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 چکیده

همه ي .رویکردهاي معمار بیش ازهرسبک معماري دیگري به تجربه نیازهاي واقعی پاسخ می دهند
عنصاراعم از عواطف را احساسات مخاطبان،موقعیت مادي آنها وشیوه زندگی شان برطراحی داخلی یک 

صنعت .بیرون ودرون،فضاي بسته وباز، بریکدیگر تاثیر متقابل دارندهمه چیز اعم از .فضا تاثیر می گذارد
نوپاي معماري داخلی کشور ازین قاعده مستسنا نیست بلکه مفاهیمی چون آفرینش وخلق ونوآوري ایده 
ها درطراحی، ورد به عرصه خیال وجان بخشی به محیط پیرامونی، استفاده از امکانات ودانستهاي موجود 

ن واصوال نگاه هنرمندانه به مقوله معماري داخلی، درعمق بستر طراحی داخلی ریشه ذرطراحی وچیدما
با این همه، یک جنبه دیگري هم درطراحی داخلی هست وآن طرد هرگونه تظاهرواعداست، . دوانده است

همچن فرهنگ مدرن که همگان راتشویق می کرد فردیت واصالت خودرا تقویت کنند، فرهنگ معاصر 
به این معنا به مواد ومصالح و . دارد همه چیز را همان طور که هست نشان دهد امروزي قصد

ساختاروسبک ومناسبات بیان طراحی داخلی وفضاهایی خارجی دراین رویکرد همه وهمه به واقعیت 
از این روطرحهاي دکوراسیون ومبلمان والگوهاي آن همواره تغییرات کلی .اجزاي منفرد پیوند می یابند

تند باید بگونهاي طراحی شود که منطبق با خواسته هاي درونی انسان باشد، هدف اصلی وجزئی هس
ازانجام دکوراسیون ومبلمان، باالبردن زیبا سازي فیزیکی وهماهنگی آن با احساسات درونی انسان می 

وهمچنین به وسیله عناصر متعلقه ...باشد که جز باتاکید برروابطی چون عاملیت وعملکرد با فرم و
طراحی دکوراسیون ومبلمان داخلی با بکارگیري .مسیر ومقدورنمی باشد... ومرتبطی چون رنگ، بافت و

عناصرفوق سعی دربهینه سازي فضاها ودست یابی به کارآیی وکارکرد مناسب درکنر زیبایی ومعناها می 
د می کنند امروزه بسیاري ازمعماران وطراحان داخلی فنگ شوي،این هنر را بصورت کلی وار.  باشد

فنگ شوي علمی .ومفاهیم جهان شمول آن را درخصوص طراحی مطلوب داراي اهمیت اساسی می دانند
است که فضا ومحیط درزندگی انسان را برسی کرده وانرژي موجود درمحیط رابه تعادل می رساند،بگونه 

این اساس صورت اي که وقتی طراحی فضا، رنگ آمیزي، تهیه وچیدمان مبلمان و دکوراسیون داخلی بر
فنگ شوي اگر به .گیرد می توان شادابی، نشاط، حرکت واحساس خوب را براي شخصی در خانه ایجاد کرد



شکل مناسب بکاربرده شود، به برقراري تعادل درسیالن انرژي درمحیط کمک کرده و امکان خلق خانه 
این هنر مارا به سمت استفاده .هدهایی داراي حداکثر انرژي، سالمتی وهماهنگی را دراختیارمان قرار می د

دقیق از نور، رنگ، مواد وچیدمان مبلمان سوق می دهد، انرژي منفی را حذف کرده وموجبات روش 
فنگ شویف راحتی وامنیت وزیبایی یک طراحی .درون، سالمت وبرکت درمحیط خانه را فراهم می آورد

روش : درواقع با بکارگیري روشهاي چون. وردفکرشده را به همراه معماري ومعماري داخلی به ارمغان می آ
هشت جهتی ، روش نه ستاره ، روش فلینگ استار می توانیم درطراحی ودکوراسیون فضا، ایده وروشی نو 

این هنر نیاز اساسی مارا که داشتن فضایی روح پرور ومکانی آرام .درطراحی داخلی معاصر ایجاد نمائیم 
ا در نتیجه زندگی توام با خالقیت، سالمت ، شعف، وفور نعمت و والهام بخش است برآورده می سازد ت

.تعادل داشته باشیم  

مرتضی -سرکارخانم عباسه سرپرست عضو هیئت علمیه دانشگاه آزاد واحد فسا:نگارندگان
 فرامرز دانشجوي معماري

02616209532-09374887381:تلفن همراه- faramarzmorteza@yahoo.com  آدرس
:ایمیل   

 

 

 

 

 مقدمه

همه . رویکردهاي معاصر بیش از هر سبک معماري دیگري به تجزیه نیازهاي واقعی پاسخ     می دهند 

عناصر اعم از عواطف و احساسات مخاطبان ، موقعیت مادي آنها و شیوه زندگی شان بر طراحی داخلی 

mailto:faramarzmorteza@yahoo.com


فضاي بسته و باز بر . همه چیز اعم از بیرون و درون . برسد به خانه شان  یک اتاق تاثیر می گذارند تا چه

امروزه تمامی مخاطبین در پی آسایش واقعی اند و آسایش خانه یعنی معاصر . یکدیگر تاثیر متقابل دارند 

