همچنان بر تعداد طرفداران خود می افزاید.

گلیز که ماده ا ی شبیه رنگ ولی متالیک است می توان جالهای 
متالیک روی سطح ایجاد کرد. در روش مرمر کاری هم با روش ها 
و رنگ های خاص سطوحی مانند ستون ها یا سر درها و یا قاب 
پنجره ها را به شکلی رنگ آمیزی می کنند که بنظر مرمر می آید.

هر یک از این روش ها اگر به درستی و با مهارت انجام شوند 
بسیار جذاب و فریبنده خواهد بود. آنها می-توانند بر روی همه 
دیوارها اجرا شــوند ولی از آنجا که انجام آنها مســتلزم زمان و 
هزینه و مهارت زیادی است، و از طرفی استفاده زیاداز این نما ها 
فضا را تا حدی شلوغ  و آشفته می کند، معموالً فقط در بخشی 
از فضا که بیشتر مورد توجه است اجرا می شوند. مثاًل دیوار روی 
یک شومینه و یا دیوار پشت یک کاناپة زیبا که مرکز توجه است 
و یک اثر هنری هم قرار است روی آن قرار بگیرد محلی مناسب 
است تا با انجام یکی از تکنیک های یاد شده آن را برجسته تر و 

متفاوت نمود. 
کاغذ دیواری1

از قدیمی ترین متریال با کاربرد تاریخی و بسیار متنوع در 
طول تاریخ کاربرد آن است. استفاده از کاغذ دیواری به سده ها 
قبل از تاریخ میالدی برمی گردد. چینی ها مخترع کاغذ برنج 
بودند و تاکنون نیز اســتفاده از این توع کاغذ در زندگی آنها 
تداوم داشته اســت. آنها در آن زمان شروع به چسباندن این 
کاغذهــای برنج بــه دیوارهای خود کردند. در فرانســة پس 
از رنســانس طبقات اشــراف در دوره لویی پانزدهم به دیوار 
منازل خود پارچه های گرانبهایی بنام تاپستری می آویختند. 
تاپســتری که مانند تابلوهای نقاشــی کار دست و نمایی از 

 Wall Paper 11
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در این حضور دوباره کاغذ دیواری با تنوع بیشــتری از 
جهت کیفیت و طرح و رنگ به بازار آمد تا تمامی سلیقه ها 
را راضی نماید. بطوریکه طرفداران ســبک های مختلف 
کالسیک، سنتی، کانتری، آسیایی یا مدرن، مدل های مورد 
عالقة خود را با کیفیت های متنوع، پشت چسب دار و یا 
بدون چسب، قابل شستشو و با قیمت های قابل پرداخت 

می توانند پیداکنند.   

ایــن محصــول امــروزه محبوبیت زیــادی در میان 
مصرف کنندگان و طراحان و دکوراتورها پیدا کرده است 
چراکه راهی  نســبتاً ســاده و کم هزینه برای پوشاندن 
ســطوح بزرگی چون دیوارها مهیا کــرده که حتی در 
مــواردی مصرف کنندگان خود نیز قادر به نصب انواعی 
از آن بوده و هزینة نصب نیز صرفه جویی می شــود. در 
محیط های بزرگ و روشن بد نیست که کاغذ ضخیمتر یا 
بافت دار همراه با رنگ های گرم استفاده شود. مثالً نوعی 
از کاغذ دیواری بنام فالکس1 که دارای طرح برجســتة 
مخملی اســت برای چنین محیط هایی مناســب است. 
البته این نوع بیشتر برای سبک های کالسیک و  فضاهای 
رسمی مثل اتاق پذیرایی مناسب است. در فضاهای مدرن 
هــم می توان از طرح هایی با خطوط ســاده یا طرح های 

گرافیکی و یا طرح های انتزاعی و آبستره استفاده کرد.

در موقــع خرید نیز باید به مقدار کاغــذ دیواری مورد  
نیاز دقت کرد و براســاس اندازه سطوح و طرح روی کاغذ 
محاسبة درست را انجام داد. کاغذهایی که طرح های تکرار 
شونده دارند باید به اندازه ای که طرح ها در قطعات کناری 

 Flocks 11

با یکدیگر جور شوند، طول اضافه در نظر گرفته شود که 
آن را طول تکــرار نقش می نامند . یک ویژگی مهم دیگر 
قابلیت شستشــو برای یک کاغذ دیواری است که ممکن 
است باعث افزایش قیمت آن شود اما قابل شستشو بودن 
به ویژه در هوای آلوده شهرهای بزرگ ارزش هزینه بیشتر 
را دارد. برخی انواع کاغذ دیواری بصورت چند قطعه هستند 
که در کنار هم یک تصویر بزرگ را می سازند که شبیه به 
نقاشــی دیواری یا میورال است. این تصاویر عموماً مناظر 
طبیعی و یا مناظر شهری هستند که بر روی یک دیوار اجرا 
می شود. توجه داشته باشید که انتخاب چنین مناظری باید 
با دقت انجام شــود مثالً تناسب اندازه این طرح ها با سایز 
اتاق بسیار مهم است، چرا که در صورت عدم تناسب نه تنها 
به زیباتر شدن فضا کمک نمی کند بلکه فضایی غیر طبیعی 
و نامآنوس ایجاد می کند. پارچه هایی مانند مخمل و ابریشم 
در دکورهای کالسیک و لینن و ساتن در سبک های مدرن 
گاهی بجای کاغذ دیواری به عنوان پوشش دیوار استفاده 
می شود که فضایی رسمی و تشریفاتی برای بخش هایی 

همچون اتاق غذاخوری یا پذیرایی ایجاد می کند.
نقاشی روی دیوار2

از تکنیک های متعدد دیگری که روی دیوار اجرا می شود 
نقاشــی روی دیوار یا میورال است که فضایی هنرمندانه 
ایجاد می کند.این تکنیک هم سابقه ای طوالنی در تاریخ 
دارد و سابقه باستانی آن که به انسان های غارنشین می رسد 
که هنوز هم آثاری چند از بقایای آنها وجود دارد. دوران های 
بعدی هم افرادی چون میکل آنژ در قصرها و کلیساها آثار 

بی نظیری از خود بجای گذاشتند.
 Mural 12

بافت  و  طرح  و  رنگ  افزودن 
کاغذ  خواص  ترین  ابتدایی  از 
دیواری است، که البته می توان 
ایجاد سبک و کاراکتر به محیط 
را نیز به عنوان ویژگی مهم دیگر 

این ماده نام برد. 



144145

میورال در واقع به مجموعه ای از تکنیک های نقاشی 
روی ســطوح دائمی چون دیوار و سقف گفته می-شود. 
فرسکو1 یکی از رایج ترین این تکنیک هاست که در آن با 
استفاده از رنگ های آب  پایه بر روی سطوحی که تازه با 
گچ یا مالت پوشانده شده اند انجام می شد.  این نقاشی ها 
عموماً مناظر یا صحنه های تاریخی یا تخیلی را به تصویر 
می کشند. نقاشی دیواری در سبک های مدرن طرفدارانی 
دارد که از نقش های انتزاعی و آبستره استفاده می کنند. 
برخی رنگ های آب پایه و برخی رنگ های روغنی را مورد 
استفاده قرار می دهند. در بعضی مکان ها بوسیلة نقاشی 
فضاهای مجازی ایجاد می شود، مثاًل تصویر فضای باغ و 
جنگل، خیابان های بزرگ و پر رفت و آمد یا پنجره های 

بزرگ بر روی یک دیوار نقاشی می شود. 

پانل چوبی2 

 این نوع پوشــش که می توان آن را دیوارپوش چوبی 
هم نامیــد، در ابتدا با هدف محافظــت از دیوار بوجود 
آمده اســت و ممکن است تمام ارتفاع یا بخشی از آن را 
بپوشــاند. اما هنوز هم در دکورهای کالسیک پانل های 
چوبی در رنگ های گرم وغنی مثل ماهاگونی یا گردویی 
استفاده می شود. اگر این پوشش چوبی بخشی از ارتفاع 
دیــوار مثال نیمی از ارتفاع دیوار را بپوشــاند با نام وین 
اسکات3  شناخته می شود. افرادی که تمایل به استفاده 
از این نوع پوشــش دیوار در فضــای معاصر دارند از نوع 

Fresco 11
Wood Paneling 12

WainScot 13

رنگ آمیزی شده آن با رنگ سفید استفاده می کنند تا 
در عین اســتفاده وسیع از چوب فضا را سنگین و تیره 
نکنند. در فضاهای مدرن ورقه های چوبی یا روکش های 
چوب که بافت یکنواخت تــری دارند با رنگ های تیره 
یا روشــن خنثی مثل قهوه ای و دودی مورد اســتفاده 
قرار می گیرند. در دفتر کار یا کتابخانه دیوارپوش بیشتر 
ارتفاع دیوار را می پوشــاند و فضایی رســمی و کاری 
بوجود می آورد. در هر صورت فضای ایجاد شده توسط 
این نوع پوشــش از طرفی بسیار شیک و سنگین است 
و از طــرف دیگر تا حدودی محیط را بســته و کوچک 
می نماید. برای جبــران آن باید بــه نورپردازی توجه 
بیشتری بشــود. دیوارپوش هایی که روی نیمه پایینی 
دیوار نصب می شوند چهره ای اصیل و گاه تشریفاتی را 
به نمایش می گذارد که بسیار مناسب اتاق های پذیرایی، 
غذاخوری و نشــیمن است. برای نیمه فوقانی می توان 
از کاغذ دیواری یا رنگ اســتفاده کرد و ترکیب جذابی 

بوجود آورد.
آجر4

یکی از زیباترین، طبیعی ترین و گرم تری موادی که به 
عنوان پوشش دیوار برای همه یا بخشی از فضا می توان 
استفاده کرد تا رنگ و بافت و گرمای بیشتری به محیط 
داد. در همه ســبک ها نیز می توان از ترکیب بندی های 

مختلف آن استفاده کرد.  

 Brick 14

از آجر جای  استفاده  این روزها 
منازل  ساکنین  بین  در  خوبی 
آن  به  دیگر  و  کرده است  پیدا 
در  مصالحی  عنوان  به  فقط 
ساخت بنا توجه نمی شود و حتی 
منزل  فضاهای  عمومی ترین  در 
قرار  استفاده  مورد  نشیمن  مثل 

می گیرد.



146147

  سقف1
برای بســیاری از ما هزینــه کردن برای 
طراحی سقف یعنی هدر دادن بودجه. اما برای 
یک فرد خوش ذوق یا یک طراح و دکوراتور، 
سقف اتاق یک فرصت و موقعیت برای ارایة 
عناصر زیبای دکوری و حتی کاراکتر دادن به 
فضای یک اتاق است. امروزه با تنوع مصالحی 
که در این زمینه هست امکان انتخاب برای 
هر سلیقه و بودجه ای فراهم است و خالصه 
اینکه با کمی توجه به ســقف باالی ســر و 
صرف کمی بودجه و خالقیت، افراد را وادار 
می کنید در هنگام ورود به اتاق، نگاهی هم 

به باالی سر خود بیاندازند. 

Cieling 11
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در فضاهای کوچک و یا سقف های 
کوتاه، باید در چگونگی و میزان 
نهایت  المان ها  این  از  استفاده 
دقت را بکار برد چرا که با این کار 
عناصر جدیدی را به سقف موجود 
اضافه می کنیم و در واقع از ارتفاع 

سقف کم می کنیم. 

در طراحی سقف چند نکته قابل توجه است:

ارتفاع های بیشتر از 350 ســانتی متر معموالً ویژه 
بناهایی مثل هتل ها، مســاجد، کلیساها و سالن های 
عمومی و همچنین قصرها است.برخی منازل قدیمی 
هم هنوز ســقف هایی نزدیــک به این ارتفــاع دارند 
اما عموماً ســقف منازل ارتفاعی بیــن 240 تا 300 
سانتی متر دارند. ســابقاً برای صرفه جویی در مصالح 
ســاختمانی یا صرفه جویی در انرژی گرمایش، سقف 
منازل، بخصوص آپارتمان ها را کوتاه تر می ســاختند. 
اما امروزه اعتقاد بر این است که بلندتر ساختن سقف 
تاثیر روانی مهمی بر ساکنین دارد و فضایی وسیع تر، 
بازتر و روشن تر را برای آنها مهیا می کند. واضح است 
که ارتفاع سقف با وســعت اتاق نسبت مستقیم دارد 
بدین معنا که اتاقی بزرگ با سقف کوتاه تناسب ندارد 
و اتاق کوچک هم با سقف خیلی بلند متناسب نیست. 

زمانی تنها عناصر دکوراتیو که عموم مردم در طراحی 
سقف منازلشان بکار می بردند، گچبری های روی سقف 
بود. امروزه در طراحی گچبری  ها، تنوع بیشــتری دیده 
می شــود و از طرح های بسیار ساده و خطی تا استفاده 
از نماها و اشکال کالسیک بچشم می خورد. عالوه بر این 
گچبری ها، عناصر معماری دیگری مثل سقف  های کاذب 
که بشکل معلق و مقعر، و یا آرک هایی باسبک های متنوع 
هم رایج گشــته که بمنظور زیباتر کردن سقف یا نصب 

منابع نوری استفاده می  شود.   

این نوع سقف ها و اختالف سطح ها بر روی سقف عموماً 
نمایی مــدرن و گاه اداری  به محیط می دهد بخصوص 

اگر نور پردازی های توکار و مخفی نیز بر روی آنها انجام 
شــود این مسئله بیشتر بچشــم می-خورد و بسیار در 
میان معماران و دکوراتورها طرفدار دارد. از طرفی دیگر 
ســقف های معلق و کاذب امکانات مناسبی برای مخفی 
کردن عناصر تاسیساتی مثل کابل های برق و یا کانال های 
تهویه و کولر و حتی منابع نوری در اختیار سازندگان قرار 
می دهد. انواعی از این نوع ســقف ها  بصورت یکپارجه و 
بدون درز به ســقف اصلی متصل می شوند که می توان 
روکش آنها را از مواد آکوستیک استفاده کرد. آنها عالوه 

بر زیبایی کاربرد هم دارند. 

مصالح جدیدی از جنس PVC که بصورت قالب هایی 
بنام تایل و در اندازه های مختلف بوســیلة چارچوب-

های فلزی گالوانیزه بر روی ســقف نصب می شــوند، 
بیشتر مناســب محیط های کاری هستند اما در منازل 
هم می شود از آنها برای پوشش سقف در سرویس های 
بهداشــتی و  آشپزخانه اســتفاده کرد. در این تایل ها 
چراغ هــای توکار هم قرار می گیرند. ولی در مجموع در  
سبک های کالســیک چندان کاربردی ندارند. هنگام 
بکار گیری این نوع ســقف باید توجه داشــت که آنها 
ارتفاعی بین 10 تا 20 سانتی متر دارند یعنی به همین 

میزان از ارتفاع سقف کم می کنند.

رنگ آمیزی ســقف از روش هایی اســت کــه تقریباً 
به فراموشی ســپرده شده. سقف که در واقع دیوار پنجم 
اتاق نامیده می شــود، در میان ســطوح پوشاننده فضا 
کمترین میزان تابش نور را بخود اختصاص می دهد. شاید 

بهمین دلیل همیشه برنگ سفید نقاشی می شود. 
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رنگ سقف با تاثیری که در سایز دیداری فضا دارد در خدمت طراحی اتاق قرار می گیرد. 
اتاق های بزرگ اگرچه نیاز به سقف های بلند دارند اما سقف خیلی بلند حس برهنگی را 
بر فضا غالب خواهد کرد. استفاده از رنگی گرم بر روی سقف بلند آنرا در نظر نزدیک تر 
می نمایاند. اگر رنگ سقف تا 20 یا 30سانتی متر بر روی دیوارها ادامه پیدا کند سقف به 
نظر پائین تر از انچه هست جلوه خواهد کرد. عکس این روش هم برای اتاق های کوچک 
موثر خواهد بود. رنگ ســقف بهتر اســت یک یا دو پرده روشن تر از آنچه در نظر دارید 
انتخاب کنید تا رنگ دلخواهتان بدســت بیاید چرا که سقف نورکمتری از بقیه دیوارها 
دریافت می کند و رنگ ها روی آن تیره تر به نظر می رسند. از جمله تکنیک های دیگری 
که از دیر  باز برای سقف های بسیار کالسیک رواج داشته نقاشی فرسکو و میورال بر روی 
سقف بوده است. نمی توان به این هنر اشاره کرد و نامی از میکل آنژ هنرمند دوره رنسانس 
نبرد که شاهکار او در نقاشی سقف کلیسای سنت پترو در رم است که هنوز هم اولین 
سقف زیبای جهان در این سبک است . در این روش نقاشی با رنگ های آب پایه بر روی 
دیوارها یا سقفی که به تازگی گچکاری شده انجام می شود. هنوز هم بسیاری از تاالرهای 
مهم جهان از این سبک با روش هایی مدرن تر استفاده می کنند. دوام آن گاه به صدها 
سال می رســد.از دیگر طراحی های سقف که از دوره های بسیار پیشین مورد استقبال 
طرفداران سبک های کالسیک بوده سقف صندوقچه ای1  است که در منازل اشرافیون و 
قصرها دیده می شد. امروز نیز در برخی بناها طراحی کالسیک با سبک و سیاقی جدیدتر 
و موادی سبک تر استفاده می شود. این نوع سقف که حالت دکوراتیو بسیار قوی دارد از 
اجزای مربعی یا چند ضلعی از جنس پالستر که بر روی سطح سقف اولیه نصب شده 
تشــکیل می شود و بر روی آن طرح ها ونقش های مختلفی تکرار می شود. البته امروزه 
انواعی از آنها به صورت یکپارچه و ساخته شده از فلز سبک یا حتی پالستیک وجود دارد 

که نمایی از آن سقف های اصیل و قدیمی را به نمایش می گذارد.

در بسیاری از فضاهای سوپرمدرن و صنعتی مثل الفت ها اصوال تالشی برای پوشاندن 
داکت ها و لوله ها و دیگر اجزای تاسیساتی که به طور معمول بر روی سقف نصب می شوند 
انجام نمی شود. این اجزا را باز گذاشته و نمایی صنعتی به فضا می دهند. فقط گاهی با استفاده 
از همرنگ کردن آن با سقف یا دیوار سعی در محو کردن آن در سطوح مجاور آن می کنند.

Coffered 11
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 پنجره ها 1
حضور پنجره ها در یــک فضا در درجة اول 
به منظور ایجاد تهویة مناسب هوا و تآمین نور 
کافی و ارتباط با فضای بیرونی است . اما در یک 
طراحی خوب، می تواند به نقطة کانونی دکور و 
عامل تآثیر گذار بر دکوراسیون داخلی تبدیل 
شــود. در پرده آرایی عالوه بر سبک طراحی 
فضا، نوع کاربری و میزان استفاده از پنجره نیز 
بسیار مهم است. به عنوان مثال پنجره ای که به 
ساختمان های مجاور مشرف است یا مستقیمآ 
به خیابان های اصلی باز می شــود و در معرض 
سرو صدا و آلودگی است را می توان با چندین 
الیه پرده پوشش داد چرا که این پنجره بندرت 
باز و بسته می شود. اما برای پنجره ای که مرتب 
برای تهویه هوا باز می شود یا پنجره ای که رو به 
منظره ای زیبا است، باید حداقل پوشش را در 
نظر گرفت یا گاهی آن  را تقریباً بدون پوشش 
رها کــرد. همینطور نوع باز شــدن پنجره ها 
نیز بســیار در انتخاب پوشش آن مهم است. 
مثالً پوشــش پنجره هایی که به سمت باال باز 
می شوند طبیعتاً با پنجره هایی که به کنار باز 

می شوند تفاوت می کند.

 Windows 11
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 اصوالً در پوشــش پنجره ها به دو دسته بندی کلی 
برخورد می کنیم: 

پوشش نرم1

هر آنچه با انواع پارچه برای پنجره دوخته می شــود و با 
انواعی از میله  پرده در داخل یا بیرون از  قاب پنجره آویزان 
می شود پوشش نرم به حساب می آید. اجزای متنوعی در 
این نوع پوشش استفاده می شوند مانند پرده اصلی، پرده 
کناره یا دکوری، واالن، گوشــواره و شرابه. پوشش نرم هم 
برای پرده آرایی  کالســیک و هم مدرن استفاده می شود. 
پارچه ها از تور و حریر و مخمل و ســاتن تا کتان و پشــم 
و لینن می توانند متغیر باشند. الیاف طبیعی مانند پشم و 
ابریشم و کتان زیبایی و سالمت را همراه با هم برای محیط 
منزل فراهم می نمایند اما در برابر عواملی مانند تابش آفتاب 
و تاثیر شوینده ها مقاومت کافی ندارند. بهمین دلیل امروزه 
از ترکیباتی از الیاف مصنوعی مانند پلیستر و نایلون نیز در 
ترکیب پارچه ها استفاده می کنند تا آنها را در برابر عوامل 
مخرب مقاوم تر و طول عمر آنها را بیشتر نمایند. از طرفی 
با افزودن این الیــاف مصنوعی به الیاف طبیعی از هزینة 
تولید آنها نیز کاسته و قیمت تمام شده را پایین می آورد. 
پوشش های نرم، طرح، رنگ، بافت و براقیت، متنوعی دارند و 
فضای رسمی، تجملی وکالسیکی فراهم  می کنند. همینطور 

محیطی خانگی، گرم و نوستالژیک بوجود  می آورند.   

این نوع پرده آرایی بســیاری اوقات در چند الیه اجرا 
می شــود به این ترتیب که الیه های ضخیم تر و سنگین 

Soft Covering 11

مانند مخمل یا ساتن  که در اصل برای پوشاندن پنجره 
بوده امروزه بیشتر در کنار پنجره و بعنوان دکور استفاده 
می شود، الیة زیرین که در داخل پنجره قرار می گیرد و 
عمدتاً از جنس تور یا حریر است که به منظور فیلتر کردن 
و مالیم کردن نور استفاده می شود. می توان از پارچه هایی 
ســبک تر و غیر رســمی مانند کتان و تــور برای ایجاد 
دکوری امروزی اســتفاده کرد یا از پرده هایی با طراحی 
ترکیبی بصورت حاشیه های باالیی یا پائینی بجای یک 
پرده یکدســت بهره گرفت تا ضمن حفظ رسمیت فضا، 

نمایی شادتر و سبک تر به آنها داد.

پوشش سخت2 

شامل انواع کرکره ها، شیدها و انواع دیگری از پرده های 
باال رو یا جمع شو مثل رومن شید است که خیلی ساده 
و کاربردی هســتند. سابقاً در محیط های کاری استفاده 
می شدند اما این روزها افزایش تنوع در طرح و رنگ و مواد 
امکان اســتفاده از آنها در محیط  های مسکونی، خصوصاً 
در فضاهای مدرن یا در ترکیب با پرده های کالسیک در 
دکور معاصر را فراهم می کند. نصب آنها در داخل یا بیرون 
پنجره امکان پذیر است. فیلتر کردن نور به اندازه دلخواه، 
سادگی استفاده و سهولت دسترسی به پنجره از مزایای 
آنهاست. برای  خانگی کردن دکور با این نوع پرده آرایی 
بهتر است که در کنار آنها از نوع پوشش نرم نیز استفاده 
شود. یعنی پرده های پارچه ای متناسب در کناره پنجره ها 
بکار رود تا در کنار یکدیگر چهره ای شیک و امروزی، در 

عین حال گرم و خانگی داشته  باشیم.
Hard Covering 12

صدا،  برای  مناسبی  عایق  پرده 
در  معموالً  است،  نور  و  حرارت 
سنتی  و  کالسیک  سبک های 
استفاده می شود، اما بسته به طرح 
بافت آن در سبک های دیگر  و 

نیز طرفدار دارد. 
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طراحی فضاهای داخلی
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قبل از شروع : پیش از اینکه دست بکار هر نوع عملیاتی 
شوید بهتر است یک برآورد کلی از کارهایی که قرار  است 
انجام پذیرد بنمایید. نــوع کارها، طول مدت انجام آنها، 
تخمین هزینه ها را انجام دهید سپس مشخص کنید که 
آیا خود شما از پس همه یا بخشی از کارها برمی آیید یا 
نه. در پاسخ دادن به این سوال واقع بین باشید و خودتان 
را دســت کم یا دست باال نگیرید. ممکن است به کمک 
افرادی مثل نصاب کــف، نقاش، رویه کوب مبل از پس 
انجام کار برآیید اگر هم اهل این نوع کارها نیستید نیاز به 
کمک افرادی مانند پیمانکار، معمار یا طراح داخلی دارید. 
اگر نیاز به استخدام هر یک از آنها دارید تحقیقات خود را 
شروع کرده و تیم خود را برای انجام کار مهیا نمایید چون 

در این مورد اشتباهات ارزان تمام نمی شوند. 

شروع طراحی: شــروع طراحی معموالً با شناخت فضا 
آغاز می شــود بــه این ترتیب که ابتدا بایــد ابعاد فضا، 
جهت قرارگیری آن، فرم کلی، گنجایش آن و نیز محل 

قرار گیری عناصر ساختاری و معماری آن را بدست آورد 
و این میســر نمی شــود مگر با رسم  نقشة ای هر چند 
ساده از فضای مورد طراحی. این کار بشما کمک می کند 
که یک تصویر بزرگ و کلی از فضا بدســت آورید. این 
نقشه که بهتر است از دید باالی اتاق باشد به دید چشم 
پرنده معروف اســت چرا که می توان تصور کرد که یک 
پرنده که برفراز اتاق پرواز می کند اجزای اتاق را چگونه 
می بیند یابه بیانی دیگر می توان گفت که اگر اتاق را به 
شکل یک مکعب در نظر بگیریم در نقشة مورد نظر ما 
مانند این اســت که با یک کارد برنده سقف  این بسته 
یا مکعب برداشته شده و ما فقط عناصر پایین سقف را 
 Floor می بینیم. در اینجا به نحوه رســم این نقشه که
Plan نام دارد بصورتی ســاده و آسان می پردازیم. برای 

انجام بهتر اینکار به موارد زیر نیاز دارید:
• کاغذ شطرنجی بتعداد اتاق هایی که نقشة آنها را رسم 

می کنید و تعدادی نیز برای اشتباهات احتمالی
• دو یا سه مداد با نوک نیمه نرم HB به همراه مدادتراش 

و مدادپاک کن نوع خوب
• یک خط کش ساده برای رسم خطوط مستقیم

• نوار اندازه گیری یا به اصطالح عمومی متر اندازه گیری 

ابتدا باید شکل اتاق را بدست بیاورید. آیا شکل اتاقتان 
مربع یا مستطیل اســت  و یا شکل غیر معمولی دارد. 
ســپس محیط اتاق مورد نظر اندازه گیری شــود. الزم 
اســت طول دیوارها، عرض پنجره ها و در ها، و اجزای 
دیگری مانند رادیاتورها و شومینه و محل حضور ستونها 
اندازه گیری شود. فراموش نکنید که تمام شکستگی ها 

و قوس ها را نیز اندازه بگیرید. سپس مقیاسی را انتخاب 
کرده و شــکل اتاق را با مقیاس مــورد نظر روی کاغذ 
شطرنجی رســم کنید. مثالً می توانید هر متر طول را با 
یک ســانتی متر که تقریباً به اندازه طول یک مربع کاغذ 
شــطرنجی است در نظر بگیرید. اگر این اندازه برای شما 
کوچک است می توانید آن را با هر نسبت که می خواهید 

بزرگ تر انتخاب کنید.

برای رســم دیوارها بهتر است از خط های ممتد با هر 
ضخامتی که مایل هستید اســتفاده کنید اما می-توان 
عناصردیگــر معماری فضا مثل پنجــره ها را با خطوط 
منقطع یا بریده بریده نشان داد و برای نشان دادن درها 
نیز می توانید به اندازه عرض در خط ممتد را پاک کرده 
و برای نشــان دادن در آن را بصورت باز شــده بسمت 
داخل اتاق رســم کرده و نیز برای کامل شدن حالت در 
باید نقطه چین هایی بصورت ربع دایره که مسیر حرکت 
در اســت به ســمت دیوار رسم شــود. برای نشان دادن 
ضخامت دیوارها بهتر است ضخامت دیوارهای خارجی 
را 20 ســانتیمتر و دیوارهای داخلی را 10 سانتیمتر در 
نظر بگیرید. اگر آنها را دقیق رســم نمایید در محاسبة 
گنجایش فضا دچار مشکل نمی شوید. سپس می توانید 
مصالح کف را روی آن نشان داده و مبلمان و دیگر لوازم 
را بشــکلی ساده و دو بعدی روی کف نشان دهید. فقط 
دقت داشــته باشید که اندازه ها را در همة موارد رعایت 
کنید، چون فقط در این صورت است که می توانید یک 

تصویر کلی و کامل از فضایتان بدست آورید.

اگر نقشــة محلی مثل آشــپزخانه را رسم می کنید 
می توانید کابینت ها را فقط با اندازه طول و عمق آنها رسم 
کنید و نیازی به نشان دادن ارتفاع نیست. محل قرار گیری 
یخچال و گاز و سینک را با عالیمی که برایتان نمونه هایی 
قرار داده شده مشخص کنید. همینطور برای اتاق خواب 
می توان تخت خواب یا دیگر مبلمان را با اشــکال ساده 

نشان داد.

نقشه ای که به این ترتیب بدست می آورید تا حد زیادی 
در ترکیب بندی و چیدمان به شما کمک می کند و شما را 
بدون تحمل زحمت زیاد در جاگیری وسایلتان راهنمایی 

می نماید.   

در مرحله بعد به انتخاب مصالح خود برای سطوح مختلف 
بپردازید. مصالح کف مانند سنگ، چوب یا موکت، رنگ 
یا پوشش دیوارها پارچة پرده و روی مبلی و دیگر اجزای 
تشکیل دهنده محیط. اما فراموش نکنید که همیشه یک 
تصویر کلی برای محل مورد نظر برای خود مجسم کنید. 

