
 

 ها در دکوراسیون داخلیهارمونی رنگ

 ها چیست؟منظور از هارمونی رنگ

 .باشدیک لغت یونانی است به معنای تناسب می هارمونی

 .هماهنگی و یگانگی بین اجزای یک مجموعه بیانگر هارمونی است

ها، بخصوص معماری و طراحی داخلی، امروزه استفاده از قوانین هارمونیک در بسیاری از رشته

 .کاربرد دارد

تواند نظم به هایی که با یکدیگر هارمونی دارند میدر دکوراسیون داخلی استفاده از اجزا و رنگ

 .خانه دهد و خانه را تبدیل به یک محیط سرشار از عشق و زیبایی کند خصوصی به فضای

 :هاترکیب هارمونی رنگ

 .ها این است که آنها را با رنگ به هم متصل نماییدیک راه آسان برای ایجاد هارمونی در بین اتاق

 آمیزی نمایند و سپس آن را بابعضی از مردم دوست دارند کل خانه خود را با یک رنگ رنگ

 .های دیگر تزئین کنندرنگ

 .های موجود استاما این تنها یکی از گزینه

 .رنگی را انتخاب کنید که در خانه جریان یابد

هایی را انتخاب کنید که ظاهر ها استفاده کنید، بلکه رنگالزم نیست از یک رنگ برای تمام اتاق

 .ها ببخشندخاصی به اتاق
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 .پارچه، لوازم جانبی و یا هر چیز دیگری در اتاقتان تجلی یابدی رنگ، تواند به وسیلهاین امر می

اگر شما قصد استفاده از لوازم جانبی مانند کوسن و یا حواشی تزئینی را دارید، از آنها بیش از یک 

 .بار استفاده کنید

 .یک گلدان تنها چندان جالیی نخواهد داشت

 هاالیه ایجاد برای را مختلفی هایتن و کنید استفاده  بنابراین بهتر است از چندین گلدان در اتاق

 .گیرید کار به عمق و

 .های مختلف را با رنگهای متفاوت رنگ آمیزی کنیدخواهید اتاقاگر می

استفاده از چهار تا شش رنگ برای خانه  سعی کنید از رنگ های کامال متمایزی استفاده نکنید و

 کنید،

 .کننده و درهم و برهم باشدتواند کمی گیجدر غیر این صورت فضا می

چرا که قطعا  استفاده نکنید، رنگ اگر در خانه کوچکی زندگی میکنید، سعی کنید از بیش از چهار

 .ه نظر خواهد امدتان شلوغ بخانه

های یکپارچه های مختلف از رنگها و رنگ آمیزی آنها با رنگهنگام تزئین اتاق :نکته مهم

 .استفاده کنید

 .هاستاین روش یک راه آسان برای ایجاد ارتباط در بین اتاق
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 :اهمیت رنگ در هارمونی

 .دهندها بخش مهمی از قانون هارمونی را تشکیل میرنگ
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مستقیم در ذهن ناخودآگاه انسان تاثیر بگذارد و در  تواند به صورتطبق گفته روانشناسان رنگ می

هایی که در کنار یکدیگر تعادل، رفتار و احساست او تغییر ایجاد کند از این رو استفاده از رنگ

 .بسیار مهم است هارمونیک هماهنگی و یکی شدن را نشان دهد در قوانین

 

 :ها در دکوراسیون داخلیاهمیت هارمونی رنگ

 .ای دارددر دکوراسیون داخلی خانه، هارمونی جایگاه ویژه

شود و یا اجزای هارمونیک در فضاهای مختلف خانه می هاهارمونی رنگ در واقع وقتی صحبت از

های موجود در خانه باید دارای تعادل و هماهنگی باشد تا افراد بتوانند یعنی تمامی عناصر و رنگ

 .با ارتباط چشمی با فضای خانه ارتباط برقرار کنند
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 :ها با سبکهارمونی رنگ

 .ها استفاده از یک سبک خاص استیک راه عالی برای ایجاد ارتباط در بین اتاق

 .ی خود استفاده نماییدسبکی را که دوست دارید انتخاب کنید و از آن در فضای زندگ

 .ها، مواد و مبلمان یکجور برای هر اتاق استفاده کنید تا به آن زندگی و حیات بدهیداز رنگ

