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 طراحی داخلیرنگ شناسی و 
 سید رضا حسینی الهیجی

 
 مبلمان، دکوراسیون و طراحی داخلیطراحی محصول، آشنایی مقدماتی با مبانی تصمیم گیری و انتخاب رنگ برای 

 

 
 

 آیا تاکنون به رنگ آمیزی، و تاثیرات آن بر زندگی خود و دیگران فکر کرده اید؟

 ره با افراد متخصص چقدر میتواند برای شما سودمند باشد؟آیا میدانید آشنایی با رنگها و مشاو

آیا دوست دارید در ساختمانی که زندگی و کار میکنید همه چیز بصورت یکنواخت رنگ آمیزی شده 

 باشد یا اینکه به تنوع رنگی اهمیت میدهید؟
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 اندیشیدن وادارد. طرح چنین پرسشهایی میتواند ذهن شما را در بخشهایی که شاید کمتر مهم بوده به 

اگر شما با مشاورین و طراحان خبره مشورت کنید سواالت بسیاری مطرح میکنند تا پاسخهای مناسبی برای  

 زندگی بهتر در اختیارتان قرار دهند.

 همین االن که این مطلب را مطالعه میکنید به محیط اطراف خود نگاهی بیاندازید... 

 وجه کنید... به همه چیز با دقت و نگرشی جدید ت

 رنگها را ببینید ... آنها را تشخیص دهید .... مقایسه کنید .... 

 و به رنگهای جایگزین برای آنها فکر کنید .....

 تا چه حدی میتوانید تغییرات رنگی ایجاد کنید؟ 

 

 

اتاق  رنگ مطالعه کنید و در آشپزخانه سیاه صبحانه میل فرمایید و در نارنجیآیا دوست دارید در اتاقی 

 ؟، و یا اینکه روی صندلیهای قرمز در سطح شهر بنشینید خوابی برنگ زرد درخشان بخوابید

 

 
 

 اصال چرا ما به رنگهای مختلف نیازمندیم؟ آنها چه تاثیری بر روحیه و نشاط و آرامش ما دارند؟

سی رنگ، و تحت اینجا صحبت از مهندسی رنگ و شیمی رنگ نیست، بلکه توجه به هنر رنگ آمیزی، روانشنا

 تاثیر قرار دادن احساسات آدمی است.

این صنعت  طراحاناین مطالب نه تنها برای افراد عادی و خریداران مبلمان، بلکه برای کارفرما، تولید کننده و 

، ابزار و وسایلی تولید میکنند که و زحمات بسیار که با سرمایه گزاری زیرا آنها هستند نیز بسیار مهم است.

ل ساختمانها و خانه ها میرود، و هر کدام میتواند دارای پیام و نشانه های فرهنگی، هنری، ارزشی و یا به داخ

 حتی ضد آنها باشد.
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 طراح و تولید کننده میبایستی برای محصول و ایده های خود دارای فکر و فلسفه و دلیل باشند.

حصول آنها دقیقا چیست، چرا به این شکل درآمده، اگر مورد پرسش قرار گرفتند باید بدانند و آگاه باشند که م

 چه کاری قرار است انجام دهد و رنگ و بافت آن چه تاثیری بر استفاده کننده و مشتری دارد.

 

 
دنیای رنگها اسرار بسیاری در خود نهفته دارد. هر رنگی برای خود داستانی دارد، همراه با اتفاقات و 

. رنگها در کنار هم و با ترکیبات مختلف داستانهای بیشتر و پیچیده تری تاثیراتی که میتواند بوجود آورد

 برای گفتن دارند. 

و هر چقدر رنگ خالص شود مفاهیم آن  هر چقدر ترکیب رنگها را بیشتر کنید معانی عمیق تری خواهند یافت

 نیز شفاف و ساده خواهد شد.

رنگی که خالص و اولیه هستند بیشترین لذت را  به همین دلیل است که کودکان از رنگهای درجه اول دایره

میبرند ، و همینطور افرادی با تفکر عمیق و تحصیالت باال ،  رنگهای ترکیبی درجات سه و چهار و حتی 

 بیشتر دایره رنگ را دوست دارند.

گی و افراد سالمند نیز عموما پس از یک دوره کامل زندگی و در زمان استراحت و بازنشستگی، بدنبال ساد

 استقبال میکنند. ، که از شدت آنها کاسته شدهراحتی و آسایش هستند، انها نیز از رنگهای ساده و آرام

 

و بر اساس نیازهای مختلف زندگی و احساسات  داشته بسیاریی ، جزو علومی است که پیشرفتهادانش رنگ 

 آدمی توسعه پیدا کرده است.
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حتی نسبت به رنگ عالقه دارند، شناخت سیستمهای رنگی و  برای افرادی که با رنگ آشنایی دارند و یا

، دیدگاه روشنی درباره انواع رنگ و روشهای تصمیم گیری و چگونگی استفاده از آنها مهم است. این شناخت

موفقیت میتواند انتخاب بدست میدهد، موضوعی که تاثیرگزاری ویژه ای بر دیگران داشته و برای شما نیز 

 آمیز باشد.

