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در طـول تاریـخ، معـاری داخلی عـالوه بر ایجـاد طرح        ها 

و سـبک        ها بیـش از هـر چیـز پیرو سـه چیز بوده اسـت: 

مرتیال  های موجود در هر رسزمین •

اقلیم آب و هوایی  •

فرهنگ و روش زندگی مردم ساکن در آن محل •

ایــن فاکتور هــا امــروز هــم بســیار مهــم         انــد امــا بــا 

پیرشفــت تکنولــوژی و پدیــد آمــدن همســانی نســبی میــان 

روش زندگــی مــردم رسارس جهــان، اکنــون دســت طراحــان 

ــرای اجــرای ایده  هــای متفــاوت و متنــوع بســیار  ــی ب داخل

ــه  ــد ب ــم می توان ــه ه ــه در خاورمیان ــک خان ــت. ی ــر اس بازت

ســبک شــال اروپــا طراحــی شــود، یــا یــک هتــل در آمریــکا 

ــراه  ــه هم ــو ب ــای ن ــن امکان  ه ــه. همی ــبک خاورمیان ــه س ب

ــه  ــه ب ــب توج ــان، موج ــردم جه ــان م ــاط می ــش ارتب افزای

ــت. ــده اس ــی ش ــی داخل ــبک پردازی در طراح س

ــر  ــاً ب ــوند عموم ــناخته می ش ــروزه ش ــه ام ــبک هایی ک س

ســه مبنــا اســتوار هســتند:

جغرافیا: مانند سبک اسکاندیناوی یا مراکشی •

دوره ٔ زمانی: مانند سبک مدرن یا گوتیک •

کاربری: مانند سبک صنعتی یا روستایی •

از ایــن میــان روش   هــای بی شــار و مختلفــی کــه بــر ایــن 

مبنا هــا در طــول صد هــا ســال در رسزمین  هــای گوناگــون 

ــرای  ــری بیشــرتی ب ــد،  آن  هــا کــه انعطاف          پذی ــد آمده ان پدی

بــه روز شــدن و هاهنــگ شــدن بــا نیاز هــای امــروزی 

ــبک در  ــک س ــوان ی ــه عن ــد و ب ــی مانده ان ــته اند، باق داش

ــوند. ــناخته می ش ــی ش ــی داخل طراح

برخــی از ایــن ســبک  ها فراگیرتــر و رایج تــر انــد و برخــی 

دیگــر کاربــرد محدودتــر و خاص تــری دارنــد.

در ایـــن کتـــاب )ســـه جلـــدی( مـــا بـــه اجـــال بـــه 

تقریبـــاً متـــام روش هایـــی کـــه تـــا امـــروز بـــه عنـــوان 

ــی  ــا همراهـ ــم و بـ ــد می پردازیـ ــمیت یافته انـ ــبک، رسـ سـ

ــی  ــای اصلـ ــیم ویژگی  هـ ــون می کوشـ ــای گوناگـ تصویر هـ

ــم. ــح دهیـ ــی توضیـ ــی داخلـ ــبک را در طراحـ ــر سـ هـ

پیش گفتار
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Modern Style
سبک مدرن

ــک  ــا ی ــم، ب ــروز می دانی ــه ام ــدرن، هان    طورک ــبک م س

ــم  ــرن نوزده ــان ق ــی در پای ــالب صنعت ــه از انق ــش ک جنب

آغــاز شــد، ظهــور کــرد. طرفــداران جنبــش مــدرن، ماننــد 

والــرت  کوربوزیــه،  لــو  روهــه،  در  فــن  میــس  لودویــگ 

ــه دنبــال اســتفاده از مرتیال هــا و روش هــای  گروپیــوس، ب

ــد. ــت بودن ــر صنع ــد ع جدی

بـا  بیسـتم  قـرن  اواسـط  مدرنیسـم در طراحـی داخلـی، 

چشـم اندازی انقالبـی و بـا رهایـی از سـبک  های کالسـیک 

در دکوراسـیون آغـاز شـد که به دنبال دسـتیابی بـه مفاهیم 

جدیـد بـا فضـای آزاد و سـاده و دلپذیـر برای زندگی اسـت.