ها را متنوع کنیم نه دکوراسیون گلچین شده فوق العاده است، اما توجه داشته باشید که باید اتاق

 .خانه را

تزئین  (فرانسوی بک خاص )مانند سبکاین بدان معنی است که شما نباید یک اتاق را در یک س

 .کنید و یک اتاق دیگر را در سبک دیگر

ای متفاوت دکوربندی شوند، خانه یک کاراکتر منحصر بفرد نخواهد ها با شیوهاگر هر یک از اتاق

 .داشت
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خواهید همه آنها را با ترکیب کنید، از هر های مختلف را دوست دارید و میاما اگر شما واقعا سبک

 .عنصر در هر اتاق استفاده کنید

 .ها به صورت موثری با هم ترکیب شوندکه اتاقشود البته این کار آسان نیست، اما باعث می

 

 :ها در دکوراسیون داخلیهارمونی رنگ

 .ها بستگی داردانگیزی به رنگزیبایی فضای اطرافتان به طرز شگفت 

های زیبا و مجلل یا قفسه پرده شاید فکر کنید که اجزای مختلف دکوراسیون، مثل کاغذ دیواری،

 .طور نیستکنند؛ اما این تان را زیبا و دلگشا میهستند که خانه

های علمی اطمینان دارید، باید بدانید که آنچه شما را جذب دکوراسیون اگر به مطالعات و پژوهش

 .است« رنگ»کند می
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 .وراسیون داخلی استهای مهم دکرنگ مناسب، یکی از جنبه انتخاب

 .ها تاثیر شگرفی بر محیط و روحیۀ اشخاص حاضر در آن دارندرنگ

 .از این اثرگذاری به نفع خودتان استفاده کنید

 

 ها با یکدیگر هارمونی دارند؟کدام رنگ

 .تاثیر رنگ در دکوراسیون داخلی از اهمیت بسزایی برخوردار است

های اصلی دانید در دنیای هنر و معماری سه رنگ قرمز، آبی و زرد به عنوان رنگهمانطور که می

 .اندشناخته شده
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 سازندمی …های دیگری مانند رنگ نارنجی، بنفش، سبز و و ترکیب این سه رنگ با یکدیگر رنگ

 .اندشده شناخته مکمل هایرنگ عنوان به که

های کنند و در کنار از رنگاز یک رنگ اصلی به عنوان رنگ پایه استفاده می یدر هر فضای معموالً

 .کنندمکمل استفاده می

 :ها در هارمونیاستفاده از متریال

 .شوندگاهی اوقات افراد به سمت یک ماده خاص کشیده می

توانید از آن در سراسر خانه خود به عنوان یک موضوع مشترک اگر این چنین است شما می

 .استفاده کنید

 :به عنوان مثال

و یک چراغ مطالعه و آینه  نماییمها استفاده میهای گل در یکی از اتاقاز مجسمه و لوستر با طرح

 .با همان طرح گل در اتاق دیگر داریم

العاده به نظر الب نیست، اما در سراسر خانه فوقاستفاده از همه آنها در یک اتاق چندان ج

 .ها را به هم پیوند خواهند دادرسند و اتاقمی

 .ها یکسان باشددر یک فضای کوچک، بهتر است که همیشه کفپوش اتاق

 هایهای بزرگ ضروری نیست، پس بهتر است در خانهایت چنین امری در خانهاما رع

 .ها مشابه هم باشندکوچک کفپوش اتاق
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 توانید برای هر اتاق از فرش و یا موکتها یکسان باشند شما میاگر کفپوش

 .تان استفاده نمایید تا تم خاصی بدان ببخشیدمورد عالقه

 هایفاوت داشته باشند و دوست ندارید از فرشها به شدت با یکدیگر تاگر کفپوش

 .های یکسانی رنگ آمیزی نماییدها را با رنگیکسان استفاده کنید، بهتر است اتاق

 .هایی است که واقعا دوستشان داریدمهمترین نکته در هنگام تزئین اتاق، استفاده از آیتم