و آن طرد هر گونه تظاهر و ادعاست ، . با این همه ، یک جنبه دیگري هم در طراحی داخلی هست .بودن 

فرهنگ . فردیت و اصالت خود را تقویت کنند . مچون فرهنگ مدرن که همگان را تشویق می کرد ه

به این معنا که مواد و مصالح و . معاصر امروزه قصد دارد همه چیز را همانطور که هست نشان دهد 

قعیت ساختار و سبک و مناسبات بیان طراحی داخلی و فضاهاي خارجی در این رویکرد همه و همه به وا

برعکس سبکهاي زیبایی شناسی که بر همخوانی و مناسبت بین اجزا تکیه . اجزاي منفرد پیوند می یابند 

دارند ، سبکهاي معاصر امروزي درست مانند اندیشه معاصر بر ناهمخوانی و ناهمگونی تاکید دارند این به 

محیط امروزي از دل این  آن معنی نیست که هیچ اصل و انظباطی بر هیچ چیز در آنها حاکم است هر

.اندیشه و انظباط حاکم بر آن و از دل این آگاهی به دوران معاصر پدید می آید  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فلسفه فنگ شویی

 خانه براي بلکه اندیشه و ذهن براي تنها نه زندگی فلسفه این که دارند اعتقاد واقعا.  مردم از بسیاري

 گذارد می ما بر عمیقی تاثیر ما پیرامون محیط که این به باور.  است صادق معاصر و امروزي هاي

 ما توانایی امروزي خانه در زیستن.  است شده معاصر هاي طراحی در پرده پشت عظیم انگیزه همان

 به سوم به دوم هزاره تحویل حوش و حول سالهاي در. ساخت خواهد چندان دو بودن امروزي براي را

 دقیقا باشند امروزي و معاصر داخلی طراحان و معماران اینکه به گفت امروزي توان می اي خانه چه

 معاصر نگاه که داشت اذعان باید شک بی ؟ دارد وجود زمینه این در آنها از انتظاراتی چه ؟ چه یعنی

 تا و نهاد گام جهانی صفحه به 1920 دهه در که است بوده مدرنیسم عظیم جنبش از تاثر معماري به

آنچھ مدرنیسم از خانھ  .شد بدل داخلی طراحی و معماري مسلط سبک به آن از پس دهه چندین

یک ماشین برای »انتظار داشت بھ بیان لوکوربوزیھ ، یکی از بزرگترین معماران مدرن 

عملی ، عقالنی ، زیبا و ساده و فارغ از ھر گونھ آرایھ و تزئینی کھ صرفا جنبھ . »زندگی بود

یکی از هنرهایی که در فراسوي طراحی داخلی گرفته فنگ شویی است که در  .تزئینی داشتھ باشد 

  .قلمرو و بی پایان ذات ناب یعنی روح و انرژي قرارداد 



 فنگ شویی

 زندگی جریان در فراوانی تغییرات تواند می کار و زندگی محیط در مناسب تغییرات که معنی این به

 انتخاب از را زندگی محل واقع در است سبک از جنبه این روي تمرکز شویی فنگ اصلی کار و آورد بوجود

 ما همه.  دهد می قرار توجه مورد آن داخلی چیدمان و بنا ساخت نحوه ، اطراف طبیعت به توجه ، زمین

 این با که دردسر پر و قدم بد برخی و هستند برکت با و یمن خوش بناها برخی که داریم را تجربه این

 طراحی هنر که شویی فنگ از دیگر تعریف با.  دهیم تغییر را انسانها زندگی وضعیت توانیم می تکنیک

 طراحی به بسته بناها از کدام هر.  باشد می بنا ساکنین موفقیت و سالمت روي تاکید با بناها و ساختمان

 کرد پیدا بنا هر در را نقاطی توان می. هستند خاصی انرژي داراي است شده استفاده آن در که عناصري و

 خصوص به و ها سازي بدنه  - پالن گیري شکل نحوه در مختلف ایرادهاي باشد داشته اصالح به نیاز که

 جهات از بسیاري از شویی فنگ.دارد ساکنین سالمت و احساس روي جدي تاثیر باعث داخلی معماري

 ایجاد با این در.  افراد نه باشند می فضاها علم این در مخاطبین که تفاوت این با است شرقی مانندطب

 محیط از و مانند می سالم کنند می زندگی و کار آنجا در که افرادي ، زندگی محیط در انرژي در تعادل

 طراحی در شویی فنگ از واقع در.  جویند می بهره آسایش و آرامش ایجاد جهت در بیشتر خود زندگی

 شرکتها و فروشگاهها طراحی وو سبز فضاي طراحی ، آنها داخلی معماري و دکوراسیون تا مسکونی بناهاي

 جهان در باید را آن هاي ریشه و نامید موزون نظم طراحی هنر توان می را شویی فنگ .شود می استفاده

 بر ، بینی جهان یا فلسفه یک عنوان به آغاز در تائوئیسیم.  کرد جستجو آن باورهاي و تائوئیسیم بینی

 تحت قرون طراحی در اما داد تکیه توازن و آرامش به دستیابی براي و محیط و انسان بین موزون وفاق

 و علوم از بسیاري بر خود توسعه در تائوئیسیم شد چین در قالب مذهب به تبدیل مختلف عوامل تاثیر



 و چین ستنی طب تکامل به منجر تائوئیسیسم نظریات پزشکی در.  گذارد تاثیر چین هنرهاي و فنون

