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Pirooz Ashoori  - Kasra Talebian

»فـــروشگاه«، نخســتین کتــاب از مجموعه کتب 
طراحی داخلی اســت که در آن نمونه های متنوعی از انواع 
فروشگاههای خرد و کالن در فاصله زمانی سال های 1998 
تا 2012 میالدی معرفی شده اند. در این کتاب ضمن توضیح 
اصول و مبانی اولیه طراحی فضاهای تجاری، بیش از پنجاه 
نمونه فروشگاه معرفی شده که می تواند راهنمای طراحان و 

دانشجویان معماری و طراحی داخلی باشد.

Pirooz Ashoori  - Kasra Talebian

 »مجموعه کتب طراحـی داخـلی«، مجموعه ای است که در آن صرفًا 
به طراحی داخلی پرداخته شده و سعی گردیده تا با تفکیک و معرفی آثار موفق 
گامی متفاوت در عرصه کتب تخصصی طراحی داخلی برداشتهشــود. کنار هم 
قرارگرفتن نمونه های شــاخص از یک کاربری ـ نظیر فروشگاه، خانه یا دفاتر 
کارـ در قالب یک کتاب، این امکان را ایجادخواهد کرد تا خوانندگان عالوه بر 
آشنایی و مقایسه آثار مشابه، بتوانند سیر تحوالت سبک ها و گرایش های طراحی 
داخلیِ ویژه آن کاربری را پیگیری کنند. در بخش نخست از کتب این مجموعه 
نیز به اصول و مبانی طراحی داخلی موضوع هر کتاب پرداخته شــده اســت.

»رستوران«، دومین کتاب از مجموعه کتب طراحی داخلی است که 
در آن نمونه های متنوعی از انواع رستوران ها در فاصله زمانی سال های 2006 
تا 2013 میالدی معرفی شــده اند. پروژه های این کتــاب در بازهای طوالنی 
و از میــان تمامی منابع معتبــر نظیر کتب، مجالت و ســایتهای اینترنتی 
گردآوریشــده و بدین ترتیب سعی شده اســت تا ضمن پرداختن به اصول و 
مبانی کلی طراحی داخلی رستوران ها و بررسی انواع این کاربری در فرهنگها 
و نقاط مختلف جغرافیایی، شاخص ترین نمونه های طراحی داخلی رستوران که 

در سالهای اخیر نظر صاحب نظران را به خود جلب کرده اند معرفی شوند.
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ــودمند باشد، مطالعه  ــجويان و فعاالن در عرصه طراحی داخلی س آنچه بیش از هرچیز می تواند برای دانش
ــبک ها و گرايش های روز، رنگ ها، مصالح جديد و  ــت که آنان را در جريان س و ورقزدن مجالت و کتبی اس
ــمگیر دانشجويان رشته طراحی داخلی،  خالقیتهای نوآوران در ديگر نقاط جهان بگذارد. جدا از افزايش چش
بسیاری از فعاالن در اين عرصه عالقه مندانی هستند که سابقه آموزش آکادمیک در اين گرايش ندارند. منابعی 
به روز و جامع می توانند برای هر دو گروه آموزنده و ايده بخش باشند. متاسفانه با وجود انتشار کتب و مجالت 
گوناگون در اين زمینه به دلیل عدم انسجام و نظم الزم با کمبود منابعی مواجه هستیم که از لحاظ کیفیت محتوايی 

و انتخاب آثار و همچنین از لحاظ کیفیت چاپ در سطحی مورد قبول ارائه شوند.
»انتشارات كتابكده كسری«، پس از استقبال مخاطبین از »مجموعه کتب عملکردهای معماری«، که تاکنون 
ــار مجموعه ای مشابه و با همان  ــت، مصمم به انتش ــده اس ــر و بارها تجديد چاپ ش تعداد نه جلد از آن منتش

استانداردهای کیفی در زمینه طراحی داخلی است که کتاب حاضر نخستین کتاب از اين مجموعه می باشد.
ــت که در آن صرفاً به طراحی داخلی پرداخته شده و  »مجموعه كتب طراحـی داخـلی« مجموعه ای اس
سعی گرديده تا با تفکیک و معرفی آثار موفق گامی متفاوت در عرصه کتب تخصصی طراحی داخلی برداشتهشود. 
کنار هم قرارگرفتن نمونه های شاخص از يک کاربریـ  نظیر فروشگاه، خانه يا دفاتر کارـ در قالب يک کتاب، 
اين امکان را ايجادخواهد کرد تا خوانندگان عالوه بر آشنايی و مقايسه آثار مشابه، بتوانند سیر تحوالت سبک ها 

