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 چکیده:

توانیم  تجسم دنیای پیرامون بدون رنگ کمی دور از ذهن است. اگر بخواهیم رنگ را حذف کنیم، دیگر برای محیط زندگی خود نمی

رنگ  .شود میمفاهیم و معنای تناسبات زندگی پرداخته  ٔزمینه درمعنایی قائل شویم. به همین علت مقاله پیش رو به بررسی تأثیرات رنگ 

 که چراتوجهی از طراحی داشته باشیم.  توان عملکرد قابل و بدون آن نمی کند نقش بسیار مهمی در طراحی داخلی و دکوراسیون ایفا می

دارای انرژی  که چرادانیم،  سکون می فرم، ساختار، بافت و ... در سیطره رنگ و در تکمیل هم هستند. به عبارتی رنگ را حاوی انرژی و

و روانی خود(  هر رنگ متناسب با تأثیرات فیزیولوژی)خود  انرژی باتحت تأثیر قرار دادن محیط متناسب  روانی و فیزیولوژی و موجب

 شود. ها موجب القای حاالت روانی خاصی در افراد می که این انرژی موجود در رنگ گردد می

های کیفیت زندگی، برندسازی و فاکتورهای انسانی مطرح  طور مثال در حوزه به فضا مفهوم زندگی افزود که به توان میبا استفاده از رنگ 

 گیرد: شود. در این مقاله رنگ از دو نظر اساسی مورد بررسی قرار می می

 معنا و مفهوم زندگی نظر ازرنگ  .1

 دانش روز نظر ازرنگ  .2

تأثیرات، شناخت متفاوتی بر مخاطب داشته باشد. به همین علت در این مقاله سعی شده انسان  نظر ازتواند  از موارد ذکرشده می یک هر

کارگیری رنگ در  به بررسی مختصری از وضعیت به نتیجه درکارگیری ترکیبی مناسب و کارآمد آشنا گردد.  پسامدرن با جادوی رنگ و به

 پرداخته شود. مؤثرو چند پیشنهاد  معماری کنونی
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 مقدمه:

 مورداست که از دو جنبه فیزیکی و شیمیایی  ای پدیدهرنگ 

از  ها رنگو در جهان رنگ، کیفیت مشاهده  گیرد میقرار  بحث

رنگ . گیرد میطریق قیاس و توسط چشم و مغز صورت 

و  کند می کیاست که احساسات را تحر یجهان زبان یک

 یزندگ باشکوهاز ملزومات  یکی. رنگ دهد یها را شکل م فرهنگ

آرامش  شهیمناسب باشد هم یها که غرق رنگ ای خانهاست، 

بعد  کی ون،یملزومات دکوراس ریسا برخالفبخش است و 

 رنگ، واقع درگرفت.  دهیآن را ناد توان یدارد که نم یانسان

آورد و  وجود بهرا  یخاص یدهد، فضا رییها را تغ حالت تواند یم

انسان  تیخالق یبرا یانسان را بهتر کند و جوالنگاه خوب هیروح

بر اساس  همچنین رنگ (1831،8کابستیک و لوید، ) است

مطالعه  است برای دستیابی به یک گرفته انجامتحقیقاتی که 

 مختلفی وجود دارد و گر مداخلهعوامل  ها رنگموفق درباره 

در نظر گرفت. عواملی  شده کنترلاین عوامل را  بایست می

 سن، جنسیت، احساسات رنگ روشنایی محیط اشباع همچون

مجاور، بافت و عوامل  های رنگمنابع نوری  شدگی رنگ

حال بر مبنای این  (2002Park, J. G: 23 -6) فرهنگی

را متناسب با محیط  ها رنگاطالعات به دست آمد باید مفهوم 

. در انتخاب رنگ کرده و رنگی قابل قبول انتخاب نمودسنجش 

 رنگنیز وجود دارد همچون:  یادشدهعوامل دیگری غیر عوامل 

 برندینگ،عوامل نورپردازی، و  نور طبیعی تأثیر، سازمانی

 گرن روی بر دگر های طراحیو یا  رنگی محیط تأثیرات

 و... 8طراحی کنید خواهید میکه  دکوراسیون

 :مسئله بیان

و  گیرد میقرار  توجه مورداز علوم بیشتری  امروزه رنگ در

رنگ را از  توان نمیکه  ای گونه بهاست.  تیو اهم میمفاه یدارا

 ی، فروش و حتغاتیتبل .دجدا تصور کر ای شاخه چیه

و  یدارو نگه ریتعم یبرا یعامل عنوان بهکه رنگ را  کیالکترون

از  دهند میقرار  یابینده مورد کاربرد و ارزهد یآگاه نیهمچن

 را نیا توان می نیهمچن . .کنند میرنگ ب سود خود استفاده 
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. این مفهوم بیشتر در غرفه سازی های نمایشگاهی مطرح می باشد 

به گونه ای که رنگ منتخب ما برای دکوراسیون غرفه تحت شعاع 

ثیرات محیط أگیرد. در نتیجه باید ت دکوراسیون غرفه مجاور قرار می

د یاد آور شویم که . همچنین بایاز پیش در نظر داشته باشیم را بیش

رنگی خاص و همچنین فرمی مرتبط با برند  را طالب  برندینگ غرفه 

است از نظر نگذرانیم و طرحی باب میل نزنیم  بلکه از روی منطق و 

 اصول دیزاین رفتار کنیم.

منطبق با روحیات افراد و همچنین روحیات  رنگ عنوان کرد که

  یک گروه در نظر گرفته شود.

