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 textندارد▪ : دارد                      voiceدارد: ندارد▪                          power pointدارد:  ندارد▪ 

                                   

 

 اصول کلی چیدن وسایل در خانه های امروزی

مهمترین تصمیمات در طراحی دکوراسیون منزل است. به تعیین محل وسایل و مبلمان منزل یکی از مرعوب کننده ترین و 

خصوص اگر فضای کوچکی در اختیار داشته باشیم، باید برای چیدن وسایل بیش از پیش ظرافت به خرج دهیم تا قطعات مبلمان 

 و وسایل دیگر، راه رفت و آمد را مسدود نکنند.

یتوان تعدادی از اصول اولیه دکوراسیون را بر اساس آنها شرح سه موقعیت زیر از جمله حالتهای معمول در منازل هستند که م

 داد.
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 اتاق نشیمین:

هنگامی که لوازم اتاق نشیمن را میچینید، یک روش ساده انتخاب مرکز توجه یا نقطه تمرکز برای اتاق است. این نقطه، در واقع 

 چیده شوند. به این ترتیب شما باید مراحل زیر را طی کنید.مرکز ثقل اتاق است و وسایل باید درست در مقابل این قطعه مهم 

نقطه تمرکز را انتخاب کنید. شومینه، پنجره های بزرگ یا میز تلویزیون و چیدمان وسایل و مبلمان را در اطراف آن انجام  -1

 فضایی خودمانی و گرم ایجاد شود. دهید. این نقطه تمرکز باید به دیوار تکیه داشته باشد و مبلمان دور از دیوارها چیده شوند تا

 صندلیها و مبلها را بیش از حد از یکدیگر دور نگذارید تا مهمانان شما بتوانند به راحتی با یکدیگر صحبت کنند. -2

محل میز را طوری انتخاب کنید که در دسترس تمام نشستگان باشد. در صورت امکان در نزدیکی هر مجموعه مبل، یک  -3

 یا آویز بلند قرار دهید. چراغ پایه دار

سانتیمتر با یکدیگر  45تا  35بین میز کوتاه قهوه خوری و کاناپه جای پای کافی در نظر بگیرید. کافی است که این دو بین  -4

 فاصله داشته باشند

 ارتفاع میزهای عسلی باید حداکثر تا دسته صندلی یا مبلی که در کنار آن قرار دارد، باشد. -5

 ی رفت و آمد آسان و به عرض چند دسیمتر در اطراف وسایل درنظر بگیرید.محلی برا -6

  اتاقهای چند منظوره:

چیدن وسایل در اتاقهای بزرگ یا ناهارخوری و نشیمنهای یکسره در آپارتمانهای امروزی کار نسبتا مشکلی است. زیرا نه تنها 

 را در یک چهارچوب واحد بگنجانیم. باید بدانیم از کجا شروع کنیم، بلکه باید کاربردهای مختلفی

شما در یک اتاق چند منظوره باید برای هر بخش از فضا، یک ویژگی غالب در نظر بگیرید. برای مثال بخش غذاخوری را بر  -1

روی یک ویترین یا قفسه ظروف زیبا و بخش نشیمن را بر روی میز تلویزیون متمرکز کنید. در صورت امکان این دو بخش را در 

 قطه مقابل هم قرار دهید تا وزن ترکیب بندی اتاق متعادل بماند.ن

با قرار دادن ماهرانه مبلمان، دیواری طبیعی میان دو بخش اتاق ایجاد کنید. با قرار دادن کاناپه یا یک جفت صندلی به  -2

 یکدیگر جدا کنید. طوری که پشت به محل غذا خوری باشد یا قرار دادن یک پاراوان میتوانید دو بخش اتاق را از
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هماهنگی و توازن را فراموش نکنید. با قرار دادن دو یا چند شیء کوچک در مقابل اشیاء بزرگ و کنار هم قرار دادن  -3

 صندلیها و ساختن مجموعه هایی از لوازم تزئینی میتوانید به نتیجه دلخواه برسید.