«  نظریات تاثیر تحت رزمی ورزشهاي مراقبه.  شد امروزیش صورت به سوزن طب و گیاهی طب شکوفایی

 ، سازي شهر و معماري زمینه در گرفتند خود به اي تازه شکل تائوئیسیسم»  حیاتی نیروي» «  ذهن خلع

 محل تعیین به که آورد پدید را شویی فنگ هنر ، چین جغرافیاي و شناسی ستاره کنار در تائوئیسیسم

 فضاهاي قرارگیري تاثیر نحوه ، ابنیه استقرار براي مناسب مکان انتخاب ، شهرها ایجاد براي مناسب

 معاصر سازان شهر معروفترین از ، لینچ کوین.پردازد می خانه درون اشیاء چیدن تشکیل حتی و داخلی

 در شگرفی تاثیر چینی الگوي(( گوید می چنین شهرها به دادن شکل در باورها این نقش مورد در ، جهان

.  است گذارده بجا شرقی جنوب آسیایی مناطق سایر و ژاپن ، کره ، چین عمده شهرهاي تمام تقریبا شکل

 خود خاص هاي رنگ و معانی داراي حیات الگو این در است پکن شهر جادویی شکل ، آن بارز نمونه ))

 آن تاثیرات مقابل در شهرها از دفاع براي سپري رو این از و شود می تلقی بدیمن و سیاه نشان.  است

 یابد نمی تجلی داخلی فضاهاي آرایش و معماري ، شهرسازي زمینه در تنها باورها تاثیر است شده ساخته

 و علمی توجیه یافتن دشواري رقم به که است باورهایی از سرشار حال و گذشته در روزمره زندگی. 

 عرصه عنوان به باید شویی فنگ به واقع در.گذارند می تاثیر انسان حاالت و رفتار در آنها براي منطقی

 هر از بیش.  کند می غلبه روزمره مشکالت بر ، خود اندیشه بر تکیه با شخص آن در که نگریست هنري

.باشد می کار محل و خانه در موزون زندگی براي دوستانه و مثبت حیطی خلق هدف ، چیز  

شویی فنگ نظریه   



 و کیهان رابطه درباره تائوئسیسم انتزاعی نظریات اساس بر و است شناسانه کیهان شویی فنگ نظریه

 به نیرویی طریق از ماده و انسان ، زمین ، آسمان میان وحدت ایجاد آن هدف.  است گرفته شکل انسان

 ، آید بوجود وحدت این که هنگامی داشتند اعتقاد باستان هاي چینی است)  مطلق نهایت(  تایجی نام

 می سازنده و خوب اتفاقات بروز موجب ، شده جاري جان بی و جاندار موجودات در)  حیات نیروي(  کی

 بین وحدت نظریه آورد می بار به نحوست و بدبختی یعنی ، معکوس نتیجه نیز کی جریان فقدان.  شود

 زاده فراوانی محلی هاي داستان و اساتید آن از که است شویی فنگ هنر محور ، انسان و زمین ، آسمان

.است شده  

 

 

 

 

 

 

یانگ و یین   



 پنجره ، ورودي ، درد فاقد که شود می اطالق اتاق فعال غیر و آرام هاي قسمت به یین ، فضایی تحلیل در

 حرکت اامکان آن در که است اتاق فعال قسمتهاي معرف یانگ.  باشد اطراف به گشایشی نوع هر یا و

 ، خواب اتاق در مثال براي ، ها پنجره و بازشوها ، ها ورودي ، درها مجاور قسمتهاي یعنی ، دارد وجود

 استقرار براي نیز محل ترین نامناسب.  است آن مجاور نقاط یا یین سمت ، تخت قرارگیري محل بهترین

 موجب درون به نفوذ با بیرون آلوده یا سرد هواي که است جایی یعنی ، ها پنجره زیر خواب تخت

 پنجره از آفتاب شدید تابش.  شود می سردرد و سرماخوردگی

 کرکره و پرده از دلیل همین به ، است آسایش مخل نیز اتاق هاي

 استفاده تعادل ایجاد و یانگ نیروي کاهش براي وسایل سایر یا

 ، است نادرست نیز در به نزدیک خواب تخت قراردادن.  شود می

 دلیل به بودن نامناسب بر عالوه اتاق یانگ قسمت این که چرا

 نیز در تیز لبه تهدید معرض در ، بیرون آلودگی و سرما ، سروصدا

 و آرام محلی در باید خواب تخت.  رود می نشانه تخت سمت به چاقو تیغه مانند گاهی که دارد قرار

.شود استقرار اتاق یین قسمت در دوستانه  

 

 

 

 



 

 

عنصر پنج  

 آب ، چوب ، فلز اولیه عنصر پنج از شده ساخته را جهان اشیاي تمام ، تائوئیسیسم شناسانه کیهان اندیشه

 در موجود شیئ هر.  میکنند عمل یکدیگر متضاد یا مکمل صورت به عناصر این.  داند می خاك و آتش ،

 را یکدیگر آنها عناصر که نحوي به فضاها در اشیاء استقرار ، بوده عنصر چند یا یک از ترکیبی اتاق یک

 و فلز ، خاك ، آتش ، چوب:  باشند می شرح بدین عنصر پنج.شوند فضا در توازن موجب ، کرده تکمیل