، چرا شود میرنگ در دکوراسیون داخلی وارد یک چالش بزرگی 

بدون در نظر گیری رنگ  توان نمیداخلی را که دکوراسیون 

تصور کرد. با این حال باید تمام جوانب استفاده از رنگ در 

دکوراسیون داخلی را در نظر گرفت. رنگ در هر جایگاه و هم 

متعدد  های فرمدیگر و همچنین در ارتباط با  های رنگنشینی با 

رد عنوان ک گونه این توان می. درکلیت کند میمفهومش تغییر 

که رنگ با تغییر جایگاه مفهومش را متناسب با آن جایگاه 

همچنین این . کند میتطبیق داده و مفاهیمی جدید را تولید 

 .شوند مینیز تغییر . .. ومفاهیم با در نظر گیری فرهنگ و مکان 

 :تحقیق اهداف

 در دکوراسیون داخلی گمفهوم رنبررسی این هدف اصلی از 

و  در کاربرانبرای القای روحیه کار  مؤثرتری های راهپیدا کردن 

کاربر محوری است. با توجه به عامل  ها آنایجاد فضای بهتر در 

این تحقیق در مبانی مفهوم شناسی رنگ پهنه  همچنین

مفاهیم رنگ را بر دکوراسیون داخلی بررسی  تأثیرو ه گسترد

 مفاهیم ادراکات رنگی در دنیای نیزو  روند توصیف و ؛کند می

 .استیزیولوژیکی آن ف های برداشتامروز و 

 روش تحقیق:

متفاوتی  های سیاقو  ها روشبه  توان میرا  رنگ مفهوم یا رنگ

در این  لذا ؛قرارداد آزمایش وتحقیق  و تحلیل ،مورد تجزیه

از  و تحقیق، رنگ را از نقطه نظر مفهوم آن در طراحی داخلی

. همچنین به علت اینکه قرارداددیدگاه کاربران مورد ارزیابی 

رنگ در دکوراسیون داخلی در  تأثیراتتحقیقات زیادی بر روی 

ادوار مختلف و همچنین در دنیای حاضر انجام پذیرفته است تا 

دگی در امنیت حتی روحی نانسان مدرن امروزی به لحاظ ز

و همچنین از ارائه  های آزمایشبه همین علت از باشد. 

