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 پیشگفتــار

 برای انبوه سازان و حتی در سرمایه گذاری های محدودتر، همواره کیفیت طراحی برای مسکن سازی موفق، عاملی 
اساسی بوده است. این کتاب در همین راستا، مسائل طراحی را که در حال حاضر جامعة مسکن سازان با آن ها روبرو 
است مرور کرده و همچنین تالش می کند تا به خواسته های سایر گونه های خوانندگان نیز بپردازد. فروشندگان 
معماالت ملکی، ارزیابان و بازرسان اعطای تسهیالت بانکی، از جمله گروه هایی هستند که می توانند از توضیح و 
تصویر جنبش طراحی فضاهای مسکونی بهره ببرند. مشتریان بازار مسکن- چه کسانی که در فکر ساخت خانة 
خود هستند، خانة جدیدی می خرند، یا خانة فعلی خود را بازسازی می کنند نیز می توانند با دستیابی به اطالعات به 
روز در گرایش های تاثیر گذار طراحی فضاهای مسکونی، در اطمیناناز میزان ارزش افزوده ملك خود مطمئن شوند. 
سکونت برپایه سبك زندگی بر این تئوری استوار است که ما بیشتر زمان خود را در خانه در محدوده » لکه« های 
متفاوت سپری می کنیم. هر لکه شامل تعدادی از اتاق ها است که به طور طبیعی با یکدیگر کار می کنند. به عنوان 
مثال در یك خانة معمولی، آشپزخانه، صبحانه خوری و هال خصوصی چیزی را می سازند که لکة اجتماعی خوانده 

می شود، و متداولترین محل در خانه برای فعالیت های جمعی و دور هم جمع شدن است. 
در طول سال های پس از دهة نود میالدی، مالحظات سبك زندگی، تغییرات جمعیتی، و الگوهای سکونت پیش 
فرض های ما را از خانه ها تغییر داده و خواهند داد. این کتاب تالش می کند تا مسیری را که در پیش گرفته ایم، 

نشان دهد. 

جیـمز دبلیو. ونتلینـگ 
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پیشـــگفتار