 سب با فضا استفاده کنید.برای مشخص و جدا کردن هر قسمت از قالیچه های کوچک منا -4

توجه کنید که دور میز غذا خوری فضای کافی برای عقب کشیدن صندلی و نشستن داشته باشد. این فضا از هر طرف باید  -5

 سانتی متر باشد. 90حداقل 

ور برای مبلها باید طوری قرار بگیرند که رسیدن و نشستن بر روی آنها به سادگی امکان پذیر باشد و محل عبور و مر -6

 مهمانان و میزبان موجود باشد.

 چیدمان مبل در اتاق نشیمن

 چه نوع چیدمانی برای مبلمان اتاق نشیمن مناسب است؟

اتاق نشیمن محلی برای جمع شدن افراد خانواده در کنار هم، گفت وگو و اغلب تماشای تلویزیون است از این رو نحوه چیدمان 

مبل ها در این اتاق باید متناسب با این منظور باشد. این چیدمان باید به صورتی باشد که بیشترین امکان را برای صحبت کردن  

گونه ای که همه افرادی که بر روی مبل ها می نشینند، بتوانند به راحتی یکدیگر را ببینند و یا همه  افراد با یکدیگر فراهم آورد به

بتوانند صفحه تلویزیون را که در گوشه ای از این اتاق قرار داده می شود، ببینند. به عالوه چیدمان مبل ها باید به صورتی باشد که 

به عمل آمده و فضای مناسب برای نشستن عده بیشتری فراهم آید. در طرح ها و حداکثر استفاده از فضای محدود اتاق نشیمن 

های دو یا سه نفره امکان جای دادن تعداد بیشتری از افراد را در فضایی تصاویر نمونه هایی را مالحظه می کنید. استفاده از کاناپه

ر یکدیگر می تواند بهترین امکان را در یک فضای بسیار کوچک محدود به ما می دهد از این رو قرار دادن دو کاناپه دو نفره در براب

 و نسبتاً باریک در اختیار ما قرار دهد.   

های کوچک می توان مجموعه ای متشکل از دو کاناپه دو نفره و یک میز کوچک فضای کمی را اشغال می کند و در اغلب اتاق 

دو یا سه نفره به افزایش فضای نشیمن کمک می کند. چیدن مبل ها به های از این مدل چیدمان بهره گرفت. استفاده از کاناپه

قابلیت جایگیری در  Lانگلیسی نیز راهکارهای دیگری برای استفاده بهینه از فضاهای محدود هستند. چیدمان مدل  Uو یا Lشکل 

های چندمنظوره کیک کننده فضا در اتاق یک گوشه از اتاق و یا در یک سوی اتاقی چندمنظوره را دارا است و می تواند به عنوان تف

های معمولی برای افراد بیشتری فضای نشستن فراهم می عمل کند. این مدل چیدمان ضمن اشغال جای کمتر نسبت به مبل

 کند. 

 چیدمان مبل ها باید به صورتی باشد که حداکثر استفاده از فضای محدود اتاق به عمل آید

 ر است اما فضای بیشتری نیاز داردراحت تر و جادارت Uچیدمان مدل 



                                                                                                            

 

4 
 

 راحت تر و جادارتر است اما فضای بیشتری را اشغال می کند.  Uچیدمان مدل 

همچنین در شرایط خاص و در بعضی از اتاق ها ممکن است از مبلمانی به شکل هاللی و یا نیم دایره نیز استفاده کرد که 

نمی کند و با ایجاد کنتراست نسبت به فرم چهار گوش اتاق بر جذابیت  مشکل فضای خالی میان مبل ها و کاناپه ها را ایجاد

 های بزرگ مناسب است. بصری فضا می افزاید اما این نوع چیدمان فضای زیادی اشغال کرده و فقط برای اتاق 

 دو کاناپه روبه رو در یک فضای کوچک بهترین امکان را به ما می دهد

 تفاده بهینه از فضاهای محدود استراهکارهای مناسب برای اس Lچیدمان 

های کوچک ممکن است از عقب نشینی بخشی از دیوار یا یک کنج از دیوار استفاده کنیم و با ساخت یک سکو در بعضی از اتاق 