امتناع شده و مطالب را از روی اطالعات موجود  های پرسشنامه

اعالم شده موثق انتخاب و تحلیل  ها گزارشو همچنین از روی 

 توصیفی و تحلیلی صورت به انجام پذیرفته مطالعات -شود می

 .است

 رنگ فیتعر

قبل  ،رنگ توضیحاتی را مبذول کرد در موردتوان برای اینکه ب

 .داداز هر چیز باید برای رنگ تاریخچه و همچنین تعریفی ارائه 

 کشف انگلیسی، نامدار دانشمند نیوتن، اسحاق ،1666 سال در



 شود، داده عبور منشور یک از سفید خالص نور چنانچه که کرد

 کشف همچنین نیوتن .شود می تجزیه رؤیت قابل های رنگ به

 و شده تشکیل فرد منحصربه موج طول یک از رنگ هر که کرد

 نشان بعدی های آزمایش .نیست دیگر های رنگ به تجزیه قابل

 .کرد ایجاد را مختلف های رنگ توان می نورها ترکیب با که داد

 به را نارنجی رنگ زرد، نور با ترکیب در قرمز نور مثال، برای

 وجود به دیگر رنگ دو ترکیب اثر بر که رنگی .آورد می وجود

 ارغوانی، و زرد مثل ،های رنگ از بعضی .گویند می ترکیبی را آید

 سفید نور و کنند می خنثی را ، همدیگرشدن ترکیب صورت در

 ،حمدیا). دنامن می مکمّل های رنگ نیز را ها رنگ این .سازند می

در منابع علمی رنگ نوعی از ادراک  خودرنگ همچنین(  183۴

 های موجاست که از محیط اطراف توسط طول  شده تعریف

. شود میطریق چشم جذب و توسط مغز تفسیر  متفاوت نوری از

 تابد میرا ندارد. نور بر سطوح  ها رنگچشم انسان قابلیت دیدن 

و باعث تولید جریان  شود میو با انعکاس به چشم وارد 

که در مغز این جریان به رنگ  گردد میالکتریکی در چشم 

. تشخیص سطوح رنگی مختلف توسط الگوهای شود میترجمه 

که در  هایی گیرندهعصبی که توسط  های سیگنالمتفاوت 

. این الگوها باعث تشخیص شوند میشبکیه وجود دارند تولید 

 – (Jo edge K, 2008 ،3) گردند می سطوح رنگی مختلف

اثر مخصوصی که در چشم از  نامه دهخدا رنگ در لغت همچنین

 شود. درروی اجسام پدید آید بیان می ی نور انعکاس اشعه

 طریقه دیدن رنگ

 :دارند قرابت باهم که پدیده دو بر است مبتنی ذهنی دیدن رنگ

تأثیر  رفع از پس رنگ احساس از است عبارت که تصویر یکی

 ،دیگر عبارت به تصویر پس .1دیگری تبایین و ۴یک محرک

 عامل تحریک قطع از پس که بالفاصله است بصری احساس

 و مثبت است، گونه دو حال تصویر این شود. با می حاصل خارجی

و  شده احساس رنگ که آن است تصویر پس مثبت نوع  :منفی

 قرمزی فام همان قرمز تصویر است، یعنی محرک رنگ همان

 از پس تصویر پساین  .است تحریک کرده را چشم که است

 و نورافکن یک نور شدید مثالً محرک یک به شدن ذخیره مدتی

 است آن منفی تصویر پس .افتد می ها اتفاق چشم بستن از بعد

 تصویر پس مثالً است؛ محرک رنگ مکمل شده، احساس که

 .سبز قرمز؛
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 Contrast 
5

 After_ Tmage 

 به شدن از ذخیره بعد که دهد می رخ هنگامی منفی تصویر پس

یا خالی و  سفید سطح یک به ها چشم شدید، محرک یک

 روند تداوم را مثبت تصویر پس علت شوند، معطوف خاکستری

 کند، درباره ذکر می محرک، اثر رفع از بعد شبکه شیمیایی در

 مطرح، را خستگی شبکیه روند غالباً منفی، تصویر پس علت

 سازد. می

 گذشته ادوار در رنگ مفهومی و شناختی مفاهیم

 بر جسم، موضوعی بوده که همواره در طول ها رنگبررسی تأثیر 

تاریخ مطرح بوده است. آشوریان، بابلیان و مصریان همگی 

: 108 - 21) کردند میاز رنگ و نور در درمان استفاده  نوعی به

2001Demarco and Clarke,)  ایرانیان باستان از نوعی

. کردند میکه بر اساس تابش نورانی بوده، استفاده  رنگ درمانی

سال قبل از میالد باور داشت  100فیلسوف یونانی در  فیثاغورث

بیماری را درمان کرد.  توان میشعر و رنگ  که با موسیقی،

از  کرده میعصر مسیحیت پزشکی هم  سلسیوس که در ابتدای

. او نوشته است که کرده میاستفاده  رنگ برای درمان بیماری

 تر سریعزخم  ودش میباعث  آید میضماد به رنگ قرمز به نظر 

قدیمان در رابطه با نیروی رنگ  بازسازی و ترمیم شود. باورهای

با  ها رنگباور داشتند  ها آن در درمان بسیار ساده بوده است.

بیماری رنگ تولید چراکه وابسته به هم هستند،  ها بیماری

تمدنی همچنین مصریان اولین  (Birren, 1261: 21) کند می

ها  آن. اند داشتهدرمانی  رنگ بادر رابطه  که تحقیقاتی اند بوده

راهروهای رنگی در معابد خود مانند کارناک و طبس ساختند 

افراد در درمان و بهبودی را کشف  بر رنگتأثیر  ها آن که در

روی  بر رنگدر باب تأثیرات  (Jo edge K, 2008: 10) .کردند

ین بدن مقاالت زیادی نگارش شده است که در اینجا از آوردن ا

 مطالب اجتناب گردیده است.

 ضرورت رنگ در دکوراسیون داخلی

عماری و طراحی داخلی مرکب از فنون وابسته به م

تعدادی عناصر وابسته به هم شامل فضا، فرم،  اندرکاری دست

طراحان داخلی هنگام طراحی ارتباط نور، بافت و رنگ است. 

 دهند میقرار  توجه مورد را و رنگ ، نور، فرم، فرم، بافتفضاها

به آن  اجزا دیگرمعمول پس از  طور بهاما یکی از اجزایی که 

رنگ است. البته در نظر داشتن این موضوع بسیار  شود میتوجه 

از خواص سطوح فضا  ناپذیر جداییمهم است که رنگ جزئی 

یک طراح خوب به هنگام طراحی فرم فضاها، اجسام را  و ؛است

، گیرد میو در ترکیب فضا بکار  نماید میرنگی تصور  صورت به



تأثیرگذاری رنگ در ایجاد حال و هوای محیط، جلب توجه، 

جلوه دادن، تفکیک فضاها و سطوح از  تر کوچکیا  تر بزرگ

 ازجملهیکدیگر، تعریف فضاها، تعدیل یا تشدید بافت 

رنگ هستند که در صورت استفاده  العاده فوق های قابلیت

ساختمان و نماهای بیرونی را به  مناسب از آن در محیط داخلی

 .نمایاند مینظر بیننده زیبا 

 اثرات روانی رنگ در دکوراسیون داخلی

 های رنگ :شوند می تقسیم اصلی دسته سه به ها طورکلی رنگ به

 خنثی و سرد گرم،

 و بوده عصبی سیستم محرک گرم های رنگ :گرم های رنگ

 وضوح به ها رنگ از دسته این. کنند می تشدید را احساسات

 قرمز، های رنگ. گردند می توجه جلب موجب و بوده رؤیت قابل

 که ؛آیند می حساب به گرم های رنگ ارغوانی و زرد نارنجی،

 ه،, آشپزخانیاتاق غذاخور :رنگ قرمز ،کاربردهایی چون توان می

 ا،و راهروه یورود در :نارنجی -کودکان یراهروها و اتاق باز

اتاق  ب،خوا اتاقدر ی: رنگ صورت -منیو اتاق نش یاتاق غذاخور

 :نگ زردر- و هال یبهداشت های سرویس ن،میاتاق نش ک،کود

و  ندرت به چنین هم منیاتاق نش و کاراتاق  ه،در آشپزخان

 رنگ از توان می سال بزرگ خواب اتاقدر  زیناچ یلیخ صورت به

 .زرد استفاده کرد

 وجود رنگی طیف در که های هستند رنگ :خنثی های رنگ

 توانند می و آیند می وجود به دیگر های رنگ ترکیب از و نداشته

 و بژ خاکستری، سفید، سیاه، .باشند داشته منفی یا مثبت اثرات

 .هستند خنثیهای  رنگ ای قهوه

 در ها آن هارمونی و بخش بوده آرامش های رنگ :سرد های رنگ

. نیستند چشم در زیاد و است بیشتر مختلف های محیط

 ،دباشن یم سرد های ازجمله رنگ سبز و نیلیآبی،  های رنگ

 توان میکه  (1832ا،ه مفهوم رنگ کاربردارگونومی، )