جنبـش سـبک مـدرن بـا ریشـه های معـاری و طراحـی 

آملانـی و اسـکاندیناوی، طـی سـال  های 1920 تـا 1950 

زاده شـد. سـبک مـدرن در نیمـه اول قرن بیسـتم محبوبیت 

بیشـرتی یافـت و پـس از آن مشـتقات این سـبک بـه عنوان 

مدرن و پسـت مدرن شـناخته می شـوند. این سـبک طراحی 

داخلـی از جنبـش باهـاوس، مدرسـه ای کـه در آملـان در 

نخسـتین  از  و  شـده  متولـد  شـد،  تأسـیس   1919 سـال 

سـبک  ها بـرای تکمیـل فـرم و عملکـرد اسـت.
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ســاده و بیــان احســاس ســادگی همــراه می ســازد. حــذف 

جزئیــات غیــر رضوری  و اســتفاده از رنگ هــای محــدود 

بــرای حفــظ زیبایــی و احســاس راحتــی و همچنیــن متایــل 

بــه اســتفاده از ترکیــب چشــمگیری از مرتیال هــای طبیعــی 

همچــون ســنگ، چــوب و چــرم - مصنوعــی یــا واقعــی - در 

ســبک مــدرن اهمیــت فــراوان دارد. مبلــان و صندلی هــا 

از عنــارص مهــِم ســبک مــدر            ن             انــد. در مبلــان مــدرن 

ــازه و  ــی ت ــا نگاه ــادگی ب ــی و س ــی از راحت ــوالً ترکیب معم

پالت های  امروز،  مدرن  به طراحی  های  عمیق  نگاهی  با 

خنثی، خطوط صاف و مینیالیسم برجسته را درمی یابیم.

در کتابـی تحـت عنـوان »سـبک بین امللـل« کـه در سـال 

1932 نوشـته شـده اسـت، اصـول مشـرتک سـبک مـدرن 

ایـن طـور بیـان می شـود:

بیان حجمی فضایی به جای حجمی ُسلب •

تأکید بر تعادل به جای تقارن •

پرهیز از آرایه ها  •

این سـبک اغلب با سـبک معارص اشـتباه گرفته می شـود، 

سـبک مـدرن براسـاس یـک جنبـش طراحـی اسـت کـه بـه 

حـدود آغاز قرن بیسـتم تا میانه هـای آن برمی گردد. مبلان 

و دکـور مـدرن بـر پایـه ی مرتیال هـای طبیعـی و رنگ هـای 

اسـت.  غیـررضوری  و حـذف جزئیـات  از طبیعـت  برگرفتـه 

و نسبتا وسیعی  درحالی                 که شا ممکن است طیف گرم 

از رنگ  ها را در سبک مدرن مشاهده کنید، طراحی معارص 

بر       پایه           ی رنگ های رسد و خنثی و تک رنگ شکل می گیرد. 

جزئیات سبک معارص ممکن است تزئینی باشند، درحالی                 که 

جزئیات سبک مدرن باید دارای یک عملکرد باشند.

ســبک دکوراســیون مــدرن، بــه گونــه ای از طراحــی اشــاره 

دارد کــه فضــا را بــا خطــوط متیــز و واضــح، یــک پالــت رنــگ 
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به     طورکلـی ویژگی هـای طراحـی مـدرن را می شـود ایـن 