شـده  داده  نشـان  سـمبول های 
به  شما در رسم این نقشه کمک 
کرده و باعث می شوند که کاری 
حرفه ای تر و با دقت بیشتر ارایه 
را  نقشه آن  از رسم  دهید. پس 
نگه داشته تا در مراحل بعدی کار 
یک  به  خود  تدارکات  دیگر  با 

طرح کلی برسید.  
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در ابتدای این مرحله ممکن  اســت نیاز به ســر نخ و 
نقطه شروع داشته باشید. مثال بگوئید نیاز به چیزی دارم 
که بتواند الهام بخش من در طراحی و  نقطه شروع کارم 
باشد. خوب در این مورد هر چیزی می تواند موثر باشد هر 
چیزی که برای ما چشمگیر باشد و یا اهمیت فوق العاده ای 
داشته باشد. از یک تصویر بریده شده از یک مجله تا یک 
تابلو نقاشی قدیمی تا یک صندلی کهنه که از مادر بزرگ 
به شــما رسیده می تواند الهام بخش باشد.  یک هدیه به 
یاد ماندنی، یا یک یادگاری از سفری خاطره انگیز، حتی 
صدف هایی که از دریا با خود آورده-اید می تواند شروع و 
الهام بخش طراحی شما باشد. در واقع شما یک تم برای 
طراحی خود انتخاب می کنید. مثال طراحی با تم ساحلی 
یا جنگلی گرمســیری و یا مثال تم فضایی و یا هر حس 
دیگری می-تواند این تــم را معین کند. در بخش های 
دیگر دکور اتاق نیز می توان از همین تم اســتفاده کرد و 
مبلمان و رنگ آمیزی و انتخاب مصالح را بر این اســاس 

انتخاب کرد.   

برای انجام بهتر اینکار می توانید به فروشــگاه های پرده و 
مبل و سرویس های بهداشتی و کابینت بروید. از کتاب ها 
و مجالت یا تصاویر مربوط به دکوراسیون داخلی کمک 
بگیرید. اینترنت هم در این مورد می تواند کمک موثری 
باشــد. همة اینها برای این است که ایده کلی با توجه به 
شرایط محل خود و سبک مورد عالقه تان بدست آورید 
تا بدانید که در مرحلة خرید بدنبال چه چیزی بگردید و 

وقت و انرژی خود را هدر ندهید. 

سعی کنید از همة مواد و مصالح مورد نظرتان نمونه ای 
اگر چه کوچک تهیه کنید. برای مصالح کف می-توانید 
فقط به تصویر مناســبی که کیفیت آن را بخوبی نشان 
می دهد بسنده کنید. دقت داشته باشید که در این مرحله 

هر نمونه را با توجه به قیمت آن تهیه نمایید. 

روی یک تخته بزرگ یا یک ورق مقوای سفید بزرگ، 
ابتدا نقشــة ترسیمی خود را در یک بخش قرار داده و در 
بخش دیگر تمامی نمونه های خود را بچینید. با کنار هم 
قرار دادن آنها بهترین ترکیب را که نظر شــما را تآمین 
می کند انتخاب کرده و آنهــا را برای مدت حداقل یک 
شــبانه روز نگه دارید و در نورهای مختلف شــب و روز 
بررســی کنید تا ببینید آیا در تمامی ساعات نظر موافق 
نســبت به آن دارید یا خیر. سپس می توانید آنها را روی 
بورد بطرز زیبایی کنار هم بچسبانید. اگر عکسی مثاًل از 
یک لوســتر و یا فرش و یا کاناپه هم در دست دارید که 
مایلید خریداری کنیــد می توانید آنرا روی این بورد که 

اکنون می توان آنرا بورد نمونه کار1 نامید  بچسبانید. 
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راهکارهای دکور در عرصه های مختلف زندگی:

یک عرصه شامل مکان ها و فضاهایی می شود که ارتباطی 
کاربردی با یکدیگر دارند و سازگاری معماری با هم داشته و 

در بخش مشخصی از نقشه مکان یابی می شوند.

عرصه ها ی مهم در خانه عبارتند از عرصه های عمومی و 
خصوصی که از جملة آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

1 1 عرصه های  عمومی:
 شامل اتاق نشیمن، آشپزخانه، غذاخوری خانوادگی)صبحانه 

خوری(، ورودی، اتاق پذیرایی و اتاق غذاخوری 

12 عرصه خصوصی و فردی: 
شامل اتاق خواب، سرویس های بهداشتی و اتاق میهمان 

که اتاق کار یا کتابخانه هم نامیده می شود. معماری  یا  هوایی  و  شرایط آب 
تم  می تـواند  محـل  یک  خاص 

طراحی را مشخص کند.
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عرصه عمومی
  اتاق نشیمن1

مکانی اســت کــه در آن ســاکنین منزل به 
آرامش می رســند و ســاعات با هم بــودن را 
می گذرانند. بعالوه بسیاری از فعالیت های روزمره 
در این مکان به انجام می رسند از قبیل مطالعه، 
بازی کردن بچه ها و تماشــای تلویزیون و حتی 
باقیمانده امور شــغلی افراد که بــه خانه آورده 
شده است. بنا براین طراحی این بخش باید بسیار 
کاربردی، راحت و مطابق ســلیقة همة ساکنین 
باشد. نزدیکی و سهولت دسترسی به آشپزخانه، 
برخورداری از نور طبیعی کافی وتهویة هوا، یا در 
صورت امکان نزدیکی بــه فضاهای باز از جمله 
ویژگی های یک نشیمن خوب است. وجود فضای 
کافی برای انجام کارهــا والگوی صحیح رفت و 
آمد از ضروریات اتاق نشیمن است. سعی کنید 
در هنگام چیدن وسایل برای راه های عبور اصلی 
مسیری به-عرض 120 تا 150 سانتیمتر در نظر 
گرفته و آنرا برای عبــور و مرور خالی بگذارید. 
برای مسیرهای فرعی، یعنی مسیرهایی که تردد 
زیادی در آنها صورت نمی گیرد، مسیری بعرض 

50 تا 60 سانتیمتر هم کافی است. 

 Family Room 11
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طراحی این فضا بهتر است غیر رسمی، راحت 
و کاربردی باشد. اینجا محیطی است که اعضای 
خانواده اتفاقــات روزمره و خاطرات خوب و بد 
گذشته را در محیطی خصوصی و صمیمی مرور 
می کننــد و همة اجزای این اتاق باید این حس 
صمیمیت را نشان دهند. رسیدن به یک چنین 
هدفی امکان پذیر نیســت مگر بــا بکارگیری 
عناصری مثل نور و رنگ و بافت و طرح و نقش 
و همچنین استفاده درســت از اصول طراحی. 
رنگ های گرم معموالً فضا را به این سمت هدایت 
می کنند و به فضا روحی زنده و پویا می بخشند. 
در صورت بزرگ بودن اتاق نشیمن از رنگ هایی 
مانند قرمز یا آجری می توانید استفاده کنید اما 
اگر نشیمن شــما زیاد بزرگ نیست می توانید 
با سایه روشــن هایی از رنگ زرد و یا خردلی و 
موزی به این هدف دســت پیداکنید. البته این 
بدان معنا نیســت که در ایــن فضا نمی توان از 
رنگ های دیگر بهره بــرد. همان طور که گفته  
شــد تمی که مایل هســتید در اتاق تان به آن 
دستیابی پیداکنید شما را در پیدا کردن رنگ ها 
و دیگر عناصر طراحــی راهنمایی خواهد کرد. 
بطور مثال اســتفاده از ســایه روشن های رنگ 
آبی به این محیط حســی از طــراوت و جوانی 
بخشیده و آن را برای جوان ترها بسیار خواستنی 
می کند و بکار گیری رنگ های ســبز روشن و یا 
سبز زرد اتاقی آفتابی و دلنشین را برایتان فراهم 
می کند. این رنگ ها می توانند رنگ اصلی در فضا 
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کلیدهای جداگانه اســتفاده نمایید تا به تعداد دلخواه 
از آنها اســتفاده کنید.سعی نکنید اتاق نشیمن خود را 
بیش از حد درخشــان کنید چرا کــه اینکار کمکی به 
زیباتر شدن محیط نمی کند و فقط باعث ایجاد خیرگی 
و رنگ پریدگی اجزاء محیط می شود. با نور پردازی های 
نقطه ای یا موضعی جایی را که می نشــینید یا مطالعه 
می کنید را روشــن کرده و ضمن جلوگیری از اسراف 
انرژی نقاطی سایه و روشن در فضایتان ایجاد کنید که 

بسیار جذاب و آرامش بخش است. 

می توانیــد از چراغ های پایه دار روی میزی یا زمینی 
یا آباژورهــا در مکانی که دوســت دارید مثل طرفین 
کاناپه اســتفاده کنیــد و فضای دلخواهتــان را ایجاد 
نمایید.  براستی که یکی از ساده ترین راه ها برای ایجاد 
اتمســفری ویژه و کامل کردن یک دکور این است که 
گوشــه ای تاریک را با قرار دادن یک چراغ زیبای پایه-

دار بر روی کف یا بر روی یک میز ســاده و زیبا نورانی 
کنید. بدلیل جنبة دکوری این نوع چراغ ها بهتر اســت 
انواعی از آنها را که با دکور منزل تناســب و هماهنگی 
داشته باشند تهیه کنید. مثاًل اگر سبک مبلمان منزل 
کالسیک است می توان نوع بلورین با آویزهای کریستال 
یا نوع برنزی آن را تهیه کرد، و اگر ســبک شما مدرن 
یا معاصر است بهتر است چراغی با پایة کروم یا فلزات 
انعکاس دهنده نور یا آینه ای خریداری کنید. اگر ســبک 
روســتیک را می پســندید از پایه های آهنی یا چوبی 
استفاده کنید. بهر حال بدور و بر منزلتان نگاهی بیاندازید 

تا در یابید  چه نوع چراغی مناسب فضای شماست.  

باشــند و بر روی سطوح بزرگ مثل دیوارها بکار روند یا 
در اندازه های کوچک تر مثل روکش مبل ها باشــند. بد 
نیست بدانید که اگر طرفدار سبک های ساده، مینیمال و 
مدرن هستید هم بخوبی می توانید از این رنگ ها استفاده 
نمایید. ضمن اینکه باید یاد آور شد که این رنگ ها باعث 
گسترش و دلبازی فضای شما می شوند. اگر رنگ تندی 
مد نظر اســت می توان آنرا در قالب یک صندلی تکی، 
کوسن یا عنصر دکوری مثل یک گلدان وارد فضا کرد.

همینطور بد نیست بدانید که برای ایجاد یک تناسب 
زیبا بین رنگ ها، بهتر است بیشترین رنگ، روشن-ترین 
رنگ باشــد هر چه رنگ حجم کمتری از فضا را اشغال 

می کند می تواند قوی تر و تیره تر باشد.

بهترین مکان برای تعیین اتاق نشــیمن جایی است 
که به فضای  باز و نور و تهویة طبیعی دسترسی داشته 
باشــد نزدیکی به پنجره یا بالکن و یا مجاورت با حیاط 
این امکان را فراهم می آورد. ســعی کنید مســیرهای 
مقابل پنجره ها را با مبلمان مســدود نکنید تا بتوانید 
حداکثر اســتفاده از هوای تــازه و نور طبیعی را ببرید.
اما در ساعاتی که بهره مندی از نور طبیعی امکان پذیر 
نیست اســتفاده از نورهای گرم و زرد رنگ نیز رنگ ها 
را درخشــان تر کرده و فضایــی خانوادگی را به نمایش 
می گذارنــد. یک راه برای ایجاد نــور عمومی اتاق یک 
لوســتر اســت که عالوه بر روشــنایی نقش دکوراتیو 
آن بارز اســت. راه دیگر نصب چراغ های ســقفی توکار 
اســت که می توان در فواصل مناســب دورتادور سقف 
نصب کرد البته بهتر اســت برای روشــن کردن آنها از 

ابتکارات  از  زمینه  این  در 
با  و  کرده  استفاده  هم  شخصی 
با  متفاوت  چراغی  کردن  اضافه 
دکوراسیون منزل، تلفیقی خالقانه 
کردن  متنوع  و  جذاب  برای  را 

چهره منزل تان ایجاد کنید.  
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بافت ها در اتاق نشــیمن نقش مهمی ایفا 
می کنند بافت های قوی تــر و ضخیم تر ایجاد 
حــس گرما کرده و فضا را بســیار دلنشــین 
می کنند. حضور چوب در این فضا چه به عنوان 
پوشش کف و چه دیگر عناصر مثل مبلمان و 
اکسسوری، بخاطر طبیعی بودنش این حس را 
تداعی می کند. همینطور پارچه هایی مانند کتان 
و لینن بعنوان پوشش پنجره یا مبلمان و حتی 
کاغذ دیواری محیطی صمیمی و خانوادگی را 
ایجاد کرده و به خانواده حســی از خوش آمد 
گویی را نشان می دهد. در انتخاب پارچه برای 
مبلمــان کاربــرد و دوام آن همینطور راحتی 
شستشــو و نگهداری آن را همیشــه در نظر 
بگیرید چرا که مبلمان نشیمن برای استفاده 
دائمی اســت و بهتر است که از جنسی با دوام 
و در صورت امکان ضدلک تهیه شود، بخصوص 
اگر فرزندان کوچکی در منــزل حضور دارند. 
امروزه بسیاری از سازندگان مبل های پارچه ای 
محصوالتی نیز برای مقاوم ساختن آنها در برابر 
لک ارائه می کنند که کمک موثری در نگهداری 

مبلمان منزل شما خواهد بود.   

از جهت طرح و نقش، بهتر است برای اتاق 
نشیمن مبلمانی غیر رسمی انتخاب کنید تا 
در آنجا احساس راحتی بیشتری کنید چرا که 
اینجا فضایی خصوصی برای خانواده است. مگر 
اینکه اتاق  های دیگر به آن اشراف داشته باشند. 

برخی تمایل دارند از چرم بدلیل 
در  آن  نظافت  آسانی  و  زیبایی 
در  نمایند  استفاده  نشیمن  اتاق 
توصیه های  به  بایستی  اینصورت 
زمینة  در  سازنده  کارخانه های 
نحوه نگهداری و نظافت آن دقت 
نمای  و  دوام  شما  مبل  تا  نمایید 

بهتری داشته باشد. 
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در نظر داشته باشید حسن همجواری اتاق ها را رعایت کرده 
و آنها را هماهنگ با یکدیگر انتخاب کنید. در نشیمن های 
مدرن، پارچه های ســاده و راه راه یا ترکیب آنها طرفداران 
زیادی دارد در صورتی که در ســبک های سنتی و سبک  
کانتری پارچه های گلدار و چهارخانه و البته ترکیب آنها با 
یکدیگر بسیار مناسب می نماید. این نکته را فراموش نکنید 
که سطوح مختلف را به تناوب ســاده و طرحدار انتخاب 
کنید. مثال اگر پرده و مبل شما طرح دار هستند، پوشش 
دیوارها را ســاده  انتخاب کنید. امــا در صورتی که پرده ها 
ساده هستند می توانید کاغذ دیواری طرحدار برای دیوارها 
انتخاب کنید. همین اصل را در مورد انتخاب رنگ های تیره 
و روشــن و رنگ های سرد و گرم و همنشینی آنها رعایت 

کنید تا فضایی متعادل و زیبا داشته باشید.

از حضور کوسن ها غافل نشوید که آنها حس راحتی را 
چه از لحاظ دیداری چه بطور واقعی به خوبی القاء می کنند. 
از طرف دیگر وجود کوسن ها و بالشتک ها موقعیتی برای 
افزودن رنگ و نقش و ایجاد تنوع هستند. در نظر داشته 
باشید که بهتر است از رنگ ها و نقش های مکمل با مبل ها 
استفاده  کنید تا آنها بهتر دیده شوند. مثالً اگر پارچة مبل 
شما ساده اســت می توانید برای کوسن ها از پارچه هایی 
طرح دار یا گلداربا رنگ آمیزی متمایز از مبل ها اســتفاده 
نمایید و بالعکس درصورتی که مبل های خود را با پارچه های 
طرح دار و یا گلدار پوشــانده اید بهتر است کوسن ها را  از 
پارچه هایی ساده انتخاب نمایید، بدین ترتیب یک ریتم 
ســاده و طرحدار را ایجاد می کنید. این اجزاء دکوراسیون 
هم مانند بقیة چیزها دارای سبک است و شما می توانید 

هماهنگ با سلیقه و سبک تان آنها را انتخاب کنید.  

اگر فضای کافی برای مبلمان نشیمن به تعداد ساکنان 
خانه در اختیارتان نیســت بخشی از اتاق های متصل یا 
مجاور مثل پذیرایی را که هر از چند گاهی مورد استفاده 
قرار می گیرند را به نفع نشیمن مصادره نمایید و زندگی 
خــود و هم خانه هایتان را راحت تر کنیــد. اگر طرفدار 
سبک های سنتی و اصیل هستید ساختار مبل را چوبی 
با تشــک هایی در نهایت راحتی و بسیار محاسبه شده و 
ارگونومیک انتخاب کنید. کاناپه که بزرگترین قطعه این 
مبلمان اســت با بهترین کیفیتی که بودجه شما اجازه 
می دهد انتخاب نمایید و روی آن سرمایه گذاری کنید. و 
هر گاه الزم شد فقط با تازه کردن رنگ و رویة آن صاحب 
یک مبل جدید شوید. در این حالت میتوانید از مبل های 

تکی متنوعی در کنار آن استفاده کنید. 

در ســبک های سنتی تعداد بالشت ها به عنوان پشتی 
و نشیمن معموالً بیشــتر از انواع مدرن است. همینطور 
ســبک دوخت آنها هم دارای جزییات و حتی انحناهای 

بیشتر است.

 در صورتیکه در مدل هــای مدرن خطوط دوخت که 
تعداد آنها به حداقل رســیده اند بسیار ساده و مستقیم 
هستند. پایه ها در سبک های کالسیک اگر پوشیده نشده 
باشــند از چوب های کنده کاری شده تشکیل شده اند. اما 
در مبلمــان مدرن پایه ها پیدا و بیشــتر از جنس فلزاتی 
مانند کروم و استیل یا چوبهای خمکاری شده هستند. در 
مبلمان کالسیک دسته ها گرد شده و رولی هستند اما در 
مبل های مدرن این دسته ها چهارگوشه هستند و اندازه آنها 
متناسب با راحتی دست ها طراحی شده  اند. در برخی انواع 

مبلمان مدرن حتی دسته ها حذف شده این نوع مبلمان 
از راحتی کافی برخوردار نیســتند اما به دلیل سادگیشان 
مناسب محیط های کوچک هستند. میز و مبلها باید در 
فواصل مناسبی با یکدیگر قرار بگیرند تا در نحوه استفاده 
و دسترسی به لوازم روی میز و هم در نشست و برخاست 
اشکالی ایجاد نشــود. این فاصله چیزی مابین 30 تا 45 
سانتی متر اســت. البته برای افرادی که قد خیلی بلند یا 

کوتاه دارند ممکن است این اندازه ها تا حدی تغییر کند. 

مبلمان نشیمن باید در فاصلة مناسبی از تلویزیون قرار 
بگیرند تا از آسیب های احتمالی به چشم بینده جلوگیری 
شود. فاصله ای که برای این مورد پیشنهاد می شود حداقل 
سه برابر اندازه تلویزیون است، با این محاسبه برای یک 
تلویزیون 40 اینچی حداقل فاصلة مناسب حدود 3 متر 
است. حال که بحث موقعیت تلویزیون مطرح است بهتر 
اســت نکاتی در این زمینه مطرح شود. اولین نکته نحوه 
تابش نور به صفحة تلویزیون است که ممکن است باعث 
ایجاد انعکاس نور به چشــم بیننده شود و در دراز مدت 
خستگی و آسیب جدی در پی خواهد داشت. فاصلة آن 
از دیوار نیز به دوام و کارکرد بهتر تلویزیون و دیوار کمک 
خواهد کرد. ارتفاع قرار گیری صفحة تلویزیون نیز از نظر 

سالمت کاربران بسیار مهم است.  

نشیمن جای مناسبی برای حضور شومینه است که در 
چیدمان آن نقش مهمی ایفا می کند.این روزها شومینه ها 
در منازل نقشــی متفاوت با گذشته پیداکرده اند و از یک 
عنصر کاربردی که در گذشــته بمنظور پخت وپز و ایجاد 
گرما و حتی روشــنایی بکار می رفت به یک عنصر کم و 

بیش دکوراتیو تبدیل شــده و تا جایی پیش رفته که به 
یک نقطة کانونی در منازل تبدیل شده که حضور آن در 
اتاق های نشیمن و یا پذیرایی و یا هر اتاق دیگر تاثیر عمده 
ای بر روی ترکیب بندی فضا میگذارد. قفسه های کتاب از 
دیگر اجزایی هستند که می توانند در اتاق نشیمن حضور 
داشــته  باشند، چرا که بسیاری از ما در اتاق نشیمن خود 
مطالعه می کنیم زیرا مکانــی اختصاصی برای این کار در 
منزل نداریم و یا شــاید تمایل داریم ضمن بودن در جوار 
اهالی منزل و یا آشپزخانه به مطالعه نیز مشغول شویم. اگر 
چه ممکن است قفسه های کتاب نقش تعیین کننده ای در 
چیدمان اتاق نداشته باشند اما محل حضور آنها در دکور 
اتاق و ایجاد یا حفظ تعادل و هماهنگی بسیار مهم است.

در سبک های سنتی و کالسیک 
مخمل  کوسن های  از  استفاده 
یا  دمسک  و  برجسته  گل  یا  و 
هر  سنتی  طراحی  با  پارچه هایی 
مثل  تزییناتی  با  همراه  منطقه 
نوارها، یراق ها و شرابه های طالیی 
مرسوم است. در سبک های مدرن 
نیز پارچه هایی ساده یا راهراه یا با 
با  درشت  و  گرافیکی  طرح های 
فرم های مربع، مستطیل و دایره ای 
استفاده می شود. پوست حیوانات 
در  که  است  نمونه هایی  از  هم 

سبک معاصر طرفدار دارد. 

ارتـفاع  با  تـلویزیون  میـزهای 
وادار می کند  را  بیننده  نامناسب 
سر  و  گردن  طوالنی  زمان  برای 
و  نامناسب  وضعیتی  در  را  خود 
ناراحت قرار دهد تا تلویزیون  را 

تماشا کند.
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ممکن است تصور شود که کتاب ارزش فرهنگی خاصی 
دارد و نباید در ردیف اشــیائی قــرار بگیرد که در مورد 
دکور آنها قواعدی درنظر بگیریم. اما بهتر است بدانیم که 
اشیاء با ارزش را بایستی ارج بیشتر گذاشته و به شکلی که 
شایستة آنهاست در معرض دید گذاشت. موضوع بندی 
البته که بهترین روش برای دسته بندی کتاب هاست، اما 
کتاب هایی با یک موضوع مشترک را هم می توان به نحوی 
زیبا کنار هم چید تا جذابتر بنمایند. قرار دادن فضاهای 
خالی بین دســتجات کتاب ها و  چیدن متناوب افقی و 
عمودی به چشم بیننده حرکت و چرخش بیشتری داده 
و از خستگی آن جلوگیری می کند. الزم نیست که همة 
قفسه ها را از ابتدا تا انتها با کتاب پر کنید فضای باقیمانده 
را با اشیای تزیینی  مثل مجسمه ای کوچک یا قاب عکسی 
خانوادگی یا فقط یک شمع زیبا پر کنید، حتی می توان 
این فضا را خالی گذاشــت. رعایت اندازه کتاب ها، چهره 
آنرا از آشفتگی نجات می دهند. اگر تعدادی کتاب قدیمی 
دارید که جلدهای آنها بسیار کهنه و ناهمگون هستند، 
از یک کاغذ زیبا و با دوام که رنگی ساده و شیک داشته 
باشــد و هماهنگ با رنگ آمیزی محیط شماست کمک 
گرفته آنها را جلد کنید و یک جلوه نو و زیبا و هماهنگ 
به آنها بدهید. فراموش نکنید که عناوین و مشــخصات 
کتاب های جلد شده را پرینت کرده یا با خط خوش روی 
شیرازه آنها ثبت کنید تا دچار مشکل در یافتن آنها نشوید. 
طرفین شومینه نقطه مناســبی برای قرار گرفتن قفسه 
های کتاب است. روی دیوار پشت تلویزیون هم با فاصله 
ای مناسب میتوان طبقات دیواری برای قرار دادن کتاب 
نصب کرد. دکور نشــیمن باید همچنین بسیار با طراوت 

باشــد.بهمین دلیل بهترین مکان برای نگهداری گیاهان 
سبز اســت.گل ها و گیاهان ضمن تولید هوای مطبوع و 
اکســیژن فراوان، منظره ای زیبا و با طراوت به خانة شما 
می دهند که با هیچ چیز دیگری از جمله گیاهان خشک 
یا مصنوعی جایگزین نمی شوند. اینکه می گویند گیاهان 
در منزل ایجاد انرژی مثبت می کنند شاید خیلی هم دور 
از واقعیت نباشــد چرا که با توجه به میزان اکسیژنی که 
هر برگ ســبز ایجاد می کند و میزان دی اکسید کربنی 
که مصرف می کند چنان تازگی در محیط جاری می کند 
که به سالمت جسم و روح و در نهایت قوه تفکر ما منجر 
می شوند. پس از حضور آنها غافل نشوید و در اطراف منزل 
بخصوص در اتاق نشیمن جایی را که از نور طبیعی خوبی 
برخوردار است را انتخاب کرده و بهر تعداد که می توانید 

گیاهان را در آن پرورش دهید.  

قاب عکس های خانوادگی یادگارهایی هستند که جایی 
بهتر از فضای نشــیمن نمی توان برای آنها در نظر گرفت. 
چه بصورت مجموعه ای زیبا و کوچک با قاب های چوبی 
و فلزی در زیر نور یک آباژور روی میز کناری، چه بر روی 
قفسه های دیواری یا بصورت مجموعه ای زیبا و قاب شده بر 
روی دیوار، هر جا که باشند خاطره انگیز هستند و شایسته 
گرامی داشت. بر اساس نوع دکور منزلتان آنها را فریم کرده 

و براساس موضوع یا زمان وقوع دسته بندی کنید.  

برخی نیز تصاویر خانوادگی را با شیوه ای دیگر به   نمایش 
می گذارند. درخت های تزیینی که به هر شاخة آنها عکسی 
با گیره ای ظریف آویزان شده یا بوردی چوب پنبه ای و یا 
حصیری برای نصب عکس ها نیز از دیگر روش های نمایش 

هستند. ساتن نیز انتخاب دیگری است که در نشیمن های 
ســنتی نمای زیبایی دارد و می تواند حتی به عنوان تنها 
پوشش پنجره استفاده شــود. در صورت نیاز به پوشش 
بیشــتر هم می توان از تور یا حریــر به عنوان الیة زیرین 

استفاده کرد.   

انواعی از پرده های باال رو مانند رومن نیز بسیار کاربردی 
و زیبا هستند. استفاده از واالن ها و دیگر تزیینات بیشتر 
مناسب محیط های رسمی هستند. اگر تمایل به استفاده از 
آنها دارید انواع سبک و ساده را برای نشیمن انتخاب کنید. 

آنها ســت. آنها را در جمع خود نگه داشــته و با یادآوری 
روزهای تلخ و شیرین به آنها نگاه کنید.

پوشش پنجره در اتاق نشیمن از دیگر مسائل مهم است 
که هم در ایجاد فضای حسی و هم در همراهی با سبک 
مورد نظر شما بسیار موثرند. اگر مشرفی به محیط نشیمن 
خود ندارید توصیه می-شــود که تا جاییکه می توانید از 
منظره خارجی پنجره تان استفاده کنید، مگر اینکه پنجره 
شما به منظره ناخوش آیندی باز شود. پارچه هایی مانند 
کتان و یا تور گزینه هایی برای ایجاد محیطی غیر رسمی 

خوب است که اضافه کنیم که 
رنگ سبز ناشی از حضور گیاهان 
رنگی  الگوی  در  می تواند  نیز 
ضمن  باشد  داشته  جایی  شما 
اینکه بدانید که سبز رنگی است 
بسیار سازگار بوده و با بسیاری 
رنگ های دیگر بخوبی هماهنگ 
می شود. به همین دلیل است که 
سبز را در طبیعت اصطالحاً رنگ 

خنثی می گویند. 

هم  حاشیه ها  قاب ها،  بر  عالوه 
در نمود عکس ها موثرند به این 
اندازه ای  ترتیب که اگر عکسی 
شاید  ندارد  شدن  قاب  مناسب 
بهتر باشد که اندازه آن را با قرار 
دادن حاشیه های مناسب تصحیح 
کنید. مثال عکس های کوچک را 
بزرگ تر و عکس های باریک را 
پهن  و عکس های پهن را بلندتر 

نمایید. 

بهتر است که تعداد الیه ها کمتر 
ایجاد  غیررسمی  نمایی  تا  باشد 
شود مگر اینکه این فضا با اتاق 
پذیرایی مشترک یا مشرف باشند. 
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  ورودی و راه پله1
اولیــن فضایی که در ابتدای ورود به خانه با آن مواجه 
میشوید ورودی منزل است که در واقع نخستین تاثیر را 
بر بیننده می گذارد و باید نشــان دهنده فضای حاکم بر 
خانه باشد. این فضا باید افراد را دعوت به ورود کند. بنابر 
این باید صرف نظر از سبک دکوراسیون فضایی خوشایند 
و گرم و دوســتانه داشته باشد. هر سبکی که دارد، بهتر 
اســت از رنگ های گرم و زنده و شــاد در ناحیه ورودی 
استفاده  شود تا اشتیاق ســاکنین خانه به ورود افراد را 
نشــان دهد. در کنار آن اســتفاده از نور گرم، محیطی 
دلپذیر را فراهم می کند. نقش بافت ها در قالب قالیچه یا 
کاغذ دیواری را در این بخش فراموش نکنید که استفاده 

از آنها باعث ایجاد حس صمیمیت می شود. 