 
 

عنوان یک طراح میبایستی به اندازه کافی با رنگ و سیستمهای استاندارد آن آشنایی داشته باشید تا در ب

صورت سفارش و درخواست مشتری، تصمیم گیری درستی را برای طراحی محصول، فضا و جزییات آن 

 انجام دهید.
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 اجازه دهید کمی درباره سیستمهای رنگی صحبت کنیم:

 

    (RAL colors)سیستم رال 

 

بصورت علمی و نظام مند بعنوان پایه علمی رنگ شناسی مورد استفاده کشورهای  که روشیشاید اولین 

مختلف جهان قرار گرفت، رنگهای کدگزاری شده رال بود. اولین مجموعه آن بصورت یک مجموعه چهل گانه در 

اردسازی اولیه، کارخانه های رنگ سازی نیز دهه بیست میالدی توسط آلمانها معرفی شد. پس از این استاند

 و اکنون که نزدیک به یکصدسال از تولد آن میگذرد استانداردهای دبر اساس رال رنگهای خود را میساختن

متنوعی در تهیه و تولید و استفاده صنعتی و خانگی دارد. کارخانجات مدرن رنگسازی قادر هستند با 

رنگ مختلف را تولید کنند. این روش بصورت سنتی در  ز دویستبیش اکالسیک کد گزاری رال  روشهای

ایران هنوز هم وجود دارد و شما به هر کجا که مراجعه کنید میتوانید با پالت رنگی رال رنگهای مورد نظر 

 خود را انتخاب نمایید.

 
 

آلمان در "انستیتوی آلمانی برای تضمین کاال وعالمت گذاری"موسسه رال که درحال حاضر تحت عنوان 

این نام ها با استفاده از  برگزید. فام ثبت شده با ارقام رال 210نام هائی را نیز برای  1960قراردارد ،درسال 

 سرچشمه می گیرد. زندگی روزمره با آن مواجه هستیم ، رنگ گلها ،حیوانات وبسیاری چیز های دیگر که در

 .شنی وزردگوگردی یازرد خورشیدی نام برد از زرد باللی گرفته تا زرد  به عنوان مثال می توان

برای فام های 2برای زرد،1رقم اول از چهاررقم رال گویای فام هائی )کلی( می باشد ،به این ترتیب که 

برای قهوه ای ها 8برای طوسی ها،7برای سبزها،6برای آبی ها 5، (برای بنفش )ها4برای قرمزها،3نارنجی،

 برای سفید)ها( ومشکی ها .9وباالخره 
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              NCS (Natural Color System)سیستم رنگهای طبیعی   

 

NCS ، .دانش رنگ شناسی بر اساس طبیعت و محتوای ذاتی طبیعی رنگها است 

 گ نیز از طبیعت است و آلودگی زیست محیطی ندارد.امروزه تمام مواد اولیه ساخت رن

بوجود آمد و در دهه شصت میالدی، ترکیبات  1915در این سیستم بر اساس نظریه آلبرت مانسل سوئدی 

این موسسه، وبسایت پیشرفته ای دارد که  در حال حاضر . رنگی و استانداردهای جهانی آن انتشار یافت

 و در زمینه های متنوع خدمات رسانی مینماید.فعالیتهای مختلف خود را معرفی 
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این سیستم نگرش تازه ای را برای ترکیبات رنگی معرفی نموده و با ترکیب بندیهای متفاون برای محصوالت 

آنها میگویند بسیاری از طراحان معروف اروپا برای  زندگی انسان، پیشرفتهای قابل مالحظه ای داشته است.

ه کمک میگیرند، بطور مثال برای رنگ بندی طرح جدیدی از جاروبرقی یا لوازم منزل که مشاوره از این موسس

برای نقاط خاصی مانند خاورمیانه یا افریقا و یا کشورهای دیگر ارسال میشود نظر تخصصی و مشاوره 

 رنگ میدهند.

 
 

 

 

 

 

 

 

                    YOLO Colors   یولوسیستم رنگهای 

 

 سیار جدید است و مربوط به دهه اخیر میشود.مطالعات یولو ب

 این سیستم جدید بر مبنای مطالعه رنگهای خالص در طبیعت و ارتباط آنها با احساس انسان شکل گرفت.