 چوب استقرار ،»  عنصر پنج«  نظریه ، مثال عنوان به.  رود می شمار به سورمند راهکارهاي از یکی ، آب

 می محسوب متضاد چوب و فلز عناصر زیرا ، است عاقالنه غیر امري گاز اجاق مجاورت در چوبی اشیاء یا

 به منجر است ممکن ، شده تضاد ایجاد باعث فلزي اجاق مجاورت ئر چوبی صندلی قراردادن و.  شوند

 لگن(  آب با ارتباط در شیئ قراردادن ، هستند یکدیگر مکمل آب و فلز که آنجا از اما.  شود حریق

 می توازن ایجاد ، برده بین از را تضاد این فلزي اجاق و چوبی صنلی بین)  آب لگن یا آشپزخانه ظرفشوي

 تغییر را کار و زندگی محیط بتوان ، خالق تفکر و طراحی با تا کند می کمک شویی فنگ فراگرفتن.  کند

 رنگهاي و مطبوع و مالیم رنگهاي انتخاب واقع در.  یافت دست مثبت زندگی و حال غناي به ، داده

 از باالتر.  شود می محسوب بصري توازن ایجاد منطقی راه دست یک و سیر رنگهاي از اجتناب و ترکیبی

.است توازن و تعادل هنر شویی فنگ که کرد فراموش نباید ، همه  

  نور



 مفید بسیار گرچه آفتاب طبیعی نور.  هستند بندي دسته قابل مصنوعی و طبیعی دسته دو در نورها تمام

 از بیش میزان ، هستند آن دنبال به مسکن جستجوي هنگام در بزرگ شهرهاي ساکنان از بسیاري و است

 شویی فنگ در آن تابش انعکاس و آفتاب حد از بیش نور.  نیست مطلوب خوب چیزهاي تمام مثل آن حد

 ، مبلمان ، اشیاء رنگ به زدن صدمه باعث آفتاب نشده مهار و مستقیم اشعه شود می محسوب مضرر

 که را اشیایی رنگ پریدن و چوبی مبلمان برداشتن تاب و خوردن ترك.  شود می انسان باالخره و پارچه

 نیز گیاهان به آفتاب مستقیم اشعه.  اند دیده همه ، اند گرفته قرار طوالنی و مستقیم آفتاب معرض در

 ، آیینه ، ها پنجره از آفتاب نور تابش انعکاس حتی.  شود می خانه درون هوا خشکی باعث ، زده لطمه

 و آفتاب مستقیم نور.  شود صدماتی موجب است ممکن درون به نفوذ صورت در نیز سطوح سایر و استخر

 از همیشه مثل نیز حل راه و ، شود مهار توري و سایبان ، پرده ، کرکره توسط باید آن تابش انعکاس

 و ، گازي چراغهاي و ، شمع توسط معموال مصنوعی نور.  است هماهنگ و متعادل محیطی ایجاد طریق

 اگرچه مثبت نیروهاي تقویت براي شویی فنگ در برقی چراغهاي نور از استفاده.  شود می تولید برقی

 از استفاده در ، شویی فنگ در معاصر روش یک.  است عملی کامال ، شود می محسوب جدید نگرشه

 و مثبت نیروهاي افزایش جهت خانه خارجی دیوارهاي روي بر تابش براي آنها نصب و بیرونی چراغهاي

 سودمند اگرچه خارجی دیوارهاي یا خلوت حیاط در بیرونی چراغهاي نصب.  است اقبال و بخت تقویت

 آنها نور که کرد دقت باید مورد این در و ، شود ها همسایه براي مزاحمت ایجاد باعث است ممکن ، است

 می نیز خانه درون در مناسب صورت به چراغ از استفاده.  نتابد مستقیم طور به ها همسایه هاي پنجره به

 چراغهاي.  شود اتاق هاي گوشه و دیوارها تیز لبه روشن سایه شدن مالیم باعث و باشد سودمند تواند

.هستند مناسب بسیار منظور این براي ، تابانند می سقف سمت به را خود نور که بلند پایه کفی  



 

  شویی فنگ در مکتب  مهمترین طبیعت

 همـانطور .  است شویی فنگ مقررات و گیري شکل منبع مهمترین طبیعت در جاري احکام 
 فنگ اساس واقع در دهد نمی خاصی مفهوم و معنی طبیعت از گرفتن تاثیر بدون مماري که

 آن به جدي صورت به داخلیمعماري  بحث در که همانطور.  است طبیعت از الهام نیز شویی
  . شود می پرداخته

  )سادگی(اصل

 و معماري در امروزه.  زیباست است ساده آنچه هر است شویی فنگ در مهم اصل سادگی
 معماري و ها طراحی از بسیاري در.  است سادگی آید نمی چشم به آنچه ، سازي ساختمان
 به زیبایی فقط نه شوند می صرف بناها کردن زیبا قصد به که گزافی هاي هزینه داخلی
 به چیز یک کردن تبدیل هدفشان و هستند ناهنجاري ساختارهایی بلکه آورند نمی وجود
 کاربرد . شود می  بنا طبیعت دادن دست از باعث و است اصالت بی هم که است دیگري چیز
 از استفاده و بناها طراحی زمان در طبیعت قوانین و احکام به توجه ، شویی فنگ در اصل این

 شود می ساخته چه هر که است این مهم.  است هماهنگ و جا به کامال اما مختلف عناصر
 براي تواند نمی     اینصورت غیر در چون.  نشود خود پیرامون محیط زدن هم بر باعث