رنگ  و بافت  بر روی پوشــش کف با حضور مصالح یا 
چینشــی متفاوت، فضــای ورودی را متمایز کرده و در 
حقیقت این بخش را تعریف می کند. برای مثال در بخش 
ورودی یک آپارتمان که پوشــش کف فضای آن موکت 
است می توان با نصب سنگ یا سرامیک عالوه بر امکان 
نظافت بهتر و ســریع تر، با قرار دادن مصالحی متفاوت ، 
فضای ورودی را از بقیه نقاط مجزا نشان دهیم. اختالف 
ارتفاع ســقف در ناحیــة ورودی، نه تنهــا امکانی برای 
پوشــاندن و پنهان کردن آثار تاسیساتی مثل کانال های 
کولر و هواکش ها فراهم می کند، بلکه این کاهش ارتفاع 
در ورودی باعــث ایجاد محیطی صمیمی و دوســتانه 

می گردد.
Entrance 11

ورودی در حقیقت جداکننده ای بین فضای درون منزل 
از محیط بیرون اســت. فضای ورودی بهتر است طوری 
طراحی شود که در عین دسترســی آسان به پذیرایی و 
نشیمن، محیطی مستقل و امن را هم ایجاد کند که افراد 
در بدو ورود بتوانند بدون اینکه در معرض دید باشــند به 
تعویض لباس بپردازند، و البته برای نگهداری لباس و کفش 
هم قفسه یا کمدی تعبیه شده باشد. وجود یک سرویس 

بهداشتی کوچک در این بخش بسیار کاربردی است. 

از آنجــا که این مکان باید افراد را برای ورود و خروج از 
خانه آماده سازد نیاز به حریمی دارد که در بسیاری منازل 
بخوبی طراحی شده تا افراد با آرامش به فضای منزل وارد 
و یا از آن خارج شوند. اما گاهی محدودیت فضا و یا دیگر 
مالحظات این نکته را تحت الشعاع قرار داده و سهم ورودی 
بنفع دیگر فضاها مثل نشیمن و یا پذیرایی مصادره شده 
است. یک ایده برای برطرف کردن چنین کاستی در چنین 
منازلی پارتیشن بندی است. مصالحی مانند ام دی اف و یا 
صفحات و بلوک های شیشه ای  برای این پارتیشن بندی و 

جداسازی مناسب هستند.

برخی قطعات مبلمان مثل کمد جای کفش و لباس یا 
یک میزکنســول و آینه برای جداسازی ورودی می تواند 
مورد اســتفاده قرار بگیرد. چنین مبلمانی هم دکوراتیو 
هستند و هم کاربردی. اســتفاده از دیوارهای شیشه ای 
هم راه حلی نسبتا ارزان و زیباست که جداسازی را بدون 
کاستن از میزان نور دو طرف به انجام می رساند. پاراوان ها 
هم،چه از نوع چوبی و بامبو و چه از نوع پارچه ای راه حلی 
قابل جابجایی و دکوراتیو برای این معضل می توانند باشند.
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کمد جــای کفش و جای لباس، 
آینه و کنســول از جمله مبلمانی 
هســتند که مناســب ایــن مکان  
هســتند. اگــر اینه قــدی در این 
نقطه از منزلتان اســتفاده می کنید 
در نظر داشــته باشــید ارتفاع لبة 
باالیــی آن در 170 ســانتیمتری 
کف باشد و لبة پائین آن در ارتفاع 
حدود 30سانتی متری کف باشد تا 
بیشتر افراد بتوانند تصویر تمام قد 
خــود را ببیننــد و فراموش نکنید 
که این آینه عــالوه بر کاربرد خود 
به وســعت فضا هم کمک می کند. 
همچنین حضور یک نیمکت کوتاه 
که در هنگام پوشیدن و یا در آوردن 
کفش کمک بســیار مناسبی است. 
در صورت کوچــک بودن فضا، این 
نیمکت می تواند با یک صندلی هم 

جایگزین شود. 

 اما اگر فضای کافی برای چنین 
اقداماتی وجود ندارد، شــاید فقط 
بتوان به لحاظ بصری این جداسازی 
را انجام داد و فضایی را برای ورودی 
ساختمان قایل شــد. بعنوان مثال 
حضور یک پوشــش کف مخصوص 
ورودی مثل یــک قالیچه یا گبه یا 

کف پوش دیگری که مناســب ورودی باشد با اطمینان 
از قابلیت شستشوی آن، فضایی را به این عنوان تعریف 
خواهد کرد. همینطور حضــور یک منبع نور متفاوت با 
یک نور گرم که می تواند یک لوستر با یک حباب زیبا یا 
انواع استوانه ای باشددر محل ورودی فضایی دوستانه و 
خوش  آمد گوینده را ایجاد می کند، ضمن اینکه معرف 

خوبی برای فضای ورودی است. 

  سبک های طراحی ورودی

طراحی  ورودی و راه پلة به سبک کالسیک

سبکی که بیننده را به یاد ورودی  ها و راه  پله های منازل 
منازل قدیمی، اصیل و اشرافی می اندازد. ابتدا درب ورودی  
مانند یک اثر هنری در ابتدای ورود به منزل خودنمایی 
کــرده و منبت ها و حکاکی هــای روی چوب با گره ها و 
بافــت زیبا  و رنگ های گردویی یا ماهاگونی و فندقی را 
به نمایش می گذارند. دســتگیره ها و کوبه های طالیی یا 
برنز و مســی، با طراحی برگرفته از نماهای کالسیک و 
سنتی، با خطوط منحنی مکمل در ورودی هستند. پس 
از عبور از در ورودی طراحی سنتی در قالب گچبری هایی 
بشکل مدالیون یا اشکالی الهام گرفته از گل ها و گیاهان 
طبیعی بر روی ســقف، دیوارها و کف بچشم می خورد. 
یک آویز یا لوستر شاخه ای کریستال یا برنز بر روی سقف 
نشان دهنده طراحی کالسیک هستند.همینطور ممکن 
اســت از انواع فانوسی در این بخش استفاده شود. ادامة 
گچبری  بــر روی دیوارها به صورت قاب دیده میشــود 
که محل نصب تابلوهای نفیس اســت. پوشش چوبی بر 

روی نیمة تحتانی دیوار1 که ادامة آن را بر روی راه پله ها 
می بینیم، طراحی دیوار را تشکیل می دهند. پوشش کف، 
با طراحی متفاوتی از بقیة منزل فضای ورودی را تعریف 
می کند. بعنوان مثال حضور مدالیون ها در مرکز یا نماهای 
کالسیک دیگر بصورت حاشیه که با مرمر و یا گرانیت  و 
یا موزاییک های زیبا اجرا شــده اند از مشخصه های یک 

ورودی کالسیک است.

پله ها گاه بصورت مارپیچی یا انحنا دار هستند. عالوه 
بر پوشش اصلی کف که چوب یا سنگ و یا حتی موکت 
هستند، الیة دیگری بصورت رانر نیز روی آن قرار میگیرد 
که گرما و بافت و رنگ بیشتری به این فضا اضافه می کند.

رانر می تواند شبیه موکت و فرش کناره فرش کناره 
باشــد. نرده ها همچنین از چوب های خراطی شده یا از 
آهن خمکاری شده ساخته میشوند و دوایر و انحناها را 
در مسیر خود شامل می شوند که کامل کننده این نوع 
طراحی هســتند.رنگ و بافت چوب معموالً حفظ شده 
و نماینده ای زیبا از طبیعت را در این مســیر به نمایش 

می گذارند.

اگر چه همه منازل طراحی شــده به ســبک سنتی 
تمامی این ویژگی هــا را ندارند اما لزومی هم ندارد که 
در یک فضا همه عناصر جمع شــوند تا ســبک آن را 
نشــان دهند، بلکه اصوال چهره کلــی را با حضور چند 
عنصر پایه ای نیز می توان بوجود آورد. مثال گچبری ها، 
نرده هــا و یا مبلمان هریک به تنهایــی می توانند این 

چهره زیبا را ایجاد کنند.
 Weinscot 11
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طراحی ورودی و راه پله به سبک مدرن 

در ســبک مدرن برخالف سبک کالسیک 
کمترین جزییــات و انحناها و نقش و نگارها 
دیده می شود. در ورودی ازچوب هایی با بافت 
یکنواخت و رنگ آمیزی خیلی تیره یا خیلی 
روشــن و گاه براق ساخته شده است. طراحی 
روی آنهــا اگر وجود داشته باشــد از فرم ها و 
اشگال هندسی و گرافیکی طبعیت می کند. 
دســتگیره ها و دیگر اجزاء، کروم یا اســتیل 
است. نورپردازی ورودی بصورت غیر مستقیم، 
مخفی درون آرک ها و سقف های کاذب و کناره  
دیوار ها و مسیر پله ها انجام می شود، بطوریکه 
در بسیاری موارد منبع نور دیده نمی شود. مدل 
راه پله ها از وجوه مشــخصة این نوع دیزاین 
اســت. استفاده از چوب یا سنگ  برای سطح 
افقی پله ، همچنین استفاده از رنگهای روشن 
و حتی ماتریال شــفاف مثل شیشه به جای 
نرده ها یا پیشانی پله ها رایج است. نرده ها نیز 
در سادگی فراوان به فرم لوله ای و از کروم و یا 
استیل ساخته  می شود که با صفحات شیشه ای 
به-عنوان حفــاظ پله کامل می شــوند و در 
مجموع نمایی ساده و گاه اداری و صنعتی دارد.
گاهی نیز در حالت افراطی نمایی فضایی بخود 
می گیرند. همینطور نورهای مخفی زیر پله ها 
به آن حسی از داستان های تخیلی و یا اشکالی 

از آینده می دهند.
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  آشپزخانه1 
مهمترین عامل تعیین کننده طراحی هر فضا، نوع عملکرد و میزان 
استفاده آن است. آشپزخانه نیز بدلیل تعدد و تنوع عملیاتی که در 
آن صــورت می گیرد روز به روز نقــش بزرگتری در خانه پیدا کرده 
بطوری کــه امروزه آن را قلب خانه می نامند و طراحی آن مســتلزم 
دانش ویژه ای است. این طراحی  در طی دهه های گذشته بیش از هر 
فضای دیگر در خانه دستخوش تغییر گردیده و از اتاقی که در گوشه 
ای کم اهمیت در خانه بنا می شــد، تبدیل به مکانی شده که نقطة 
شروع دکوراسیون است. پیدایش آشپزخانه های باز افزایش نقش آن 

در دکوراسیون را به خوبی توضیح می دهد. 

کار در شرایط نامناسب ممکن است در دراز مدت باعث آسیب های 
جسمی متعدد و خستگی مفرط شود. ارگونومی که علم اصالح محیط کار 
و بهینه سازی شرایط کار می باشد، در مورد طراحی آشپزخانه به اصولی 
چند در زمینة شرایط بهداشتی محیط کار در آشپزخانه می پردازد. 
اهمیت طراحی آشــپزخانه از این جهت افزایش یافته که امروزه نوع 
استفاده از این فضا با گذشته تفاوت زیادی کرده و نیازهای جدیدی 
جای نیازهای قدیمی تر را گرفته اند. سابقاً مواد الزم برای تهیة غذاها 
همگی در منزل تهیه می شدند ولی امروز بسیاری از اجزای تشکیل 
دهنده غذای روی میز شما بطور آماده از بیرون تهیه می شوند. مثاًل 
انواع نان ها و انواع چاشنی ها از بیرون تهیه می شود که همة اینها باعث 
می شود کاربر فضای کمتری در آشپزخانه برای تهیة آنها نیاز داشته 
باشــد، اما از طرف دیگر با گسترش یافتن ارتباطات بین ملل تنوع 
غذاهای مورد استفاده در خانواده بیشتر شده که این امر نیاز به ابزار 
و وسایل بیشتر و همچنین فضای بیشتر برای نگهداری آنها می شود. 

Kitchen 11
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اصول اولیه در طراحی آشپزخانه

برای ایجاد راحتی کاربر در هنگام کار باید به نکات زیر 
توجه شود:

11 مهم ترین اجزای کار و اجزایی که مکررآ در آشپزخانه 
مورد استفاده قرار می گیرند باید در بهترین و امن ترین 

مکان آشپزخانه واقع شوند.

12 اجزایی که دارای وظایف یکسان هستند یا بطور متوالی 
و پی در پی استفاده می شوند بهتراست در کنار یکدیگر و 

در یک گروه قرار بگیرند.

انواع آشپزخانه از نظر فرم طراحی1 
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آشپزخانه های متعارف به پنج نوع می توانند طراحی شوند:
• آشپزخانه U شکل که در آن 3 دیوار کابینت شده و تعداد 
کابینت و سطح کار کافی برای مصرف کننده فراهم می کند. 

معموالً آشپزخانه های بزرگ به این شکل طراحی می شوند.
• آشپزخانة L شکل که در آن دو دیوار متقاطع کابینت 
می شوند. اما برای ایجاد فضای کابینت و سطح کار بیشتر 
و همچنین تعیین مرز و حریم آشپزخانه جزیره2 در آنها 

طراحی می شود.
آشپزخانة  یا  و  موازی  دیوار  دو  آشپزخانه  نوع سوم   •
کریدور است. که در آن دو دیوار روبرو کابینت می شوند. 

این نوع آشپزخانه به Galley نیز مشهور است.

Island 12

آشپزخانه  چهارم  نوع  نیز  دیوار  تک  آشپزخانة   •
و  دیده  می شود  کوچک  منازل  در  بیشتر  که  است 
و  شده  کابینت  خانه  انتهاهای  از  یکی  در  دیوار  یک 
این  برای  جزیره  وجود  می شود.  آشپزخانه  به  تبدیل 
عالوه  که  چرا  دارد  باالیی  کارایی  هم  آشپزخانه  نوع 
بر تعیین حدود آشپزخانه به فضای کار نیز می افزاید.

• نوع دیگری از طراحی آشپزخانه های بزرک به شکل 
G  است که سه و نیم دیوار در آن کابینت می شود و 
طبیعتا فضای بزرگی را برای کار و ذخیره مواد و لوازم 

در اختیار کاربر قرار می دهد. 

اصول چیدمان وسایل در آشپزخانه

در آشــپزخانه نواحی سه گانه کاری تعریف شده که 
به ترتیب ناحیة مرطوب یا ناحیة کار با آب اســت که 
در رآس آن سینک ظرفشویی قرار دارد، ناحیة حرارتی 
کــه در رآس آن اجاق گاز قــرار دارد و باالخره ناحیة 
ذخیره مواد غذایی اســت که در رآس آن یخچال قرار 
گرفته است. این نواحی  سه گانه را اصطالحاً مثلث کار 
در آشــپزخانه می نامند، بدین معنا که هر یک از این 
اجزا بهتر اســت در ســه رآس یک مثلث قرار بگیرد. 
مطالعــات ارگونومیک حداکثر محیــط این مثلث را 
)جمع طــول اضالع این مثلث( براي آشــپزخانه هاي 
کوچــک 7 متر و براي آشــپزخانه های بزرگ  8 متر  
توصیه نموده  اســت . در واقعیت ممکن است رعایت 
این اندازه ها در آشپزخانه شما مقدور نباشد و بهترین 
حالت را شــما باید برای اســتفاده از فضای آشپزخانه 
مشخص کنید اما در بهترین حالت فاصله بین این سه 
بخش باید از 120 ســانتی متر کمتــر نبوده و از 270 

سانتی متر بیشتر نباشد تا کار کردن در این فضا تبدیل 
به یک دردسر نشــود. بنا به دالیل ایمني اضالع این 
مثلث نباید قطع شــود به ویژه میان خط بین سینک 
ظرف شوئي و اجاق خوراک پزی که بیش از هر وسیله 
دیگری در آشــپزخانه مورد اســتفاده قرار مي گیرند. 
منظور از قطع شــدن، قرار گرفتــن آیتم های بلندی 
مانند کمدها یا کابینت های بلند اســت.  بر اســاس 
مطالعات ارتفاع مناســب کابینت برای افراد مختلف با 
فیزیک متفاوت و فعالیت های مختلف بین 88 تا 122 
سانتی متر زیر آرنج اســت که بر این اساس میانگین 
ارتفاع استاندارد کابینت حدود 90 سانتی متر در نظر 

گرفته شده است.   

در گذشته کاشــی های دیواری و رنگ روغنی براق 
تنها گزینه برای دیوار آشــپزخانه به شمار می رفتند. 
کاشــی هنوز هم دردیوار آشپزخانه جای خود را دارد 

البته با تنوعی باال از نظر رنگ، نما، طرح و سایز.   

مانند دیگر  نیز  دکور آشپزخانه 
فضاها نیاز به نقطه کانونی دارد 
جلب  بخود  را  بیننده  توجه  که 
کابینت های  مابین  دیوار  کند. 
 )Backsplash( زمینی و دیواری
بخصوص بخشی که پشت اجاق 
گاز یا سینک واقع می شود، یکی از 
بهترین نقاط برای ایجاد این نقاط 
دکوراتیو است. چینش موزائیکی 
کاشی های رنگی و طرح دار ایده ای 
برای آشپزخانه های کالسیک است 
و استفاده از کاشی ها و صفحات 
دیگری  ایده  استیل  یا  شیشه ای 
است که بیشتر در آشپزخانه های 
مدرن مورد استفاده قرار می گیرد. 

باز  فضاهای  به  آسان  دسترسی 
از یک طرف و نشیمن و صبحانه 
کاربرد  دیگر  سوی  از  خوری 
می کند.  آسان تر  را  آشپزخانه 
طراحی غیر رسمی و کاربردی با 
استفاده از رنگ آمیزی شاد باعث 
القای انرژی به ساکنین می شود. 
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 کابینت ها، ویترین ها و کانتر  
بدنه کابینت ها، قفســه ها و کشــوها،  معموالً از جنس 
ماده ای بنام MDF 1 ساخته می شوند که بخش درونی کار 
را تشــکیل می دهد و اصوال از ضایعات پودر شــده چوب 
ساخته شده که به وســیله چسب ها و رزین های خاصی 
به هم چســبیده و یکپارچه شده اند. ذرات این ماده ریزتر 
و فشرده تر از نئوپان است و دربرابر رطوبت مقاومت نشان 
می دهد که مناسب آشپزخانه است. درهای کابینت نیز در 
بســیاری موارد از MDF که با مواد متفاوتی روکش شده 
تهیه می شوند. تفاوت بین ســبک های مختلف طراحی 
آشپزخانه در بسیاری موارد از نوع روکشی است که بر روی 
در کابینت ها نصب می شــود. مثال روکش PVC  ظاهری 
شــبیه چوب ایجاد می کند و می تــوان قاب های چوبی 
ابزار خورده یا سطوح برجســته با آن ایجاد کرد تا کار را 
کالســیک و سنتی نشان دهد بخصوص اگر با تاج همراه 
باشد. روکش های فرمیکا مدرن تر بنظر می ایند و روکش 
رنگ پلیستر با پولیش باال و نمای براق و سطح یکدست، 
کابینــت را کامالً مدرن نمایش می دهد. قاب ویترین ها و 
بوفه که برای نمایش ظروف نصب می شوند از چوب کامل 
تهیه می شود. برخی نیز در کابینت را از چوب طبیعی تهیه 
می کنند که البته در کنار زیبایی و اصالت قیمت باالی آن 

نیز با بقیه مواد تفاوت اساسی دارد. 

صفحة روی کابینت2 و پیشــخوان آشپزخانه های باز 
معمــوالً از جنس های متنوعی مانند فرمیکا و ســنگ 

Mediom Density Fiberboar 11
 Counter Top 12

 Corrigan طبیعی و ســنگ مصنوعــی )اصطالحاً آنــر
می نامند( اســتفاده می شــوند اما گاه مواد جدیدی نیز 
برحســب سبک آشــپرخانه و کاربردهای خاص معرفی 
می شوند که قابل توجه هستند. در انتخاب متریال مورد 
اســتفاده برای پیشــخوان و صفحة کابینت چند هدف 
ممکن است تاثیر گذار باشــد: دوام - نگهداری - ظاهر و 
قیمت. این بخش بارها و بارها در طول شــبانه روز مورد 
اســتفاد قرار می گیرد و بهتر است از مصالح با دوام تهیه 
شود و نگهداری آن نیز آسان باشد و کاربر را دچار زحمت 
زیاد نکند. سنگ های طبیعی مرغوب مثل گرانیت ممکن 
اســت بسیار زیبا باشند اما لکه پذیری و سردی و سختی  
آنها ممکن است مشکالتی برای کاربران آن ایجاد نماید. 
از طرف دیگر قیمت باالی آنها هم عامل بازدارنده دیگری 
محســوب می شــود. در صورتی که تصمیم دارید از این 
متریال جذاب و ماندنی اســتفاده کنید بهتر است نکاتی 
درباره آن بدانید. در میان ســنگ های طبیعی، گرانیت 
بدلیل اســتحکام ســاختاری که دارد مقاومت بیشتر و 
نفوذ پذیری کمتری از خود نشان می دهد.این ویژگی ها 
در کنار ظاهر تحســین برانگیز آن که ناشی از رگه های 
مــواد طبیعی درون آن اســت گرانیت را بــه گزینه ای 
وسوسه انگیز برای کانتر آشپزخانه تبدیل کرده است.اگر 
پیشخوان آشپزخانه شما بصورت جزیره است، می توانید 
از گرانیــت تنها بر روی جزیره اســتفاده کنید و صفحه 
کابینت بخش های دیگر آشــپزخانه را از جنسی بادوام و 
کاربردی با قیمتی مناسب تر انتخاب کنید، این را هم باید 
اضافه کرد که در انــواع طراحی می توان کابینت جزیره 
را متفاوت با بخش های دیگر انتخاب کرد. به این ترتیب 

دکوری ترکیبی برای آشپزخانه ایجاد کرده اید که نسبت 
به آشپزخانه های دیگر تنوع و جذابیت بیشتری دارد. برای 
مثال اگر ترکیب کابینت ها سفید، کرم، بژ یا به رنگ چوب 
روشن است می توان از ترکیب فندقی یا مشکی برای جزیره 
استفاده کرد که بسیار سنگین و شیک و رسمی است. حتی 
در آشــپزخانه های مدرن نیز می توان از گرانیت و یا دیگر 
انواع سنگ به منظور صفحة کابینت استفاده کرد. انواعی 
از فرمیکا، و HPL ، ضمــن اینکه از نظر اقتصادی مقرون 
به صرفه بوده بسیار مقاوم در برابر حرارت و لکه  هستند. این 
ماده تنوع رنگی بسیار باالیی دارد و می تواند با بدنة کابینت 
هماهنگ شود. فرمیکا از سختی و دوام، زیبایی وقابلیت 
شستشوی ســنگ برخوردار نیست اما سبک تر، گرم تر و 
ارزان تر اســت. لکه پذیری سنگ را ندارد و امروزه از تنوع 
رنگ و طرح خوبی هم برخوردار اســت. سنگ مصنوعی1 
ظاهراً از مزایای هردوی آنها بهره مند است، اما قیمت باالی 
آن و اینکه  اصوالً مصالح  جدید کمی دیرتر مشــکالت 
خود را نشان می دهند، باعث نگرانی مصرف کنندگان است. 
اســتفاده از انواع مقاوم چوب نیز ایده دیگری برای سطح 
پیشخوان می تواند باشد که البته به عنوان صفحة برش هم 
استفاده می شوند. به همین دلیل بهتر است ساالنه سیل 
شوند تا درزهای بوجود آمده ترمیم شوند. استفاده از چوب 
برای سطح پیشــخوان نه تنها بسیار کاربردی است بلکه 

فضایی گرم و دلنشین را به آشپزخانه خواهد آورد.  

  نور پردازی
نورپردازی در آشپزخانه امروزه بسیار مورد توجه است و 
به سرعت در حال تغییر است. منبع نور اصلی  آشپزخانه 
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امروزه اشکال بسیار متنوعی پیدا کرده است. طراحی با 
موادی مانند اســتیل، کروم، شیشه یا حتی چوب برای 
همه سبک ها و ســلیقه ها راه حلی برجا گذاشته است. 
این چراغ ها عموماً روی محل صرف غذا نصب می شوند. 
گاهــی نیز چراغ های تو کار ســقفی بجای نور مرکزی 
محیط آشــپزخانه را روشــن می کنند. نور جهت دار یا 
نور کار کــه امروزه مهمترین و کاربــردی ترین بخش 
نورپردازی آشــپزخانه است معموالً در زیر کابینت های 
دیواری نصب می شوند. این نور، سطحی را که عملیات 
آماده ســازی مواد غذایی مانند شستن، بریدن روی آن 
انجام می شود را روشــن می کند و باعث راحتی دید و 
ایمنی بیشــتر است. نورپردازی تاکیدی یا دکوراتیو هم 
برای برجسته کردن نقاطی مانند ویترین ها یا قفسه ها با 

عناصر درون آنها استفاده می شوند.
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  پوشش پنجره

از دیر باز مرســوم بوده که در آشــپزخانه 
پرده ها بافتی ســبک و طرحی شــاد داشته 
باشــند. در آشــپزخانه های سنتی هنوز هم 
اســتفاده از پارچه و تور، با رنگ و طرح های 
شاد و سبک  طرفداران زیادی دارد. اما امروزه 
گزینه هــای جدیدی به آنها اضافه شــده که 
بسیار کاربردی و ســبک و زیبا هستند. این 
گزینه هــا عبارتند از پرده های جمع شــو یا 
شیدها با پارچه های متنوع. شیدهای رومن با 
استفاده از هر پارچه ای قابل تهیه شدن است. 
همینطور کرکره های پلیسه ای که نور را بخوبی 
فیلتر کرده و با تنوع رنگ و طرحی که دارند، 
محیطی خانگی و شاد مهیا می کنند. شیدهای 
ساده  هم اگر از پارچه های روشن و ارگانیک 
یا بامبو تهیه شوند انتخاب بسیار مناسبی برای 
بسیاری از ســبک ها هستند. برای آشپزخانه 
محدودیتی وجود ندارد و می توان هر ابتکاری 
مثل نقاشی روی شیشه هم انجام داد. در هر 
صورت استفاده زیاد از پارچه در آشپزخانه در 

هیچ سبک و مدلی پیشنهاد نمی شود.
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  سبک های طراحی در آشپزخانه 
قبل از انتخاب سبک کابینت های خود نگاهی به اطراف 
انداخته، عناصر و جزییات معماری مثل گچبری ها، ستون ها 
و سقف های کاذب را پیدا کنید و بگذاریدآنها در این انتخاب 
به شما کمک کنند. چرا که این ویژگی های معماری بهتر 

است با سبک کابینت ها هماهنگی داشته باشند.

آشپزخانة سنتی و کالسیک

استفاده از متریال برآمده از طبیعت مثل چوب و سنگ 
و بکارگیــری آنها با نهایت تزیینات در آشــپزخانه های 
کالســیک یک وجه شناسایی آنها اســت. کابینت  های با 
روکش چوبی منبت شــده، تاج های ابزار خــورده، کانتر 

گرانیتی با ابزارها وانحناهای زیبا در لبه ها به کار ظرافت و 
شکوه خاصی می دهد. جزییات آرشیتکتی مثل آرک ها و 
گچبری ها با این سبک همراه شده و به ایجاد اثر هنری در 
آشپزخانه می پردازد. زیبایی در این نوع آشپزخانه با حضور 
جزییات فراوان و تزیینات فراوان بوجود می آید که حضور 
آنها را ازدستگیره کابینت ها و شیرآالت تا پرده آشپزخانه 
می توان دیــد. وجود ویترین هایی از ظــروف با طرح ها و 
نقــش و نگاره هایی برگرفته از طبیعت، گل ها و میوه ها و 
سبزیجات، حصیرها و فانوس ها، از دیگر ویژگی های این 
نوع آشپزخانه به شمار می رود. سبکی  نسبتاً شلوغ ولی، 

اصیل و گرم است. 

استفاده از تون های مختلف از رنگ هایی همچون قرمز 
و زرد و ســبز در کنار رنگ های خنثی، دیگر ویژگی  این 
سبک است. نورپردازی این نوع آشپزخانه بوسیلة آویزهای 
فلزی و شیشه ای بر روی کانتر یا  در مرکز آشپزخانه انجام 
می گیرد. ویترین های شیشه ای یا قفسه های دیواری برای 
نمایش ظروف چینی و گاه آنتیک نیز مرکز توجه زیبایی 
در این سبک آشپزخانه بشمار می رود. کاشیکاری های روی 
دیوار بین کابینت ها یک نقطة توجه اســت که خلق یک 
تصویر موزاییک بر روی دیوار پشت اجاق گاز می تواند نقطه 

اوج آن باشد.

کالسیک اما امروزی

در دنیای امروزی همه چیز حتی طراحی های سنتی 
نیز با شکل و شمایلی جدید و امروزی عرضه می شود تا 
با روحیه انسان  امروز بیشتر سازگار باشد. برای رسیدن به 
چنین دکوری می توان در طراحی کابینت ها و مبلمان از 

جزئیات و تزئینات تا حدی کاسته اما با حفظ فرم اصلی 
در انتخاب رنگ کابینت ها یا دیگر تزئینات دیواری و کف، 
سادگی بیشتری در پیش گرفت و از ترکیبی زیبا و جذاب 

اما امروزی و جدید در فضای خود لذت برد. 