و پوشش آن با چند تشک به عنوان نشیمن و تکیه گاه مبلمانی برای اتاق تهیه کنیم که حداقل جای ممکن را اشغال کرده و 

 کافی برای نشستن عده بیشتری را فراهم می کند.فضای 

 مبلمان هاللی شکل بر جذابیت بصری فضا می افزاید

 

 رنگها حس درونی دکوراسیون  

، اسحاق نیوتن، دانشمند نامدار انگلیسی، کشف کرد که چنانچه نور خالص سفید از یک منشور عبور داده شود، 1666در سال 

شود. نیوتن همچنین کشف کرد که هر رنگ از یک طول موج منحصر به فرد تشکیل شده و های قابل رؤیت تجزیه میبه رنگ

های مختلف را ایجاد کرد. برای توان رنگ نشان داد که با ترکیب نورها میهای بعدی های دیگر نیست. آزمایشقابل تجزیه به رنگ

آورد. رنگی که بر اثر ترکیب دو رنگ دیگر به وجود آید را ترکیبی مثال، نور قرمز در ترکیب با نور زرد، رنگ نارنجی را به وجود می

سازند. این کنند و نور سفید میدیگر را خنثی میها، مثل زرد و ارغوانی، در صورت ترکیب شدن، همگویند. بعضی از رنگمی

 .نامندهای مکمّل میها را نیز رنگرنگ

file:///J:/BEH/post-259.aspx
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 شناسی  ها از نظر روانتاثیرات رنگ

ها دارای معنی  کند امّا برخی از تاثیرات رنگها تا حدودی ذهنی است و در مورد اشخاص مختلف فرق میبا وجودی که اثر رنگ

شرررناخته های گرم رنگها در ناحیه قرمز قرار دارند به عنوان  هایی که در طیف رنگای در سرررراسرررر جهان هسرررتند. رنگیگانه

 گرم و صمیمانه تا احساس خشم و عصبانیت متغیر است.  اش از احساساتشوند که این دامنهمی

ها  شروند و شرامل آبی، ارغوانی و سربز هسرتند. این رنگنامیده میهای سررد  رنگهایی که در ناحیه آبی طیف قرار دارند، رنگ

 تفاوتی را به ذهن آورند.  معموالً آرامش بخشند امّا گاهی نیز ممکن است احساس غمگینی و بی

 های مختلف شناسی رنگروان

 شناسی رنگ سیاه  روان - 1

 کند.  ها را جذب مینورها در طیف رنگسیاه تمام  •

شرود.  گیرد امّا به عنوان نشرانگر قدرت نیز شرناخته میمورد اسرتفاده قرار مینماد ترس یا شریاان  سریاه معموالً به عنوان   •

 شود.  های خطرناک مثل دراکوال و یا جادوگران استفاده میاز رنگ سیاه برای نشان دادن شخصیت

گیرد. این رنگ همچنین نشررانگر  ها برای مراسررم سرروگواری مورد اسررتفاده قرار میرنگ سرریاه در بسرریاری از فرهنگ •

 غمگینی، جذابیت جنسی و رسمی بودن است. 

 در مصر قدیم، رنگ سیاه نشانگر زندگی و تولّد دوباره بود.   •
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 گیرد.  تفاده قرار میهای مد مورد اسرنگ سیاه معموالً به دلیل الغر نشان دادن در نمایش •

 شناسی رنگ سفید  روان - 2

 است. معصومیت و پاکی رنگ سفید، نماد  •

 تواند در انسان احساس فضای بیشتر به وجود آورد. رنگ سفید می •

اسرت. اتاقی که کامالً به رنگ سرفید نقاشری شرده باشرد ممکن اسرت سررما  پاکیگگی و ررام  رنگ سرفید معموالً نشرانگر  •

ها و کادر پزشرکی از رنگ سرفید برای ایجاد حپ پاکیزگی اسرتفاده  به نظر آید امَا خالی و سررد اسرت. بیمارسرتان جادار و بزرگ

 کنند.  می

 شناسی رنگ قرمگ روان - 3

 است. هیجانات قوی رنگ قرمز، رنگ گرمی است که برانگیزاننده  •

 است. عشق  حرارت و صمیمیت رنگ قرمز، نشانگر  •

 است. احساس شور و هیجان رنده رنگ قرمز، به وجود آو •

 است. احساس خشم و عصبانیت رنگ قرمز، تحریک کننده  •

 شناسی رنگ ربی روان - 4

 آبی، رنگ مورد عالقه بسیاری از مردم و محبوبترین رنگ در بین مردان است. 