  . باشد داشته دنبال به خوبی زندگی آن ساکنین

شویی فنگ مهم سبکهاي  

 اجراي و آنها از یکی انتخاب است مهم آنچه ، است مختلفی سبکهاي داراي شویی فنگ
 و هستند ادغام قابل هم با روشها از برخی.  است سبک همان قوانین اساس بر دستورات

برد کار به توام صورت به توان نمی را دیگر برخی  



جهتی هشت یا نما قطب روش  

خانه هشت روش    

ستاره روش   

  ورود شکل روش

معماري مشخصات  

ها پنجره و اصلی ورودي    

 لبه با بزرگ حجم یک وجود مثال هستند خود پیرامون محیط تاثیر تحت خانه هاي پنجره و ورودي
 خانه هاي پنجره از یکی یا ورودي طرف به مستقیما که مقابل ساختمان نبش نظیر ، سخت هاي
 اصلی ورودي استقرار از باید شویی فنگ در.  شود مخربی تاثیرات باعث تواند می ، است رفته نشانه
 شدیدا گورستان ورودي یا بزرگ هاي ساختمان وسیع هاي ورودي محور در آن هاي پنجره و خانه

 در نیز خانه داخل ورودي و اصلی ورودي در ، خانه جلوي هاي پله استقرار طراحی.  کرد اجتناب
 برخوردار اي ویژه اهمیت از سکونت محل شویی فنگ
 با رابطه در تنها نه خانه فضاهاي این به توجه.  است

 آن طراحی جزئیات نظر از بلکه ، خانه کلی جهتگیري
 به نسبت درها گیري جهت.  است ضروري امري

 خانه داخل معماري عناصر سایر به نسبت یا و یکدیگر
 و داخلی درهاي از یک هیچ.  است مهم بسیار نیز

 محور یک در ساختمان پله راه با نباید خانه خارجی
 پله راه به نزدیک صورت در درهایی چنین.  گیرند قرار

 ، بزرگساالن و کودکان براي ایمنی نظر از ، ساختمان
 شویی فنگ در.  هستند خطرناك شب در خصوصا



شود می خانه ساکنان مالی ثبات خوردن بهم و مشکالت بروز باعث استقراري چنین  

 

 

 

 

 

  

دیوراها تقاطع و داخلی هاي گوشه   

 اشکالی ، گرد هاي گوشه و نیستند مقبول شویی فنگ در درجه 90 تیز زاویه و دیوراها تند تقاطعات
 از استفاده بدون نیز مورد این در.  شوند می داده ترجیح آنها به نرم هاب لبه و منهنی خطوط با

 حس ایجاد براي مناسبی و ارزان هاي حل راه به توان می ، اند هزینه پر که اي سازه تغییرات
 نورپردازي.  یافت دست ، هستند شویی فنگ بارزهاي از که سازمند اشکال آوردن بوجود و هماهنگی

 کفی چراغهاي هدفمند استقرار.  باشد داخلی تیز هاي لبه و گوشه تلطیف براي روش موثرترین شاید
 گوشه و ها لبه از بسیاري ، مبل کنار میز روي بر رومیزي چراغ گذاشتن یا و مستقیم غیر نورپردازي ،

 نیز بزرگ گلدانها یا و ها کناپه پشت در بلند پایه چراغهاي نسب.  سازد می مالیم را اتاق سخت هاي
 ، گرمی حس ازدیاد آسایی معجزه طور به ، رنگ و نور از همزمان و ماهرانه استفاده.  است موثر بسیار
دارد دوستانه غیر و تند ظاهري که شود می فضایی در صمیمیت و لطافت   

تیرها و ها ستون   

 پارچگی یک حفظ براي وجودشان که هستند عناصري از ساختمان یک سقف تیرهاي و ها ستون
 در آنها استقرار محل ، شویی فنگ نظر از اما.  است ضروري ها ساختمان و ها خانه ایمنی و سازه



 باید آنها مورد در را تدابیري و باشد پذیرش قابل غیر و نامناسب است ممکن داخلی فضاهاي با رابطه
 مشکلی اتاق یک مرکز یا اصلی ورودي محور در بزرگ ستون وجود ، نمونه عنوان به.  بست بکار
شود می نامیده»  کننده دلگیر ستون ستونی چنین شویی فنگ در.  آید می بشمار عمده   

بهداشتی سرویس و آشپزخانه   

 ساکنان سالمتی روي بر مستقیم تاثیر دلیل به بهداشتی هاي سرویس و آشپزخانه محل
 خود آتش و حرارت با اجاق که است مکانی آشپزخانه.  است اي ویژه اهمیت داراي ، خانه
 ، حرکت ، فعالیت محل آشپزخانه.  است بردنده و تیز اشیاي از مملو و دارد جاي آن در

 هرگز ، بیشتر کارایی بر مبنی طراحان از بعضی نظر خالف بر و است یانگ نیروي و گرما
 با مرتبط فضاهاي از اگرچه بهداشتی سرویس.  گیرد قرار ساختمان یا خانه مرکز در نباید
 با آنها ارتباط دلیل به ، شود می تلقی دوستانه عنصري شویی فنگ در آب و هستند آب

 شوند یابی مکان صحیحی طرز به باید ، آنها از استفاده بدون خصوصی و ، کثیفی ، فضوالت
.  

