 .۱ورودی
 .۲آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
 .۳اﺗﺎق ﻏﺬاﺧﻮری
 .۴اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ
 .۵دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﺣامم
 .۶اﺗﺎق ﺧﻮاب اﺻﻠﯽ
 .۷دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﺣامم

ﻃﺒﻘﻪی اوّل

ﻃﺒﻘﻪی دوّم
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CONCEPT DESIGN; ACCLAIMED DESIGNS

THE THIRD INTERIORS COMPETITION:

ﻃﺮح ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در ﺑﺨﺶ اﯾﺪهی ﻃ ّﺮاﺣﯽ و ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﺧـﺎﻧﻪی »ﻣـﺎن«
ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻧﻌﻤﺘﯽ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻃﺮح
درﺟﺎﻣﻌﻪی اﻣﺮوز اﻓﺮادی از اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺗﻔ ّﮑﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋ ّﺪهای ﺧﻮاﻫﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺳﻨّﺘﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ُﻣﺪرن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻫﺮ دو ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪول اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ »ﭘﯿﻤﻮن« اﺳﺖ .ﭘﯿﻤﻮن اﺑﻌﺎد اﺗﺎق ﺳﻪدری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻃﻼﯾﯽ  .۳/۴×۴ﻫامﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﻧﺴﺎن در اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺑﻌﺎد اﺗﺎق ﺳﻪدری ﻃﻮری
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس آن ﮐﺎﻣ ًﻼ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺪازهی آن را
ﻃﻮری در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب اﮔﺮ
اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺑﻪاﺿﺎﻓﻪی اﺛﺎﺛﯿﻪ و ﻏﯿﺮه را در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،دﻗﯿﻘﺎً اﻧﺪازه ﺷﻮد .در داﺧﻞ اﯾﻦ اﺗﺎق ﻧﯿﺰ ﭘﺮﻫﯿﺰ
از ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ ﺑﻪوﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در ﺟﺎی
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ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﺸﺖ اﺗﺎق ﭘﺴﺘﻮﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دوﻻﺑﯽ ﯾﺎ
ﮔﻨﺠﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ دردار ﺟﺎی داﺷﺘﻪ؛ رﺧﺘﺨﻮاب وﻗﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ
ﻣﺜﻞ ﭘﺸﺘﯽ در ﻣﯽآﻣﺪ و ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻟﺶ در ﮐﻨﺎر آن ﺣﮑﻢ ﻣﺒﻞ را ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﺮد )ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻫ ّﻤﯿﺖ اﻓﺮاد ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻟﺸﻬﺎ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪه
اﺳﺖ (.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ اﺗﺎق ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ وارد ﻓﻀﺎﯾﯽ »ﻫﺸﺘﯽﻣﺎﻧﻨﺪ« ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺸﺘﯽ در ﻣﻌامری اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﺨﺺ ﻏﺮﯾﺒﻪ )ﻧﺎﻣﺤﺮم( ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزهی
ورود ﺑﻪ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﻫﺸﺘﯽ را ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی ُﮐ ُﻤﺪی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ
در داﺧﻞ ﻓﻀﺎ را دارد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از
دﯾﻮار ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪای را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺷﺨﺺ ﻏﺮﯾﺒﻪ اﻣﮑﺎن دﯾﺪن ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺪارد.

ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻧﻌﻤﺘﯽ
nooshin_nemati@yahoo.com

ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎمنﻬﺎ از » ُا ِﭘـﻦ« ﺑﻮدن آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ آن را
ﻃﻮری ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﻼﯾﻖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﺸﯿﻤﻦ و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻨﻬﺎی آﮐﺎردﺋﻮﻧﯽ
از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﮔﺮ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎﻧﻪ دﯾﺪه ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺟﻤﻊﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﻣﺎﻧﻊ
دﯾﺪهﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﻧﺸﯿﻤﻦ و اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻄﺢ اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ؛ اﻣﺮی ﮐﻪ در ﺷﺎهﻧﺸﯿﻨﻬﺎی
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ اﺣﱰام زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﻬامن ﻗﺎﺋﻞ
اﺳﺖ .در اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺣﻮﺿﭽﻪی آب ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ آب ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﴏی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﱰ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ آب را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻨﴫی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺗﺨﺖ ﺗﻌﺒﯿﻪﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭽﺮﺧﺪ و ﺑﺮای ﻧﺸﯿﻤﻦ و اﺗﺎق
ﺧﻮاب ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺳﺎزهای ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ :ﻫﺪف ﴏﻓﺎً اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ،
آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﻢ.
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