و گرايش های طراحی داخلی در آن کاربری را پیگیری کنند. 
ــد؛ در بخش اول ضمن معرفی نیازها و ويژگیهای  ــامل دو بخش میباش هر کتاب از اين مجموعه ش
کاربری انتخاب شده، توضیحاتی کلی در خصوص »اصول و مبانی طراحی فضای داخلی« مطرح شده است. 
در بخش دوم از هر کتاب نزديک به پنجاه نمونه موفق از سرتاسر جهان انتخاب و تا جای امکان به طورکامل 
ــخصات اولیه و معرفی طراحان، شامل تصاوير و توضیحاتی است که  ــده اند. هر پروژه عالوه بر مش معرفی ش
در آن به ويژگی های طراحی داخلی پروژه پرداخته شده. همچنین در صورت لزوم مدارک فنی نظیر جزئیات، 
اسکیس ها و پالن ها نیز در اين بخش گنجانده شده است. ترتیب معرفی آثار بر اساس زمان طراحی است که 
اين چیدمان امکان مقايسه گرايشات طراحی داخلی و تغییرات آن در طول زمان را ممکنمی سازد. مالک انتخاب 
پروژه ها، معرفی راهکارها و ايدههای نو در هر عملکرد بوده و در اين بخش سعی گرديده تا از تصاوير و مدارک 

با کیفیت باال استفاده شود. 
ــت که در آن نمونه های متنوعی از انواع  ــتوران«، دومین کتاب از مجموعه کتب طراحی داخلی اس »رس
رستوران ها و فست فودها در فاصله زمانی سال های 2006 تا 2013 میالدی معرفی شده اند. تنوع و گوناگونی 
در انواع فضاهای عرضه غذا و نوشیدنی ما را بر اين داشت تا در اين کتاب نمونه هايی با کاربری های مختلف 
و از کشورهای گوناگون معرفی شوند. پروژه های اين کتاب در بازهای طوالنی و از میان تمامی منابع معتبر نظیر 
کتب، مجالت و سايتهای اينترنتی گردآوری شده و بدين ترتیب سعی شده است تا شاخص ترين نمونههای 

طراحی داخلی رستوران که در سال های اخیر نظر صاحب نظران را به خود جلب کرده اند معرفی شوند. 
ــتقبال مخاطبین قرار گرفته و راهنمايی مناسب جهت  ــت دومین کتاب از اين مجموعه نیز مورد اس امید اس
استفاده متخصصین، دانشجويان وخصوصاً فعاالن حرفه ای در عرصه طراحی داخلی باشد و ايشان نیز با ارسال 
نظرات و انتقادات خود ما را در بهبود کمی و کیفی کتبی که از اين مجموعه در دست انتشاراست ياری رسانند.
انتشارات کتابکده کسری
بهار 1392
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فهــرست:
مــقدمـه 

   بخش اول: اصول و مبانی در طراحی داخلی رستوران

          

   بخش دوم: معرفی نمونه های طراحی داخلی رستوران
1ـ رستـوران تُـری تُـری/ دفـتر معـماری ُرجکايند 
2012  /  Tori Tori Restaurant  / Rojkind Architects 

2ـ رستوران توئنتی فايوالسک/ دفتر معماری سی.اس.اس  
 2011 / Twenty Five Lusk / CCS Architecture 

3ـ رستـوران متغیـر »وات هپنـز ون«/ گروه طراحی متريـکس 
 2011 / What Happens When Restaurant/ Metrics Design

4ـ رستـوران تسـوجیتـا / گروه معمــاری  سییت   
2011 / Tsujita Restaurant / Seeet Co. 

5ـ رستـوران پیـو پیـو/ سپـاستین مـارسیـکال 
2010 / Pio - Pio Restaurant / Sepastian Marsical 

6ـ رستـوران موجو آی/ استوديو طراحی موکسی 
2010 / Mojo I Restaurant / Moxie Design

7 ـ رستـوران ژاردين دو جید/ مهندسین مشاور پال ديزاين 
2010 / Jardin De Jade Restaurant / Pal Design Consultants

8ـ رستـوران تـامی هیـلفیگر/ مارک پروسمان 
2009 /  Tommy Hilfiger / Marc Prosman

9ـ هايكـو سوشی/ گروه طراحـان ايمجین نیتیو  
2009 / Haiku Sushi / Imagine Native Ltd.