و  یرنگ آب .دهایی برای این گروه رنگی در نظر گرفترکارب

 سیسرو ه،کار و اتاق مطالع اتاق :بنفش متمایل به آبی

رنگ در  نیا :رنگ سبز -خواب اتاقو  منیاتاق نش ی،بهداشت

است  یاست و چون رنگ هماهنگ استفاده قابلاکثر فضاها 

 .کرد بیترک گرید های بارنگآن را  توان می

 :ها رنگتضاد 

 های رنگتام به مشخصات  یاز رنگ است که بستگ ای خصیصه

 کیو روشن در  رهیت نیمجاور دارد و عبارت است از اختالف ب

و حالت  شود می دهیمسطح د ری. اگر تضاد کم باشد تصوریتصو

 . تضاد رنگ متعلق بهرود می نیآن از ب یعمق و برجستگ

است و عدم تضاد  یو اجتماع پرتحرکشاد،  های شخصیت

 نیاما ا ؛است تأثیرپذیرو  یآرام، خنث های شخصیتمربوط به 

و  یزمان طیشرا تناسب بهندارد بلکه  تیعموم جا همه تعبیر

 است. متغیر یمکان

 مکمل:

در  دو دوبه ها رنگکه در آن  هاست رنگ نشینی هماز  یحالت

و  کنند می جادیا باهمرا  یو هارمون یهماهنگ نیشتریکنار هم ب

کمبود رنگ را پر  خأل حال درعین. دهد نمیرا آزار  نندهیب

 .کنند می

 رنگ و ساختمان

رنگ در ساختمان مشتمل بر اطالعات بسیار زیادی است و 

 توان میدر کلیت  ولی .کند میحتی حیطه به حیطه آن فرق 

سرد برای اجزای  های رنگ بردن کاربه ابراز داشت که  گونه این

برای خوابی  بخش آرامشتنش و  از دور بهمکانی  خواب اتاق

را برای ایجاد  خواب اتاق. دیوارهای کند میفراهم را شیرین 

. کرد آمیزی رنگسرد و مالیم مانند آبی  های به رنگآرامش 

 تواند میرنگ سفید و یا کرمی برای قسمت پذیرایی و نشیمن 

اگر از  ها ساختماندر نمای بیرونی  .موجب راحتی اعصاب گردد

شدن  زیباترمتضاد )روشن و تیره( استفاده شود موجب  رنگ دو

تجاری و اداری  های ساختمان و همچنین در شود مینما 

برای . شود میوصیه استفاده از رنگ سفید، قرمز تیره و نارنجی ت

در تصدیق مطالبی که  یافت دستاینکه به این مفاهیم کلی 

شد باید قبل از هر انتخاب رنگی به شناسایی  ارائه تر پیش

این دکوراسیون برای چه  مثالً. یافت دست رنگ باعوامل مرتبط 

 اگر برای طراحی -شود میقشری از جامعه و چه سنی طراحی 

 های رنگر گرفت هرگز دنبال غرفه مذهبی رنگی را در نظ

رفت، اگر هم استفاده شود از این  توان نمینارنجی و بنفش 

مفهوم  مدنظرحیطه رنگی تحت شرایطی که مفهومی 

 .کاربردبه  توان میدکوراسیون داشته باشد 

 خصوصیات مفهومی هر رنگ

ترین شیوه در  عنوان ارزان قیمت رنگ در طراحی صنعتی به

و همچنین  شود برای تغییر، شناخته میگشتالت یک محصول 

رنگ بهترین گزینه برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطب برای 

در  و همچنین ترغیب برای نگاه کردن است. درنتیجه خرید



دکوراسیون داخلی رنگ سخنی کلیدی برای خود دارد که 

موجب جذب و ترغیب و همچنین تحت تأثیر قرار دادن 

 مخاطب را دارا است.

به مفاهیم رنگ در محیط و همچنین در دکوراسیون  توانباگر 

 و یک کردکنار یکدیگر تصور  ها را در . باید رنگپرداختداخلی 

های دیگر تصور کرد و همچنین  توان بدون رنگ رنگ را نمی

 دتوان باید نورپردازی محیط را نیز مدنظر قرارداد، چراکه نور می

ل شبکیه برایمان تغییر های دریافتی ما از رنگ را در تشکی تن

 دهد.