برشـمرد: گونه 

منحنی های  • با  عمودی  و  افقی  خطوط  بر  تأکید 

کمرت

فقدان خستگی یا ناامیدی •

مبلان کم و افقی با خطوط متیز •

جشن نور طبیعی و پنجره های چشمگیر •

رنـگ،  • بـدون  چـوب  ماننـد  طبیعـی  مرتیال هـای 

فلـز، چـرم و الیـاف طبیعـی

پالت رنگ های طبیعت •

سطوح انعکاسی مانند فوالد، کروم، شیشه •

روکش های چوبی •

بدیــع ترکیــب شــده و از فلزهایــی ماننــد نیــکل، فــوالد ضــد 

ــگ و کــروم هــم اســتفاده می شــود. زن

یکــی از مهم            تریــن عنــارص طراحــی داخلــی مــدرن، فــرم 

و شــکل اســت. در طراحــی مــدرن اســتفاده از شــکل های 

بــا  همــراه  مســتطیل ها  و  مربــع  جملــه  از  هندســی، 

منحنی هــای صــاف و گاهــی نیــز دایــره  و بیضــی رایــج 

ــتند. هس

سـبک مـدرن می توانـد به معنـای چیز هـای مختلف برای 

افـراد مختلف باشـد، امـا به     طورکلی هنگامی کـه به طراحی 

مـدرن اشـاره می کنیـم، برخـی از مفاهیـم و اسـرتاتژی های 

هندسـی،   شـکل های  می شـود:  یافـت  اغلـب  نیـز  مشـابه 

مرتیـال طبیعـی، رنگ هـای سـاده، پرهیـز از تزئین.

ــای  ــامل تجربه ه ــی ش ــی داخل ــدرن در طراح ســبک م

ــی  ــت، طراح ــاده            ترین حال ــت. در س ــیاری اس ــف بس مختل

مــدرن بــه بازتــاب جنبش هــای هــر مــدرن در داخــل 

اشــاره دارد. خانه هــا 

تـالش بـرای تعریـف سـبک مـدرن احتـاالً ادامـه خواهد 

قـرار  بحـث  مـورد  گسـرتده  به     طـور  هان    طورکـه  یافـت، 

را  خاصـی  دوران  مـدرن  سـبک  اصـل،  در  امـا  می گیـرد. 

نشـان می دهـد. به همین دلیل، بسـیاری از افراد از سـبک 

مـدرن بـه خاطـر ماهیت سـاده و کاربـردی، در خانه و محل 

کار خـود اسـتفاده می کننـد. ایـن رویکـرد طراحـی شـامل 

فضا هـای بـاز نیـز می شـود. 

                                                         



9

Contemporary Style
سبک معاصر

توسـعه  سـبک  های  از  تعـدادی  شـامل  معـارص  سـبک 

یافتـه در نیمـه دوم قرن بیسـتم اسـت. فضاهایـی با خطوط 

خالـص نرم تـر در مقایسـه با خطوط خشـکی کـه در طراحی 

مـدرن دیـده می شـود.

بـه معنـی »لحظـه و اکنـون«  در اصـل، کلمـه »معـارص« 

اسـت، کـه تعریـف و توضیـح معنـای ایـن سـبک را دشـوار 

می سـازد. ایـن سـبک بی همتاسـت زیـرا عنـارص بسـیاری 

در  دربرمی گیـرد.  را  دیگـر  سـبک های  زیبایی شناسـی  از 

سـبک معارص شـا می توانیـد ترکیبی از سـبک های مدرن، 

سـنتی، آرت دکـو، حتـی طراحی  هـای آینده گـرا را ببینیـد.

نکتـه بسـیار مهـم در مـورد طراحـی معـارص این اسـت که 

پیوسـته درحـال تحـول اسـت - بـر خـالف سـبک  های دیگر 

کـه دارای اصـول و اجزای ثابت و مشـخصی هسـتند. وقتی 

می گوییـم »لحظـه ای« منظورمـان چیسـت؟ یعنـی امـروز ما 

از فرم هـا و رنگ هایـی در طراحـی اسـتفاده می کنیـم، امـا 

در آینـده ممکـن اسـت ایـن اصـول تغییـر کننـد و متفـاوت 

باشـند. در واقع زمان و ایده آل های هری و زیبایی شناسـی 

مربـوط بـه آن بـر سـبک طراحـی معـارص تأثیـر می گذارند.

سـبک  دو  همـواره  شـد  گفتـه  پیش تـر  کـه  هان      گونـه 

»مـدرن« و »معـارص« بـا یکدیگـر اشـتباه گرفتـه می شـوند؛ 