آشپزخانه مدرن و معاصر

سادگی در طرح ها، خطوط و انحناها، مشخصة این نوع 
طراحی در آشپزخانه است. طراحی کابینت ها و تزیینات از 
فرم های هندسی تبعیت می کند. کابینت ها باروکش های 
مســطح، رنگ های شفاف و براق،طراحی شده با خطوط 
مستقیم یا انحنای ساده هستند. مواد ساختة دست بشر 
مثل اســتیل، کروم و شیشه در بخش های مختلف مثل 
صفحه کابینت و پوشــش دیوار بیــن کابینت ها و لوازم 
و اکسسوری های آشپزخانه استفاده می شوند. کنتراست 
رنگ های دیوار و کابینت ها، حضور این خطوط مستقیم 
را بیشتر به نمایش می گذارد. وسایل الکتریکی1 معموالً 
از جنس اســتیل ضدلک2 و توکار هستند. حضور بافت 
کمتر، معموالً محیط ســرد و استریل را تداعی می کند 
که مشــخصه طراحی مدرن است که در طراحی معاصر 
برای جبران این سردی، از حضور لکه های رنگی در قالب 
لــوازم و یا تزئینات بهره گرفته شده اســت. همینطور از 
حضور بافت های قوی مانند ســنگ و چوب برای جبران 

این سردی استفاده می شود.

در آشــپزخانه های معاصر جزییات آرشیتکتی مانند 
گچبری ها، ابزارها و منبت ها بشکلی بسیار ظریف و زیبا 
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برای چوب و سنگ انجام می شوند. استفاده از بافت های 
متضاد برای ایجاد تعادل بسیار مهم است. همچنین ایجاد 
نقاط تاکیدی به جذابیت این نوع آشــپزخانه می افزاید.  
لوازم تــوکار یا روکار3، کابینت هــای متحرک و پرتابل 
و ابزار و یراق ســاده و کم نقش و نــگار که از فرم کلی 
تبعیت می کنند از دیگر ویژگی های آشپزخانه های معاصر 
هستند. حضور تزیینات و وسایل با اشکال غیر معمول و 
غیر متعارف نیز در این نوع آشپزخانه امری عادی بشمار 

می رود. 

   آشپزخانه مدرن سرد نیست
کارآیی باالی این طراحی با کشــوهایی با عمق های 
متفاوت و قفسه بندی های متحرک داخل کابینت افزایش 
می یابد. همچنین امروزه توجه زیادی به وجود انبارها 4 
درآشپزخانه می شود که حضور کابینت های بلند کمدی5 
و جزیره عالوه بر افزودن نقاط تآکیدی زیبا، هدف تامین 
فضای اضافه را نیز برآورده می کنند. حضور رنگ های گرم 
با کنتراست های مالیم و زیبا نیز از سرد و استریل به نظر 

رسیدن آشپزخانه های مدرن جلوگیری می کند.

نورپردازی این نوع آشــپزخانه ها بوســیلة چراغ های 
ســقفی ریلی که قابلیت تنظیم جهت تابش نور را دارا 
هستند انجام می شــود. چراغ های پنهان یا پیدا در زیر 
کابینت ها هم نور مناسبی برای سطح کار ایجاد می کنند 

و سطح ایمنی و دقت کار را باال می برند.
 Appliances 13

  Storage 14
 Pantry Cabinet 15
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دیوار ما بین کابینت ها 1 از دیگر نقاطی است 
که به این نوع آشپزخانه ها تزیینات و جزییات 
بیشتر می افزاید. کاشــی های شیشه ای یا ورق 
اســتیل، همچنین موزاییکی از شیشه با ایجاد 
طرح های گرافیکی بســیار زیبا به این منظور 
استفاده می شود. پرده های باال رو مثل پرده های 
رومن و شیدهایی از الیاف کنف یا بامبو انتخاب 
خوبی برای آشپزخانه های مدرن و معاصر هستند 
چرا که در ایجاد حریم و فیلتر کردن نور بخوبی 

ایفای نقش می کنند و نمای مدرنی هم دارند.

آشپزخانه کانتری

اگر آشپزخانه ای با سبک کانتری یا روستایی 
را دوســت دارید می توانید کابینت های چوبی 
با رنگ روشــن مثال  سفید انتخاب کنید و با 
اســتفاده از اجزای دیگر ســبک کانتری را در 
آن نشان دهید.پرده های گلدار و چهارخانه یا 
مبلمان چوبی خراطی شــده و فلزی فرفوژه و 
ویترین هایی با ظروف چینی گلدار و سبدهای 
حصیری از جمله عناصری هستند که این هدف 
را برآورده می کند. این را هم بدانید که شما تنها 
نیستید و این روزها تعداد زیادی از این سبک 
شاد و مفرح و طبیعی در آشپزخانه خانه شان 

لذت می برند.  

 Back Splash 11
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آشپزخانه های صنعتی

طرفداران آشــپزخانه های صنعتی هم کم نیستند. 
آنها باید از ســطوح آجری و بتنی و فلزی در هر جا که 
امکان داشته باشد استفاده کنند. دیوارهای آجری، کانتر 
بتنی و لوازم و کمدهای فلزی چهره ای صنعتی را ایجاد 
می کند، ضمن اینکه در چنین دکوری از لوله های آب 
و گاز و دودکش هود روکار اســتفاده می شود و تالشی 
برای پوشاندن آنها نمی شود تا این عناصر بصورت باز و 
برهنه در معرض دیــد باقی بمانند و حس و حال یک 

فضای صنعتی را ایجاد کنند. 

استفاده از رنگ های گرم و حتی رنگ های تیره بر روی 
دیوار فضایی دوست داشــتنی برای خودتان و دکوری 

غیر منتظره برای بینندگان آن بوجود آورید.

مالحظاتی دیگر

اولین سوالی که شــاید در هنگام ساخت آشپزخانه 
مطرح می شود باز یا بسته بودن آن است. پاسخ به این 
پرســش دقیقاً و مستقیمآ برمی گردد به نوع زندگی ما 
در منــزل یا به اصطالح Life Style  و همچنین روحیة 
ما و شــرایط فیزیکی فضایی که از آن بهره می گیریم. 
هریک به نوبه خود مزایا و معایبی دارند. ایجادحریمی 
امــن، تهویه بهتــر و دور از دید همگان به خصوص در 
هنگام آشپزی برای میهمان ها از مزایای آشپزخانه های 
بسته است. بازبودن فضای کلی خانه، نورگیری بیشتر و 

گذراندن وقت بیشتر افراد خانواده در مجاورت یکدیگر 
نیز از مزایای آشپزخانه های باز است. برای هر خانواده ای 

گزینه ای مناسب وجود دارد.

آیا از جمله افرادی هســتید کــه غذای روزمره خود 
را در آشــپزخانه صرف می کنید؟ اگر چنین است بهتر 
است به چند نکته توجه کنید. اولین و مهمترین اصل 
این است که محل غذاخوری مسیرهای عبوری بین سه 
ناحیة کاری نامبرده شده یعنی سینک و اجاق پخت و 
پز و یخچال را مســدود نکند. بهترین اندازه برای یک 
محیط صبحانه خوری یک مســاحت حدود 3 متر در 
3 متر اســت که می توان در آن یک میز و صندلی 4 تا 
6 نفره را قرار داده و مســیرهای عبوری مناسب نیز در 

اطراف آن رعایت کرد.  

آشپز خانه های کوچک

مســئلة اســتفاده بهینه از فضاهای موجود، امکان 
اضافه کردن مکان های قابل اســتفاده و زیبایی شناسی 
این نوع آشپزخانه قابل بحث است. استفاده از سبدهای 
تقســیم  کننده، طبقاتی و چرخان امکان اســتفاده از 
فضاها و کنج های غیرقابل دسترســی را مهیا می کند. 
سبدها ها یا جعبه های زیبا در قسمت باالی کابینت ها 
در آشــپزخانه های کوچک ضمــن فراهم کردن جای 
بیشــتر به زیبایی آن لطمه نمی زند و حتی به افزایش 
رنگ و طــرح و بافت در این محیط نیز کمک می کند. 
استفاده از کانتر آشپزخانه به عنوان میز صبحانه خوری، 
استفاده چندمنظوره از این نقطه را فراهم می کند. اضافه 
کردن Island در صورت امکان نیز به تعداد کابینت های 
آشپزخانه افزوده و ســطح کار بیشتری برای ساکنین 
فراهم می نماید. از آنجا که زیبایی این آشپزخانه ها هم 
برای صاحبان آنها بسیار مهم است، برای این بخش نیز 
باید راهکار یافت. استفاده از رنگ  های روشن یا رنگ های 
سرد اولین ترفند برای بزرگنمایی آشپزخانه های کوچک 
اســت. اســتفاده از رنگ های براق یا عناصر و سطوح 
انعکاس دهنده بسیار مهم اســت. لوازمی با رنگ های 
روشــن و براق یا از جنس استیل و کروم فضایی روشن 
و باز را تدارک می بیند. استفاده از شیشه و آینه هم راه 
دیگری در راستای برآوردن این هدف است. استفاده از 
کابینت های دیواری با درهای شیشــه ای باعث افزایش 
سطوح شفاف اســت. اما در صورتیکه بزرگ یا کوچک 
بودن نمای ظاهری آن برایتان مهم نیست می توانید با 

تکیه دادن میز غذاخوری به یکی 
از دیوارها  یک راه حل  مناسب 
کوچک  آشپزخانه های  در  برای 
خوردت  غذا  امکان  که  است 
می کند.  فراهم  را  مکان  این  در 
خوب است که محل غذاخوری 
این  در  باشد.  نزدیک  پنجره  به 
را  آن  پنجره  می توانید  صورت 
شبیه کافه های قدیمی دکور کرده 
و محیطی خاطره انگیز ایجاد کنید 
بدین صورت که با نصب پشت 
دری و استفاده از تور ضمن ایجاد 
سبک، از حداکثر نور ورودی نیز 

استفاده  نمایید. 
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پذیرایی1
اتاق پذیرایی هر خانه محلی است که طراحی 
آن نشــان دهنده سطح زندگی و فرهنگی 
ســاکنین آن است. از طرف دیگر در منزل 
ما ایرانیان، حضور میهمان و پذیرایی از آنها 
همواره ارج نهاده می شود و ما تمایل داریم 
که بهترین نقطة منزلمان از نظر دکوراسیون 
اتاق پذیرایی باشــد به همیــن دلیل چه 
درست و چه نادرست عادت داریم بهترین 
لــوازم و مبلمان خانــه را در اتاق پذیرایی 
مورد اســتفاده قرار دهیم.  اتاق پذیرایی که 
در خانه های بزرگ جدا از نشــیمن اســت 
محیطی  نسبتاً رسمی و مجلل است براساس 
سبک طراحی ساکنین منزل از تزیینات و 
تشریفات بیشتری برخوردار است. پذیرایی 
باید دسترسی آسان به غذاخوری و ورودی 
داشته باشد. نورپردازی چند الیه به نمایش 
زیبایی این محیط کمک می کند. در منازلی 
که پذیرایی با نشــیمن ادغام شده این فضا 
طبیعتاً از رســمیت کمتر و راحتی بیشتر 

برخوردار است. 

 Living Room 11
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  سبک های طراحی پذیرایی
طراحی های کالسیک

وقتی صحبت از پذیرائی کالسیک می شود ممکن است 
این برداشت به وجود بیاید که فضایی سنگین، تشریفاتی و 
گران مد نظر است در صورتیکه همیشه اینطور نیست آنچه 
در این ســبک ها مهم تر از تشریفات و لوازم گران قیمت 
است زیبایی و بکار گیری ذوق و سلیقه است. استفاده از 
مواد طبیعی مثل انواع چوب ها و سنگ ها و الیاف طبیعی 
جهت تهیة مبلمان و پوشــش سطوح با بکار گیری انواع 
تکنیک های هنری و صنایع دســتی همراه می شود و در 

نهایت شاهکارهایی بی بدیل بوجود می آورد. 

نمی توان از طراحی کالسیک سخن گفت و از مبلمان 
فرانســوی مدل لویی پانزدهم یاد نکرد که از یک طرف 
زیبایی آن در طراحی و رنگ آمیزی انکار ناپذیر اســت 
و از طرف دیگــر اســتفاده از آن در جامعة ما با عنوان 
مبل اســتیل طرفداران بسیاری دارد. در این مبلمان که 
انحناهای ظریف در پایه ها و نشــیمن آن وجه مشخصة 
آن بوده و برای نخســتین بار در اروپا به ظرافت طراحی 
و تــا حدی راحتی مبلمان توجه شــد. چرا که پیش از 
آن اشراف فقط بنمایش صالبت و بزرگی خود اهمییت 
می دادند و بر مبلمانی  نسبتاً درشت با پشتی های بلند 
می نشستند. این نوع مبلمان اصالتاً با رنگ های قرمز، آبی 

و طالیی بسیار مجلل و زیبا نمایان می شود. 

اما طرفداران این سبک می توانند برای ایجاد خواهان 
نمایــی جدیدتر از این نــوع مبلمــان از پارچه هایی با 

رنگ های کامال متفاوت مثل سبز روشن، نارنجی و سفید 
استفاده کنند. آنها همچنین میتوانند چوب مورد استفاده 
در مبلمان خود را بسیار متنوع از طیف بسیار تیره مانند 

مشکی تا طیف بسیار روشن مثل سفید انتخاب کنند. 

از دیگر ســبک هایی که در میان هموطنان ما طرفدار 
دارد سبک لویی شانزدهم است که طراحی  نسبتاً خطی 
اما بسیار هنرمندانه و ظریف دارد که به نام نئوکالسیک 
نیز شــناخته می شــود. پایه های بلند و کشیده همراه با 
نشیمن و پشتی چهار گوش به این سبک مبلمان ظرافت 
و زیبایی خاصی می بخشد که مانند یک اثر هنری زیبنده 
اتاق های پذیرایی است که با همراهی رنگ هایی مثل آبی 
روشن وطالیی مبلمان ویژه این عصر را می سازد. اگرچه 
این سبک تشریفاتی تر از سبک لویی پانزدهم می نماید اما 
طرفداران طراحی شجاعانه و جدید می توانند با تغییراتی 
چهره دلخواه خود را ایجاد کنند و با تضادهای زیبای میان 

رنگ چوب و پارچه شادابی بیشتری به چهره آن بدهند. 

در دکوراســیون کالســیک مناسب اســت که برای 
پنجره ها نیز از پرده آرایی کالسیک  استفاده شود. 

در پرده آرایی کالســیک در اتاق پذیرایی رسمی ترین 
و مجلل ترین طراحی بنمایش گذاشــته می شــود و از 
پارچه هایی مثل ســاتن، ابریشــم و مخمل یا تافته در 
چندین الیه پارچه تحت عناویــن پرده اصلی، پانلهای 
دکوری، واالن یا گوشواره ها استفاده می شود. همچنین 
استفاده از واالن های پفکی باالرو نیز در پرده-آرایی سبک 
کالسیک بسیار رایج است که البته مناسب فضاهای بزرگ 
اســت. کناره ها حجم بزرگی از پوشش پنجره را به خود 
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اختصاص می دهند و نقش عمده ای در نمای آن دارند. این 
پانل ها معموالً با یراق ها،  ریشه ها، شرابه ها و کمربندهای 
تزیینی و گل میخ های تزئینی همراه هستند. آنها اغلب 
در کنار پنجره جمع شــده و با چین خوردگی های خود 
مجموعه ای از خطوط انحنا دار را بنمایش می گذارند. در 
این بخش استفاده از رنگ های قرمز آجری، طالیی، سبز 
و یا سورمه ای طراحی را به کمال رسانده و فضایی مجلل 

و باشکوه را بنمایش می گذارد. 

پوشــش اصلی یا زمینه ای پنجره معموالً از پارچه هایی 
مثل حریر و یا تور با رنگ های روشن تشکیل می-شود که 
روی آنها از زردوزی و حاشیه های ابریشم دوزی هم استفاده 
می شود. معموالً در فضای پذیرایی از میزان پارچة بیشتری 

استفاده می شود تا به محیط بافت بیشتری ارائه کند. ابزار 
و یــراق آالت این پرده آرایی با میلة پرده چوبی یا فلزی که 
با کنده کاری ها یا خمکاری هایی از نماهای کالسیک مثل 
انواعی از برگ های گیاهان یا نمایی از سر حیوانات معرفی 
می شوند که معموالً برنگ-های مســی، طالیی و یا برنز 
هستند. با همه اینها در یک فضای کالسیک امروزی می توان 
از یک پرده آرایی ساده از پارچه هایی نسبتا سبک مثل ساتن 
اســتفاده کرد. بخصوص در خانه های کوچک باید میزان 
الیه بندی پرده ها را به حداقل رساند و با عناصر تزیینی دیگر 
سبک آن را نشان داد.  نکته ای که در اینجا قابل ذکر است 
این است که  اصوالً از نظر میزان تزیینات باید تعادل برقرار 
باشد. بدین معنا که اگر مبلمان از جزییات و تزیینات زیادی 
برخوردار هستند بهتر است در پرده آرایی سادگی بیشتری 
بکار گرفته شود و اگر مبلمان ساده هستند آنگاه می توان در 
پرده آرایی به تزیینات و جزییات بیشتر پرداخت. همینطور در 
انتخاب بخش های جزیی تر نیز همین اصل را رعایت کنیم. 
مثال در انتخاب مبلمان اگر چارچوبی ســاده انتخاب شود 
میتوانیم پارچه روکش آن را با طرح و نقش و جزییات بیشتر  
انتخاب کنیم و در صورتی که فریم مبل از تزیینات زیادی 
مثل منبت یا معرق یا طالکوب برخوردار است بهتر است 
پارچه را ساده تر انتخاب کنیم تا نمای آن بخاطر تزیینات و 

جزئیات بیش از حد شلوغ و آزار دهنده نباشد.

مبلمان مدل انگیســی مانند مبلمان ســبک چپندل 
و شــراتون که از نظــر دوره طراحی تقریباً هم عصر انواع 
فرانسوی ذکر شــده ه هستند پشتی های باز و طرح های 
جام مانندشان طراحیی متفاوت اما کالسیک و زیبا را ارایه 

می کنند که  به چشم سبک تر بنظر می رسند. اما طراحی 
هنرمندانه و ظریف آنها در اتاق-های پذیرایی ایرانی طرفداران 
زیادی دارد. در انواع سبک های کالسیک چوب پردازش شده 
با رنگ های طبیعی آنها که شامل طیفی ازقهوه ای روشن 
و تیره، گردویی، فندقی و ماهاگونی با استفاده از سایه های 
طالیی و برنز برای مبلمان استفاده می شود. رویه مبلمان با 
انواعی از پارچه های دمسک که زمینه ای ظریف و براق همراه 
با طرح هایی اصیل دارند تهیه می شوند که هماهنگی زیبایی 
با نقوش و منبت های چارچوب آنها دارند. چیدمان اتاق در 
این نوع طراحی ها تا حد ممکن بصورت قرینه انجام می شود 

تا تا فضایی رسمی را بوجود آورد.

پوشش دیوارها و ســتون ها در سبک های کالسیک 
همچنان ســخاوت مندانه بــا اســتفاده از گچبری ها و 
آرک های رایج انجام می شــود. طــرح و نقش های روی 
آرک ها و گچبری ها نیز از فرم های روی مبلمان تبعیت 
می کنند. ایجاد قاب بندی ها بر روی دیوار بوسیلة گچبری 
و ابــزار مکانی برای نصب انواع تابلوهــا و آثار هنری در 
قاب هــای منبت و پرکار را فراهم می کنند. کاغذدیواری 
با طرح های اصیل مانند دمســک و گروتســک یا برگ 
اکانتــوس، بصورت برجســته گزینة دیگری اســت که 
اصالت این نوع طراحی ها را بیشــتر جلوه گر می نماید. 
این نوع کاغذدیواری را می توان برای پوشش کامل دیوار 
و یا پوشش نیمه دیوار یا حتی مانند یک تابلو در داخل 

قاب بندی های دیواری استفاده کرد.

منابع نور متمرکز مانند آویزها و لوسترها و چلچراغ های 
کریســتال یا برنز زیبایی مخصوص سبک کالسیک را در 

فضای پذیرایی کامل می کند. بعنوان نورهای دکوراتیو نیز 
چراغ های دیواری  و همچنین آیاژورها و چراغ های زمینی که 
در طراحی آنها از برنز و سنگ و یراق آالت تزیینی استفاده 
شــده طرفداران زیادی دارد. آباژورهای سنتی برای محیط 
های رسمی مثل اتاق پذیرایی یا غذاخوری غالبآ پایه هایی 
از جنس فلز با رنگ های متالیک مثل طالیی، یا مســی و 
برنزی دارند یا از کریستال ساخته می شوند . برای نواحی غیر 
رسمی پایه می تواند از جنس چینی شبیه گلدانهای چینی و 
یا سرامیک باشد. کالهک یا شید آنها نیز عموماً از پارچه های 
آهار خورده است که بسته به طراحی اتاق می تواند متفاوت 
باشد. فرم آنها معموالً مخروطی با سر باز و یا استوانه ای است 

که بصورت ساده یا چین خورده منظم است.
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رنگ هایی مثل طالیی ، قرمز و آبی روشن و تیره و گل 
بهی هماهنگی بی نظیری با این نوع دکوراســیون دارند 
و فضایی تشــریفاتی را در یک اتاق پذیرایی کالســیک 
بنمایش می گذارند. به عنوان اکسســوری نیز اولویت بر 
استفاده از کارهای دستی مثل انواع چینی و کریستال و 

برنز است که بصورت قرینه چیده می شوند. 

طراحی های مدرن و معاصر

این ســبک دکوراســیون که از قرن نوزدهم شروع به 
پیدایش و تکامل کرده است امروزه بدلیل کاربرد بیشتر 
و ســازگاری آن با زندگی امروزی مــا هر روز طرفداران 

بیشتری پیدا می-کند. ویژگی اصلی آن سادگی و کاربرد 
بیشتر و نیز استفاده از مصالح طبیعی در کنار مواد ساخت 
دست بشــر مثل استیل، شیشه و مواد کارخانه ای دیگر 
است. خطوط ساده، نقش و نگار کم و انحناهای ساده و 
فرم های هندسی از نخستین مواردی است که به چشم 

بیننده می رسد.

در ساختار مبلمان پذیرایی از چوب با فرم های ساده تر 
استفاده می شود. از آنجا که فرم دادن به چوب نیز بوسیلة 
دستگاه ها انجام می شود، ظرافت فرم ها و نقوش کالسیک 
را کمتر دراین نوع مبلمان شــاهد هستیم اما در عوض 

طراحی مبلمان بسیار ارگونومیک و محاسبه شده صورت 
می گیرد تا راحتی بیشتری را برای مصرف کننده فراهم 
کنــد. پارچه های روکش مبلمان نیــز با در نظر گرفتن 
راحتی و کارآیی بیشتر اما ساده تر انتخاب می شوند. در 
کنار آن استفاده گسترده از کوسن ها برای ایجاد راحتی 
بیشتر و افزودن طرح و رنگ و بافت به مبلمان رایج است. 
در انتخاب قطعات مبل ها آزادی عمل بیشتری وجود دارد 
بطوریکه الزامی به انتخاب مبل های یکسان یا به اصطالح 
ست1 وجود ندارد و می توان بارعایت هماهنگی رنگ ها و 
مواد قطعاتی متفاوت تهیه کرد. حتی در چیدمان قرینگی 

 Set 11

به چشم نمی خورد و مبلمان با رعایت وزن بصری بصورت 
نامتقارن چیده می شوند.

شــعار همیشگی این ســبک یعنی کمترین هم زیاد 
اســت2 چراغ راهنمای ایــن نوع طراحــی حتی برای 
پرده آرایی اســت. پنجره ها با اشــکال هندســی دارای 
کمترین تزیینات هستند. گاهی در ساختمان های مدرن 
پنجره هایی به شکل دایره یا بیضی می بینیم به طوری که 
ممکن است تصور  شود که از دریچة یک سفینة فضایی و 
یا یک زیر دریایی به بیرون می نگریم. همچنین بسیارند 
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بناهــای بلندی که دور تا دور فضا با پنجره های تمام قد 
با شیشه های رفلکسی که دیدی از بیرون ندارند احاطه 
شــده اند. واقعآ برای پوشــاندن پنجره ها در این چنین 
آپارتمان ی چکار می شود کرد؟ قدر مسلم اینکه پرده آرایی  
چند الیه و مجلل برای چنین محیطی مناسبت ندارد. در 
مواردی اگر پنجره ها دید زیبایی از شهر را داشته-باشند 
ساکنین ترجیج می دهند پوشش زیادی برای آن در نظر 
نگیرند و آن را باز بگذارند. گاه نیز تمام پوشش پنجره در 
چند پانل کناره ای با رنگ آمیزی شفاف و طرح های ساده 
و گرافیکی خالصه می شــود. اما برخی به پوشیده بودن 
پنجره ها عالقة بیشتری دارند یا بدالیل کاربردی مجبور 
به ایجاد پوشش بیشــتر برای پنجره هستند و بنابراین 
از الیه بندی در پرده  رایی منزلشــان استفاده می کنند، 
اما الیه ها بسیار سبک تر و ساده تر از پرده آرایی سنتی 
خواهدبــود. پرده های دکوری از پارچه های ســبکی 
مانند تــور یا کتان تهیه می شــوند. پرده ها کم چین 
بــا چین های منظم هســتند. رنگ هــای خنثی مثل 
خاکستری، دودی، بژ و یا  تونالیتة قهوه ای برای پرده 
نیز طرفــداران زیادی دارند.دلیــل انتخاب این رنگها 
ساده نگه داشتن سطوح بزرگ و استفاده از رنگ های 

قوی و تند در ابعاد کوچک تر برای اکسسوری است.

اســتفاده از پرده های باالرو مثل شیدها و پرده های 
رومن بجای تور و حریر بســیار رایج است و با این نوع 
دکور هماهنگی بیشتری دارد. چرا که این نوع پوشش 
پنجره ســاده تر و مدرن تر است و کاربرد آن هم بسیار 
آســان است. واالن ها هم اگر هنوز وجود داشته باشند 

تبدیل به کتیبه های ساده، هماهنگ با کناره ها شده اند 
تا بخش های باالیی پرده را بپوشانند و تصویر خطی به 
این پرده آرایی بدهند. ابزار و یراق آالت سبک معاصر 
نیــز نمایی نیمه صنعتی را با حضــور میله پرده هایی 
بفرم لوله ای وحلقه های ســاده از جنس کروم یا دیگر 
فلزات به نمایش می گذارند. در بســیاری موارد بخش 
فوقانی پرده ها بوســیلة آرک یا سقف کاذب پوشیده 
می شود که طراحی را باز هم مختصر و مدرن  می کند. 

رنگ های خنثی با نمایی مات یا نیمه مات به عنوان 
پوشــش دیوار هم بکار گرفته می شــود چرا که این 
روش آزادی عمل بیشــتری در اســتفاده از رنگ های 
قوی و درخشــان مانند سبز روشن، یا زرد درخشان و 
قرمز به عنوان اکسســوری ومبلمان به کاربر می دهد. 
کاغذ دیواری هایی با طرح های گرافیکی یا هندســی 
محبوبیت خوبی در بین طرفداران این سبک ها دارد، 
که با پوشــش دادن به یک یا چند دیوار بافت و طرح 
بیشــتری به محیط داده و به جذابیت آن می افزایند. 
همچنین ایجاد ســقف های کاذب و شکســتگی هایی 
با فرم های خطی و هندســی بر روی سقف و دیوارها 
جای گچبری هــا را گرفته اند که امکان بهره گیری از 
آنهــا برای نورپردازی را هم فراهم می کند. آثار هنری 
مثل تابلوها نیــز از اصل کلی خلــوت بودن طراحی 
پیروی می کنند. بدین ترتیب که این تابلوها با داشتن 
حاشیه های  نســبتاً بزرگ و قاب های ساده فرم ساده 
و خلوت تری ایجاد می کنند. نقاشــی های آبســتره و 
معاصر با رنگ های زنده و شــفاف، کــه پیدایش آنها 
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تقریباً همزمان با مدرنیسم بوده هماهنگی بی نظیری با 
این سبک ها داشته و به نمای آن تکامل می بخشند. 

از جهــت نورپردازی طرفداران ســبک های معاصر و 
مدرن بیشــتر به نورهای غیر متمرکز و الیه بندی شده 
تمایل دارند، و از چراغ های توکار که در فواصل مختلف 
بر روی سقف یا دیوار نصب میشوند استفاده می-کنند، 
که هم نــور عمومی را تآمین می کننــد و هم به دلیل 
تابش نقطه ای آنها حالــت دکوراتیو به دیوارها و عناصر 
تزیینــی می دهند. آباژورها و چراغ هــای زمینی نیز در 
فرم های ســاده و با بکارگیری موادی همچون اســتیل 
نمایی مدرن بخود می گیرند. در دکورهای مدرن و معاصر 
همچنین می توان از فلزاتی مثل کروم و اســتیل، برای 

پایه این چراغ ها نام برد. پایه های بلوری یا شیشه ای نیز 
بدلیل شفافیت و سادگی در این سبک ها بسیار مطلوب 
هستند. کالهک ها از حباب های شیشه ای شفاف و مات، 
تا پارچه و چرم و پالستیک و حتی فایبر گالس می توانند 
متفاوت باشند. از نظر فرم هم در این سبک ها نمی توان 
قاعده و قانونی برای آنها متصور شــد. از فرم های روتین 
و معمولی تا فرم هایی شبیه اجسام فضایی در میان آنها 
دیده می شــود. چراغ هایی بنام آرکو المپ هم این روزها 
طرفداران زیادی پیدا کرده که از یک پایة خمیده بلند که 
به یک نگهدارنده سنگین مثل سنگ متصل است همراه 
با یک حباب پایین تاب اســتیل تشکیل شده و مناسب 

پذیرایی های مدرن می باشند. 

طراحی مدرن برای زندگی در آپارتمان ها گزینه خوبی 
است چراکه خلوتی این نوع طراحی و استفاده از فضاهای 
ذخیره ای یا چند منظوره مناسب ساکنان آپارتمان ها  است. 
این نوع دکوراســیون همچنین برای خانواده های جوان یا 
خانوداه هایی که فرزندان جوان دارند نیز بسیار مناسب است.