 رابطھ فنگ شویی و معماری داخلی 

ھمانطور کھ می دانیم صورتھای متغیری در عالم ھستی وجود دارند کھ در آن منفی و مثبت ، 

. تاریکی و روشنایی ، سرما و گرما بھ وجود می آید و نتیجھ آن بھ گردش درآمدن ھستی است 

یین و یانگ بودن یک امر نسبی است . در واقع ھیچ چیز بھ صورت مطلق یین یا یانگ نیست 

در این تقسیم بندی سوی . یین و یانگ سمت آفتابگیر و سایھ دار کوه است  شکل کالسیک.

بھ ھمین شکل سمت . آفتابگیر کوه در قسمت ینگ و طرف دیگر در بخش یین قرار می گیرد 

جنوبی و آفتابگیر خانھ سمت ینگ حساب می شود در نتیجھ بخش جنوبی خانھ برای کار و 

ق خوابھا در قسمت شمالی فضای مناسبی را برای خواب فعالیت مناسب است و قرار داشتن اتا

اگر دقت کنید در خانھ ای بزرگ کھ دارای ھر دو قسمت شمالی و جنوبی باشد .ایجاد می کند 

افراد خود بھ خود دوست دارند تا در طول روز در بخش جنوبی باشند و شبھا بھ سمت شمال 



حال ببینیم درک . قوانین نسبی است  باز الزم بھ ذکر است کھ این.گرایش پیدا می کنند 

فضاھای دارای لبھ تیز .خصایص یین یا یانگ بودن فضاھا چھ کاربردی در فنگ شویی دارد 

، خطوط صاف و زوایای متعدد شیشھ ، استیل ، سطوح فلزی ، سطوح براق مانند آینھ و 

خمیده و  بھ ھمین شکل فضاھای دارای سطوح. رنگھای روشن و تند از نوع یانگ ھستند 

منحنی ، زمینھای صاف ، پرده ھای بلند ، کوسنھای بزرگ ، انواع فرشینھ و رنگھای آرام ، 

اگر فردی کھ قرار است در این . فضا را با قدرت زیادی بھ سوی یین شدن سوق     می دھد 

در محل زندگی چنین شخصی . فضا کار یا زندگی این شخص دارای انرژی یین بیشتری باشد 

ه از رنگھای آرام بخش مانند سبز ، پرده ھای بلند و گیاھان با برگھای گرد و پھن استفاد

با توجھ بھ مطالب باال کھ مصادیقی است روشن ، کھ با استفاده از مواد و . توصیھ می شود 

یک کاربرد .مصالح و ساختارھا و بافت بھ بیان طراحی داخل فضاھای مختلف می پردازیم 

سرامیک .  یانگ مانند یک رستوران زنجیره ای را در نظر بگیرد یک فضای کامال: دیگر 

در کف ، شیشھ ھای بزرگ ، سطوح استیل بر روی دیوارھا و رنگھای قرمز کھ البھ الی 

وقتی از . سطوح فلزی بھ کار رفتھ است چنین فضایی برای جلب مشتری بسیار عالی است 

و بھ داخل نگاه . جلوی خودتان را بگیرید  جلوی چنین رستورانی عبور می کنید ، نمی توانید

از طرف دیگر وقتی وارد شدید و غذایتان را خوردید ، نشستن و تحمل کردن ھمان  –نکنید 

این دقیقا ھمان . فضا برایتان مشکل می شود و دوست دارید بھ سرعت مکان را ترک کنید 

معماری ، فرم قالب برای  امروزه این ترکیب. چیزی است کھ صاحب مغازه بھ آن نیاز دارد 

حتی در باغچھ ھای ژاپنی وچینی ، تعادل بین . رستوران ھای زنجیره ای و فست فودھا است 

و ھم ) انرژی یانگ(در این باغچھ ھا ھم گیاه وجود دارد . این دو نوع انرژی برقرار است 

ان انرژی ھای در معماری داخلی ، تعادل انرژی ھای یین و یانگ بر جری) انرژی یین(آبنما 

اگر محیط زندگی بسیار ساکت و اتاقھا سرد و تیره و تاریک : بھ عنوان مثال .داخلی اثر دارد 

تغییرات فصلھای سال . ھستند ، برای آنھا رنگ تازه ای در نظر بگیرید و ھمھ را روشن کنید 

ین افزایش در ھوای سرد ، مھ آلود ، بارانی انرژی ی. روی انرژیھای یین و یانگ اثر دارد 



و در خانھ موسیقی و . بنابراین در زمستان ، چراغھا را بیشتر روشن نگھ دارید . پیدا می کند 

.سر و صدای زیادتری داشتھ باشید   

 کاربرد رنگھا

. شکل و رنگ ، آن تجلیات جوھری مافوق مقررند کھ ما از آنھا تصوری ناچیز داریم  

شان می دھد ، رنگ نیز مایھ ای جالدار و مفھوم بھ لفظ ادا شده ، رنگی درخ صوت ھمچنانکھ

پس می توان با توجھ بھ شناخت روحیھ افراد ، بھ وسیلھ رنگ . معنوی بھ فضا می بخشد 

. آمیزی مناسب ، فضاھای مسکونی و محل کار قابل تحمل و فعال بھ وجود آورد   

 بنابراین بھ بررسی اجمال رنگھای کلیدی در معماری داخلی می پردازیم

 سبز

این رنگ برای قسمتھایی کھ بھ انرژی زیادی نیاز . بیان کننده حیات ، رشد و زندگی است  

سبز و قرمز دارای پیوندی . دارد مانند اتاق نشیمن یا محل فعالیت ھای ورزشی مناسب است 