 ها روانشناسی رنگ تأثیر

 بر بیماران با توجه به نقش بسیار ها آنو تأثیرات  ها رنگبررسی 

در زندگی انسان، دارای ابعاد  ها رنگ پراهمیتگسترده و 

. اهمیت و نقش رنگ در زندگی، مفاهیم مختلف و است مختلفی

 ی ارائه. در این صورت کند میاز آن را در ذهن زنده  متنوعی

مفهوم جامع و  تنها نهمشخص و تعبیر مختصر  یک تعریف

بر نخواهد گرفت، بلکه برای درک ابعاد  در رنگ را ۀگسترد

ابعاد  ی همهخواهد بود. رنگ در  نیزکننده  گمراهوسیع آن 

آن به همان گستردگی  مفهوم زندگی جاری است و بنابراین

 استخود زندگی  رنگ یتنمفهوم زندگی است یا به قول ا

 ترین اصلی از یکی عنوان به رنگ. (2۴: 183۴)حسینی راد، 

 سن، تناسب به جامعه افراد روی بر بصری، ارتباط های جنبه

 متفاوتی تأثیرات ... و ها دیدگاه اجتماعی، شرایط تحصیالت،

 گوناگون متغیرهای تابع خاص، رنگی از افراد ادراک و گذارد می

 افراد درهیجان  عامل و محرک را ها رنگ روانشناسان، .است

 اشخاص در مناسب کاربرد با توان می که ای گونه به .دانند می

 ایجاد ،انگیزه بی و متحرک که افراد در آرامش و ایجاد ،هیجانی

 شده موجب ها رنگ درونی تأثیر و روانی خاصیت .نمود انگیزه

 .گیرد قرار استفاده مورد خاصیت این متعددی، امور در که است

 تبلیغات، مختلف، تولیدات و محصوالت فروش و تجارت مثل

 حتی و اداری از اعم مختلف های محیط فضاسازی پوشاک،

و غیره. حال با این بیان طراح باید قبل از  کارگری یا مهندسی

اینکه شروع به طراحی کند. باید شناخت کاملی از روند 

کلیات طرح داشته باشد تا بتواند در طراحی، محیط، افراد و 

موفق  تر منطقیقبول که دارای مفاهیم رنگی  ارائه طرحی قابل 

 باشد.

 

 

 و محیط در فضا و رنگ نقش نور

 کیبتر و فضا اصلی مؤلفه از یکی عنوان به نور گرفتن نظر در با

 متمرکزشده یافتگی سازمان از صیخا شکل مجاور، فضای با آن

 دست لیک الگویی به توان می آن در که آورد یدپد توان می را

 هایی جلوه بیغر معماری از نادرست هایتقلید متأسفانه. یافت

 آورده وجود به انیرا معاصر معماری در معنا بی فضایی اما ،یباز

زیبایی و  لحاظ ازرا  ها انسان محیطرنگ و  چون و ؛است

تحت تأثیر قرار داده و در روحیه انسان  شناختی روان واسطه به

 گونه این (۴1، 183۴)یاوری،  .داشته است انکاری غیرقابلاثرات 

محیط اجرا موجب به وجود آمدن  نظرگیریبدون در  تقلیدها

همچنین  .گردد میو فیزیولوژی در افراد  شناختی روان های تنش

 ستامواردی حائز اهمیت  ها محیطبرای انتخاب رنگ در این 

تأثیرات رنگ به وضعیت ذهنی و  از این انتخاب به ای گزینهکه 

، وضعیت روحی و ها تجربهخاطرات،  .گردد برمیروانی افراد 

عوامل جغرافیایی، آب و هوایی،  ازجملهبسیاری از عوامل دیگر 

و نوع  شدت درو سن افراد  اجتماعی، فرهنگی و حتی جنسیت

 (183۴:112 یرادحسین ). این تأثیرات دخالت دارند

در  رنگ 6یآشنایی با مفهوم و فواید ارگونوم

 دکوراسیون داخلی

د اثر خاص و متفاوتی دارند که به دنبال افرابر  هرکدام ها رنگ

 در .دنده میقرار  تأثیرآن رفتار و عملکرد فرد را تحت 

یک متغیر  عنوان بهروانشناسی کار، رنگ را در محیط کار 

بر میزان بازدهی کارکنان  تواند میکه  گیرند میفیزیکی در نظر 

های دیگر و همچنین در  محیط در تأثیراین  .بگذارد تأثیر

بر  تأثیرموجب  و ؛نیست تأثیر بیای مختلف نیز ه دکوراسیون

فروش نیز  درروندحتی  تأثیر. این گردد میعملکرد افراد 

اقدام  توان می محیط تأثیر تحت چراکهرا به دنبال دارد  تأثیراتی

را جذب و موجب  . حال این محیط اگر بتواند ماکردبه خرید 

را در ما تسریع  ما گردد ترغیب به خریدن اعتمادسازی

 .بخشد می

 

 

                                                           
 نیمرتبط با فهم تعامل ب ی( اصول علم یانسان یفاکتورها ای)  یارگونوم 6

، اصول و  هایاست که شامل تئور یو حرفه ا ستمیس کیعناصر  ریانسان و سا

اه افراد و فو ر شیآسا یساز نهیمطابق با به یطراح یداده ها ، و روشها برا

ارگو  یونانیواژه  دواز  یا زهیآم یباشد. واژه ارگونوم یم ستمیعملکرد کامل س

 قانون( است. یکار( و نوموس )به معن یمعن )به



 رنگ در زندگی:مفهوم 

هر  عالقه مورد های رنگکه  دهد میتحقیقات روانشناسان نشان 

با  توان میشخص نشان از روحیه و حاالت روانی او دارد و 

روحی و روانی اشخاص پی  های بیماریبه  ها رنگ کالبدشکافی

در درمان یا انرژی بخشی به انسان در  ها رنگبرد. از سوی دیگر 

 .مؤثرندسنی مختلف  های گروه

که باید به هنگام  موردینخستین این نکته وجود دارد که 

داشت، شخصیت  مدنظرباید  برای محیط انتخاب الگوی رنگی

. همچنین باید برای استو یا گروه هدف آن محیط فرد، افراد 

 شود یم انتخابکه رنگ دکوراسیون داخلی  ،درک مفهوم رنگ

فعالیتی که در این محیط  همچون ،بودرا نیز پاسخگو  یسؤاالت

طبیعی که محیط را در  یها رنگ ؟قرار است انجام شود چیست

نور  ؟ مقدارباشند یم ها رنگکدام  اند دادهسیطره خود قرار 

مکانی  موجود در محیط چقدر است و یا اینکه این مکان اساساً

محیط  ،محیط ارتفاع است روشن و یا تاریک؟ شکل محیط،

همه  ؟سرد یا باشدمحیطی گرم  ؟د یا خیرکوچک به نظر برس

ثیر انتخاب مفهومی رنگ أل در تیاز این قب یسؤاالتو  ها نیا

نا به گفته ایتن: همچنین ب ؛ وشود یم یتلقبرای محیطی مهم 

ه است که حتی نهفت ها رنگاسرار در  ترین واقعیو  ترین عمیق

و تنها از طریق و درون مشاهده  اند نامعلومبسیاری برای چشم 

 ، بنابراین فرمول پذیر نیستند.شوند می

 :علمیش نرنگ بر مبنای دا ریتأث

حضور  طیدر مح یدر دو بستر اصل ها رنگ یداخل یدر طراح

 :یابند می

و  ها سقف، ها کف وارها،یفضاها شامل د یاصل های پوشش -1

 درها.