10ـ رستـوران ايــكس/ دفـترمـعماری212 
 2009 / X Restaurant / 212 Architecture Design

11ـ رستـوران شركت فراری/ آئداس ويسکونتی  
2009 / Ferrari Restaurant /Aedas Visconti

12ـ رستـوران او. سی. اِی/ دفتر معماری انتاسیس  
2009 / Oca Restaurant / Entasis Arquitectos

ــی / توجه به حواس  ــیدنی / توقعات فضاي ــواع فضاهای صرف غذا و نوش ان
ــتوران /  تصوير ذهنی، خاطره و تجربه فضايی  پنجگانه در طراحی داخلی رس
ــش و جايگاه فرهنگیـ  اجتماعی  ــت در طراحی داخلی /  نق ــان و حرک / زم
ــتوران / جهانی شدن و تاثیرات آن بر عادات غذايی /  موقعیت جغرافیايی  رس
و مهاجرت / موقعیت رستوران در شهر/ قابلیت نامیده شدن/ طراحی جزيیات 
ــله مراتب / نور طبیعی و نورپردازی مصنوعی / بافت /   ــیم بندی و سلس / تقس
اهمیت طراحی سقف / ستون؛ موهبت يا مصیبت / ابعاد و استانداردهای داخلی
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13ـ رستـوران كِـیـو/کــوئیچـی تــاکادا 
2009 / Cave Restaurant / Koichi Takada 

14ـ رستـوران يـوآن/ معمـاران نوتـا + معمـاران ايـنجینیرز 
2009 / Yuwan Restaurant / Nota Architects + Engineers

ـوران كاندوئیت / سايتوويتس، تسه و ويندر  15ـ رست
2008 / Conduit Restaurant / Saitowits, Tse, Winder

16ـ رستـوران چـی سینـگ/ تـیلو ريـچ وتـران هـوی تونگ  
2008/Chi Sing Restaurant / Thilo Reich-Tran Huy Thong

17ـ رستـوران خانه درختی/ پسفیک انوايرونمنت 
2008  / Yellow Tree House  / Pacific Environment

ــانگهـای لـن/ گـیلس و بــويسر  18ـ ش
2008/Shanghai Lan / Gilles & Boissier

19ـ بـار هــوم هـاوس/ زاهــا حديــد 
 2008  / Home House Bar /Zaha Hadid

20ـ رستـوران بنكیـو/ نادر تهرانی و مونیکا پـونس 
 2008 / Banq / Nader Tehrani & Monica Ponce

21ـ بـار كـريستال / کاتريـن اولینـا 
2008 / Cristal Bar / Katrin Olina

22ـ رستـوران كمپس/ بارکو و اليبینگـر 
2008 / Campus / Barkow Leibinger

23ـ رستـوران آسیايـی بِـی/ دفتـرمعماری »ان.اچ.دی.آر.او« 
2008 / Bei-Asian Restaurant / Neri&Hu-Nhdro

ـ  كافه بار / دفتر طراحی نکست لِوِل  24
2008 / Cafebar / Next Level

25ـ مجیـک كـافه/ کريـم رشیــد 
 2007 / Majik Cafe / Karim Rashid

26ـ رستــوران فــاوچن/ کــريستیـن بیکـر 
2007/ Fauchon Restaurant / Christian Biecher

27ـ  رستوران ال جاپنیز/ دفترمعماری ديامترو 
2007/ El Japonez /Diametro Arquitectos

28ـ استیک هاوس/ دفتر معمـاری گـرافت 
2007 /Steak House / Graft Architects

29ـ رستــوران آن آن/ هوسويا اسکائفـر  
2007/An An Restaurant / Hosoya Schaefer

30ـ رستوران آلین دوكاس/ جوئن مـانکو 
2007 / Alain Ducasse / Jouin Manku

31ـ رستـوران ساكنــوهـانا / کنگـو کوما 
2007 / Sakenohana /Kengo Kuma



32ـ رستـوران آكـوادولـزا / سیـمونه میـچلی 
2007 /  Acquadulza Restaurant /  Simone Micheli

33ـ رستـوران زوری / دفتـر مـون ديـزاين 
2007 / Zuri Restaurant  / Moon Design

34ـ رستوران پیكاک دينر كالب/ اولسن لیکفورس 
2007 / Peacock Dinner Club / Olsson Lyckefors

35ـ رستـوران اولیـوومـار/ پـی يرلـوئیجـی پـیو 
2007/Olivomare Restaurant /Pierluigi Piu