این پیوند را بھ خوبی می توان در طبیعت در رنگ بندی گیاھان و میوه ھا . عمیق ھستند 

. کاربرد توام ایندو انرژی یانگ را در محیط باال می برد . کرد مشاھده   

    قرمز

قرمز در کارھای تجاری جزو مھمترین رنگھاست . بیان کننده ھیجان ، گرمی و شھرت است  

این در محلھایی کھ کار و فعالیت . و شھرت را برای صاحب تجارت بھ ھدیھ می آورد 

افراط در کاربرد آن باعث باال بردن . ستفاده قرار بگیرد اجتماعی الزم است حتما باید مورد ا

.انرژی یانگ نداشتن تمرکز می شود   

 

 زرد و قھوه ای 



قھوه ای رنگی است کھ آرامش و سکون  –این رنگھا نوعی حس راحتی وامنیت ایجاد می کنند 

ازگی را زرد بھ نوعی ت.زرد رنگی است کھ تمرکز را باال می برد . را بھ ھمراه می آورد 

.بیان می کند   

نقره ای –طالیی  –سفید   

محیط را بسیار بزرگتر و روشن . است خنثی سفید بھ دلیل داشتن طیف تمام رنگھا ، رنگی  

افراط در بھ کاربرد این این رنگھا باعث افسردگی و غم و اندوه در ساکنین . تر نشان می دھد 

. می شود   

 سیاه و آبی

عمق و توانمندی را در فضا ایجاد می کند  –استفاده از این رنگ حس نرمی و انعطاف  

آبی برای . کاربرد بیش از حد آنھا باعثسردی فضا ، افسردگی و سستی در ساکنین   می شود 

آبی و سبز دارای طبیعت در . رنگ آمیزی اتاق کودکان شرور و آرام کردن آنھا مفید است 

کاربرد توم ایندو در جاھایی کھ ممکن است باعث بھ وجود آوردن انرژی . پیوند عمیق ھستند 

. بسیار خوبی در فضا می شود   

  نتیجھ گیری

امروزه بسیاری از معماران و طراحان داخلی خنک شویی این ھنر باستانی و چینی ، را در 

را در  آگاھی شان از مقولھ طراحی بھ صورت کلی وارد می کنند و مفاھیم جھانشمول آن

کھ اگر بھ شکل مناسب بھ کار برده . خصوص طراحی مطلوب دارای اھمیت اساسی می دانند 

شود بھ برقراری تعادل در سیالن انرژی در محیط کمک کرده و امکان خلق خانھ ھایی دارای 

این ھنر ما را بھ سمت . حداکثر انرژی ، سالمتی و ھماھنگی را در اختیارمان قرار می دھد 

مواد و قرارگیری مبلمان سوق می دھد ، انرژی منفی را  –رنگ  –ای دقیق از نور  استفاده

کھ در . حذف کرده و موجبات آرامش ؟ سالمت و برکت در محیط خانھ را فراھم می آورد 



واقع منعکس کننده این آگاھی فزاینده است کھ ھمھ چیزھا در جھان از درون بھ ھم مرتبط 

ز باورھای چھار ھزار سالھ معماران و طراحان آنھا را بھ سمت این دستگاه متشکل ا: ھستند

طراحی ساختمانھای جدید یا تغییر مدل ساختمانھای موجود ھدایت می کند تا بتواند بھترین 

فنگ شویی در واقع پلی است . صورت سیالن انرژی را بھ طریق مثبتی در آنھا ایجاد کند 

بھ گفتھ سیسی کوپر ، نیویورک فنگ . طرافمان میان کیفیت زندگی و محیط زندگی فیزیکی ا

جھان . شویی یک مد امروزی نیست ؛ ھزاران سال است کھ ارزش خود را حفظ کرده است 

غرب چنان پذیرای فنگ شویی است کھ بھ نظر می رسد ھزاران سال دیگر قادر شود آن را بھ 

.شرق بیاموزد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع وماخذ

صدرسیدابوالقاسم سید:مولف-وانسانمعماري رنگ   



حمید خداپناهی:ترجمه-گروه سوچک گینگ-فنگ شویی درخانه  

حمید خداپناهی:ترجمه-گروه سوچک گینگ -معماران و طراحان  

)قسمت طراحی داخلی(1385بهار-10شماره-مجله هنرمعماري  

سارا راسابک:مولف-طرحهایی براي زندگی درمحیط خانه  

دکتر علی افروزانمولف -فنگ شویی مقدماتی  

محمد قراچه داغی:ترجمه-نوشته کوان الئو-فنگ شویی براي امروز  

تبسم آشتین جان:مترجم-راز فنگ شویی365  

 

 

   

 

 

 

 

 



 خود ییواجرا یپژوهش يتهایفعال رازیش دانشگاه يهنرومعمار دانشکده از لیالتحص سرپرست،فارغ عباسه خانم نجانبیا
:دارم اعالم ریز شرح به  

