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مقدمـه

طراحی داخلی که به عنوان یک حرفه ،یک هنر و یک صنعت در دنیا شناخته شده ،بهینهسازی فضاهای داخلی ساختمانها به منظور انجام فعالیتهای روزمره ،یعنی
زندگی ،تفریح و کار است .بخش اعظم عمر ما در فضاهای داخلی بناها سپری میشود .این فضاها محیطی را ایجا د میکنن د که پاسخگوی نیازهای اساسی ما نظیر نیاز
به سرپناه باشد .همچنین آنچه به یک بنا روح میبخشد ،فضای داخلی آن است .بنابراین میتوان گفت کیفیت فضای داخلی ،از یک طرف تاثیر مستقیمی بر نحوه انجام
فعالیتهای ما در آن دار د و از طرف دیگر نگرش ،احوال و شخصیت ما را تحت تاثیر قرار میدهد .بر این اساس ،هدف طراحی داخلی ،بهبو د عملکر د فیزیکی و روانی فضا
برای راحتسازی زندگی در آن است .فضای معماری بدون طراحی داخل آن ،یا به طور کلی قابل استفاده نیست و یا در صورت قابل استفاده بودن ،کارآیی الزم و بهینه
را نخواه د داشت .در واقع میتوان از طراحی به روندی عملکردی ،زیباییشناختی و هدایتگر ،برای رسیدن ب ه اهداف مور د نظر از جمله پویایی ،افزایش باز ده کاری و یا
بهتر کردن روش زندگی ،یا د کرد.
اگر قص د داشته باشیم امکان زندگی راحت را در فضاهای مختلف فراهم کنیم ،طراحی داخلی یک ضرورت گریزناپذیر خواه د بود .به طور کلی طراحی داخلی ،تاثیری
عمیق بر کیفیت فضاهای زیستی جامعه ما خواه د داشت.
از آنجا که طراحی داخلی در ارتباط مستقیم با ویژگیهای روحی و روانی انسان قرار دارد ،بای د برای نیل به یک طرح مطلوب ،ویژگیهای رفتارهای انسانی در فضاهای
داخلی زیستی اعم از عمومی و خصوصی ،در طراحی به دقت مور د توجه قرارگیرد .از این رو طراح ،به هنگام طراحی فضای داخلی با دو مقوله سروکار دارد :کاربر د آن فضا
و احساس و تاثیری که میخواه د آن فضا بر استفادهکننده داشته باشد.
طراحی داخلی طیف گوناگونی از عناصر و مولفهها از قبیل فرم ،نور ،رنگ ،بافت ،کف ،سقف ،دیوار ،عناصر کارکردی و تزیینی و مبلمان را در برمیگیرد .این عناصر،
ابزارهای کار طراح هستن د که همگی بای د بطور هماهنگ و متناسب در یک طرح مرتبط و خوشاین د قرار گیرند .نحوه چيدمان و تقسيمبندی فضا ،جنس و رنگ پوشش
سطوح (كف ،سقف و ديوارها) ،نورپردازی ،مبلـمان و مجموعه عوامل موثر ديگر تعيين كننده زيبايي و كار آمدی فضاهای داخلي هستند .امروزه تاثير معماری داخلی بر
آرامش مجموعه هنجارهای عصبی ،راندمان (در فضاهای اداری) ،اثر بخشی (در فضاهای تجاری) بسيار بديهی و الزم به نظر ميرسد.
طراحی داخلی که در ح د واســط میان معماری و طراحی قرار میگیرد ،به همان میزان که شــامل جنبههای کاربردی ،ساختاری و فنی میشود ،طراحی تجسمی و
جنبههای بصری و زیباییشناسانه را نیز در بر دارد .در این کتاب از مجموعه کتب اسکیس و ارائه ،سعی شده است مفاهیم پایه طراجی داخلی ،عناصر و مولفه های آن را
با استفاده از مطالعه پروژههای متعدد مرور کرده و از این طریق قدرت بیان تصویری ایدهها و طرحهای ذهنی را ارتقاء دهیم.
در گردآوری این کتاب از آثار متعددی استفاده شده است و افردا گوناگونی به غنی شدن این مجموعه کمک نمودهاند .در اینجا الزم میدانیم از
ـ مهدی صدیق (مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران ـ مدرس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری داخلی دانشگاه سوره) و امین جعفری (مدرس دانشگاه فردوسی
مشهد) برای طراحی فضاهای داخلی در اسکیسها،
ـ مهدی احدی برای کروکیهای زیبا،
ی (مدرس کروکی استان اصفهان) ،محمد
ـ علی ویسی (مدرس کروکی آتلیه صدیق) ،مصطفی صادقیفر (مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان و بهشهر) ،میالد صادق 
کاکا حاجی (مدرس کروکی استان خوزستان) ،مهدی طالبی ،امیرحسین صدیق (مدرس کروکی همدان) ،محمد سجاد قلیپور ،مرضیه وطنی برایتهیه نسخه دیجیتال از
اسکیسها،
ـ دکتر امیر بیباک که آثارشان الهام بخش برخی از اسکیسهای این کتاب بوده است،
ـ امید پیکانی برای عکاسی از بناهای معماری ارزشمند ایرانی،
ـ مهدی مجرد
و کلیه عزیزانی که ما را در این مجموعه یاری کردند ،تشکر و قدردانی نماییم.
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