36ـ رستـوران بـلو فـراگ/ دفـتر مـعماری سـری  
 2007 / Blue Frog Restaurant  / Serie Architects 

37ـ رستـوران و بـار موكوتـو/ آيـزای وينفـلد 
2007 / Mocoto Bar & Restaurant / Isay Weinfeld

38ـ رستـوران پیتــر/ يابـو و پـوشلبـرگ 
2007 / Peter Restaurant / Yabu Pushelberg

39ـ رستـوران واتـر/ کیت يـانگ 
2007 / Water Bar / Cate Young

40ـ رستوران نیشیمورا / ويلیام لین و جويی وان  
2007 / Nishimura Restaurant /  William lim

41ـ رستوران پینک بارـ  مركز ژرژ پمپیدو/ جاکوب و مک فلیر  
2006 / Pink Bar ـ  George Pumpido / Jacob + Macfarlane

42ـ كالب ناكــس/ دفتـر متـرو آرکیتتــرا 
 2006 / L2o Restaurant / Metro Arquitetura 

43ـ رسـتوران اومیـدو / کريستینا اونیلـ   دفتر معماری آوروکو  
2006 / Omido Restaurant / Kristina O’neal - Avroko

44ـ رستـوران جـینجربـوی / النبـرگ و فـريزر 
2006 / Gingerboy Restaurant / Elenberg Fraser

45ـ رستـوران آمـوريو/ دفترمعماری تیدی 
2006 / Amorio Restaurant / Tidy Architects

ـ  رستوران ايوو/ استوديو طراحی جی.سی.ای   46
2006 / Evo Restaurant / GCA Architects
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ــت. برداشت و پیشینه فکری و  ــب از میان انبوهی از راه حل ها اس »طراحی«، فرآيند يافتن راه حل مناس
ــت که وی را به انتخاب يکی از اين راه حل ها وا می دارد. و اين  تجربی طراح از جهان پیرامون عاملی اس
ــترکات يک جامعه يا گروهی از جامعه رشد می کند.  ــت چرا که با تکیه بر وجه مش زيبايی هنر طراحی اس
ــاس شده، به همین دلیل  ــت که احس به تعبیر ديگر طراحی يک راه حل برای رفع يک نقص يا کمبودی اس
است که تجربه و شناخت دقیق از بستر طرح همواره راه گشا بوده و طراح را به سمت خلق اثری ماندگار 
ــوق می دهد. در اين میان طراحی داخلی به عنوان زيرمجموعه ای از طراحی، نه تنها فارغ از اقتضاعات  س
بستر طرح نمیباشد بلکه رابطه تنگاتنگی با آداب و رسوم، عادات و رفتار مخاطب و به طور کلی با شیوه 

معیشتی مخاطب خود دارد. 
از ديدگاه جامعه شناسی اصوال رونق صنعت و هنر طراحی داخلی مسکن در يک شهر يا منطقه، حکايت 
ــدن فضای داخلی می انجامد چرا که خانه  ــهری دارد. اين امر به پر کار و پر اتفاق ش از درونگرايی جامعه ش
بايد پذيرای طیف وسیعی از فعالیت ها واتفاقات زندگی صاحبانش باشد. در جامعه برونگرا عکس رابطه فوق 
صادق است، بدين معنی که از توجه و تاکید بر طراحی داخلی مسکن کاسته شده و طراحی داخلی فضاهای 
عمومی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد چرا که طیف بیشتری از فعالیت ها و به طبع زمان بیشتری از شبانهروز 
ــود و باعث رشد و رونق طراحی و اجرای فضاهای عمومی و نیمه عمومی نظیر  ــپری می ش بیرون از خانه س
رستوران ها و کافه ها می شود. نمونه بارز اين تفاوت را می توان با مقايسه فضاهای داخلی ساده و کم جزئیات 
ــکن در اروپا و طراحی داخلی پرکار خانه ها در ايران مشاهده نمود. کتاب دوم از مجموعه کتب طراحی  مس
داخلی نیز همچون کتاب نخستـ  »فروشگاه«ـ  به بررسی طراحی داخلی نمونه ای ديگر از مکان های عمومی، 