:یپژوهش يتهایفعال  

فسا آزاد دانشگاهي معمار بخش رگروهیمد-2-فسا واح آزاد دانشگاه هیعلم ئتیعضوه-1  

:نامه انیپا  

 بخش رگروهیمد)(،یوانیشي مهد مهندس:راهنما راز،استادیشهرش دربستر( کودکاني هنری فرهنگ ،ی آموزش مرکز
84ماهي تهران،دی بهشت دیشه ومنظردانشگاه طیمحي معمار  

بهشتیاورد ز،یتبر ،یداخلي ومعاري معماري کشور شیهما نی،دومیداخلی درطراحي ونوآور تیخالق مقاله رشیپذ-1
-3-87اسفند رواحداردستان،یکوي معماري ا منطقهی علم شیهما نیدوم ر،یکوي ومعمار مصالح مقاله رشیپذ-88-2
 ن،یخم واحد عمرانی مل شیهما نیوخشک،اول گرم میدراقلي ساز وشهري معماری شناس گونهیبرس مقاله رشیپذ
 مقاله رشیپذ-5-82 ماه آبان فارس، استانی ستیبهز سازمان ماهنامه در نینوی آموزش مقاله رشیپذ-4-87بهار

 دانشگاه انیدانشجوي راهنما استاد-6-83 آذرماه فارسف استانی ستیبهز درماهنامهی آموزشي ها فضای سازمانده
ي درسازهاي کشوری چهارم مقام کسب تیودرنها الرستانی ماکارون پلي سازها مسابقه نیدرچهارم آزادواحدسروستان

ی ماکارون با پلي ها سازه مسابقه نیدراول آزادواحدسروستان دانشگاه انیدانشجوي راهنما استاد - 7-86 ن،آذرماهیسنگ
 کسب-8-87ماه نیفرورد وسبک، نیسنگي ها درسازهي کشوری پانزدهم مقام کسب تینها ودر کرج، آزاد دردانشگاه

 طرح-10-رانیا کاموسیا موسسه عضو-9-86راز،اسفندینوش فارس مانیس سردرکارخانهی طراح درمسابقه سوم مقام
 کسب-12-يومعمار ه سازه کنفراس نیدراول شرکت-11-دانیسپ درشهرستان واقع نیدآل روستاي ها ومشاورطرح

    86درخردادي ومعمار سازهی وتخصصی آموزش گارگاه مدرك

:ییاجراي تهایفعال  

 باغیی واجرا ونظارتی طرح-3-صدرا شهر باغ تیسای طراح-2- اسوجی نفت شرکت کارکنان باشگاه تیسای طراح-1
ی ساحل پارك تیسای طراح-5-مربوطه ادمانیو شهدا مزارع تیسای طراح-4-)رازیشي لومتریک 15( نیتیی رایپذ



-85 راز،یش خانه وانیدی خیتار عمارتی سنگي ها ازره قراردادمرمت مشاوره -7-رازیش انیل پاركی طراح- 6-بوشهر
-85 پارس موزه  درمحوطه واقع آثار و اءیاشی سازمانده مشاوره-9-85 پارس موزه باغ طرح شیپي  معمار مشاوره-8

-87دیجمش تختی حیتفر مجموعي بهساز پروژه مشاوره-11-84حافظ آرامگاهي استرار مرمت درپروژه مشاوره-10
87آباد خرم شکسته پل  پروژه مرمت مشاوره-12  

 

 

 

 

 

:دارم راعالمیز شرح به خودرای پژوهشي تهایفعال وي معماري دانشجو فرامرزی مرتض نجانبیا  

کارگاه مدرك وکسب ،یداخلي ومعاري معماري کشور شیهما نی،دومیداخلی درطراحي ونوآور تیخالق مقاله رشیپذ-1
 نیدوم ر،یکوي ومعمار مصالح مقاله رشیپذ-2-88 بهشتیاورد ز،یتبر  ،یداخلي ومعماري معماری وتخصصی آموزش
ي ساز وشهري معماری شناس گونهیبرس مقاله رشیپذ-3-87اسفند رواحداردستان،یکوي معماري ا منطقهی علم شیهما
 نیدوم دریی  طال سیتند وبرنده مقاله رشیپذ-4-87بهار ن،یخم واحد عمرانی مل شیهما نیوخشک،اول گرم میدراقل

 خانه ، آب زادگاهی طراح درمسابقه شرکت- 5-87 ماهي د کرج، آزادواحد دردانشگاه جواني ارزشهاي ادآوری مسابقه
 مقام کسب تیودرنها الرستانی ماکارون پلي سازها مسابقه نیدرچهارم شرکت -6-87 آذرماه ، تهران هنرومعمار

 دردانشگاهی ماکارون با پلي ها سازه مسابقه نیدراول شرکت -7-86 ن،آذرماهیسنگي سازهای طراح دري کشوری چهارم
 عضو-8-87 ماه نیفرورد وسبک، نیسنگي ها سازهی طراح دري کشوری پانزدهم مقام کسب تینها ودر کرج، آزاد
 برجها مسابقهی درطراح جهانی هفتمی مقام کسب-9-واحدسروستان آزاد دانشگاهي معمار گروه رانجمنیمد

 ،یباماکارون پل ساختی درطراح ابتکاراتي ونوآور برتردردستاوردها مقام کسب- 10-87 ماه بهمن ک،یدرکشورمکز
  87و86 درسالی باماکارون پل نیباتریزی طراح برنده  -11-87 خردادماه



 

 

 

   
 