می توانید سبک مورد نظرتان را ای باید سبک خاص خود را داشته باشد بنابراین شما هر خانه

 .ببخشید خانه به

 

 های هارمونیک سرد و گرم کدامند؟رنگ
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 .از دیدگاه روانشناسی هر رنگی دارای دمای مشخصی است

های گرم گیرند و برخی دیگر در دسته رنگهای سرد قرار میها در دسته رنگبرخی از رنگ

 .هستند

کنند از این هایی هستند که انرژی و حرارت خاصی را در روحیه فرد ایجاد میهای گرم، رنگرنگ

 رو بیشتر در فضاهایی که نیاز است

 .شودانرژی فرد دو چندان شود مانند آشپزخانه استفاده می

نوان بخشند، به عهای مکمل مانند نارنجی که به فضا انرژی میهایی مانند قرمز، زرد و رنگرنگ

 .شودرنگ گرم محسوب می

کنند و هایی هستند که فرد را به آرامش دعوت میجز دسته رنگ های سرد معموالًاز طرفی رنگ

 .شودبیشتر در فضاهای آرام خانه مانند اتاق خواب استفاده می

 .های سرد هستندجز دسته رنگ بنفش های آن مانند سبز وهایی مانند آبی و مکملرنگ

 .ها استترین نکات اصل هارمونی، ترکیب رنگیکی از مهم

آمیزی کنیم باید ترکیبی از  در واقع اگر بخواهیم فضاهای داخلی خانه را طبق اصل هارمونی رنگ

 .نار هم استفاده کنیمهای گرم و سرد در کهای روشن و تیره رنگسایه

 .های گرم را انتخاب کنیدخواهید فضا سرشار از انرژی و نشاط باشد، بهتر است رنگاگر می

تری های بسیار مناسبهای سرد، گزینهخواهید فضایی برای استراحت طراحی کنید، رنگاگر می

 .هستند
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 :هاروانشناسی رنگ

 .آیدرنگ، زبانی بصری است که در سراسر دنیا نیز واحد به شمار می

ها بهره تان، پیام خاصی را منتقل کنید، باید از رنگخواهید با استفاده از دکوراسیون داخلیاگر می

 .بگیرید

 .رودها برای تغییر فضای اطراف به شمار میترین راهترین و اساسیها، یکی از سادهاستفاده از رنگ

چرا که هر رنگی باعث برانگیختنِ  گذارند؛ها بر روان انسان نیز تاثیر میدانید که رنگحتمًا می

 شود؛احساس خاصی می

 .گذارندها حتی بر جسم شما نیز تاثیر میاما جالب است بدانید که رنگ

 !درست است، این موضوع حقیقت دارد

 .ها صورت گرفته استشناختی و فیزیولوژیکی رنگمطالعات زیادی در زمینۀ تاثیرات روان 

 .گذارندند تفکر ما تاثیر میها بر احساسات و حتی رورنگ

هنگام انتخاب رنگ دکوراسیون داخلی، باید به عوامل بسیاری توجه داشته باشید و چقدر خوب 

 .ها را نیز بدانیدها و تاثیراتِ آن است اگر روانشناسی رنگ

 شود؛تواند حال و هوای فضا را تعیین کند و معموالً، از آن به همین منظور نیز استفاده میرنگ می

 .سازدسفید یا رنگ آبی یا سبز روشن، فضا را آرام و دلنشین می برای مثال، رنگ

 .امکان ندارد بتوانید بیمارستانی با دیوارهای قرمز یا زرد پیدا کنید
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 :ها در قالب هارمونیترکیب رنگ

زمینه اساس قانون هارمونی رنگ بهتر است از کارشناسان و افرادی که در ها بربرای ترکیب رنگ

 .آمیزی دیوارهای داخلی خانه تجربه دارند، مشورت بگیریمرنگ

 :بینیمدر ادامه ما به چند ترکیب رنگ بر اساس هارمونی را می

 فودهاها در دیوار فست هارمونی رنگ

 .فودها معمواًل قرمز یا نارنجی استشاید به این نکته پی برده باشید که دیوار فست 

دهد و در نهایت، سبب افزایش ، ضربان قلب را افزایش میاند که رنگ قرمزالعات نشان دادهمط