در طراحی مــدرن رنگ ها بصورت خالــص در ابعاد 
کوچک تر استفاده می شــوند و برای سطوح بزرگ مثل 
دیوارها از رنگ های خنثی استفاده می شود، در صورتی که 
در ســبک معاصر می توان تون های مالیمی از رنگ های 
اصلی را با حفظ هماهنگی بر روی تمامی سطوح استفاده 
کرد. رنگ های متالیک مثل نقره ای و برنز نیز هماهنگی 
زیبایی با هر دو نوع طراحی دارد که عموماً در اکسسوری 
بکار گرفته می شــود. تزیینات در این نوع دکوراسیون با 
اســتفاده از عناصری با اشکال منظم یا نا منظم ساخته 
شــده از مواد شــفاف و یا انعکاس دهنده نور، بصورت 
گروهی انجام می شــود. عناصر بکار رفته در این گروه ها 
یا جنس و رنگ مشابهی دارند و فرم آنها متفاوت است یا 
فرم مشابهی داشته و جنس و رنگ آنها با هم تفاوت دارد.

افــراد خالق هیچگاه به این چند نوع طراحی محدود 
نمی شوند و برای خود مرزی در این مورد قایل نیستند. 
آنها دوست دارند خارج از این چارچوب ها فضایی بدلخواه 
خود و بســیار شخصی طراحی کنند که ضمن متفاوت 
بودن، روحیة آنها را بهتر راضی می کند. اتاق های پذیرایی 
با فضای کانتری،ســاحلی و گرمســیری در میان اقشار 
وسیعی طرفدار داشته و هر کس این سبک ها  را با حس 

و حالی که خود از فضا دریافت می کند دکور می کند.
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غذاخوری1
اتــاق غذاخــوری در خانه های بزرگ ممکن اســت 
بصــورت فضایی جدا از پذیرایی در نظر گرفته شــود یا 
در مســاحت های کوچک تر با آن ادغام شود. غذاخوری 
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محیطی است که نسبت به دیگر فضاهای خانه فرمال تر 
و مجلل تر تزیین می شــود. اگر چه این مطلب نیز کاماًل 
شخصی بوده و می تواند یک محیط بسیار گرم و دوستانه 
و یا فضایی با حال و هوای کوهستان یا گرمسیری یا ساحلی 
طراحی شــود. اما هر یک از روش ها و موضوعات نامبرده 
یا گفته نشده را که انتخاب می کنید توجه داشته باشید 

که همیشــه »کاربرد« حرف اول را می زند. با این هدف 
بهتر است که اتاق غذاخوری دسترسی و ارتباط آسانی 
با پذیرایی و آشپزخانه داشته باشــد. رعایت اندازه ها و 
الگوی رفت و آمد در اینجا بسیار مهم است. این اندازه ها 
شــامل فواصل مناسب برای صندلی ها و جابجایی آنها، 
فواصل مناســب روی میز غذاخوری است. بطور مثال 
یک ضندلی غذاخوری که حدوداً 60 ســانتیمتر عرض 
دارد برای اینکه در هنگام صرف غذا مورد استفاده قرار 
گیرد باید بهمین اندازه هم از میز بیرون بیاید تا امکان 
نشستن روی آن وجود داشته باشد. در اینصورت فضایی 
در حدود 120 ســانتیمتر در دو طرف میز غذاخوری 
بنظر ضروری می رسد. البته اگر از پشت این صندلی ها 
تردد هم انجام می شــود یا مثاًل کمد و بوفه ای در این 
بخش قرار دارد که مورد اســتفاده قرار می گیرد، بهتر 
است فضای مورد نیاز برای این تردد و باز شدن درهای 

کمد نیز در نظر گرفته شود. 

اصلی ترین مبلمان اتاق غذاخوری شامل میز غذاخوری 
و صندلی های آن هستند که معموال نقطة تاکید این اتاق 
را هم تشــکیل می دهند. البته ممکن است در این فضا 
نقاط تاکید ثانویه ای مانند بوفه  یا کنســول  زیبایی هم 

وجود داشته  باشند.  

دراین اتاق تعداد  نســبتاً زیادی مبلمان در یک فضا 
نزدیک بهم چیده خواهند شد، به همین دلیل بهتر است 
در اندازه و شکل این مبلمان و همچنین روکش های آنها 
دقت شود تا اتاق شلوغ و یا درهم دیده نشود. بعنوان مثال 
برای صندلی هایی که پشتی های بلند و کشیده ای دارند 

مبلمان  قرارگیری  جهت  و  فرم 
شکل  با  است  بهتر  غذاخوری 
باشند.  داشته  هماهنگی  اتاق 
بعنوان مثال در یک اتاق کشیده 
یا  بیضی  میزهای  مستطیل  و 
مستطیل شکیل تر بنظر می رسند 
و  گرد  میزهای  صورتی که  در 
مربع  با اتاق های مربع هماهنگی 

بیشتر دارند. 

و یا  اصوالً صندلی های درشت، بهتر است از پارچه های 
ساده بجای طرحدار اســتفاده شود یا از ترکیب ساده و 
طرحدار استفاده شود تا در فضا انباشتگی طرح و نقش 
بوجود نیاید. صندلی های ظریفتر و کم ارتفاع برای استفاده 
از پارچــه های گلدار و حتی رنگ های تند مناســب تر 
هستند. لوازم دکوری روی میز غذاخوری از مواردی است 
که کاماًل به ســبک اتاق و مبلمان و نیز به مواد سازنده 
میز و صندلی ها بســتگی دارد. برای مثال در ســبک-
های سنتی و کالسیک حضور گلدان ها و شمعدان های 
کریستال و برنز مناسب است به شرط آنکه بصورت قرینه 
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چیده شوند. از طرف دیگر در فضاهای 
مدرن این شــمعدان ها ممکن است 
بســیار ساده باشــند و در اندازه های 
متفــاوت یــا در ترکیب با اشــیاء و 
حجمهــای دیگر بصــورت نامتقارن 
بکار گرفته شــوند. مبلمان این اتاق 
زیبا همــراه با نورپردازی جذاب خود 
ایــن نورپردازی نه  نمایی می کنند. 
تنها بــر روی میز غذاخوری، بلکه در 
اطراف آنهم باید وجود داشته باشند 
تا  نور کافی برای روشن کردن فضای 
تردد و سرویس دهی را فراهم کنند. 
چراغ های توکار ســقفی، لوسترهای 
دیواری، شمعدان ها و آباژورها این نور 
را تامین می کنند. فاصلة مناسب برای 
چراغ روی میز غذا خوری معموالً بین 
70 تا95 ســانتی متر از سطح میز یا 
160 تا 185 ســانتی متر از کف ذکر 
می شود که برای اســتفاده راحت و 
برای درخشان نمودن میز غذا بخوبی 

عمل می کند.

   سبک های طراحی اتاق غذاخوری

غذاخوری کالسیک

مانند دیگر فضاهــا، یک اتاق غذاخوری کالســیک 
مجموعه ای اســت از اجزایی که حسی از حفظ اصالت 
را به همراه خــود دارد و افراد را به دوران های متفاوتی از 
گذشــته می برد و در این ســفر نقش ها و نگارهایی که 
برگرفته از زیباترین اجزاء طبیعت مثل گل ها و گیاهان، 
همچنین پرندگان و چرندگان اهلی و وحشی را بر روی 
فرش و پارچه و مبلمــان به نمایش می گذارد. زمان ها و 
مکان های متفاوتی می تواننــد الهام بخش این طراحی 
باشند. طراحی پر نقش و نگار دوره های تاریخی در اروپا، 
یا دکورهای سنتی کشــورهای آسیایی و آفریقایی، هر 
کدام که باشند بر اساس تاریخ و جغرافیای آن سمبل های  
تاریخی دارنــد که اکثر آنها را می تــوان در بخش های 
مختلف دکوراسیون شامل اجزاء ضروری و لوازم تزیینی 
دید. عالوه بر پارچه هــای پرده و مبلمان این نگاره ها را 
حتی در ظروف سرو غذا نیز می توان پیدا کرد که نشان 
از عالقة گردآورنده به حفظ هماهنگی در جزییات است.

در یک اتاق غذاخوری کالسیک بیش از هرا تاق دیگری 
چوب و تزیینات روی آن دیده می شــود و همین باعث 
می شــود این اتاق بیش از هر جای دیگر سبک شما را 
مشخص کند. بخصوص که صندلی هر دوره شاخصه بارز 
طراحی آن دوره محسوب می شود. البته امروزه با التقاطی 
که طراحان و سازندگان در این زمینه انجام داده اند این 
تشخیص ممکن است به راحتی صورت نگیرد، اما تقریباً 

همیشه می توان کالسیک یا مدرن بودن آنها را بوضوح 
دیــد و این می تواند نقطة راهنمایی بــرای آغاز یا ادامة 
طراحی باشــد. صندلی های چوبی با منبت وانحناهایی 
زیبا و هنرمندانه در پایه ها که با پایه های میز هماهنگ 
است، تکلیف کار را روشن کرده و می توان فهمید که یک 
طراحی کالسیک پیش روی شماست. میز ممکن است 
مستطیل، بیضی و یا بندرت دایره باشد. رنگ هایی مانند 
گردویی و ماهاگونی، تناســب خوبی با این نوع مبلمان 
دارند که البته برای ایجاد درخشش بیشتر و جلوگیری از 
تیره و کدر بنظر رسیدن محیط با سایه هایی از طالیی و 

نقره ای و برنز تزیین می شوند. 

در طراحی کالسیک اتاق غذاخوری معموالً پوششی 
پارچه ای تمام یا بخشــی از روی میز را می پوشــاند که  
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اصوالً از نوع صنایع دستی مانند ترمه، تاپستری یا ابریشم 
زری دوزی شــده اســت که بر روی آن ، در مرکز میز 
تزییناتی همچون شــمعدان ها و گلدان های نقره و برنز 
و کریستال نمای اصیل چنین اتاقی را کامل می کنند. 
بوفه ها و کنســول ها و ویترین هــا محبوبیت زیادی در 
اتاق غذا خوری مهمان دارند. برای نمایش ظروف زیبا 
در بوفه هــا و ویترین ها جایی بهتر از اتاق غذای خوری 
وجود ندارد، بشرط آنکه در الگوی رفت و آمد در اطراف 
اتاق مشکلی بوجود نیاورد. طبیعتا طراحی این بوفه یا 
ویترین نیز باید از ســبک دکــور اتاق چه بلحاظ رنگ 

آمیزی و چه بلحاظ نقش و نگارها پیروی کند.

اگر تمایل به خلق فضایی رســمی برای پذیرایی از 
میهمانان داشته باشــیم رنگ اتاق از میان رنگ های 
تیره مانند قرمز آجری یا زرشــکی و یا حتی آبی تیره 
انتخاب خوبی است که با سایه هایی طالیی و نقره-ای 
و برنز بر روی مبلمان و اکسســوری تصویر زیبایی را 
به نمایش خواهد گذاشت. در غیر اینصورت رنگ-های 
گرمی همچون موزی و گلبهی فضایی با نشاط و اشتها 
برانگیز ایجاد می کنند که می توانند بخوبی با مبلمان 
کالسیک هم هماهنگ شوند. از این رنگ ها در پوشش 
پنجره  ها هم می توان اســتفاده کــرد و با بکارگیری 
مناســب و به اندازه یراق آالت و تزیینات دیگر نمایی 

جذاب ایجاد کرد.

اگر فضای شــما بقدر کافی بزرگ است می توانید از 
تضاد رنگی بین دیوار و پرده ها اســتفاده کنید. در غیر 
اینصورت بد نیست از رنگ های هارمونیک برای دیوارها 

و پرده اســتفاده کنید به این ترتیب که پرده ها را دو یا 
ســه درجه روشن تر یا تیره تر از رنگی را که برای دیوار 
مناسب است انتخاب نمایید. در اینصورت حرکت رنگی 
مالیمی در اتاق بوجــود می آید که باعث یکپارچگی و 

بزرگتر بنظر رسیدن اتاق می شود. 

اگر پوشــش کف، چوب یا ســنگ باشد بهتر است 
در زیر مبلمان غذاخوری از فرش یا قالیچه اســتفاده 
شــود تا هم گرما و بافت و رنگ به محیط اضافه کند 
و هم به عنوان عایق ســرما و صدا در زیر پا اســتفاده 
شود. از طرف دیگر وجود یک قالیچه و یا فرش بشرط 
آنکه طراحی ســاده ای داشــته باشــد به سبک شما 
قوت بخشــیده و زیبایی آن را بیــش از پیش جلوه گر 
می سازد. اندازه فرش بهتر است طوری باشد که پایه-

های صندلی ها حتی در هنگام استفاده نیز بطور کامل 
روی آن قرار گیرند. بدترین ســایز برای فرش در این 
فضا اندازه ای است که پایه های پشتی از فرش بیرون 
بماننــد و این باعث عدم تعادل صندلی و اســتفاده-
کنندگان در هنگام صرف غذا بشود. اگر اتاق پذیرایی 
و غذاخوری نزدیک یا مشــرف به یکدیگرند بهتر است 
از فرش هایی مشابه از نظر رنگ و سبک استفاده شود 
اما الزامی در کار نیســت که آنها کاماًل از نظر سایز و 

طرح و رنگ یکسان باشند.

قــاب آینه و تابلوهای زیبا، چراغ های دیواری و دیگر 
تزئینات دیواری همیشه بخشی مهم از دکور یک اتاق 
غذاخوری کالســیک هســتند که زیبایی آنها فضا را 

خاطره انگیز و اصیل می نمایاند. 

غذاخوری کانتری

 ماننــد هر اتاق دیگر در این مورد 
نیز سلیقه فردی تعیین کننده است 
و انتخاب ســبکی مانند کانتری نیز 
ممکن است برای بسیاری دلچسب 
و صمیمی باشد. فضایی صمیمی و 
شاد که صداقت زندگی روستایی را با 
استفاده از زیبایی های طبیعت مثل 
گل ها و گیاهان و میوه ها به نمایش 
می گذارد. استفاده از رنگ های زنده 
و پارچه ها و ظروف گلدار فضای شاد 

روستا را بیاد مهمانان می آورد. 
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غذاخوری مدرن و معاصر

 سبک زندگی در دنیای صنعتی، قوانین و آداب 
غذا خوردن را به انــدازه ای تغییر داده که تاثیر 
آن را بر دکور محل سرو غذا نیز می توان مالحظه 
کرد. نوع تغذیة امروزی اولین و تاثیر گذارترین 
عامل در این تغییر بوده اســت. نیاز به سرعت و 
سهولت درانجام کارها از دیگر فاکتورهای موثر 
است. حاال ما با فضای غذاخوری مواجه هستیم 
که باید با این سرعت و این سبک تغذیة جدید 

سازگار باشد.
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شــاید قاعده و قانون زیادی نشود برای ترکیب بندی 
سبک مدرن در اتاق غذاخوری تعیین کرد چرا که آزادی 
عمــل زیادی برای چیدمان و حتی نوع مبلمان آن قائل 
هستند. صندلی ها با پشتی ها و نشیمن-های چهارگوش، 
بیضی و دایره و یا حتی بشکل نیمکت های بدون پشتی 
بسیار عمومیت دارند. میزان استفاده از پارچه در آنها کم 
اســت و گاه اصآل پارچه در آنها استفاده نمی شود. مواد 
سازنده آنها به چوب منحصر نمی شود، فلزاتی مانند کروم 
و استیل، همینطور پالســتیک، پلکسی گالس و چرم 
هم به این مواد باید افزود. رنگ این مبلمان نیز برخالف 
سبک کالســیک، بسیار متنوع است. پایه های مربعی یا 

لوله ای از جنس چوب و فلز هم از فرم های رایج برای میز 
و صندلی ها در این سبک هستند. رنگ ها معموالً در میان 
تونهای خیلی تیره یا خیلی روشــن انتخاب می شوند و 
رنگ هایی با تون متوسط کمتر استفاده می شوند. گاه نیز 
از صندلی های غیر هم شکل استفاده می شود. در طراحی 
میزها نیز این تنوع شکلی وجود دارد. در ساده ترین حالت  
فرم های اولیة هندسی استفاده می شوند اما فراتر از آن، 
برخی از اشــکال غیر متعارف نیز در دکور خود استفاده 
می کنند.شیشــه از جایگزین های رایج برای سطح میز 
غذاخوری در ســبک های مدرن است که پایه  چوب یا 
فلزی دارد.  سطح میز  اصوالً بسیار خلوت است و تعداد 

کمی آیتم های تزیینی به شــکلی نامتقارن روی آن قرار 
می گیرند. استفاده از حجم های شیشه ای یا فلزی برای 
ایجاد درخشش بیشــتر با این سبک همخوانی زیبایی 
دارد. ســبکی بسیار جوان اســت، اگر چه افراد مسنتر 
هم این ســبک را بخاطر خاطراطی که از دوره پیدایش 
مدرنیسم دارند دوست داشــته و استفاده می کنند. در 
خانه های کوچک بهتر از دیگر ســبک ها کارایی دارد و 

فضایی باز و خلوت و تمیز را فراهم می کند.

در ســبک معاصر همچنان ســعی در حفظ سادگی  
می شود اما با افزودن ویژگی های هنری و فرهنگی تلفیقی 
عاطفی تر و طبیعی تر بدســت می آورند. مثالً اســتفاده 

بیشتر از چوب و مواد طبیعی مثل بامبو و چرم، همینطور 
بکار گیری انحناهای ساده و ظریف در طراحی مبلمان از 
جمله ابتکاراتی است که سادگی را با زیبایی هنری جمع 
بسته و کاری دلچســب و گرم برای انسان دیروز و امروز 
ارائه می دهد.  اصوالً در سبک های مدرن و معاصر استفاده 
از رنگ های مالیم و رنگ های خنثی برای سطوح بزرگ 
مثل دیوارها از آن جهت مطلوب واقع شــده که شانس 
اســتفاده از رنگ های تند و درخشــان را برای ســطوح 

کوچک تر محفوظ نگه می دارد. 

برای بسیاری افتراق بین سبک مدرن و معاصر خیلی 
واضح نیست اما باید گفت که در طراحی معاصر با حفظ 
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کیفیت ارگونومیک سبک مدرن، تالش شده که تا حدودی 
از زیبایی های سبک های دیگر مانند سبک کالسیک بهره 
برده و با ظرافت و هنرمندی بسیار آنها را با مبلمان و دکور 

امروز درآمیزد. 

دیگر آداب مهم در زیبایی اتاق غذاخوری

 از دیگر اجزایی که در اتاق غذاخوری بسیار مهم به نظر 
می رسد نحوه پذیرایی و بکارگیری لوازم مناسب و ظروف 
زیبا در مهمانی اســت. درست مانند بقیة مقوله هایی که 
در این کتاب از آن صحبت شــد ظــروف و لوازم و نحوه 

و کاردهای نقره یا استیل  و آبکاری شده در کنار ظروف 
دیگر چهره ای سنتی و جذاب را ایجاد کرده که بر روی 
رومیزی های طرح دار یا سوزن دوزی شده منظره ای آشنا 

و خاطره انگیز را تداعی می کنند.

در ســبک پذیرایی مدرن ظروف بلحاظ فرم و قالب و 
رنگ و طرح بسیار ساده شده اند و تزئینات غذا در پذیرایی 
مدرن مقولة بسیار متنوع و گسترده ای شده است. امروزه 
اعتقاد بر خوردن حجم غذای کمتر به همراه سبزیجات و 

طعم دهنده های بیشتر است. بهمین دلیل غذای کمتری 
در ظرف های ســفید ساده سرو می شود و تزئیناتی که 
شامل انواع سبزیجات و سس ها می شود تصویر ظرف غذا 
را شــبیه به یک نقاشی با سبک های مدرن مثل آبستره 
می کند. پایه ها و دســته های ظــروف پذیرایی حذف یا 
بسیار ساده و مفتولی شده و بیشتر ترکیب ظروف سفید 
و فلزات براق را می بینیم. پوشش میز تقریبا حذف شده و 

یا به اندازه یک زیر بشقابی کوچک شده اند. 

پذیرایی نیز دارای ســبک و روش است که بهتر است با 
سبک و سیاق فضای غذاخوری تناسب داشته باشد. اگر 
چه قانونی در این مورد وجود ندارد، اما در نحوه پذیرایی 
ســنتی، ظروف پذیرایی شــامل ظروفی می شــود که 
گنجایش میزان قابل توجهی غذا را برای تعدادی مهمان 
دارد. این ظروف که تزئیناتی مانند دســته ها و پایه های 
انحنا دار خم کاری شــده از جنس چینی یا استیل دارند 
که طرح هایی از گل ها و شاخ و برگ ها آذین آنها است. 
بشقاب ها نیز چهره مشابهی دارند و نشان هایی از تصاویر 
طبیعی به زیبایی بر آن نقش بسته است. قاشق و چنگال 
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اتاق خواب 1 
طراحی اتاق خواب می تواند بســیار لذت بخش باشد 
چرا که این فضایی است بسیار شخصی و طراحی آن هم 
باید بسیار شخصی باشد. بهتر است قبل از دکور کردن 
هر اتاق خواب، ساکنین آن به سواالتی مانند اینها پاسخ 
بدهند تا دریابند بر چه اساس فضای خود را دکور کنند:

• آیا اتاق خواب شما فقط فضایی برای خواب است یا 
فعالیتهای دیگری هم در آن صورت می گیرد؟

Bed Room 11

• آیا در اتاق خود مطالعه می کنید و احتیاج به نور مناسب 
مطالعه در کنار تخت خود و یا جای دیگر دارید؟

• آیا در اتاق خواب خود تلویزیون تماشا می کنید و بهمین 
دلیل جایی برای تلویزیون در فاصلة مناسب نیاز دارید؟

• آیا اهل لباس عوض کردن مداوم هستید و تعداد زیادی 
لباس دارید و نیاز به محلی برای نگهداری و تعویض آنها 

دارید؟

پاسخ به همة این پرسشها و انتخاب سبک مورد عالقة 
خود برای اتاقتان می تواند نقطة آغاز این طراحی باشــد 
ضمن اینکه یادآوری می شــود که الزاماً سبکی که برای 

عرصة زندگی خصوصی و فردی
شامل اتاق خواب، سرویس های بهداشتی و اتاق مطالعه 

یا کار

این عرصه فضایی کاماًل خصوصی است و سلیقة فردی 
در آراسته کردن آن بسیار کارآمد است.

ما به همان اندازه که به همنشینی افراد خانواده نیاز داریم، 
بهمــان میزان هم احتیاج به محیطی خلوت و خصوصی 
داریــم. کــودکان و نوجوانان نیاز به فضایــی برای انجام 
تکالیف خود دارند. بهمین جهت اتاق های خواب معموالً 

در ساکت ترین بخش خانه و بدور از پذیرایی و آشپزخانه 
ساخته می شوند تا آرامش ساکنین را تامین نمایند. دوری 
از صداهــای مزاحم و نزدیکی به حمام و ســرویس های 
بهداشــتی یک اتاق خواب را ایده آل می نماید. به همین 
جهت در خانه هــای دو طبقه آنها رادر طبقة باال طراحی 
می کنند. در منازل یک طبقه هم تالش بر این اســت که 
اتاق خواب ها توسط راهروهایی از بقیة فضاها جداشوند تا 
محیطی امن و آرام فراهم شود، البته بجز اتاق مهمان که در 
طبقة همکف و نزدیک در ورودی است که از آن گاهی هم 

بعنوان اتاق کار یا مطالعه بهره گرفته می شود.
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فضاهای دیگر منزلتان انتخاب می کنید در اتاق خواب بکار 
نمی رود و این فضا می تواند دارای سبکی متفاوت باشد. 

رنگ در اتاق خواب از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار در 
ایجاد سبک و عملکرد آن است و البته سطوح بزرگ مانند 
کف و دیوارها بیشترین تاثیر را بوسیله رنگ بر دکور اتاق 
می گذارند. رنگ اتاق تابع کاربرد آن است و بهتر است رنگی 
آرامش بخش و مالیم باشــد. رنگ هایی مانند سبز و آبی 
روشن گزینه های مناسبی برای این فضا هستند و احساس 
آرامــش را القا می کنند رنگ های مالیم دیگری همچون 
یاسی یا صورتی روشن نیز برای چنین محیطی مناسب 
هستند که دکور فضا را تا حدودی رمانتیک و زنانه جلوه 
می دهند. گاهی این انتخاب بسیار سخت و دشوار می شود. 

شاید در این موارد سواالت زیر به کمک شما بیایند:

• آیا زمانی که در جنگل و طبیعت سبز هستید احساس 
خوشایندی از آرامش در خود می یابید؟

• آیا بودن در کنار دریا، رودخانه و بطور کلی آب بشما 
احساس آرامش بیشتر می دهد؟

• آیا بودن در فضایی باز و بزرگ برایتان رضایت بیشتری 
می آورد و یا محیطی گرم و کوچک؟

•  آیا در پی ایجاد فضایی رمانتیک برای اتاق خواب تان هستید؟

اگر پاسخ شما به سوال اول مثبت است، ممکن است 
سایه روشــن های قهوه ای و ســبز و زیتونی، همینطور 
خانواده ســفید و قارچی رنگ مناسب شما باشد. پاسخ 
مثبت به سوال دوم خانواده آبی، خاکستری و سبز آبی را 
برای شما مناسب تر می نماید. و پاسخ مثبت به سوال سوم 

هم می تواند در تیره و روشن یا سرد وگرم بودن رنگ ها 
شما را راهنمایی کند. باالخره پاسخ مثبت به سوال آخر 
ممکن است شما را به سمت انتخاب رنگ هایی از خانواده 
قرمز و بنفش برای همه یا بخشی از اتاق هدایت کند. بیاد 
داشته باشید، هر خانواده رنگی که انتخاب می کنید بهتر 
است از تونهای مالیم آنها استفاده نمایید یا از رنگ های 
خنثــی برای تعدیل آنها اســتفاده کنید. همینطور می 
توانیــد از رنگ های قوی فقط در بخشــی از اتاق که در 
هنگام خواب دیده نمی شوند و فقط جنبه دکوری دارند 
مانند دیوار پشــت تخت استفاده کنید. بکارگیری تضاد 
رنگی شدید در اتاق خواب توصیه نمی شود بدلیل اینکه 
تضادها بسیار محرک و انرژی زا هستند و ممکن است از 

آرامش اتاق تان بکاهد.

رنگ های خانواده ســفید و رنگ های خنثی مثل بژ و 
خاکستری نیز همیشــه انتخابی هوشمندانه و محافظه 
کارانه هستند بشرط آنکه از رنگ های قوی تر و درخشان 
برای عناصر دیگر مثل پوشش تخت و دیگر عناصر تزیینی 
استفاده شود.اما در هر حالت عالوه بر عالقة شخصی شما 
میزان نور طبیعی اتاق نیز بر تصمیم گیری شما تاثیرگذار 
هســتند. قبل از شروع کار بد نیست نمونه ای از رنگ را 
روی دیوارهای مختلف اتاق قرار داده و در نور واقعی اتاق  
آن را در هنگام روز و شب مالحظه کنید چرا که اینکار در 
بسیاری موارد از اشتباهات بزرگی جلوگیری خواهد کرد.

مســاحت اتاق خواب بســته به نوع اســتفاده و تعداد 
استفاده کنندگان می تواند بین 12 تا20 متر مربع متغیر 
باشــد و گاهی شامل یک سرویس بهداشتی و حمام هم 

می شود. در اتاق خواب والدین معموالً این سرویس بهداشتی 
اختصاصی بوده و مســتقیمآ به اتاق خواب راه دارد. اما در 
مورد اتاق های دیگر هم نزدیکی به سرویس های بهداشتی 
از مزایای آن محســوب می شود. بسته به مساحت اتاق 
حوضه  های متفاوتی مثل خواب، کار و نشیمن می تواند 
در اتاق خواب معرفی شــود که بــر مبنای آن مبلمان 
این فضا می تواند متغیر باشــد. نحوه قرار گیری تخت 
بهتر است در جهتی باشــد که روبروی در ورودی قرار 
نگیرد اما دید غیر مســتقیم به در ورودی وجود داشته 
باشــد. دلیل آن این اســت که در این حالت احساس 
امنیت ناشــی از تســلط به اوضاع اتاق به ساکنین آن 
باعث خوابی آرام میشــود. البته نحوه قرار گیری تخت 
خواب به ســایز اتاق هم بستگی دارد. در صورت حضور 
پنجره به نحوه جریان یافتن هوا توجه نمائیدو بهار است 
درصورت امکان تاج اخت را زیر پنجره قرار ندهید چرا 
که جریان هوا ممکن اســت باعث ناراحتی شما شود. 
البته واضح است که در مواردی اندازه اتاق طوری است 
که چاره دیگری برای شما باقی نمی گذارد. درصورتی که 
دو پنجره روی یک دیوار ااق خواب وجود دارد فاصله بین 
آنها مکان مناسبی برای قراردادن تخت است. در اتاق خواب 
معموال نقطه تاکید دیواری اســت که تاج تخت روی آن 
قرار می گیرد که می توان آن را با بکارگیری رنگ یا مصالح 
متفاوت یا نور تاکیدی به نقطه ای برجســته و قابل توجه 
تبدیل کرد. فاصلة تخت از دیوارهای جانبی بهتر اســت 
حداقل 1 متر باشد. حداقل فاصلة تخت از در اتاق 1,2 متر 
ودر صورتی که بیش از یک تخت در اتاق وجود داردحداقل 
فاصله 60  سانتی متر بین دو تخت ضروری است. وجود نور 

مناسب برای بخشی از اتاق که در آن کار و مطالعه انجام 
می شود نیز از ضروریات یک طراحی خوب است.

