ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﺒﻠﻤﺎن
ﯾ اﺗﺎق ﺧﺎﻟ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﯾﺎ ﺑﻮم ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در آن ﻣﻨﻈﺮه ﺧﻮﺑ ﭘﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﻨﻈﺮه ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن آن وﺟﻮد دارد  ،ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ؟!در ﻣﻄﻠﺐ
زﯾﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﯿﺪﻣﺎن ،ﺑﺮﺧ ﻧﺎت ﺳﺎده در  ۱۰ﻧﺘﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤ ﺧﻮﺑ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﺠﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﺘﺎن را اﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺷﻤﺎ را ﯾ ﺷﺒﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮاح داﺧﻠ
ﮐﻨﺪ وﻟ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد:
ﻋﻤﻠﺮد :در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﺎق ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﻮع ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧ و ﻣﻬﻢ اﺗﺎق :را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﻨﯿﺪ  ،اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ ،ﯾ ﻣﻨﻈﺮه ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و … ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﺑﻘﯿﻪ
ﻣﺒﻠﻤﺎن ﭼﯿﺪه ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ در اﯾﻦ اﺗﺎق ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﺎه و ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺎﯾﺰ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﯾﺒ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﻮد( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺷﻤﺎ  ۴۰اﯾﻨﭽ
اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ۱۲۰اﯾﻨﭻ )ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺘﺮ( ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻮﯾﺖ :اﺑﺘﺪا اﺳﺒﺎب ﺑﺰرگ اﺗﺎق را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﻣﺜﻼ در اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﻣﺒﻞ و ﯾﺎ در اﺗﺎق ﺧﻮاب ،ﺗﺨﺖ را ﺑﺎﯾﺪ اول از ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ دﻫﯿﺪ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧ اﺗﺎق ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﻨﺪﻟ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۲ﻣﺘﺮ وﻧﯿﻢ ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﻤﻪ
ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺳﺨﺖ ﺷﻮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن را ﺑﻪ دﯾﻮار ﺗﯿﻪ دﻫﯿﺪ  ،ﻣﺮ آﻧﻪ اﺗﺎق ﺗﺎن ﺧﯿﻠ ﮐﻮﭼ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻘﺎرن :ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺮای اﺗﺎق ﻫﺎی رﺳﻤ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎرن اﺣﺴﺎس ﻏﯿﺮ رﺳﻤ ﺗﺮی ﺑﻪ اﺗﺎق
ﻣ دﻫﺪ.
ﺗﺮاﻓﯿ :ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور در اﺗﺎق ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ درﻫﺎ اﺳﺖ .در ﺻﻮرت اﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت
ﺑﺰرگ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻣﺴﺪود ﻧﻨﯿﺪ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﯾ ﻣﺘﺮ و  ۲۰ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﻋﺮض  ،ﺧﺎﻟ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﺗﺎ  ۶۰ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﻋﺮض ،ﺧﺎﻟ از ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻓﯿ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎﯾﺎه ﻫﺎی ﻧﺸﺘﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﺳﻂ آن! اﮔﺮ ﺗﺮاﻓﯿ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﺳﻂ اﺗﺎق ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾ ﻣﺤﺪوده ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ  ،دو ﻣﺤﺪوده ﮐﻮﭼ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻨﻮع :اﻧﺪازه ﻣﺒﻠﻤﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ اﺗﺎق ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺘﺎن ﻫﻨﺎم ﺑﺮرﺳ اﺗﺎق ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮود .ﺑﺎ ﻗﺮار دادن
ﯾ آﯾﺘﻢ ﻣﺒﻠﻤﺎﻧ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ در ﯾ ﻃﺮف و ﻗﺮار دادن ﯾ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻗﺪ و اﻧﺪازه ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻃﺮف دﯾﺮ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ )و ﯾﺎ
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺗﻮازن در ﺟﻬﺖ دﯾﺮ اﺗﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ( .از ﻗﺮار دادن دو ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻢ اﻧﺪازه در ﮐﻨﺎر

ﯾﺪﯾﺮ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻀﺎد )ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ( :ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺤﻨ و ﺻﺎف را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺒﻠﻤﺎﻧﺘﺎن ﻣﺪرن و ﺧﻄ اﺳﺖ آن را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﻪ دور
ﯾ ﻣﯿﺰ ﮔﺮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺒﻠﻤﺎﻧﺘﺎن ﺷﻞ ﻣﻨﺤﻨ دارد آن را ﺑﺎ ﯾ ﻗﻄﻌﻪ زاوﯾﻪ دار ﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﺎت
دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺻﻨﺪﻟ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ را ﺑﺎ ﻣﯿﺰﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ و ﯾﺎ ﺻﻨﺪﻟ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ را ﺑﺎ ﻣﯿﺰﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ دار
ﻫﻤﺎﻫﻨ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده :ﻣﯿﺰ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺻﻨﺪﻟ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ راﺣﺘ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺒﻠﻤﺎن را ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .و در ﺻﻮرت ﻗﺮار دادن ﺻﻨﺪﻟ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺎر آن از ﯾ ﻻﻣﭗ ﯾﺎ آﺑﺎژور ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ .ﻣﯿﺰ ﻋﺴﻠ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪود  ۳۵ﺗﺎ  ۴۵ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮی ﻣﺒﻞ ﻗﺮار داﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓ ﺑﺮای ﻗﺮاردادن ﭘﺎﻫﺎ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﭼﺮﺧﺶ :در اﺗﺎق ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۲۱ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﻟﺒﻪ ﻣﯿﺰ و ﻧﺰدﯾ ﺗﺮﯾﻦ دﯾﻮار ﯾﺎ دﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻣﻨﺰل
ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ آﻣﺪ از ﭘﺸﺖ ﺻﻨﺪﻟ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﻤ ﮔﯿﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺰ ﺗﺎ  ۹۰ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣ
ﮐﻨﺪ .در اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺣﺪاﻗﻞ  ۶۰ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺗﺨﺖ و ﮐﻨﺎری ﺗﺨﺖ ﯾﺎ دﯾﻮار ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ  ۹۰ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺗﺨﺖ و
درﺑ ﮐﻪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸ :ﭘﯿﺶ از آوردن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن واﻗﻌ ﺑﻪ اﺗﺎق  ،ﻃﺮح ﺧﻮد را روی ﮐﺎﻏﺬ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ .اﺑﻌﺎد اﺗﺎق را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮده
و ﻣﺤﻞ درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ  ،ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺎری و ﭘﺮﯾﺰﻫﺎی ﺑﺮق را روی ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ
ﻃﺮاﺣ اﺗﺎق  ،ﯾ ﻓﻀﺎ را ﮐﺸﯿﺪه و اﻧﻮاع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺒﻠﻤﺎن را در آن اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ راﺣﺖ ﺗﺮ و ﻫﻢ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ.