 .شوداشتها می

ها خواهد چیزی بخورند و اشتهای آنیافتد، دلشان مفودها میوقتی چشم مردم به رنگ قرمز فست

 .شودباز می

های ان، از قرمز و دیگر رنگشها در طراحی دکوراسیون داخلیبه همین دلیل است که رستوران

 .کنند؛ در واقع، رنگ فضای داخلی باید متناسب با خواسته شما از فضا باشدگرم استفاده می

 خواب اتاق برای رو، این از شوند؛می شما آرامش سبب  آبی، سبز و های روشن و سرد، مانندرنگ

اسب ترند و به کارگیری من ترکیبی هایرنگ که باشید داشته نظر در البته هستند؛ مناسب

 .تواند سبب افسردگی و سردی بیش از حد فضا شودهای سرد به تنهایی، میرنگ

 .فودها بهتر است که استفاده نشودها یا فستهای سرد برای رستورانپس رنگ

اش بهره ببرید تا اگر هم مایلید از تک رنگ استفاده کنید، از یک رنگ در طیف های روشن تا تیره

 .ست دلنشینی ایجاد کنیدکنترا
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 :ها در نشیمنهارمونی رنگ

است از این رو از نظر  ایرانی ترین فضاهای داخلی خانه هرفضای نشیمن جز یکی از کاربردی

 .آمیزی این محیط در نظر گرفترمونی باید نهایت دقت را برای چیدمان و همچنین رنگها

هایی است که هارمونی رنگ منحصر به فردی دارد و ای یکی از رنگای با قهوهترکیب رنگ فیروزه

 :تواندمی

احساس گرما و جنب و جوش را در فرد ایجاد کند از این رو فضای نشیمن شما تبدیل به یک 

 .شودای دوستانه و منحصر به فرد میفض

 

 :ها در اتاق خوابهارمونی رنگ

فضاهایی است که باید انسان را دعوت به آرامش و تمرکز کند از این رو باید از  ءاتاق خواب جز

 .های مالیم استفاده کردرنگ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ostovarsazan.com/%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/


 

 تواند هارمونی خوبی برای اتاق خواب فرد داشته باشدهایی که مییکی از بهترین رنگ

ای العادهتواند هارمونی فوقرنگ بدن است از این رو رنگ پوست پیازی و ترکیب آن با رنگ کرمی می 

 .برای اتاق خواب داشته باشد

توانید از ترکیب رنگ آبی و سفید نیز برای ایجاد عالوه بر این اگر اتاق خوابی بزرگ دارید می

 .آرامش بیشتر استفاده کنید

 :نهها در آشپزخاهارمونی رنگ

جا است که خانم هر خانه بیشتری زمان خود را در طول آشپزخانه قلب هر خانه است و حقیقت آن

 .گذراندروز در این فضا می

 گوید برای آنکه فرد از جنب و جوش خود در آشپزخانه خسته نشودحال اصل هارمونی می

های هارمونیک شادی و بتواند با انرژی بیشتری در این فضا حضور پیدا کند بهتر است از رنگ

 .شود استفاده آشپزخانه فضای در …مانند آبی روشن، سبز، نارنجی و 

 ها چیست؟پیام رنگ

 .کندایم و هر رنگ حسی را به ما منتقل میها احاطه شدهما با رنگ

گذارند، بدون آنکه خودمان متوجه آن شویم؛ به عبارتی، ها بر خلقیات و افکار ما تاثیر میرنگ

 .ا محرکی برای برانگیخته شدن احساسات متفاوت در ما هستندهرنگ

 .ما گره خورده است ذهن هر رنگی، پیام و معنایی و مزاجی دارد که با چارچوب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D9%86
https://ostovarsazan.com/%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/


 نویسنده : سیدعلی منتظری

 استوارسازان سایت تخصصی مقاالت بخش منبع :

 

https://ostovarsazan.com/
https://ostovarsazan.com/
https://ostovarsazan.com/%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/