پرده اتاق خواب بهتر اســت از پارچه ای متناســب با 
روتختی و بالش ها و کوســن ها تهیه شود. در مقایسه با 
پذیرایی یا نشیمن پرده اتاق خواب از پارچه های سبک تر 
انتخاب شــده و از رنگ و نقش بیشتری در آن استفاده 
می شــود ضمن اینکه تزییناتی مثل یراق ها و ریشه ها 
نیز در اتاق خواب بســیار مختصر می-شوند. رنگ هایی 
مثل سبز روشــن یا آبی و یاسی در ضمن حفظ فضای 
کالســیک محیطی آرامش بخش را بــرای این بخش از 

منزل فراهم می کنند.
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  اتاق خواب والدین
این نوع اتاق خواب با مشــخصات امروزی آنها حدود 
سی تا چهل سال اخیر در منازل رایج گشته اما با هر نوع 
سلیقه و سبکی که در نظر داریم اتاق خواب والدین هم 
باید محلی برای استراحت و تمدید قوا باشد و مشخصات 
کلی آن با اتاق خواب های دیگر تفاوت فاحشی ندارد. اما 

ویژگی های این اتاق عبارتند از:

تخــت خوابی بزرگ1 در صورت امکان که در حقیقت 
نقطةکانونی دکوراسیون اتاق را می سازد. 

King Size 11

وجود یک حوزه نشــیمن، در صورت کافی بودن فضا 
از ویژگی های اتاق خواب والدین است که می توان برای 
فعالیت هایــی مثل مطالعه و دوخــت و دوز یا کارهای 
دســتی از آن اســتفاده کرد. در این بخش بهتر است از 
وجود چند عنصر ضروری مطمئن شــویم. یکی از این 
ضروریات یک صندلی یا نیمکت مناسب و راحت است. 
بهتریــن مکان برای این صندلی و احتماآل میز کنار آن، 
در مجاورت پنجره یا در ورودی به حیاط یا بالکن است 
تا از وجود فضای باز در هنگام کار یا مطالعه بهره ببریم. 
دومین عنصر ضروری بــرای این بخش وجود نور کافی 

اســت که می تواند بوسیلة چراغ های پایه بلند در پشت 
صندلی تآمین شود.

کمدهای جای لباسی در اتاق های خواب جایگاه ویژه ای 
دارند و معموال اتاق بدون کمد را اتاقی کامل نمی دانند. 
اگر این کمدها بحدی بزرگ هســتند که می توان داخل 
آنها وارد شــد بهتر است نور کافی برای داخل آن درنظر 
گرفت تا محتویات آنها را که معموالً کفش و لباس است 

بخوبی دیده شوند.

یک سرویس بهداشتی شامل حمام در واقع وجه تمایز 
یک اتاق خواب معمولی از اتاق خواب والدین است. بسته 

به سبک و اندازه منزل این سرویس بهداشتی می تواند 
کوچک و ساده و یا بزرگ و لوکس و روشویی های مجزا 
برای خانم و آقای ساکن اتاق باشد. طراحی و سبک این 
حمام بهتر است با سبک وسیاق اتاق هماهنگی داشته 

باشد چرا که این دو فضا با یکدیگر مرتبط هستند.

برخی افراد دوست دارند در اتاق خواب خود تلویزیون 
تماشــا کنند یا موســیقی گوش کنند. در این صورت 
معموال بــا در نظر گرفتن فاصلة مناســب، یک مرکز 
صوتی تصویری کوچک در نظر گرفته خواهد شــد که 
بد نیست در صورت امکان با درهای کشویی در هنگام 
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عدم استفاده پوشانده شوند زیرا این یک فعالیت ثانویه 
در فضای اتاق خواب اســت و حضور وسایل الکترونیک 
زیاد در اتاق استراحت و آسایش بصری ساکنین را تحت 

تاثیر قرار می دهد. 

نــور پردازی اتاق خــواب از دیگــر بخش های مهم 
طراحی آن اســت. معمــوالً چراغ های ســقفی اعم از 
مرکزی بصورت لوســتر یــا چراغ های توکار ســقفی 
به عنوان نور عمومی بخوبی از پس روشــن کردن فضا 
برمی آیند. اما به منظور ایجاد حس آرامش بهتر اســت 

از کلیدهای کنترل نور یا دیمر اســتفاده شود تا در هر 
زمان نور مناسب و زیبایی در محیط وجود داشته باشد. 
چراغ هــای پایه دار یا دیواری در طرفین تختخواب، در 
حقیقت نور جهت دار یــا کاربردی برای کار یا مطالعه 
را تآمین می کنند. اگر میز آرایشــی در اتاق وجود دارد 
بایــد اطمینان حاصل کرد که آن ناحیه به اندازه کافی 
نور دارد. اگر در اتاق خواب مبز تحریر یا کامپیوتر برای 
انجام کار مورد استفاده قرار می گیرد باید بطور مناسبی 

نورپردازی شود.

وجــود فرش یا قالیچه در اتــاق خواب حتی اگر چه 
بخشــی از آن زیر تخت قرار بگیرد، ضروری اســت و 
ســطحی نرم و گرم را برای زیر پا در هنگام  برخاستن 
از خواب فراهم می کند. وجود یک تکه فرش یا قالیچه 
در عین حال فضایی گرم و صمیمی هم ایجاد می کند. 
هیچ چیز مثل وجود یک فرش در اتاق خواب نمی تواند 
عناصر مختلــف موجود در اتاق را بــه یکدیگر ارتباط 
بدهد. از دیگر عناصری که به ایجاد فضایی دوســتانه و 
گرم کمک می کند حضور الیه های متعددی از بالش ها، 
کوسن ها و حتی پتوهای تزیینی است که بر روی تخت 
قرار می گیرند. اتاق خواب از فضاهایی در منزل است که 
در آن از میزان قابل مالحظه ای پارچه و منسوجات در 
قالب پرده، فرش، پتو، بالش و روتختی استفاده می شود 
که هماهنگی رنگ و طرح آنها از اهمیتی ویژه برخوردار 

است. 
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  اتاق کودک
وقتی صحبت از اتاق کودک یا اتاق بچه ها به میان می آید طیف وسیعی با 
در خواست های متنوع در زمره کاربران قراردارند که حقیقتآ نمی توان با یک 
یا چند فرمول یا دســتورالعمل طراحی این فضا را مرور کرد. از ابتدای تولد 
نوزاد یک اتاق بر اساس جنسیت بچه ها تقسیم بندی شده و بعدها عالوه بر 
جنسیت رشد سریع آنها و تغییرات نیازهای آنها در هر سن بر طراحی این 
فضا تاثیر می گذارد و این ماجرا تا ســنین مدرسه و نوجوانی نیز ادامه دارد. 
اما در هر سن و شرایطی که بچه ها باشند همیشه اتاق آنها پناهگاه آنها در 
خانه است و تنها جایی است که صرفآ به آنها تعلق دارد. این مکان باید در 
روند رشد و تکامل جسمی و شخصیتی آنها عامل موثری باشد. جایی برای 
لحظات شــادی و تفریح در کنار اوقات یادگیری و آموزش از لحظة تولد تا 
دوره نوجوانــی و ورود به دوره های عالی  تحصیلی. اتاقی چند منظوره که 
در آن بازی می کنند ، استراحت می کنند ، آموخته ها و تخیالتشان را شکل 

می دهند و خالصه بزرگ می شوند.
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اولیــن نیاز یک اتــاق کودک در هر ســنی و با هر 
جنسیتی که باشد ایجاد یک محیط امن و بدور از خطر 
است. جنبه های ایمنی از قبیل برق، چگونگی حضور و 
باز و بسته شدن درها و پنجره ها و استحکام مبلمان در 
درجة اول طراحی قرار دارد. باید مطمئن شد که فرزند 
خردســال یا نوجوان ما در فضایی بدور از خطر اوقاتش 
را می گذراند. ارتفاع نصب خروجی های برق بهتر است 

بنحوی باشــد که در دســترس کودکان نباشد. تخت 
خواب کودکان خردسال اگر از استحکام کافی برخوردار 
نباشــد در هنگام بازی با آنهــا و حرکت های ناگهانی 
واژگون شده و ایجاد خطر می کنند حتی ریسمان ها و 
زنجیرهایی که جهت بازو بسته کردن پرده ها و شیدها 
به کار می روند می توانند خطرزا باشــند و بهتر است از 

درجة ایمنی آنها اطمینان حاصل کرد.

پس از حصول اطمینــان از این جنبة مهم می توان 
طراحی آن را با خاطری آسوده آغاز کرد. رنگ همیشه 
از اولین عناصری اســت که در طراحی موردتوجه قرار 
می گیرد. مشخص اســت که رنگ را با توجه به عوامل 
مختلف مثل ســن فرزند می توان مشخص کرد. به این 
ترتیب الزم است که هر سه تا چهار سال یکبار نقاشی 
اتاق را در دســتور کار قرار بدهیم و این خیلی هم غیر 
منطقی نیســت. رنگ های پاستلی مثل سبزها و زردها 
و صورتی های روشن وشفاف محیطی کودکانه و شاد و 
در ضمن پاک را برای نوزادان و کودکان خردسال ایجاد 
می کنند، که بر اســاس جنسیت آنها می تواند متفاوت 
باشد. مثاًل برای دخترها صورتی و بنفش روشن و برای 
پسران آبی روشن بســیار زیبا و مناسب می نماید. زرد 
و ســبز روشن رنگ هایی خنثی هســتند که برای هر 
دو جنســیت بکار می روند. اگرچه ترکیب این رنگ ها 
بصــورت راهراه یا دیوارهایی بــا رنگ های متفاوت نیز 
ایده ای بسیار مناســب بوده و در محیط تنوع دیداری 
بیشتری ایجاد کرده و محیط را نیز از حالت جنسیتی 
صرف نیز خارج می کند. نقاشــی های دیــواری نیز از 
راه های ابتکاری اســت که محیط اتاق را بسیار شاد و 
زنده می کند. اگر این کار با موضوع یا داستانی کودکانه 
صورت بگیرد تاثیر آن بصورت شکل گرفتن یک خاطره 
برای خردســاالن ما خواهد بود. فراموش نشود که بهتر 
است این نقاشی ها را نیز با استفاده از رنگ های روشن 
و شفاف انجام دهیم تا از  آثار مخرب ناشی از رنگ های 
تند و زیاده از حد متنوع و مهیج جلوگیری شود. نقاشی 

سقف با اشکال مختلف مانند آسمان یا برف نیز فضایی 
رویایی و درخشان در محیط رشد کودک ایجاد می کند. 
اما بیاد داشته باشیم که استفاده از رنگ های سالم و بی 
ضرر را در تمامی این مراحل در اتاق فرزند دلبندمان مد 
نظر داشــته باشیم. رنگ هایی که حالل آنها آب باشند 
گزینه های خوب و قابل اســتفاده ای برای اتاق کودکان 
و حتی پیش از بدنیا آمدن آنها، مناســب اتاق مادران 

باردار آنها هستند.

در ســنین مدرسه شــاید این رنگ ها و نقاشی های 
داســتانی برای کودک جذابیت خود را از دست بدهند 
و نیازمند موضوعات و فضایی جدی تر باشــند. در این 
زمان روحیات کودک تاحدودی شــکل گرفته و عالیق 
خاصی در آنها بروز می کند. با این ترتیب می توان برای 
دکور اتاق آنها یک موضوع انتخاب کرده و در بخشی از 
اتاق آنرا به نمایش گذاشــت. استفاده از این موضوع در 
کلیت فضای اتاق نوعی زیاده روی خواهد بود که افکار 
کودک را منحصرآ تحــت تاثیر آن موضوع قرار خواهد 
داد و از گسترش فکری آنها به-سمت موضوعات دیگر و 
در نتیجه پرورش خالقیت آنها جلو گیری خواهد کرد.

   اتاق نوجوان  
در نوجوانی دیگر این بزرگترها نیستند که موضوعی 
بــرای دکور اتاق پیــدا می کنند بلکه خــود نوجوانان 
براساس عالقة به هنر، علوم یا ورزش موضوع را تعیین 
کرده و آنها را الهام بخش دکور اتاقشان قرار خواهند داد. 
به آنها اجازه دهید تا جاییکه موضوعات مورد عالقه شان 
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خطرناک و مخرب نیســتند، آنها را به سلیقة خودشان 
پیدا کرده و از فضای شخصی خود لذت بیشتری ببرند. 
بسیاری از والدین گله مندند که نوجوانشان تمایل دارد 
از رنگهای بسیار تیره مثل مشکی و یا رنگ  های بسیار 
تند مثل بنفش تند در اتاقشــان استفاده کنند. اگر با 
پیشــنهاد رنگ های مالیم تر موفقیتی بدست نیاوردید 
سعی کنید آنها راضی کنید که از این رنگ ها در بخشی 

از اتاق و در ترکیب با رنگ های مالیم تر استفاده کنند 
تا اثر آنها را تعدیل نماید. ضمن اینکه در این ســنین 
اتاق نوجوان فضایی برای کار و فعالیت های درســی و 
اجتماعی او را فراهم می آورد. در نتیجه رنگ اتاق باید 
با این فعالیتها تناســب داشته باشد. بیاد بیاورید زمانی 
را که خود شما نوجوان بودید چه آرزوهایی برای دکور 
اتاق خود داشــتید. اگر به آنها اجــازه دخالت در دکور 
اتاقشــان را ندهید قدرت خالقیت و حس مسئولیت را 
در آنها تضعیف خواهیدکرد. شادی آنها را بر هم نزنید 
و اجــازه دهید تا جائیکه تصاویــر و رنگ های انتخابی 
آنها به سالمت جســمی و روحی آنها صدمه نمی زند 
خودشان دست به انتخاب بزنند و در این امر عالقمندی 
و همراهی خود را نشــان دهید چرا که در این صورت 
همراه آنها خواهید بود و طبیعتا حضور شما در انتخاب 

آنها تاثیر گذار خواهد بود. 

مبلمــان اتاق نیز همانند رنگ آن با تغییرات ســن 
و نیازهــای فرزندان متفاوت خواهــد بود اما در ابتدای 
حضور فرزند یعنی در دوره نوزادی بهتر اســت به این 
موضوع هم فکر شود و اساس اتاق کودک طوری تهیه 
شــود که هر ساله مجبور به تعویض مبلمان اتاق فرزند 
نشــوید. در این زمینه هنگام انتخاب مبلمان و وسایل 
اتاق فرزندتان به مسئلة جاگیری لوازم مورد نیاز آنها از 
اســباب بازی ها در دوره کودکی گرفته تا وسایل کار و 
ورزش در دوره نوجوانی توجه خاص بنمایید تا در این 

فضا شاهد هرج و مرج نباشید. 

 سبک های طراحی اتاق خواب

اتاق خواب کالسیک

 اگرچــه امروزه با مفهوم جدیدتری از دکوراســیون 
کالســیک روبرو هستیم که ســاده تر و کاربردی تر از 
گذشــته اســت اما الزمة آن حضور نقش ها و فرم های 
ســنتی و برگرفته از طبیعت است. مبلمان این فضا که 
شامل تخت خواب و کمد و دراور است از چوب با بافت 
طبیعی یا رنگ شده تهیه می شود که ابزارهای زیبایی 
دور تا دور آنها  را به زیبایی آراسته و در انتها نقطه اوج 

ایــن تزیینات به تاج زیبای تخت منتهی می شــود که 
نمای هنرمندانه این سبک را کامل می کند. همچنین 
برای تکمیل این ســبک بهتر اســت از نقوش مشابه 
بعنوان گچبری بر روی دیوارها استفاده شود تا زیبایی 

اتاق را با مبلمان آن هماهنگ نماید.

پارچه هایی کــه در این نوع دکوراســیون به عنوان 
پوشش تخت و پرده استفاده می شوداز الیه های متنوع 
و متعددی تشــکیل می شــود. بالش ها و کوسن ها در 
الیه های متعدد، باســایزهای متفاوت آراسته شده که 

محیطی تشریفاتی را نمایش دهند.



232233

استفاده از فرش یا قالیچه با نقش و نگارهای زیبا تنوع 
وجذابیت را به محیط هدیه می کنند و از طرف دیگر بافت 
قوی آنها گرمای خاصی به فضا می دهد. حضور تصاویری 
از طبیعت و عکس هــای یادگاری خانوادگی با قاب های 
چوبی و ســایه های طالیی فضایی خاطره انگیز به اتاق 
خواب می دهد. رنگ های آرامش بخشی مثل سبز روشن 

یا صورتی مناسب چنین طراحی هستند.

آویزهای سقفی یا لوسترها با کریستال های درخشان 
ایده هایی برای نورپردازی این نوع اتاق خواب هستند که 
البته همراه با آباژوری هماهنگ در کنار تخت نمای بسیار 

زیبایی به آن می دهند. رنگ چنین اتاقی اگر چه می تواند 
به طبعیت از سبک های کالسیک رنگ هایی قوی و گرم 
باشد، اما رنگ های مالیم و خنثی نیز زیبایی خاصی به 
این فضا می دهد و دکوری شیک و با وقار بوجود می آورد.

اتاق خواب مدرن و معاصر

دکور این اتاق هماهنگ با نوع زندگی ماشــینی امروز 
اســت. اتاقی برای اســتراحت پس از گذراندن یک روز 
پرکار و پشــت سرگذاشتن ترافیک شهری. پس باید در 
نهایت راحتی و کارایی باشد. این راحتی و کارایی به نوعی 
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ســادگی بیشتر در طراحی را نیز بدنبال دارد. تختخواب 
که اصلی ترین مبلمان این اتاق و در واقع جهت دهنده به 
دکور این اتاق است، از چوب یا فلز ولی با طراحی بسیار 
منظم و بدور از خطوط و طرح های اضافه می باشد و حتی 
در حالت افراطی این متریال به فرم لوله ای دیده می شود. 
ابزارها و منبت ها اگر هم باشــند با خطوط و انحناهای 

ساده هستند.

تختخواب ها با ارتفاع کوتاه و طراحی خطی و فرم های 
هندســی که گاه طراحی های ژاپنی را تداعی می کنند، 
نمای مدرنــی ایجاد می نماید. دراورها و دیگر مبلمان با 
ارتفاع کمتر و پهنای بیشــتر خطوط افقی را به نمایش 
می گذارنــد که حس آرامش بیشــتری را به کاربر القاء 

می کند.

استفاده از عناصر فلزی  مثل کروم و استیل در ترکیب 
با شیشــه، را می توان در فریم عکس ها یا آباژور و لوستر 

اتاق مشاهده کرد.

استفاده از رنگ های سرد یا خنثی نمای اتاق را کامل 
کــرده و به آن فضایی خلوت و باز و آرام می دهد. ناگفته 
نماند که در میان اقشار جوان استفاده از رنگ های تیره 
و تنــد ایجاد انرژی مضاعف می کند   که برای ســن آنها 
متناسب است. گاهی برای ایجاد نقاط دکوراتیو، استفاده از  
نقوشی درشت با رنگ آمیزی تند محیط را از یکنواختی 

خارج کرده و به آن حرکت و جانی تازه می بخشد.

گوناگونــی رنگ ها بیــش از تنوع طــرح و نقش در 
پارچه های مورد استفاده در اتاق خواب دیده می شود. 

 پوشش تختخواب
پوشش تختخواب شامل روی تختی و ملحفه های رو 
انداز و رویه تشک و بالش ها و کوسن ها است. اینها نه تنها 
راحتی و سالمت شما را در ساعات طوالنی که در بستر 
می گذرانید تامین می کند، بلکه از نظر زیبایی تاثیر شگفت 
انگیزی در جلوه اتاق خواب دارند. اصوال پارچه هایی که 
برای این منظور استفاده می شوند عبارتند از کتان، لینن و 
ابریشم که کیفیت آنها را معموالً با تراکم بافت آنها محک 
می زنند. هر چه بافت آنها ریزتر و متراکم تر باشد پارچه از 
بافتی لطیف تر و صاف تر برخوردار خواهد-بود و در نتیجه 
برای خواب مناسب تر است، ضمن اینکه ظاهر ظریف و 
زیبایی نیز به آنها مید هــد. پارچه هایی که از کیفیت و 
دوام باال برخوردارند معموال از رشته هایی بلند و یکنواخت 
از یک جنس مشــابه بافته شــده اند و پارچه هایی که از 
مخلوط فیبرها یا رشته های مختلف حاصل می شوند از 
کیفیت پایین تری برخوردارند. فیبرهای طبیعی مثل پنبه 
و پشم و ابریشم برای بافت پارچه بهترین گزینه ها هستند 
چرا که به علت طبیعی بودن با بدن و بخصوص پوســت 
انسان سازگاری بیشتری داشته و اثر سویی ندارند. بهمین 
دلیل است که توصیه می شود در هنگام خرید ملحفه های 
خود با برچســب 100درصد کتان یا پشم توجه کنید. 
اگر چه تولید این نوع پارچه مستلزم هزینة بیشتر است 
اما دوام آن و ســاعات خوابی خوب این هزینه را جبران 
می کند. کتان های مصری از این جهت معروفیت جهانی 
دارند. نوع بافت این الیاف نیز بر ظاهر و براقیت آنها تاثیر 
می گذارد. مثاًل کتان ســاتین از الیاف پنبه اســت که با 
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طرزخاصی بافته شده در نتیجه براقیت زیبایی دارد و برای 
پوشــش تختخواب بسیار مطلوب است. عامل مهم دیگر 
دراین انتخاب طبیعتاً نوع آب و هوای منطقه است. مثالً در 
مناطق سردسیر پشم یا کتان فالنل و در نواحی گرمسیر 
کتان گزینة های مناسبی برای مصرف کننده هستند. از نظر 
انتخاب طرح و رنگ ، خواستة شما و سبک دکوراسیون اتاق 
خواب و دیگر اجزا مانند پرده و رنگ دیوارها طبیعتاً باید با 
یکدیگر هماهنگ و مرتبط باشند، اما دقت داشته باشید که 
پوشش تخت معموالً برای مدت طوالنی انتخاب می شود 
و بهتر است طوری انتخاب شــود که برای چندین سال 
قابل استفاده بماند. گاه یک رنگ یا طرح خیلی فانتزی در 

یک برهة زمانی بسیار پرطرفدار می شود و زیبا هم به نظر 
می رسد اما باید دید آیا چندسال بعد هم هنوز جلوه خود 

را حفظ کرده است؟ 

بسیار شنیده اید که میگویند آبی رنگ مناسب و آرامش 
بخشی برای وسایل اتاق خواب است اما اگر شما جزو آن 
گروهی هستید که آبی را زیادی سرد میدانید بنفش رنگی 
است که از ترکیب آبی با قرمز بدست می آید و در زیبایی 
و آرامش آن نیز تردیدی وجود  ندارد. اگر بنفش پر رنگ را 
برای اتاق خوابتان انتخاب کرده اید استفاده از رنگ سفید یا 

خاکستری روشن در کنار آن را فراموش نکنید.
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کتابخانه، اتاق کار یا اتاق میهمان
اگر چه در بســیاری خانه ها مطالعــه معموالً در اتاق 
نشیمن یا خواب انجام می شــود اما گاهی در خانه های 
بزرگ فضایی تحت عنوان کتابخانه در نزدیکی ورودی یا 
نشیمن وجود دارد که برخی اوقات از آن به عنوان دفتر 
کار خانگی هم اســتفاده می شود. معموالً یک سرویس 
بهداشــتی هم در نزدیکی آن وجــود دارد. اگر این اتاق 
را برای خواب و اســتراحت مهمان هایتان مهیا می کنید 
بهتر است از دکور و وسایلی استفاده کنید که برای افراد 
زیادی مطلوب باشد. مثاًل اســتفاده از رنگهای مالیم یا 

خنثی و مبلمانی  نسبتاً ساده طرفداران بیشتری دارد و 
بهتر است هزینة بیشتر را برای امکانات این اتاق بگذارید. 
مثالً تشــکی متوسط ) نه خیلی نرم و نه خیلی سفت ( 
انتخاب کنید چرا که شرایط جسمی افراد متفاوت است. 
همچنین دو ردیف بالش نرم و سفت روی تخت قراردهید 
که مناسب هر فرد با هر نوع عادتی باشد.اگر مبلمان اتاق 
را از وسایل قبلی خود انتخاب کرده اید و هر کدام در یک 
سبک و مایه هستند انتخاب یک رنگ یکسان یا روکش 
پارچه ای یکسان به آنها نمایی بهتر و یکدست تر می دهد. 
در مجمــوع تالش کنید محیط اتاق خوش آمد گوینده 

و مهربان باشــد تا مهمان شما از بودن چند صباحی در 
منزل شما خاطره خوبی با خود به همراه ببرد.

اگر اتاقی به عنوان کتابخانــه Library دارید، طراحی 
آن می تواند به ســبک های متفاوتی صــورت بگیرد، اما 
قاعدتاً باید کارکرد آنرا هم در چیدمان اتاق رعایت کرد. 
برای مثال اگر در این اتاق میز کار و کامپیوتر اســتفاده 
می شود، کشوها یا قفسه های کتاب طوری قرار بگیرند که 
مسیر عبور و مرور کافی بین آنها برقرار باشد و همچنین 
دسترسی به وسایلی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند 
مثل پرینتر یا وســایل دیگر براحتی امکان پذیر باشد. از 

آنجا که این اتاق مکانی برای کار کردن و امور جدی است 
از گذاشتن وسایلی مثل تلویزیون در آن خود داری کنید 
اما حضور وسایل صوتی برای پخش موسیقی یا استفاده 
از نرم افزارهای آموزشی در آن مانعی ایجاد نمی کند. از 
لحاظ رنگ عقاید متفاوتــی وجود دارد. برخی معتقدند 
که این مکان جایی برای کار و فعالیت اســت و بنابراین 
باید رنگ های محرک انرژی مثل قرمز را در سطوح اصلی 
بکار برد تا سطح انرژی کاربر را باال ببرد. گروهی دیگر نیز 
فضایی جدی و کاری را برای آن ترجیح می دهند و طرفدار 
رنگ های خنثــی مثل دودی و قهــوه ای در این اتاق 
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هستند. تصمیم گیری در اینمورد به نوع کار و فعالیتی 
که در آن صورت می گیرد بســتگی دارد. مثال اگر نوع 
کار نیاز به تمرکز فکری باالیی دارد طبیعتا بهتر است از 
رنگ های تند استفاده نشود. در بسیاری موارد دیوارهای 
این اتاق با قفسه های کتاب یا از دیوارپوش های چوبی 
پوشانده می شود. در یک اتاق کار یا کتابخانة کالسیک 
دیوارپوشهای چوبی که عموما بخش تحتانی دیوار را می 
پوشانند با ابزارها و منبت هایی زیبا  و فریم بندی های 
با شکوه روی دیوارها ظاهر شده و در کنار یک میز کار 
چوبــی آنتیک که بر روی آن از کارهای دســتی مثل 

معرق استفاده شده و مبلمان چرمی همراه با میخ های 
تزیینی طالیی شکوهی باور نکردنی به این فضا می دهد 
و این نما با  قلمدان های کار دست زیبا و مجسمه های 

برنزی بر روی میز،کامل می شود. 

یک اتاق کار مدرن یا معاصر را با میز کاری ســاده و 
بــزرگ با رنگ آمیزی خیلی تیره و یا خیلی روشــن و 
نورپردازی با چراغ های ســقفی ریلی یا چراغ های پایه 
دار زمینــی و رومیــزی و انواعی از لــوازم الکتریکی و 

الکترونیک در اتاق شناخته می شود.

سرویس  بهداشتی1
سرویس های بهداشتی شــامل دستشویی و حمام از 
مکان هایی هستند که با داشتن بیشترین کاربرد کمترین 
فضــا را در اختیار دارند و مهمتر اینکه دکور آنها چندان 

مورد توجه قرار نمی گیرد.  

برای طراحی ســرویس های بهداشتی هم سبک های 
بی شــماری وجود دارد که سلیقه های مختلف را راضی 
می کند. بحث ســبک های کالســیک و مدرن و معاصر 
بحثی تکراری و شــناخته شــده است که در این بخش 

Bath Room 11

از منزل نیز قابل اجرا است. کاشی های دیوار و کف، فرم 
سینک روشویی و همچنین شیرآالت، آینه و چراغ های 
مورد اســتفاده، از مهمترین عناصری هستند که سبک 
خاصــی را در ایــن فضا القاء می کننــد و در یک حمام 
یا روشــویی کالسیک یا ســنتی می توان انواعی را که 
مناسبت بیشــتر با طراحی دوره های تاریخی دارند بکار 
برد. بعنوان مثال شیرآالت برنزی یا چراغ های حباب دار 
و آینه های قابدار چوبی یا برنزی از جمله مواردی هستند 
که به زیبایی می توانند در چنین فضاهایی نمایان شود. 
کابینت زیر سینک نیز همانند یک قطعه مبلمان سبک 
طراحی سرویس های بهداشتی را معین می کنند. کابینتی 

در طراحی سرویس های بهداشتی 
از  کردن  پیروی  به  نیازی  الزاماً 
سبک اعمال شده در دیگر نقاط 
منزل نیست و این فضا می تواند 
با  هماهنگی  اما  باشد  متفاوت 
طراحی دیگر نقاط ایده ای است 
قابل  بسیاری  برای  همواره  که 

قبول است. 
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از چوب با رنگ های فندقی و گردویی که نشــانی از ابزارها و 
قاب ها را نیز بر روی درها داشــته باشــد، همراه با کانتری از 
جنس مرمر یا گرانیت نمایی سنتی و با شکوه را از یک طراحی 
کالسیک به-نمایش می گذارد. پوشاندن کف با مصالحی مانند 
سنگ های طبیعی یا کاشی های نقاشی شده ایتالیایی این نما 
را تکمیل کرده و فضایی گرم و هنرمندانه به آن خلق می کند.

از طرف دیگر شیرآالت کروم با دسته های جکی و آینه های 
ســاده و بدون فریم و منابع نــوری نقطه ای یا خطی، در کنار 
کابینت های فرمیکا با زهوارها و دسته های استیل به این فضا 
جلوه ای مدرن و شــیک می-بخشــد که در کنار کاشی های 
موزاییکی با فرم های ساده و هندسی بر روی دیوار، طراوتی بی 

نظیر در این محیط ایجاد می نماید.