 .رهی، فرش و غها پردهشامل مبلمان،  ونیلوازم دکوراس -2

در  یونی، به لحاظ نقش دکوراسباهمدو قالب  نیا سهیمقا در

 باشند میبرخوردار  شترییب تیفضا از اهم های پوشش ط،یمح

نقش  ای گونه بهبوده و  تر ثابت یونیچون نسبت به لوازم دکوراس

  .کنند میرا برای آن لوازم اجرا  زمینه پس

به جهت وسعت حضورشان در  وارهای، دها پوشش نیا انیم در

لوازم  گریبر د تأثیرگذاریشان زانیداشته و م ای ویژه گاهیفضا جا

بر  تأثیرموضوع  از است. گذشته رتریچشمگ اریبس یونیدکوراس

 رییانتخابشان در تغ رنگ و وارهاید ط،یلوازم مح گریروی د

 است. مؤثر اریبس زیوسعت و نور فضا ن

 داخلی: طراحی ،معماری داخلیرنگ در  تأثیر

که  این را در نظر داشتقبل از پرداخت به فضای داخلی باید  

کمی و کیفی  های ویژگیبا توجه به  معمارانِفضای  گیری شکل

مبحث موجود در  ترین قدیمی. شاید گیرد میآن فضاها صورت 

و نقد یک فضا کالبدی معماران، چگونگی تقابل و  دهی شکل

کمی و کیفی(  های ویژگیو عملکرد ) لدو عامل شک جواری هم

 تعامل و ساختاری مرزهای طریق از که فضا یک طراحی باشد.

بتوان  هاینک ال برایح. شود می ایجاد مرزها این درون ها انسان

خت ارنگ در دکوراسیون داخلی افزود باید موارد شن تأثیراتبر 

تا از این شناخت قادر به را دانست.  معمارانِداخلی یک فضای 

لعات قبلی انجام پذیرفته است مطا تأثیرانطباق ایده که تحت 

 توان میاست که  شده بیانبرای رنگ کاربردهای متفاوتی  باشد.