يعنی »رستوران« می پردازد.
ــامل می شود. برخی از موارد  ــیعی از انواع اين عملکرد را ش ــتوران« طیف وس در اين کتاب عنوان »رس
بررسی شده به صورت يک واحد تجاری مستقل و فارغ از بافت پیرامونی بوده و معماری و طراحی داخلی 
خاص خود را دارند درحالیکه برخی ديگر در مجتمع های تجاری کالن، هتل ها و حتی ساختمان های اداری 
قرارگرفته و پیرو الزامات پیرامون خود طراحی شده اند. همچنین نوع غذای سرو شده در هر رستوران در ابعاد 
ــتانداردهای بخش آشپزخانه، مسیرهای حرکتی و حتی در طراحی داخلی و مبلمان آن تاثیرگذار است.  و اس
ــده در اين کتاب شامل انواع مختلفی از رستوران ها با منوهای  ــی ش در اين خصوص نیز مجموعه آثار بررس
غذايی متنوع بوده و سعی شده است تا جای امکان مجموعه ای کامل از انواع و اقسام رستوران ها انتخاب و 

معرفی شوند.
به دلیل درونگرايی خاص فضای رستوران، طراحی اين عملکرد بیشتر در حیطه طراحی داخلی دستهبندی 
ــت معمار يا طراح داخلی بدون درک عمیق مسائل فرهنگی  ــود تا طراحی معماری. آنچه که مسلم اس میش
ــاده تر، بدون شناخت نیازهای فیزيکی و غیرفیزيکی مردم،  ــتر طرح و يا به زبان س ـ اجتماعی، اقتصادی بس
قادر به جلب رضايت مخاطبین نخواهد بود. در بخش نخست از کتاب حاضر اصول و مبانی طراحی داخلی 
رستوران با نگاهی جامع به مسائل کلی نظیر فرهنگ و جغرافیا و جزيیاتی نظیر اجزا داخلی رستورانـ  سقف، 
کف، ديواره، رنگ، بافت، مصالح، نور و ترکیب بندی ـ تدوين شده است. مطالعه اين مطالب پیش از ورود 
ــاخته و به  ــده، عالوه بر ارتقا دانش تئوريک خواننده، نگاه وی را جهت دار س به بخش نمونه های معرفی ش
پرورش ديدگاه تحلیلیـ  انتقادی در مواجهه با پروژه های طراحی داخلی رستوران و همچنین تحلیل فضای 

حقیقی در هنگام حضور در رستوران کمک شايانی خواهد کرد.
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»فـــروشگاه«، نخســتین کتــاب از مجموعه کتب 
طراحی داخلی اســت که در آن نمونه های متنوعی از انواع 
فروشگاههای خرد و کالن در فاصله زمانی سال های 1998 
تا 2012 میالدی معرفی شده اند. در این کتاب ضمن توضیح 
اصول و مبانی اولیه طراحی فضاهای تجاری، بیش از پنجاه 
نمونه فروشگاه معرفی شده که می تواند راهنمای طراحان و 

دانشجویان معماری و طراحی داخلی باشد.

Pirooz Ashoori  - Kasra Talebian

 »مجموعه کتب طراحـی داخـلی«، مجموعه ای است که در آن صرفًا 
به طراحی داخلی پرداخته شده و سعی گردیده تا با تفکیک و معرفی آثار موفق 
گامی متفاوت در عرصه کتب تخصصی طراحی داخلی برداشتهشــود. کنار هم 
قرارگرفتن نمونه های شــاخص از یک کاربری ـ نظیر فروشگاه، خانه یا دفاتر 
کارـ در قالب یک کتاب، این امکان را ایجادخواهد کرد تا خوانندگان عالوه بر 
آشنایی و مقایسه آثار مشابه، بتوانند سیر تحوالت سبک ها و گرایش های طراحی 
داخلیِ ویژه آن کاربری را پیگیری کنند. در بخش نخست از کتب این مجموعه 
نیز به اصول و مبانی طراحی داخلی موضوع هر کتاب پرداخته شــده اســت.

»رستوران«، دومین کتاب از مجموعه کتب طراحی داخلی است که 
در آن نمونه های متنوعی از انواع رستوران ها در فاصله زمانی سال های 2006 
تا 2013 میالدی معرفی شــده اند. پروژه های این کتــاب در بازهای طوالنی 
و از میــان تمامی منابع معتبــر نظیر کتب، مجالت و ســایتهای اینترنتی 
گردآوریشــده و بدین ترتیب سعی شده اســت تا ضمن پرداختن به اصول و 
مبانی کلی طراحی داخلی رستوران ها و بررسی انواع این کاربری در فرهنگها 
و نقاط مختلف جغرافیایی، شاخص ترین نمونه های طراحی داخلی رستوران که 

در سالهای اخیر نظر صاحب نظران را به خود جلب کرده اند معرفی شوند.
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