اما اینها تنها سبک های طراحی برای سرویس های بهداشتی 
نیستند و به سادگی می توان گفت که هر نوع تمی را که بخواهید 
می توانید با بکار گیری عناصــری مرتبط در این محیط ایجاد 

کنید. موارد زیر نمونه هایی هستند که می توانند راهنما باشند.

در خانه های بزرگ دستشویی و حمامی که برای مهمان در 
نظر گرفنه شده می تواند طراحی کاماًل فرمالی داشته باشد. در 
این روش از موادی با رنگ های تیره استفاده می شود. به عنوان 
مثال برای مصالح کابینــت و کف،یا قاب دور آینه و تابلوها از 
رنگ مشــکی یا عنابی استفاده می شود و برای راحت تر بودن 
نظافت و همچنین ایجاد کنتراستی زیبا از سنگ مرمر سفید یا 
طوسی روشن برای روی کانتر استفاده می شود. برای ربط دادن 
این عناصر متضاد به یکدیگر تون رنگی متوسط برای رنگ دیوار 
انتخاب می شود. عناصر شفاف و براق مانند شیشه و استیل به 
عنوان تزیینات در این نوع طراحی بکار گرفته می شــوند تا از 

مات و تیره شدن محیط جلوگیری شود. اضافه کردن یک 
عنصر طبیعی و رنگ دار مثل گیاهان یا گل ها، سنگینی 
محیط را کم کرده و به آن سرزندگی می بخشد. این نوع 
دکوراسیون معموالً در Master Bathroom  با سایزهای 

بزرگ هم استفاده می شود. 

سرویس های بهداشتی هتلی هم طرفداران خاص خود 
را دارند. عناصری مثل مرمر سفید و خاکستری و پایه های 
استیل و طراحی ســاده و خطی محیطی  نسبتاً سرد و 
استریل را به نمایش می گذارد. رنگ سفید دیوار موزاییک 
سفید و مشکی کف و همچنین شیرآالت و دستگیره ها 
و میله حوله های  اســتیل به این احساس قوت بیشتری 
می بخشد. اما با بکارگیری کمی ذوق و سلیقه همین روش 
نیز می تواند گرم تر و جذاب تر نمایان شــود. با استفاده از 
ترکیب بندی درست و رنگ های دکوری مناسب می توان 
آن را از یکنواختی و ســردی نجات داد. رنگ هایی مثل 
سبز روشن یا لیمویی حتی اگر در قالب اکسسوری-های 
کوچک هم وارد محیط شوند تاثیر خود را خواهند گذاشت.

نوع دیگری از دکوراســیون ســرویس های بهداشتی 
طراحی طبیعی یا ارگانیک است که در آن مواد را تقریباً 
به شــکلی که در طبیعت یافت می شوند یا به اصطالح 
ارگانیک استفاده می شوند. در این نوع  طراحی می توان 
فضایی کاماًل با طراوت و شاد ایجاد کرد.این فضا می تواند 
تم ساحلی یا کوهســتانی یا روستایی یا کانتری داشته 
باشد. در نوع اول از عناصری چون سنگ، صدف و اسفنج 
دریایی و حصیر استفاده می کنند که یادآور محیط گرم 
و ساحلی است. با بکارگیری رنگ های روشن و شفاف این 
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حس تقویت می شود. همینطور محل قرار گیری اشیاء 
و عناصر در جای خاص خیلی ضروری نیســت. اگر تم 
طراحی کوهستانی مد نظر باشد استفاده از چوب با رنگ 
و بافت طبیعی خودش و همچنین ســنگ روی کانتر با 
رنگ و ترکیبی که در طبیعت یافت میشود بسیار مناسب 
است. استفاده از شــیرآالت فلزی قدیمی یا ظروف آب 

قدیمی هم برای چنین فضایی مناسب است.

همانطور که گفته شــد در طراحی این مکان در خانه 
واقعآ محدودیتــی وجودندارد و حتی ســاکنین منزل 
می توانند ایده هایی  که به دالیلی نتوانســته اند در دیگر 

نقاط  منزل استفاده کنند در این فضا به نمایش بگذارند. 
فقط با کمی ذوق و خالقیت و برآورد بودجه اینکار امکان 

پذیر است.

دکور شما با هر روشی که باشد بهتر است که با عناصر 
و مفاهیمی  که بیشــتر در این محیط کاربرد دارند مثل 
آب و نظافــت و تمیزی، همچنین اســتراحت و آرامش 
مرتبط باشــد. بدین جهت رنگ هایی که این حس ها را 
القاء می کنند برای سرویس ها بسیار مناسب و کاربردی 
هســتند. رنگ های خانواده سفید و آبی، حسی از آب و 
آرامــش را ایجاد می کنند. البته همانطــور که در مورد 

فضاهای دیگر نیز گفته شــده رنگ هــای خنثی مانند 
خانواده خاکستری و بژ نیز همیشه گزینه هایی مطمئن و 
زیبا هستند که دست شما را برای بکارگیری رنگ ها در 
زمینه های دیگر باز می گذارند. در سرویس های بهداشتی 
بزرگتر حتی می توان از دو نوع مصالح مثل کاشی و رنگ 
بر روی دیوارها اســتفاده کرد، در حالیکه در مکان های 
کوچک تر بهتر است از اینکار اجتناب شود و به یک نوع 
ماده بســنده کرد. استفاده از رنگ طالیی یا نقره-ای در 
کنار رنگ هایی مثل سفید و خاکستری جذابیت بیشتر به 

دکور می دهند چرا باعث انعکاس نور می شوند.  

سرویس  بهداشتی می تواند شامل وان، دوش، حمام، 
توالت و گاه یک رختکن باشد که در خانه های کوچک در 
نزدیکی اتاق خواب ها قرارمی گیرد. در خانه های بزرگ هر 
اتاق ممکن است شامل یک سرویس باشد که البته بهتر 
است محل آن در پشت کمد دیواری اتاق در نظر گرفته 
شــود چرا که وجود کمد مانند یــک عایق باعث انتقال 

کمتر صدا میشود.

نور کافی و مناســب در فضای سرویس های بهداشتی 
بسیار مهم است، چرا که کمبود نور بخصوص در اطراف 
آینه چهره ای تیره و بیمار از شما به نمایش می گذارد که 
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ممکن است باعث نگرانی شما شود. البته نور بیش از حد 
و درخشــانی زیاد این فضا هم چشم ها را دچار خستگی 
می کنــد و تصویــری رنگ پریده از شــما را به نمایش 
خواهدگذاشت. هماهنگی سبک چراغ ها با طراحی کلی 
فضــا با عناصری مثل شــیرآالت و دیگر یراق آالت هم 
ضروری است. توصیه می شــود در اتاق خواب هایی که 
سرویس بهداشتی جداگانه دارند این هماهنگی با سبک 

اتاق خواب هم رعایت شود.

وجود فضاهای انباری مثل کابینت زیر سینک در این 
محیط، نه تنها به جا دادن و پنهان کردن مواد شــوینده 
کمک می کند بلکه در پنهان کردن لوله ها و عوارض لوله 
کشی زیر سینک هم کمک فراوانی می کند و محیط شما 

را خلوت و تمیز نشان می دهد و این چیزی است که همه 
در فضای سرویس بهداشتی می خواهند. پس سعی کنید 
از داشتن آن صرف نظر نکنید، مگر اینکه موانع جدی مثل 

محدودیت فضا برای چرخش در وجود داشته  باشد.

همانند دیگر فضاها سرویس های بهداشتی هم نیازمند 
و شایستة تزیینات مناسب هستند. عناصری مثل شمع 
و شــمعدان، گل ها و گیاهان تــازه )در صورت وجود نور 
و تهویة هــوای کافی(، حتی مجســمه ها و تابلوهایی با 
موضوعات مناسب با این محیط هم می توانند در این فضا 
مورد استفاده قرارگیرند. عناصر برآمده از آب و یا یادآور آب 
مثل صدف و حبابهای شیشه ای نیز حسی از طراوت را به 
محیط القاء می کنند که بسیار با این مکان تناسب دارند. 
از عناصری که همیشه و در هر سبکی زیبا و مناسب بنظر 
میرسد، حوله ها با رنگ ها و طرح های مختلف هستند که 
به عنوان یک عنصر تزیینی در فضای دستشویی و حمام به 
خوبی نمایان می شــود. این حوله ها با رنگ آمیزی و نظم 
زیبایی می توانند در قفســه ها یا سبدهای زیبا به نمایش 

گذاشته شوند و در صورت نیاز مورد استفاده قرارگیرند.

نکاتی برای سرویس  های بهداشتی کوچک

سرویس های بهداشتی، کوچکترین اتاق های یک خانه 
هستند که در واقع بزرگترین حجم کارها و مراقبت-های 
فنی را نیازمند هستند.  اما از آنجا که هر فضایی برحسب 
کاربردی که دارد نیاز به فضای کافی دارد شاید با انجام 
چند نکتة کاربردی بتوان به فضای سرویس بهداشتی های 

کوچک چه بلحاظ حسی و چه بجهت کاربردی افزود.

چشمان ما گاه خطا می کنند و به خطا برخی چیزها را 
غیر از آنچه که هستند می بیند. چاره ای نداریم جز اینکه 
از این اشــکال به نوعی استفاده برده و آنرا بخدمت خود 
بگیریــم. یکی از خطاهایی که اتفاق می افتد در ارتباط با 

سایز دیداری فضاهاست. 

در فضایی مانند ســرویس بهداشتی که در هر صورت 
دوست داریم در طراحی آن مفاهیمی بنام آب و پاکیزگی 
را الهام بخش بدانیم، بدنیست که با بکار گیری رنگهای 
روشن و خنک مثل آبی روشن یا انواعی از سفید این خطا 
را در دید خود ایجاد نماییم که دیوارها فاصلة بیشتری از 
ما دارند و در نتیجه فضا را بزرگتر حس کنیم. ضمن اینکه 
این گونه رنگ ها در واقع رنگ های مناسبی برای فضاهایی 
همچون ســرویس بهداشتی نیز هستند. استفاده از این 
تکنیک تنها منحصر به رنگ دیوار نمیباشد بلکه مصالح 
کف و دیگر لوازم از جمله ســینک روشویی، وان حمام ، 
شیر آالت و پرده حمام نیز از این طریق می توانند موثر 
باشند. اگر تمایل به استفاده از رنگ های تند و قوی دارید 

از آنها در عناصر کوچکتر مثل حوله ها استفاده نمایید. 

آینه ها که در بزرگنمایی فضاها جادوگرانی همیشه موثر 
بوده اند در ســرویس های بهداشتی کاربردی همیشگی 
دارند. از آینه ها در بزرگترین انــدازه ای که برای فضای 
شــما مجاز است اســتفاده کنید و ضمنآ از فریم کردن 
آنها هم خود داری کنید تا از حداکثر تاثیر آینه استفاده 
نمایید. استفاده از اکسسوری با رنگ روشن، نمای شفاف 
یا انعکاس دهنده نور هم راه مناســبی است تا حمام و 
دستشــویی بزرگتر دیده شود. وجود ظروف یا حبابهای 

شیشــه ای که درون آنها را با شمع، صدف های دریایی، 
گیاهان خشــک و تیله های شیشه ای رنگی پر کرده اید 
تاآللو نوری بی نظیــری ایجاد کرده، به بزرگ نمایی فضا 
کمک می-کنند. همینطور فرامــوش نکنید که اگر در 
حمام یا دستشویی خود کابینتی دارید بهتر است سطح 
روی آن را تا جاییکه ممکن اســت خلــوت نگهدارید تا 
بازتر دیده شــود و این اصل در مورد کلیة سطوح افقی 
مانند کف نیز صادق است و بهتر است کف را نیز خلوت 
نگاه داشــته و از کمترین میزان اشیاء و تزیینات در این 
سطوح اســتفاده کنید. کابینتی ظریف با رنگ روشن و 
براق با پایه های بلند فلزی مثل استیل هم در مقایسه با 
کابینت های چوبی تیره تناسب بیشتری با سرویس های 

بهداشتی کوچک دارند.
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از اهمییــت نورپردازی نیز غافل نشــوید که افزودن 
چند چراغ توکار ســقفی یا چراغ های اضافة دیواری در 
طرفین آینة دستشــویی تاثیری بسیار در بزرگتر دیده 

شدن این فضا دارد.

اما راه های دیگری نیز وجود دارند که از همین فضای 
موجود بهترین استفاده را برده و در واقع به فضا کتربردی 
خود را افزایش دهید. بهترین راه اســتفاده بهینه از فضا 

سطح دیوارها اســت که با نصب طبقات فلزی و چوبی 
میسر می شــود. بهترین نقطه برای این کار دیوار پشت 
توالت، بخصوص توالت های فرنگی است. در این طبقات 
یا قفسه ها بهتر است اشیاء خوش ظاهری مثل حوله ها 
را بشــکلی زیبا و منظم قرار دهید. اگر قصد استفاده از 
طبقات چوبی را دارید بهتر اســت آنها را برنگ دیوارها 

رنگ آمیزی کنید تا برجسته بنظر نرسند.  

چه چیز بهتر از یک کابینت زیبا 
و شکیل برای فضای زیر سینک 
روشویی می تواند در عین دکوراتیو 
نازیبای  چهره  همزمان  بودن، 
و  از شوینده ها  انبوهی  از  حاصل 
لوازم شستشو را پوشش بدهد. این 
مرده  فضایی  حقیقت  در  بخش 
است که  نصب کابینت آنرا زنده 

و کارا می سازد.  

لوازم تزیینی1
یک دکور خوب زمانی کامل می شــود 
که لوازم تزیینی مناسب به اندازه کافی و 
در جای درســت به محیط اضافه شوند و 
کار را به اصطــالح تکمیل کنند. اهمیت 
اکسسوری از این جهت مورد توجه است 
که آنها بین اجزای درون محیط و مبلمان 
ارتبــاط ایجاد می کنند و بــه نوعی اجزاء 
یک اتاق را بــه یکدیگر متصل می کنند. 
کوسن ها، گلدان ها، تابلوهای روی دیوار یا 
رومیزی ها و دیگر جزئیاتی که در اطراف 
شــما وجود دارد و جنبه کاربردی ندارند 
را می توان اکسسوری نامید. این لوازم در 
نمایان کردن سبک دکور یک مکان بسیار 
موثر هستند. ضمن اینکه این اجزا می توانند 
در فصل های مختلف یا در مناسبت های 
مختلف به راحتی تعویض شده و روحیه ای 

جدید به محیط بدهند.
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نحوه چیدمان این اجزاء دکوراســیون نیز از قواعدی 
پیروی می کنند که دانســتن آنها هم به نحوه استفاده 
از آنهــا کمک می کند و هم نحوه شکســتن این قواعد 
را به ما نشــان می دهند چرا که قواعد طراحی در طول 
تاریخ بارها شکسته شده اند تا به سبکی جدید و نو دست 
یابیم و روشــی نو پیدا شــود. در سبک-های تاریخی و 
کالسیک رسم بر این بوده که لوازم تزیینی مثل چراغ ها 
و شمعدان ها و مجسمه ها بصورت قرینه چیده شوند تا 
انسجام فضا را به نمایش بگذارند. زیبایی این سبک هنوز 
هم غیر قابل انکار است ضمن اینکه باید گفت که چیدمان 
قرینه بخاطر نظم آن بچشم انسان نیز قابل فهم می آید 

با حفظ هارمونی رنگ و فرم انجام شــود زیبایی 
بی نظیــری به این نوع ترکیب بنــدی می-دهد. 
بــه این ترتیب که عناصری در کنار یکدیگر قرار 
می گیرند که از نظر رنگ و متریال یا فرم با یکدیگر 
هماهنگ هســتند و رابطة درستی با یکدیگر را 

به نمایش می گذارند.

در طراحــی مدرن و معاصــر برخالف روش 
پیشین اصراری بر چیدمان اشیا و حتی مبلمان 
بصورت قرینه وجود نــدارد. بلکه ترکیب بندی 
گروهی بیشتر مورد پسند اســت. البته در این 
روش هم باید فرم و رنگ و مواد عناصر تشکیل 
دهنده گروه به یکدیگر شــبیه باشــند. گروه ها 
عموماً سه یا پنج آیتم را در خود جای می دهند، 
اما این یک قانون نیســت و مثالً دو گلدان یک 
رنــگ در اندازه های متفاوت و یا دو قاب عکس 
شبیه بهم نیز می توانند یک گروه موفق دکوری 

را بسازند.

الیه بندی عناصر تزئینی در این روش بســیار 
مهم است. الیه بندی به این ترتیب است که عناصر 
کوچک و بزرگ یا ساده و طرحدار بطور متناوب 
در کنار هم به ترتیبی قرار می گیرند که همه آنها 
دید مناسب خود را داشته باشند. مثال با گروهی از 
کوسن ها کوچک و بزرگ و ساده و طرحدار  روی 
مبل یا گروهی از قاب عکس ها یا شمعدان ها روی 
پیشخوان شومینه می توان الیه بندی لوازم تزیینی 

را به نمایش گذاشت.  
و  کالسیک  دکورهای  در  حتی 
سنتی هم گروه بندی اکسسوری 

جذابیت آنها را بیشتر می کند. 

و پذیرش نظم برای چشــم آسانت ر است. از طرف دیگر 
در بیشتر موارد این چیدمان بصورت خطی است که این 

نظم را قوت بخشیده و جذابیت آنرا چند برابر می کند.

چینش قرینه گاهی بشکل قرینه آینه ای است یعنی 
عناصر دو طرف یک محور مرکزی یا یک عنصر مرکزی 
دقیقا شبیه یکدیگرند و گاه با حفظ وزن بصری عناصری 
مشابه در دو سوی عنصر مرکزی قرار می گیرد به طوریکه 

حس قرینه بودن را حفظ می کند. 

در دکورهای کالسیک تاکید زیادی بر اکسسوری وجود 
دارد و تمایل به خالی گذاشتن فضاها نیست. اگر این روش 
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  اکسسوری آنتیک
از جذاب ترین عناصری دکــوری در زندگی امروزی 
چه در ســبک های کالسیک و چه در سبک های معاصر 
هستند که بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. وجود لوازم 
تزئینــی آنتیک نه تنها با اضافه کــردن رنگ و نقش و 
بافت به دکور محیط غنا می بخشند بلکه به فضا هویت 
می بخشند و اصالت آن را به نمایش می گذارند. بسیاری 
از دکور های معاصر با اســتفاده از اکسسوری یا قطعاتی 
از مبلمان و فرش آنتیک در کنار دکوراســیون امروزی 
خود زیبایی آن را به کمال می رســانند و جذابیت آن را 
چند برابر می کنند. در واقع اصطالح آنتیک به عناصری 
گفته می شود که بیش از صد سال قدمت دارند. اگر چه 
تهیه نمونه های اصل این گونه لوازم ممکن است به دلیل 
قیمت باال برای بسیاری امکان پذیر نباشند، اما روش های 
بسیار حرفه ای و ارزان تری نیز برای آنتیک کردن اشیاء 
و ســطوح  وجود دارد که انجام آنها بــرای عالقمندان 

لذت بخش و نتیجه آن بسیار با ارزش خواهد بود.

آنچه مشکل زا است

حتی با دانستن همة این مطالب ممکن است درمحیط 
زندگی شما مواردی باشد که با اصول گفته شده جور در 
نمی آید و طراحی آن با دشواری همراه است. شومینه ها 
و پنجره ها از جمله مواردی هستند که اگر چه در بیشتر 
موارد باعث زیبایی منزل هستند ولی گاهی نیز به معضلی 
تبدیل می-شوند که ساکنین منازل با آنها دچار مشکل 
می شوند. همینطور طراحی خانه های کوچک هم می تواند 

به دردسری بزرگ برای کاربران آن تبدیل شوند.

این بخش اختصاص دارد به مواردی که در بسیاری از 
منازل تبدیل به دردسری برای ساکنین و حتی طراحان و 
دکوراتورها می شوند. در اینجا سعی خواهد شد که با طرح 

مشکل به نمونه هایی از راه حل های احتمالی بپردازیم.

فضاهای کوچک
در طراحــی فضاهای کوچک در حقیقت اســتفاده از 
دو اســتراتژی می تواند به کمک مصرف کننده بیاید. اول 
اینکه به راهکارهایی بیندیشیم که فضارا از آنچه که هست 
بزرگ تر نشــان دهد بدون اینکه به اندازه فضا اضافه شود. 
این تدابیر را می توان راهکارهای تداعی وسعت سطح نامید. 
اســتراتژی دوم استفاده بهینه از فضای موجود است، که 
می توان آنها را در غالب استفاده از فضاهای مخفی و منفی 

و همچنین کارکرد چندگانة فضاها مورد توجه قرار داد.

 1 . راهکارهای تداعی وسعت سطح
وسعت سطح را در واقع می توان با بکارگیری خالقیت های 
معمــاری مثــل کاهــش مســیرهای عبوری یــا حذف 
تقسیم بندی های داخلی و یکپارچه نشان دادن فضاها افزایش 
داد. هر خانه ای بسته به نوع طراحی و معماری آن از تقسیم 
بندی های خاصی برخوردار اســت که در صورت مواجهه با 
مسئلة کوچکی فضا الویت آنها می تواند مورد بازبینی قرارگیرد 
و در صورت امکان این تقســیم بندی ها رابه حداقل رساند. 
نمونة آشــنای این مورد، ادغام فضاهای نشیمن و پذیرایی 
و طراحی آشــپزخانه های باز است. از طرف دیگر مسیرهای 
عبوری بین ورودی به فضای اصلی یا مسیر عبوری بین اتاق 
خواب ها بهتر اســت محدودتر طراحی شوند یا در خانه های 

خیلی کوچک حذف شوند.
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راه دیگر بکارگیری تمهیداتی است که بصورتی مجازی 
به بزرگنمایی فضا کمک میکنند. مثل اســتفاده صحیح 
از رنــگ ونور و مصالــح. دوره این شــعار که فقط رنگ 
سفیدمناســب خانه های کوچک است به سر رسیده زیرا 
افــراد مایلند که با بکارگیری رنگ به محیط خود هویت 
ببخشــند .  اصوالً ترکیب بندی رنگی تک رنگی1 یعنی 
استفاده ازسایه روشن های یک خانواده رنگی از موفق ترین 
انواع ترکیب بندی رنگ در خانه های کوچک اســت اما 
این الزاما به معنای یک رنگ روشن نیست. می توان سایه 
روشن ها را از میان رنگ های متوسط یا رنگ های نسبتا 
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تیره انتخاب کرد که در این صورت باید نورپردازی قوی تری 
را برای آن درنظر گرفت. هماهنگی رنگ در فضا به روانی 
حرکت چشم در اطراف فضا و یکپارچه بنظر رسیدن آن 
کمک می کند. ترکیب بندی رنگ های مجاور نیز در درجة 
بعدی می تواند مناســب برای فضاهای کوچک باشد چرا 
که رنگ های مجاور بر روی چرخة رنگ نیز از کنتراست 
زیادی برخوردار نیستند وحرکت رنگی پیوسته ای را در 
فضــا ایجاد و حفظ می کنند. الزم به یادآوری اســت که 
رنگ های ســرد،برخالف رنگ های گرم، معموالً فواصل 
دیوارها را از بیشــتر نشان می دهند که خود باعث ایجاد 

جلوه بزرگتری از محیط است. 

نحوه تابش نور به سطوحی مانند دیوارها و سقف نیز 
بســیار مهم است. دیواری که نور بیشتری به آن بتابد و 
روشــن دیده شود به چشم بیننده دورتر می آید. به این 
ترتیب بهتر است نحوه نور پردازی در فضاهای کوچک با 

توجه به این موضوع تعیین شود.

استفاده از مواد و سطوح باز و شفاف بطوریکه نور از آنها 
عبور کند یا  مسیر دید را مسدود نکند، تصور مشاهده وسعت 
بیشتر را ایجاد می کنند. به عنوان مثال میزهای شیشه ای، 
قفسه های شیشه ای یا صندلی هایی با سطح پشتی میله ای 

یا حصیری همگی مسیر دید را باز نگه می دارند. 

نقش آینه ها و دیگر سطوح انعکاس دهنده نور در بزگ تر 
نشــان دادن محیط نیز از دیر باز برای همگان شــناخته 
شده اســت. عالوه بر آینه ها و لوازم شیشه ای، کاشی های 
تزیینی شیشه ای یا صفحات استیل روی دیوار آشپزخانه، 
و حتی اســتفاده از رنگ های براق بــرای دیوارها همگی 

نمونه هایی از کاربرد سطوح انعکاس دهنده نور برای بزرگتر 
نشــان دادن فضا هستند.)توجه داشته باشیدکه رنگهای 

براق معایب دیوار را نیز بیشتر به نمایش می گذارند(.

استفاده از بافت های سبک و صاف، استفاده کمتر از نقش و 
نگارهای شلوغ و درشت و خالصه سادگی بیشتر در طراحی 
و استفاده کمتر از زینت آالت غیر ضروری از راهکارهای مهم 
دیگر در دکور فضاهای کوچک هستند. خودداری ازانسداد 
مسیر نور طبیعی از پنجره ها و کمک به امتداد مسیر دید تا 
محیط خارج، از راه حل های بسیار موثر هستند که به کمک 

یک پرده آرایی سبک و ساده مهیا می شوند. 

  2 . کشف فضاهای منفی و تبدیل 
آنها به فضاهای کارآمد

محدودیت فضا همیشه طراحان و حتی ساکنین یک 
محیط را به پیدا کردن مکان های پنهان قابل اســتفاده، 
وادار کرده اســت بطوری که امروزه عناصر کاربردی که 
از نظــر دکوراتیو هم قابل توجه هســتند برای اینگونه 
موارد ساخته شده است. شکستگی ها و فرورفتگی ها که 
معموالًحاصل عناصر معماری مثل ستونها و شومینه ها یا 
مسیرهای عبور عناصر تاسیساتی هستند بطور ناگزیر در 
فضا حضور دارند که درخانه های کوچک می توان از آنها 
برای گسترش فضا بهره برد. حضور متنوع قفسه بندی ها، 
این معایب را تبدیل به بخش هــای کاربردی و تزیینی 
کرده است. ساخت مبلمان توکار مثل کمدها، دراورها و 
کتابخانه ها، برای بسیاری از این فضاهای منفی راه حلی 

بسیار کارآمد و زیبا هستند.

فضاهای بال اســتفاده زیر مبل ها، میزهــای پذیرایی و 
تختخواب ها، که اصطالحا آنها را فضای منفی می-گویند، در 
خانه های کوچک نباید نادیده گرفته شوند. امروزه طراحی های 
بسیار کاربردی و زیبایی مثل نصب کشوهای عمیق یا طراحی 

صندوقچه ای برای این مبلمان انجام گرفته است. 

کارکرد چندگانة فضا و مبلمان در محیط های کوچک

اصلی ترین اســتراتژی در طراحی خانه های کوچک 
استفاده حداکثراز فضاهای موجود است.کارکرد چندگانة 
فضاهــا و مبلمان بــه این هدف جنبــة عملی و عینی 
می بخشــد. در واقع می توان گفت که انعطاف پذیری در 
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فضاهای کوچک یک گزینه نیست، یک 
اجبار است. انتخاب مبلمان در خانه های 
بر مبنــای کارآمدی و  کوچک عموماً 
تناســب آنها با محیط از نظــر اندازه 
وسبک طراحی صورت می گیرد. بجای 
استفاده از مبلمان هایی که فقط جنبة 
تزیینی دارند یا قطعات قدیمی و آنتیک 
که  بخشــی از فضا را اشغال می کنند، 
بایــد مبلمانــی کــه دارای عملکــرد 
متناسب با فضا و در صورت امکان چند 
عملکردی را انتخاب کرد. میزهای تاشو 
و مبل های تختخوابشــو از نمونه های 
آشــنای این نوع مبلمان هســتند که 
عموماً هماهنگ با سایر عناصر موجود 

در خانه طراحی می شوند. 

دیوارهای متحرک و درهای کشویی از 
جملة دیگر عناصری هستند که در جهت 
اســتفاده چندگانة فضاها بکار می آیند. 
با اســتفاده از آنها می توان فضاهایی با 
کارایی بیشتر برای تمامی عملکردهای 
خانه تامین کرد. به عنوان مثال می توان 
با استفاده از دیواری متحرک یا در ریلی 
فضای اصلی خانــه را درهنگام نیاز به 
بخش های مختلف برای ایجاد فضاهای 

خصوصی تقسیم کرد.
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شومینه ها و رادیاتورها
بدون شک شومینه امروزه بیش از هر زمان دیگری در 
بین مردم محبوبیت دارد. هم برای گرمای مطبوع حاصل 
از آن و هم به خاطر زیبایی و نقش آن در دکوراســیون 
فضا. اگر چه بخش بزرگی از حرارت تولید شده بوسیلة 
شــومینه معموالً از طریق دودکش به هدر می رود و در 
واقع داشتن شــومینه راه مقرون بصرفه و مفیدی برای 
محیط زیســت نیست و با وجودیکه همة کسانی  که در 
منازلشان شــومینه دارند الزاماً از آن استفاده نمی کنند، 
اما بســیاری عقیده دارند که وجود شومینه در منزل به 
طراحی آن تکامل بخشیده و همینطور یک نقطة کانونی 
قوی ایجاد می کند و بــه ارزش ملک می افزاید. به عالوه 
فرصتی برای استفاده از مواد و مصالح متنوع تر مثل سنگ 
و آجر و سفال را در محیط فراهم می کند که به افزایش 
بافت و رنگ و در نتیجه جذابیت محیط منجر می شود. 
شاید شما هم تمایل دارید یک شومینه در منزل داشته 
باشید و یا در بازســازی منزلتان قصد اضافه کردن آنرا 
دارید اما مطمئن نیستید که کدام نوع برای فضای شما و 

بودجه و سلیقة شما مناسب است. 