 :از آن

 یبرا رنگ یکاز  توان میالگو  نی: در ارنگ تک یالگو (الف 

 بهره برد. طیمح دمانیچ

متضاد  رنگ دوروش با استفاده از  نیکنتراست: در ا شیوه( ب

 کرد. جادیدلخواه ا ییفضا توان می یو نارنج یآب رینظ

 ،شود میروش اگر رنگ زرد را انتخاب  نیمشابه: در ا یالگو (ج

 .گرفتبهره  ینارنج های رنگاز  لیتکم یبرا تواند می

 جیرا ییگرچه الگو وهیش نیگوناگون: ا های رنگاستفاده از  (د

 قیدق ها رنگ یروش، هماهنگ نیتوجه داشت در ا دیاست، اما با

 باشد. نواز چشم یباشناسیز ازنظرتا  ردیبگ صورت

 و طراحان برای که ای گانه بیست اصول

 مهم بسیار گری آرایهدر طراحی  گیرندگان تصمیم

 :است

جفت،  صورت بهانتخاب وسایل  -2 ،دیوارها کردن نقاشی - 1

جابجایی وسایل  -۴استفاده از تزئینات طبیعی در خانه،  -8

و انتخاب رنگ متناسب  سکاستفاده از قاب ع -1داخل منزل، 

استفاده از طیف رنگی جدید و متناسب برای  -6دیوارها،  بارنگ

    متناسب با فضای خانه،  های آینهاستفاده از  -7در ورودی، 

 از استفاده -2بر روی سطوح،  شکل هماستفاده از وسایل  -3

   ، ها صندلی و ها مبل روکش برای زیبا و معمولی های پارچه

ن پخش زمی استفاده از یک سبد برای وسایلی که روی -10



استفاده از  -12استفاده از تابلوهای جدید و زیبا،  -11، شوند می

استفاده از  -18ن، مبلما چیدمان اصول با متناسب های قالیچه

 های پردهاستفاده از  -1۴متناسب و متنوع،  های نورپردازی

 های حولهاستفاده از  -11خانه،  ها پنجرهبزرگ و زیبا برای 

متناسب برای فصول مختلف جهت باال بردن روحیه  های بارنگ

استفاده از  -17استفاده از رنگ جدید برای سقف،  -16افراد، 

استفاده از  -13، آشپزخانه های کابینترنگ بدی خاص برای 

 یا دوگانه صورت به بهداشتی سرویس و ها خواب اتاق بندی رنگ

       داخلی،  دکوراسیون سبک چند ترکیب -12چندگانه، 

بنابراین با توجه  ؛شومینه روی براستفاده از اشیاء دکوری  -20

نظر  از به اهمیت رنگ توان میبه این مواردی که مطرح شد 

 پی برد. زمینهر در این طراحان مشهو

 :گیری نتیجه

و آنچه که با رنگ چه مستقیم و  ها تیموقع، مفهوم اشیا ها رنگ

متناسب با رفتار درونی  چه غیر مستقیم در ارتباط هستند را

استنباط  گونه نیا توان یم نتیجه در. دهند خودشان تغییر می

مورد که در آن  یطیاز مح یمفهوم داخل کیکرد که رنگ 

 نی. بنابراگذارد یم شیرا از خود به نما استفاده قرار گرفته است

به کلیه  دیبا یداخل ونیاز رنگ در دکوراس استفادهدر هنگام 

 و تمامی زوایای که رنگ را به موارد ازجمله جنسیت، فرهنگ

 مبذول داشت، یتوجه کافگیرد،  آن گروه هدف مد نظر قرار می

بهبود  با رنگ را کاربرارتباط از طریق این شناخت  نتا بتوا

داخلی ارتباط مستقیم  به علت آنکه معماری نیبخشید. همچن

انسان  هیروح با توان عنوان کرد که با افراد داشته در نتیجه می

بر  زیرا ن تری عمیق راتیتأث توان می و ددار یمیرابطه مستق

ر به زه تتا یبا نگاه دیکاربر خود داشته باشد. امروزه با یرو

 یکیزیوجهه ف کیانسان فقط  که چرا ستینگررنگ موضوع 

به  دیبلکه با .ستین ،داشته باشد ازیو مکان ن جا بهساده که 

 نیب نیداده شود. در ا تیانسان اهم ی و حسیروح یها پاسخ

و مسائل   انسان شتافته یاریبه  یهمچون علم ارگونوم یعلوم

. است  نموده تر سهلانسان را  یمربوط به کاربرد لوازم را برا

مهم  یا در برخورد با موضوع روح انسان مسئله یرنگ میمفاه

و  طیشناخت مح گیری نظرکه طراحان با در  شود یم یتلق

 یمفهوم یتوانند معنا یم یا گروه هدف کاربرعوامل مربوط به 

 بهبود ببخشند.با در نظر گیری گروه هدف و کاربر رنگ را 

نه اصل را جهت بهبود مفهوم  تهتحقیقات انجام یاف طبق بر

رنگ در دکوراسیون داخلی قابل ارائه برای طراحان است که 

 توان به ترتیب ذیل عنوان نمود :  می

 بینیم، میکه ما  هایی رنگاحساس:  یدارا های رنگاستفاده از .1

متناسب با ر رنگ ه. داحساسات ما هستن تأثیر تحت اریبس

نوع احساسات  کی انگریبگیرد  جایی که مورد استفاده قرار می

. از گردد می ینوع رفتار مشخص کبروز ی به منجر کاست 

خود  یادراکات رنگ نیکه ما اول یو از زمان یابتدای دوران کودک

خود نسبت به  احساسات ینونمندشروع به قا کنیم، می دایرا پ

این  زین یدر دوران بزرگ سال که ،کنیم می ها در محیط رنگ

 پرو قرمز  یآب مثالً .یابد ات کودکی کاربرد بسزایی می تأثیر

 هستند.  یکودکدوران در  ها رنگ نیترتوجه 

ها بر مبنای تصورات فرهنگی هر جامعه متناسب  کاربرد رنگ.2

 همچنین ها، سنتو  یهای فرهنگ نهیزم شی: پبا خود 

افراد بر مبنای فرهنگ هر نقطه  یو واکنش یکنش های آموخته

بر گذار  تأثیر کنند بسیار زندگی می از مکانی که افراد در آن

 یرنگ ،عرفان هندی اعتقاد دارد سبز مثالًًٌ. تاسها  روی رنگ

که رنگ  دهیعق نی. اگر با اآورد میبه ارمغان  یاست که هارمون

خانواده رنگ  نیا اید، شدهبزرگ  ،است یهارمون انگربی ،سبز

را در شما بر انگیزد در نتیجه از این مثبت  های واکنش تواند می

توان  بر مبنای اعتقادات درونی برخواسته از فرهنگ را می رنگ

 در دکوراسیون داخلی خود مورد استفاده قرار دهید. 