 رنگها بصورت دسته بندیهایی با نامهای مرتبط با انسان و طبیعت قرار گرفته است بطور مثال: 

نامهایی از صفتهای همچنین و   -برگ  -آب   –سنگ   -ل آلود آب گ –رویش  –گل و غنچه   -رنگهای آسمان

 خالقیت . –رویا  –خیال  –پیشرفت   -سرزندگی  –انسانی مانند : امیدواری 
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هر دسته رنگ بندی خاص خود را دارد و در سایت و توسط مشاوره، رنگهای مرتبط و مکمل با رنگ منتخب 

ها برای کسانی که عالقمند به رنگهای طبیعت هستند بسیار جذاب و خیره را معرفی میکند. ترکیبات این رنگ

 کننده و آرام بخش است. 
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این رنگها بدلیل تنوع و سازگاری با طیف رنگهای خاک و محیط شهری و روستایی برای رنگ آمیزی فضای 

 بیرونی ساختمانها در هماهنگی با محیط اطراف بسیار کاربرد دارد.
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 چند توصیه برای طراحی رنگ

 

به مشاوره با متخصص باور داشته باشید. اینکار نوعی سرمایه گزاری است در زمان و هزینه و  .1

 حتی آرامش ذهنی شما و در نهایت موفقیت کارتان.

به طبیعت و محیط زیست احترام بگزارید. از رنگهایی استفاده کنید طبیعی هستند و به طبیعت  .2

چگونه آلودگی و بوی نامطبوعی ندارند و برپایه آب هستند. مطمئن باشید اطرافیان بازمیگردند ، هی

و مشتریان شما متوجه این موضوع خواهند شد و اعتبار و احترام شما در محیط حرفه ای باالتر 

 خواهد رفت.

 از تقلید و کپی برداری دوری کنید. هر تصویر خوشایندی را مورد تقلید قرار ندهید. ممکن است .3

رنگ آمیزی یک صحنه تلویزیونی و یا نمایشگاهی و فروشگاهی برای شما جالب باشد ولی دلیل 

 نمیشود که برای منزل و محل کار و مبلمان شما هم موفقیت آمیز باشد.

، هویت و شخصیت بسازید. مجموعه این عوامل برند و نشانه های هویتی شما را بوجود برای خود .4

راحی آرم و نشانه و ساختمان خود اهمیت قایل هستید، نشانه های میاورد. همانطور که برای ط

که الگوی معرفی و شناسایی شما باشد.  با مطالعه برند و  رنگی مناسبی را برای خود طراحی کنید

هویت سازی شرکتهای بزرگ جهان متوجه خواهید شد که این موضوع تا چه حد بر موفقیت شما 

 تاثیرگذار است.

ه زندگی ، نقش مهمی در تصمیم گیری الگوها و ترکیبات رنگی دارد.  حتما به سبک هنری و شیو .5

آنها توجه کنید. از هنرمند مشاور بخواهید آنها را برای شما توضیح دهد، شبک و سیاق شما را 

 شناسایی کند و بر اساس آنها طرح مناسب را ارائه دهد.

ید. مجموعه آنها با یکدیگر مرتبط هستند و رنگ را با عناصر دیگر طراحی و هنری در کنار هم ببین .6

 –گستردگی  –شکل  –رویه  –بافت  –تاثیرات مکمل بر هم دارند . بطور مثال رنگ همراه با : جنس 

 نور و ...

به جزییات نیز توجه کنید. بسیاری از مردم برای رنگ آمیزی فقط محیط اصلی یا دیوارها را  .7

تاثیرات ویژه ای بر محیط دارد.. نوع کفپوش و رنگ آنها،   میبینند....  سقف را فراموش نکنید که

 اتصال دیواره ها به سقف و کف، و جزییات عناصر و مواد و مصالح ساختمانی.

رنگهای روشن از محیط اطراف تاثیر میگیرند. بطور مثال یک دیوار سفید میتواند نورهای انعکاسی  .8

و انعکاس دهد.  ی آبی آسمان را بخود بگیرددرخت و فضای سبز بیرون را بخود جذب نماید و حت

در اینصورت تمایل به رنگهای دیگر پیدا میکند. بنابراین در انتخاب رنگهای روشن و همنشینی آنها 

 با رنگهای اطراف دقت کنید.

رنگ در تابش مستقیم آفتاب چگالی بیشتری پیدا میکند. این موضوع بخصوص برای رنگ آمیزی  .9

ها و اتاقهایی که دیواره شفاف بزرگ دارند نمود بیشتری پیدا میکند. برای نمای بیرونی ساختمان

نمای بیرونی میتوانید از رنگهای طبیعت مانند زمین و خاک و طیفهای مکمل آن استفاده کنید تا در 

 نور آفتاب درخشندگی بیش از حد نداشته باشد.

ایرانی در گذشته های دور، سیستمهای  رنگهای ایرانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. هنرمندان .10

رنگی بسیار بارزشی را بوجود آوردند که هنوز مورد الهام و استفاده هنرمندان مختلف جهان قرار 

 میگیرد. تنوع رنگ در مینیاتور، صنایع دستی، فرش و ... که ترکیبات بی نظیری از طبیعت دارد.
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