لكه های جمعی: )آشپزخانه،صبحانه خوری(

لكه های خصوصی: )خواب والدین، خواب های ثانویه، اتاق مهمان، كتابخانه(

لكه های پشتیبان: )پاركینگ، انبار، زیرزمین، رختشورخانه، اتاق زیر شیروانی(

 بازاریابی:گوناگونی در سلیقه ها

 برنامه ریزی ساخت مسكن برای سبک های معاصر زندگی

لكه های تشریفاتی: )ورودی،نشیمن،غذاخوری(

فرآیند تركیب: قرار دادن همه چیز در كنار یكدیگر

لكه های پیرامونی: )حیاط پشتی،حیاط جلویی، زمینه، همسایگی، نمای شهری(

مالحظات خانه های چند واحدی: كم بیش است

گرایش های آتی در ارزش های مصرف كنندگان



مقدمـــه

»  خانه« موضوعی آشنا است. درکنار سابقه طوالنی که نیاکان ما در جست و جوی مسکن به اشکال متفاوت 
دارند، خانه نه تنها نخستین فضای مصنوعی است که بشر با آن رابطه برقرار می کنند بلکه این گسترده ترین و 
طوالنی ترین رابطه از نوع خود است. بیشتر ما، طرح وارهای ذهنی از آنچه خانه می خوانیم یا آنچه می تواند خانه 
باشد، در ذهن داریم. در بیشتر برنامه های آموزشی  دانشگاه های کشور نیز طراحی مسکن  در طرح های نخستین 
به دانشجویان ارائه می شوند. اما در کنار فواید طرح این موضوع در گام های نخستین طراحی به جهت وجود پیش 
فرض های قبلی از طرح ریزی فضا، بیشتر معماران با سهولت طراحی مسکن موافق نیستند! »رابرت ونتوري« معمار  
نام آشنا که طراحي کاربري های مختلف از نمایشگاه ها تا موزه ها را در کارنامه دارد، »مسکن« را پیچیده ترین نوع 
بنایی می داند که تاکنون طراحی کرده و بیان می کند که طراحی این کاربری امري فراتر از پاسخ به برنامه است 
چرا که باید چهره ای عمومی را در عین آنکه زندگی خصوصی ساکنین نیز در آن جریان یابد، به نمایش گذارد. این 
به معناي پیروي از شرایط متنوع اقتصادي، سیاسي، فرهنگي و به وی  ژه فلسفه فردي ساکنین است که در جوامع 
گوناگون، از فرد به فرد متفاوت و متغیر خواهد بود و نشانگر پبچیدگي های موضوع است. در نتیجه شناسایي شیوه 
و ترجیحات رایج زندگي در جامعه و تاثیرات آن در طراحي حیاتي است. ارزش این کتاب دقیقا از همین زاویه 
قابل تامل است. نکاتی که در متن بیان می شوند معطوف به ایجاد ما به ازای خطوط معماری از همین مفهوم 
هستند و برداشت خالصه شده از کارکرد فضاها را بسط مي دهد. همراه شدن متن با تصاویر متعدد و واضح که 
به صورت اسکیس های دستی ارائه شده است، در ایجاد رابطه مناسب تر با مخاطب موثر افتاده و خواندن کتاب را 

لذت بخش تر می کند.

کریـم مردمـي 
عضو هئیت علمي دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمـه مترجـــم

سـبك های مختلـف زندگـی عمدتـا بـا شـیوه ای کـه افـراد هـر جامعـه اوقـات خـود را برنامه ریـزی و صـرف 
می کننـد، مشـخص و تعریف می شـود که متعاقباً وابسـته بـه/ منتج از برخورداری سـکونت گاه هـا و تجهیزات 
فضایـی سـازمان یافتـه اسـت. کتابی که پیـش رو دارید نیز تالشـی در همین جهت اسـت تا سـکونت را برای 
میزبانـی از چگونگـی زیسـت سـاکنین برنامه ریـزی و طراحی کند. بدین منظور، نویسـنده فضاهـای یك بنای 
مسـکونی را بر اسـاس روابط و رفتارها به پنج بخش عمده تشـریفاتی، جمعی، خصوصی، پیرامونی و پشـتیبانی 
تقسـیم کـرده و مالحظـات طراحـی را تا جزئـی ترین الیه هـای طراحی این»لکه ها« تسـری می دهد. سـپس 

هـر یـك در شـاکله ای کلی ترکیب بـر پایه روابـط بینابینی ترکیب می شـوند. 
حاصـل ایـن نحـوه نـگاه و شکسـت مسـئله طراحـي نویسـنده را قـادر سـاخته تـا در کنـار بیاني سـاده و 
روان بـه تبیـن پایه هـای چگونگـي طراحـي مسـکن بپـردازد و آن را بـه منبعـي مفیـد، سـاده و کارآمد به 
وی ـژه بـراي دانشـجویان معمـاري تبدیـل کـرده اسـت. اهمیـت این موضـوع از آنجـا که مسـکن معموال 
عمده تریـن موضـوع طراحـي در طـول زندگـي حرفـه ای معمـاران خواهـد بـود نیز، قابل بررسـي اسـت. 

در پایـان بایـد از آقـاي دکتـر کریـم مردمـي کـه در ترجمـه کتـاب از درس گفته هـاي ایشـان بارهـا مدد 
جسـتم و آقایـان مهندس سـید علـی جاوید، مهندس مهدی آتشـی و مهندس محمد صادق یزدانپرسـت و 
سـایر دوسـتانی کـه بـدون یاری آن هـا چاپ این کتـاب ممکن نمی شـد، مراتب سـپاس خـود را بیان کنم. 

بـه امیـد آنکـه آنچـه در ادامـه می خوانید مفید و سـازنده واقع شـود. 

                                                                                                                        حبیـب قاسمـی