 در دی: امروزه نه تنها سف ونیدر دکوراس دیرنگ سف کاربرد.8

 ،گیرد میشرت گرفته تا لباس عروس مورد استفاده قرار ی ت

 نی. اشود میاستفاده  زین یمحصوالت صنعت و هواپیمابلکه در 

که کمتر به  هایی فرهنگ شتریدر ب قهیسل درذائقه  رییتغ

 هستند راتییتغ رشیآماده پذ باشند و بیشتر می بندیگذشته پا

به خود  گروه را درصد باالیی از این ترهاجوان  که در این بین

 .دهند اختصاص می

تقابل  انی: در میو روان یروح محرک های رنگ.استفاده از ۴

 های واکنشوجود دارد که از  یعموم نیقوان کسریی ها فرهنگ

 لیبه دل عمدتاً. که آید مینسبت به رنگ به وجود  افراد

نسبت به رنگ است که  یروان ی،روح های واکنشارتباطات و 

 گردند، میباز  خیتار شروعکه به  یارتباطات روان .دهستن یجهان

که دو جزء  کشد می شیحث ارتباط قرمز با خون و آتش را پب

انسان  ،. به مرور زمانتاس یمهم و ضروری برای بقای زندگ

گرچه  ،نسبت به رنگ قرار گرفته است ها واکنش تأثیر تحت

 ونیکوراسدر د دیبا یول میلزوماً از رنگ قرمز فرار کن توان نمی

 . شودتوجه  ها آنبه 



در بدون  توانند نمی ها رنگ: ها رنگقرار دادن  م.کنار ه1

. الزم است دانتخاب شون ونیدر دکوراس گیری محیط اطرافنظر

مورد استفاده قرار خواهند گرفت تمام  ها رنگکه  ییدر فضا

 های رنگ. دریقرار گ یدگیو رس یو فضا مورد بررس طیمح

 ویاثرات ق توانند می و چه غیر مستقیم مرتبط چه مستقیم

و کنترل  ینیب شیپ بنابراین ،داشته باشند گریکدیروی 

  است.مهم  ها آنمتقابل و تعامل  تأثیراندرکنش و تداخل و 

از  ادییتعداد ز ،مات: به خودی خود های رنگ.استفاده از 6

 یحال وقت نی. با ارسند میبه نظر  یمات اغلب خنث های رنگ

مات به صورت  های رنگ ،وجود دارد ها رنگ نیتبا یدر مکان

. رنگ مشابه و متقابل با دو نماید میزنده و قوی جلوه  های رنگ

 رسد، می( که به نظر Hue) یدر لون رییباعث تغ نهیرنگ زم

 .آید میگرم به نظر  دی. خاکستری سرد در مقابل با سفشود می

 ای ی: روشنونیراسدر دکو ینگه داشتن ارزش رنگ نیی.پا7

 ی. تنوع در طراحشود می دهینام یارزش رنگ ،رنگ کی یکیتار

 جادیرنگ الگوی ارزش ا کیدر  یکیبه تار یروشن دمانیچ ای

 دکوراسیون، کیدر  ینگاه داشتن الگوی ارزش نیی. پاکند می

که ساکن و آرام  شود می میو مال فیلط رییتصو جادیباعث ا

 میهای مال هیاشح ،ارزش نیبه ا کینزد های رنگ. کند میجلوه 

در ظاهر و  زیانگ جانیه یحال حس نیدر ع و دارنددر خود 

 . ددر ارزش دارن یمحسوس راتییتغ

: با استفاده از یرنگای جلوه یاز نور براکردن .استفاده 3

فضا را در  ها رنگیی بایو ز تیجذاب توان می یبیترک ینورها

 یها راغچ ،همان لوسترها ای یسقف ینورپرداز .کرد شتریب

رو به باال و  یمانند انواع آباژورها، نورپرداز یزیروم ای ینیزم

 هاستفاد یروشن کردن آثار هنر یمتمرکز که برا ینورپرداز

متعدد از جمله انواع مهم  یها شمع نیو همچن شود یم

فضا در  ییبایو ز یراحت یبرا دیهستند که با ینورپرداز

 یمناسب یجلوه رنگ توانند میفضا گنجانده شوند و  ونیدکوراس

 کنند جادیا

 ی،منیهمچون ا هایی مالکرنگ با  یرنگ: ارگونوم ی.ارگونوم2

موضوع مورد  تیدوام و بقای با توجه به ماه ،خوب دید طیشرا

 نیا ونیدر بحث دکوراس توان می نیبنابرا ،گیرد میقرار  یابیارز

 :کرد یمورد را بررس

به منظور  ،رنگ حیبا انتخاب صح توان میرا  یمنی: ایمنی*ا

خطر دارند فراهم  لیکه پتانس ییشده اجرا دهید تیقابل شیافزا

 هخطرناک در کانون توج ایمتحرک  های المان. با قرار دادن دکر

به  ،کند می دایامر تحقق پ نیروشن و زنده ا های رنگ لهیبه وس

 کند.  جادیخود کنتراست ا اطراف طیگونه ای که همواره با مح

و  شناسائیکه  فیظر های دکوراسیونشدن: در  دهید تی*قابل

در سطح کار  یی، کنتراست روشناطلبد میرا  یقیدق صیتشخ

 کاراطراف سطح  طیخود برسد و در مح زانیبه حداکثر م دیبا

کتاب روی  کیدر مورد مطالعه  مثالً زانیم نیحداقل ا به

کنتراست را  نیشتریب ،الزم است که در سطح کتاب ،زییم

 زیصفحات کتاب از سطح م نیکنتراست ب نی. اما ایمداشته باش

دارای سطح  دیبا زهایم لیدل نی. به همدبه حداقل برس دیبا

 باشند یروشن نسبتاً

 اری*دوام و بقا: اکثر فضاها در معرض عوامل آلوده کننده بس

محیط را باید  طیاست که شرا یدر حال نیو ا دارند قرار

متناسب با دکوراسیون سنجید و بر مبنای آن رنگی را در نظر 

  .در آن زیاد باشد ها رنگگرفت که توان دوام 

است که از  نیا یداخل ونیطراحان دکوراس فهیوظ نیبنابرا

 یمعان نیها و همچن رنگ یکیولوژیزیو ف یادراک راتیتأث

 نیمختلف و همچن یایق جغرافها متناسب با مناط متفاوت رنگ

استفاده رنگ آگاه باشند.  یها تیو محدود یشناس ییبایمسائل ز

گروه  یگسترده بر مبنا قاتیاز تحق یریگ بهره ازمندیطراحان ن

هستند. ، کنند یاقدام به طراح خواهند یم شانیهدف که برا

که  ای گونه به ،ردیانجام پذ یقبل از ارائه طراح دیشناخت با نیا

همگام با اطالعات به دست آمده باشد نه در برخورد  هیطرح اول

محکم  یا پشتوانه یدارا دیبلکه با یو دست یافزار باقدرت نرم

را در  یمیقد ییها روش نیباشد. همچن یو علم یاطالعات

کنار گذاشته و متناسب با علم روز و بر  یداخل ونیدکوراس

 یح اقدام به کار و طراحطرا تیشناخت و با اتکا بر خالق یمبنا

 شود. ونیدکوراس
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