باوجود گزینه های بیشماری که در این زمینه وجود 
دارنــد اما ابتدا یک ســوال وجود دارد که باید پاســخ 
داده شود: شومینة هیزمی و یا شومینه ای با دیگر منابع 
سوختی دیگر مثل گاز طبیعی یا برق؟ به فواید و مضرات 
هر یک بیندیشید و آنها را در کنار یکدیگر قرار دهید تا 
تصمیم گیری برای شما آسان تر شود. هیچ چیز آرامش 

بخش تر و مطلوب تر از این نیست که پس از خستگی 
کار در یک روز سرد زمستانی در کنار آتش یک شومینة 
هیزمی نشســته و از حرکات موزون شعله های آتش و 
صدای جرقه هــای آن در کنار گرمایش لذت ببرید. اما 
مســائلی از قبیل بوی دود و خاکستر ناشی از سوختن 
چوب، آن را به یک دردســر تبدیل می کند. همچنین 
میزان منو اکســید کربن ناشی از ســوخت ناقص آن 
نگرانی عمده ای اســت ، بعالوه اینکه در شومینه های 
هیزمی تنظیم میزان حرارت دلخواه کار آسانی نیست 
و اگر به هزینه و ســهولت تآمین سوخت هم فکر کنیم 
شاید تصمیم بگیریم که از فکر آن خارج شده به یک راه 

آسان تر و ارزان تر مثل شومینة گازی بیاندیشیم. 

از طرف دیگر، شومینه های گازی هم با همة سهولتی 
که در هنگام استفاده دارند، در حقیقت مصرف کننده گاز 
طبیعی هستند که یک سوخت فسیلی است. می دانید که 
بازســازی سوخت های فسیلی در طبیعت بسیار زمان بر 
و طوالنی اســت. پس باید به نحوه و میزان اســتفاده از 
آن توجه داشت. نوع دیگری از شومینه ها انواع الکتریکی 
آن است که در فضاهای بسیار کوچک هم قابل استفاده 
هستند. اما باز هم مسئلة استفاده از سوخت های فسیلی 
با زمان جایگزینی بســیار باال و قیمت باالی انرژی برق 
است. شاید بد نباشــد که بدانیم انواعی از شومینه های 
برقی وجود دارند که با مصرف الکتریســیته ای به اندازه 
یک المپ معمولــی، بدون اینکه تولیــد حرارت کنند 
تصویری از شــعله های آتش را ایجاد می کنند که دیدن 

آنها در فضای منزل خالی از لطف هم نیست.
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پــس از این مرحله، نوبت به تصمیم گیری در زمینة 
ســبک طراحی شومینه می باشــد. آیا طرفدار سبکی 
کالسیک و سنتی هســتید یا بیشتر طراحی معاصر و 
مدرن را می پســندید. بیاد داشته باشید که شومینه از 
اجزای معماری داخلی اســت که نمی توان مانند رنگ 
اتاق به آســانی آنرا عوض کرد. پــس باید دقت کنید 
که ســبک مورد عالقة خود را بدرستی انتخاب نمایید. 
طبیعتا در این مورد باید به ســبک طراحی خانه توجه 
کرد، مگر اینکه با علــم و آگاهی یک طراحی خاص و 

ترکیبی را در نظر داشته باشید.

برای تزیینات روی پیش بخاری 
از  می توان  شـومینه  نوع  این 
تابلوهای نفیس با قاب های منبت 
یا شمعدان های برنز استفاده کرد. 

نمای روستیک مناسب خانه های 
کوهستانی و ویالهاست و می توان 
آنرا با بکار گرفتن الوارهای چوب 
پیش  به عنوان  نشده  پردازش 
از  یا  ایجاد کرد  بخاری شومینه 
طبیعی  نشده   پردازش  سنگ 

برای نمای آن استفاده کرد. 

از رایج تریــن و زیباتریــن مصالح مورد اســتفاده در 
شومینه می توان ســنگ های گرانیت یا مرمر را نام برد 
که در ســاخت  ســتون ها و ابزارهای رومی نمایی کامال 
کالسیک یا سنتی به فضا می دهند. با استفاده از پالستر 
هم می توان این نوع ابزارهای کالســیک را ایجاد کرد و 

جایگزین مناسبی برای سنگ هستند.   

طرفداران ســبک های مدرن ممکن است بخواهند از 
متریال متفاوتی مثل بتن یا  نمای سیمانی استفاده کرده 
و چهره ای شکیل و ساده و حتی صنعتی به آن بدهند. اما 
امروزه از مواد دیگری مثل فایبر گالس و شیشه هم برای 

قبل از هر چیز به ســایز و مصالح پوشاننده شومینة 
خود نگاهی بیاندازید و ببینید که آیا مناســب سبک و 
سلیقة شما هست یا نه؟ مثالً یک شومینة بزرگ و آجری 
نازیبا نه تنها کمکی به زیبایــی فضا نکرده بلکه فضا را 
نیز بیهوده اشغال کرده است. اگر آن را نامناسب تشخیص 
دادید می توانید به حذف و یا اصالح ســاختار بیرونی آن 
فکر کنید و این را هم بدانید که فقط یک شومینة زیبا و 
مناسب باعث باال رفتن ارزش و کیفیت ساختمان می شود 
و نه هر شــومینه ای. در صورتی که تصمیم به اصالح آن 
گرفتید دوباره به سایز و مصالح پوشاننده ای فکر کنید که 
مناســب زندگی شماست. اگر فضایی کوچک در اختیار 
داریــد، مصالحی انتخاب کنید که شــومینه را ظریف و 
سبک نشان دهد. مثاًل یک پیشخوان گرانیت یا پالستر 
با رنگ روشــن و با فرمی هندسی و ســاده آنرا بمراتب 
ظریف تر می نماید. اگر یک شومینه آجری در چشم شما 
درشت و تیره می نماید می توان با تغییر رنگ آجر دیوار 
این عیب را اصالح کــرد. به این ترتیب که آنرا هم رنگ 
دیوارهای مجاور رنگ آمیــزی کرد، تا نقش آن کم رنگ 

شده و در محیط اطراف خود محو شود. 

امــا عکس ایــن حالت هــم ممکن اســت وجود 
داشته باشد بدین ترتیب که شومینه در موقعیتی قرار 
گرفته که می تواند نقطة تمرکز دکوراسیون فضا باشد 
اما از زیبایی کافی برخوردار نیست. در این صورت می-

توانید با بکارگیری مصالح یا رنگ متفاوت و جذاب به 
همراه نورپردازی مناســب آنرا برجســته  کنید. بطور 
مثال از مصالحی مانند چوب، کاغذ دیواری، سنگ نما 

ایجاد نماهای مدرن و یا معاصر استفاده می شود و بعلت 
انعطاف مناســب آنها قابلیت خوبی برای این منظور از 
خود نشان داده اند. در این نوع طراحی شاید اصآل فضای 
مناسبی برای قرار دادن اکسسوری در اطراف یا بخش 
باالی پیشــخوان آ ن وجود نداشــته باشد که سادگی 

بیشتری را برای این طراحی مدرن خواهد داشت. 

طرفدار هر ســبکی که هستید و هر نوع شومینه ای 
را که انتخاب می کنید در نظر داشته باشــید که وقتی 
چنین عضو دکوراتیو قــوی در اتاقتان دارید در هنگام 
چیدمان آن نمی توانیــد آن را نادیده بگیرید. اگر آن را 
بعنوان نقطة کانونی معرفی می کنید بهتر است بدانید 
که ترکیب بندی وسایل نیز بهتر است بر اساس موقعیت 
آن انجام شود. گاه ممکن است آنرا در مرکزیت چیدمان 
خود قرار دهید و گاه نیز نقش کوچکتری به آن بدهید 

اما معموالً تاثیر آن انکار ناپذیر است.

با همه این محاسن کیست که نداند گاه همین عضو 
زیبا، به دردســری بزرگ بــرای چیدمان منزل تبدیل 
میشود. مثاًل در فضاهای کوچک شومینه فضای زیادی 
را که می توانست به قرار دادن مبلمان یا وسایل ضروری 
دیگر مثل تلویزیون اختصاص پیدا کند اشغال می کند. 
اما در بیشــتر موارد حضور شــومینه بر ترکیب بندی 
داخلی تآثیر گذاشته و مبلمان را بخاطر وجود شومینه 
بترتیبی که مناسب فضا و یا کاربرد ساکنین است نمی 
توان قرار داد، و خالصه اینکه بقول بســیاری شاکیان، 

شومینه دست آنها را در چیدمان داخلی بسته است. 
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عمومًا  که  است  دیواری  آتشدان،  روی  فضای   •
نقاشی،  تابلوهای  اشیاء دکوری مثل  قرار دادن   برای 
شمعدان های زیبا و یا تصاویر فامیلی کاربرد دارد. اما 
در فضاهای کوچک، بمنظور بزرگتر جلوه دادن محیط 
می توان از آینه ها نیز کمک گرفت و متناسب با سبک 

طراحی از این آیتم استفاده کرد.

• شومینه های گوشه از نظر چیدمان جزو سخت ترین 
دادن  قرار  برای  جایی  که  زیرا  هستند.  شومینه ها 
نیز  را  فضایی  ولی  ندارد  وجود  آنها  کنار  در  مبلمان 
اشغال کرده که ممکن بود در چیدمان منزل بکار آید. 
یکی از راهکارهایی که ممکن است کمک کننده باشند 
این است که در صورت امکان روبروی شومینه مبلمان 
گوشه ای L شکل قرار گیرد که یک بازوی آن بسمت 
البته  بازوی دیگر روبروی شومینه که  شومینه بوده و 
نسبت به اتاق زاویه دار خواهد بود. راه پیشنهادی دیگر 
این است که این نقطه را با قرار دادن دو صندلی و یا 
مبل تک نفره به یک محل گفتگوی دو نفره در طرفین 
و  پذیرایی  فضای  واقع  در  و  دهید  اختصاص  شومینه 
در  و  دهید.  قرار  دیگری  مکان  در  را  نشیمن خود  یا 
آخر این مکان می تواند جای مناسبی نیز برای مبلمان 

غذاخوری شما باشد

البته در نظر داشته باشــید که شومینه های گوشه 
یک حســن بزرگ هم دارنــد و آن اینکه فضای مفید 
زیادی را اشــغال نکرده اند و این فضا را برای مصارف 

دیگر آزاد گذاشته اند.

روی آن استفاده کرده یا بوسیله تکنیک هایی همچون 
پتینه و اسپونجینگ آن را از دیگر نقاط متمایز کنید.

موقعیت قرار گیری شومینه ممکن است به ترتیبی 
باشد که نه تنها نمی توان ترکیب بندی اتاق را براساس 
نحــوه قرارگیری آن تنظیم کرد، بلکــه یک مانع نیز 
برای انجــام اینکار بوجود آورد. در این مورد راهنمای 
توزیع مبلمان در اطراف آن می تواند به  ترتیبی باشــد 
کــه آتش  شــومینه را از روبرو یا بــا زاویه 90 درجه 

نظاره کرد. 

 اصــوالً چیدمان هر اتاقی را با قــرار دادن بزرگترین 
قطعة مبلمان شــروع کنید و سپس فضا را برای قطعات 
بعدی ارزیابی نمایید. قرار دادن کاناپه که بزرگترین قطعة 
مبلمان در نشــیمن و پذیرایی است روبرو و یا عمود بر 
شومینه میتواند بهترین حالت چیدمان باشد چرا که در 
هردو حالت آتش شــومینه بخوبی دیده می شود. اما در 
این حالت بهتر اســت که موقعیت عناصر دیگری مانند 
تلویزیون را نیز در نظر گرفت. تلویزیون بهتر اســت در 
فاصله ای مناســب از چشم بیننده قرار داده شود. پس از 
این مرحله می توانید برای قطعات کوچک تر تصمیم گیری 
کنید و به ترتیب اندازه آنها شروع به چیدمان نمایید. در 
این مرحله حتماً به الگوی رفت و آمد درســت و راحتی 
اســتفاده و چرخش دور مبلمان توجه نمایید. این را هم 
بدانید که حتماً الزم نیســت یک ست کامل را در یک 
اتاق جای دهید و تمامی وسایلی که قبل از تغییرات در 
یک اتاق بوده اند به آن باز گردانید. گاهی ممکن اســت 
مجبور شــوید برخی از آنهــا را حذف کنید یا بر عکس 

مجبور شوید برای پر کردن فضا از وسایل اتاق های دیگر 
استفاده نمایید. 

ســپس به جاگیر کردن میزهای الزم در بین مبل ها 
پرداخته و در آخر نیز، پس از قرار دادن آخرین قطعه به 
لوازم و خرده ریز تزیینی متناسب با کلیت فضا بپردازید. 

اما همیشــه کار به همین آســانی پیش نمی رود و 
محدودیت فضا و کاربرد آن ممکن است این روند را به 
ســمت دیگری پیش ببرد. پیشنهادات زیر برای موارد 

احتمالی ممکن است کارگشا باشد:

• ایده قرار دادن تلویزیون LCD بر روی دیوار شومینه 
اگر  دارد.  فراوان  و مخالفان  موافقان  ایده ای است که 
به  جدی  آسیب  باعث  تماشا  بهنگام  تلویزیون  ارتفاع 
به  شومینه  گرمایش  اگر  و  نشود  بینندگان  سالمت 
استفاده  و  کاربردی  ایده  یک  نزند  صدمه  تلویزیون 
باید  نیز  آن  طراحی  جنبة  از  اما  است.  فضا  از  مفید 
دقت داشت که این دو عنصر یعنی تلویزیون و شومینه 
از زیبایی یکسانی برخوردارند و در این زمینه در چشم 
مقابله  این  در  و  پرداخت  خواهند  رقابت  به  بیننده 

بیننده را خسته خواهند نمود.

هم  که  است  نقاطی  از  شومینه  طرفین  فرورفتگی   •
قابلیت  هم  و  نماید  دچار مشکل  را  چیدمان  می تواند 
این  در  مبلمان  قرار دادن  دارد.  مفیدی  استفاده های 
عمآل  و  نباشد  کاربردی  چندان  است  ممکن  فضاها 
از بهترین  بنابر این یکی  نقطه ای قابل نشستن نباشد. 
استفاده ها برای این نقطه قرار دادن کمدها، بوفه ها و 
یا طبقه بندی آنها بعنوان کتابخانه و یا قفسه ای برای 

ظروف و عناصر دکوری است. 
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پنجره های نامتعارف
 پنجره هــا اگر چه در ابتدا به منظــور تهویة هوا و ورود 
نور بوجود آمده اند اما امروزه این مسئله انکار ناپذیر است 
که این عناصر معماری نقش مهمی در دکوراسیون منازل 
ما دارند و پوشــاندن یا نپوشاندن آنها تا حد زیادی مسیر 

طراحی ما را تحت تاثیر قرار می دهد. اما بسیار پیش می 
آید که در برخی ساختمان ها این پنجره ها نه تنها کمکی 
به زیبایی فضای درونی نمی کنند بلکه  اصوالً مانعی برای 
انجام کارها هستند. شــکل های غیر معمول، اندازه های 
نامناسب و موقعیت قرار گیری آنها از مشکالتی است که 
این دوستان قدیمی برای اتاق های ما ایجاد می کنند. در 
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تغییر ســبک فضا یــا مبلمان 
)کالسیک/ مدرن(

 انسان موجودی تنوع طلب و زیباپسند است و هر از چند 
گاهی نیاز به تغییر و تحول در محیط اطراف احساس می کند. 
بسیاری افراد نیز در طی این تغییر و تحوالت تمایل دارند که 
سبک های متفاوتی را برای ایجاد تنوع در اطراف خود تجربه 
کنند. همة ما می دانیم اینکار نیاز به بودجه و تالش فراوانی 

دارد تا سبک دکور تغییر کند. پس چه می توان کرد؟

شــاید بتوان گفت که در این زمینه خوش شــانس 
هســتیم زیرا در عصری زندگی می کنیم که دکورهای 
تلفیقی طرفــداران زیادی دارد و میتــوان با تغییراتی 
مختصر به سبکی که تمایل داریم نزدیک شویم. با نگاهی 

دقیق به اطراف و با داشــتن آگاهی الزم از سبکی که به 
آن تمایل داریم درخواهیم یافت که با تغییراتی چند در 
وسایل و فضای موجود و نیز با کم و زیاد کردن چند آیتم 
مختصر، می توان حال و هوای جدیدی بوجود آورد بدون 
اینکه هزینة سرسام آوری را متحمل شویم.  بسیاری از 
اینکه سبک کالسیک فضا و مبلمان آنها دیگر برایشان 
جذابیت ندارد و سبکی جدیدتر و جوان تر می خواهند یا 
اینکه از زیادی تزیینات محیط خســته شده اند. گروهی 
نیز از خلوتی و گاه ســردی محیط در دکورهای مدرن 
شکایت دارند و نمایی گرم تر و باهویت می خواهند.البته 
این جابجایی ها در صورتی امکان پذیر اســت که شما در 
آخرین نقطة دو قطب نباشــید، بدیــن معنا که در هر 

سبکی که هستید در آن افراط نکرده باشید. 

یک طراحی خوب گاهی از این مشــکالت بعنوان ویژگی 
برای دکوراســیون استفاده می شود و گاهی نیز سعی در 
اصــالح آن، به لحاظ بصری می شــود و زمانی که امکان 
هیچیک از آنها نباشد تالش می شود با تمهیداتی نقش آنرا 
کم رنــگ کرده و از مرکز توجه خارج نمود تا این نازیبایی 

کمترین آسیب را به دکور محیط بزند.

پنجره های با قاب هاللی از جمله پنجره هایی هستند 
کــه اگر چه بخودی خود جزو نماهایی هســتند که اتاق 
را زیبا می نمایند، اما پرده آرایی آنها همیشــه کار آسانی 
نیست و با سبک های مختلف دکوراسیون به سختی جور 
می شــود.برخی هالل آنرا محلی برای نمایاندن تزیینات 
بیشتر و قابل توجه نمودن بیشتر پنجره می کنند و برخی 
با نصب پرده از باالی هالل و پوشاندن بخش زیادی از آن، 
حالت هاللی آن را تقریباً از می پوشانند. برخی نیز با بکار 
بردن خالقیت و با استفاده از هنرهای دستی مثل نقاشی 
روی شیشــه )ویترای( این بخــش را به یک تابلو هنری 
تبدیل می کنند. امروزه شــیدها و کرکره ها نیز به کمک 
صاحبان این منازل آمده و کســانی که تمایل به داشتن 
فضایی  نسبتاً ســاده و  کاربردی دارنداز این نوع پوشش 
پنجره استقبال خوبی کرده اند. و البته بسیاری از طرفداران 
ســبک های مدرن و معاصر نیز خود پنجره و منظره آنرا 
زیبا می دانند و حاضر به پوشاندن آن نیستند. یک راه حل 
میانه هم این است که بخش هاللی پنجره را بدون پوشش 
گذاشته و پرده آرایی را کمی پائین تر و از بخش صاف آن 
شــروع کنیم تا هم زیبایی این نوع پنجره از بین نبریم و 

هم بتوانیم یک پرده آرایی زیبا و مقبول را داشته باشیم. 

ســایز پنجره ها نیز از مسائلی است که بسیاری دست 
به گریبان آن بوده و عدم تناسب آن با فضا برایشان دردسر 
ساز می شود. پوشش پنجره ها تا حد زیادی در رفع این 
عیب می تواند موثر باشــد به این ترتیب که پنجره های 
کوتاه و کوچک را با گسترش دادن پرده و پیشروی آن بر 
روی دیوار بسمت طرفین پنجره و حتی به سمت سقف 
می تواند از نظر دیداری پنجره ای بزرگ را در پشت پرده 
به نمایش بگذارد. بالعکس برای پنجره های خیلی بزرگ 
بهتر است که از کادر پنجره فراتر نرفته و حتی پرده های 
کناری را نیز در داخل کادر جاگیر کرد تا از وســعت آن 

کاسته شود.

سقف شیب دار
سقف های شــیب دار اگرچه به ارتفاع فضا می افزایند 
و محیط را زیباتر می کنند امــا در رنگ آمیزی و ایجاد 
تناســب با بقیه فضا ممکن است مشــکل ساز باشند. 
اصوال شکســتگی ها باعث افزایــش خطوط و بخصوص 
خطوط مورب در فضا می شــود. چنین شرایطی ممکن 
است به آشــفتگی محیط منجرشود. در چنین مواردی 
بهتر اســت این شکستگی ها را در نظر برجسته نکنیم و 
یــا بیانی دیگر اهمیت را از روی آن برداشــته و از جلوه 
کردن آن جلوگیری شود. اگر سقف ها هم رنگ با دیوارها 
رنگ آمیزی شوند به این هدف نزدیک تر شده در حقیقت 
ســقف را در محیط اطرافش محو می شود. در اینصورت 
اســتفاده از یک رنگ روشن و یا متوسط مناسب است و 

محیط را خیلی تیره و تار نخواهد کرد. 
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را مختصر  پرده  متعدد  الیه های 
کرده و واالن ها و یا گوشواره های 
را  ریشه ها  و  یراق ها  با  همراه 
حذف کرده و به یک یا دو الیه 
بطور  کمتر  چین  میزان  با  پرده 
ساده در فضای پنجره تان بسنده 

کنید.

اگر فضا و مبلمان کالسیک دارید و تمایل به مدرن کردن آن دارید: گچبری 
دیوارها را با ابزارهای ســاده و قرنیزهای ساده جایگزین کنید برای دیوارها 
رنگ های مالیم و یا خنثی بکار ببرید و از رنگ های درخشــان و تند برای 
عناصر تزیینی و کوچکتر استفاده کنید. اگر از کاغذ دیواری استفاده می کنید 
می-توانید از یک رنگ تند و زیبا مانند بنفش و یا سبز کاهویی برای بخشی 
از اتاق و برخی از دیوارها که مورد توجه هستند از انواع طرحدار هندسی یا 
گلدار درشت استفاده نمایید. لوسترها را کم شاخه  یا بشقابی و حبابی شکل 
انتخاب کنید. اگر امکان ساخت و ساز دارید می توانید بجای آنها از چراغ های 
توکار سقفی به عنوان نور عمومی استفاده کنید. رنگ چوب مبلمان خود را 
از تون متوســط مانند گردویی و یا فندقی به رنگ بسیار روشن مثل کرم 
طوسی یا رنگ بسیار تیره مثل ونگه و یا دودی تغییر دهید. در این صورت 
می توانید از رنگ های متضاد آنها برای پارچة روکش مبل ها استفاده کنید. 
سعی کنید پارچه ها ساده و کم نقش انتخاب شوند. حتی می توانید از چرم 
بجای پارچه به عنوان روکش در برخی موارد اســتفاده کنید. اصرار نداشته 
باشید که همة مبلمان خود را با یک رنگ و پارچه پوشش دهید. می توانید 
با حفظ هماهنگی از رنگ های هارمونیک برای آنها استفاده کنید. بطور مثال 
می توانید روکش کاناپه را از یک پارچة  نسبتاً ساده انتخاب کرده و صندلی ها 
را از رنگی متناسب با آن یا متضاد یا طرحدار انتخاب کنید. یکی دو قطعه از 
مبلمان خود را با انواع مدرن تر تعویض کنید. و میزهای پذیرایی قدیمی خود 
را با انواع مدرن تعویض کنید تا ترکیبی زیبا ایجاد کنید. از اکسسوری مدرن 
برای تزیین اتاقتان استفاده کنید و با بکارگیری خالقیت آنها را بطور نامتقارن 
در دکور خود بچینید این اکسسوری می توانند از جنس کروم یا استیل باشند 

تا درخششی که مناسب سبک های امروزی است را به محیط بدهند.  

از چیدمان گروهی اشیاء تزیینی بجای چیدمان خطی استفاده کنید و در 
بین گروه ها فضاهای خالی را به نمایش بگذارید تا خلوتی آن بچشم بیاید که 
خلوتی از ویژگی های این سبک است. قاب های نقاشی  و تصاویر خانوادگی 

را انواع جدید و ساده با تونهای روشن یا تیره چوب و حاشیه های پهن 
را در دستور کار خود قرار دهید. کارهای هنری خودتان را نیز می توانید 

بهمین ترتیب قاب کنید.

اگر فضایی و مبلمان مدرن دارید که تمایل به کالســیک کردن آن 
دارید: بر روی دیوارها از ابزارها و گچبری اســتفاده کرده و یا در صورت 
تمایل می توانید نیمة پایینی دیوار را با پوشش ها و ابزار چوبی یا مشابه 
آنها بپوشانید و نیمة باالیی را با رنگ هایی متوسط و مالیم نقاشی کرده یا 
کاغذ دیواری کنید. آنتیک سازی دیوارها و یا دیگر سطوح مثل مبلمان یا 
لوازم تزیینی با استفاده از تکنیک های نقاشی مانند پتینه و یا استنسیل نیز 
بسیار مناسب است. چراغ های ریلی و خطی را با لوسترهای گرد یا شاخه ای 
عــوض کرده و از انواع دیواری آنهــا در روی دیوارهای مهم خود در کنار 
کارهای هنری استفاده کنید. اگر طرفدار نقاشی های  کالسیک نیستید 
می توانید تصویرهای عکاســی شده افراد یا مناظر و یا حتی مجموعه ای 
از عکس های خانوادگی را بصورت ســیاه و ســفید یا با استفاده از تعداد 
محــدودی رنگ را با قاب هایی چوبی فریم کرده و به دیوار اتاق تان آویزان 
کنید تا اصالت بیشتری به فضایتان بدهید. رنگ مبلمان خود را با تون های 
متوســط چوب نقاشــی کنید اگر می توانید یک کاناپه چوب و پارچه ای 
خریداری کرده و در کنار مبل های تکی مدرن خود قرار دهید.اگر ترجیح 
میدهید کاناپة خود را نگهدارید، بد نیست که دو تا صندلی و یا مبل تکی 
کالســیک تهیه و در طرفین کاناپة خود قرار دهید. پارچه هایی ساده یا 
طرحدار با رنگ های قرمز و زرد یا سبز برای مبلمان خود و یا بخشی از آنها 
انتخاب کرده و از فرش و قالیچه در زیر مبلمان خود استفاده کنید تا گرمای 
بیشتری به محیط بدهد. چیدمان متقارن، نمای کالسیک و رسمی به دکور 
شما می دهد. حضور اکسسوری با رنگ های درخشان و متالیک این حس 
را تقویت کرده و با اضافه کردن یک واالن ظریف به پرده آرایی خود آن را 

کامل کرده و از محیطی خانگی تر لذت خواهید برد.
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ســبک های دکوراســیون و مبلمان در طول قرن ها تغییرات زیــادی کرده اند. برخی 
تغییرات از درون کاخ ها و منازل بزرگ اشرافی آغاز گشته و ایده برخی دیگر از سبک ها 
از میان اهالی بومی یک روستا یا شهری کوچک به میان فضاهای داخلی راه پیدا کرده اند.

گروهی از طراحان و سازندگان، مبلمان گذشته را منبع الهام خود قرار داده اند و گروهی 
دیگر به آینده نگاه کرده اند،و رویاهای خود را از پیکر بیجان چوب و فلز و شیشه و پشم 
و دیگر مواد به دنیای واقعی آوردند. با همه تفاوتی که در روش کار آنها دیده می شــود، 
همــه آنها با اســتفاده از ابزارهــای طراحی مانند خط و رنگ و بافــت و رعایت اصولی 
همچون تعادل و تناسب شاهکارهای عصر خود را خلق کرده اند. نام این افراد و طراحی 
آنها ماندگار شــده زیرا آنها شجاعت این را  داشــته اند تا خارج از چارچوب های مرسوم 
و رایج حرکت کنند. بســیاری از آثار آنها در زمان خود خارج از عرف، ناآشــنا یا حتی نا 
معقول بنظر می رســید، اما اگر این سرکشــی ها نبود تحوالت و نوآوری ها هرگز میسر 
نمی شد. همه افراد مانند یکدیگر نیستند، برخی محتاط بوده و تغییرات بدون ریسک را 
می پسندند و گروهی دیگر دست به ابتکاراتی می زنند که ممکن است راه  های تازه ای را 

باز کرده و به ایجاد سبک های نو بیانجامد.

کارهای موفقی که تا زمان حال طرفداران خود را حفظ کرده اند نتیجه یک طراحی دقیق 
و ارگونومیک در کنار جنبه هنری آن است که توانسته اند در طول سال ها و دهه ها و حتی 

قرن ها همچنان جای خود را در فضای کار و زندگی ما حفظ کنند. 

اگرچه برای مباحثی که براســاس خالقیت هستند نمی توان پایانی متصور شد، اما در 
این نقطه شما که خواننده این مجموعه بوده اید، مهارت های جدیدی را بدست آورده اید 
و نگرش جدیدی نســبت به موضوعات پیرامون خود اعم از فضاها و اشــیا و لوازم پیدا 
کرده اید. ابزار خود را که رنگ و نور و بافت و ... هستند، شناخته اید و نحوه استفاده از آنها 
را بــا توجه به اصولی مانند تعادل و تاکید درک کرده  اید و آماده بکارگیری آموخته های 
خود هســتید. اما بکارگیری همه این  آموخته ها یک فرآیند مکانیکی و ماشینی نیست، 
بلکه عالیق درونی انسان است که نیروی محرک این کار بوده و راه بر را با استفاده از همه 

این یافته های کاربردی هدایت می کنند.

 ما نسل خوش اقبالی هستیم که در عصر تکنولوژی و تولید انبوه زندگی می کنیم و تهیه 
مبلمان و لوازم تزیینی با هر بودجه  و سبک و سلیقه ای کم و بیش امکان پذیر است و مانند 
قرن های گذشته ، تولید مبلمان و تزیینات، در  انحصار قصر نشینان و اقشار خاص نیست. 
حال که این امکان فراهم اســت می-توانیم با بکارگیری اصول علمی دکوراسیون، فضایی 
کاربردی، زیبا و متناســب با سلیقه شــخصی فراهم کنیم و در جهت بهتر شدن کیفیت 

زندگی خود حرکت کنیم.
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