 آورد و معموالً نشانگر صلح، امنیت و نظم است. رنگ آبی، احساس آرامش را به ذهن می

 گیری را در بعضی افراد به وجود آورد. گرایی یا گوشهتواند احساس غم، درونرنگ آبی، می

های آبی کارآیی  در اتاق  گیرد زیرا تحقیقات نشرران داده اسررت که افرادرنگ آبی معموالً برای دکور دفاتر مورد اسررتفاده قرار می

 بیشتری دارند. 

انگیزد. در برخی از هایی اسرررت که کمترین اشرررتها را بر میهاسرررت امّا یکی از رنگرنگ آبی با وجودی که از محبوبترین رنگ

های آبی بکشرررید. رنگ آبی به ندرت به صرررورت طبیعی  شرررود که غذای خود را در بشرررقابهای کاهش وزن توصررریه میبرنامه

 شود.  ها وجود دارد. همچنین رنگ آبی غذا معموالً به عنوان نشانه فاسد بودن و یا سمّی بودن آن در نظر گرفته میراکیدرخو
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 تواند باعث کاهش ضربان قلب و حرارت بدن گردد. رنگ آبی می

 

 نشیمن  اتاق  دکوراسیون  در  مهم  سبك  چند

تعداد بی شماری سبک و شیوه های متفاوت برای دکوراسیون اتاق نشیمن وجود دارد که هر کدام امروزه در طراحی داخلی 

 ویژگی ها و تاثیرات خاص خود را دارند.

 

مهم این است که سبکی که شما برای اتاق نشیمن خود انتخاب می کنید با روحیات و ویژگی های شخصیتی شما سازگار باشد 

و بتواند احساسی را القا کند که متناسب با شرایط روحی و شخصیتی شماست. در این مطلب به توضیخ ویژگی های چند یک از 

 ردازیم تا بتوانیم شما را در انتخاب سبک مناسب و مورد عالقه تان یاری کنیم.مهم ترین سبک های دکوراسیون اتاق نشیمن بپ

 سبك سنتی دکوراسیون اتاق نشیمن

سبک سنتی یکی از معروف ترین و پر طرفدار ترین و از طرفی اصیل ترین سبک ها در دکوراسیون داخلی و به خصوص در 

ییست که گذر زمان آن را تکراری و کسل کننده نمی کند و در هر دکوراسیون اتاق نشیمن است. این سبک جزو معدود سبک ها

شرایطی می تواند ظاهری بسیار شیک و رسمی داشته باشد. عناصری از قبیل اشیا و وسایل سنتی و عتیقه معرف اصلی این سبک 

file:///J:/post/118
http://www.1000too.com/
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ترکیب زرشکی و طالیی   چیدمان هستند. رنگ آمیزی در این سبک از رنگ های سنگین و غالبا خنثی تشکیل می شود. برای مثال

 یکی از مهم ترین ترکیبات رنگی در دکوراسیون اتاق نشیمن به سبک سنتی است.

 

بهترین و زیباترین سبک سنتی زمانی در دکوراسیون اتاق نشیمن بوجود می آید که این سبک در تمام قسمت ها و وسایل 

 مغایری با این سبک وجود نداشته باشد.موجود در اتاق نشیمن به چشم بخورد و هیچ مورد متضاد و 

 
 سبك مدرن دکوراسیون اتاق نشیمن

http://www.iranonlinebazar.com/
http://www.iranonlinebazar.com/
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در این سبک رنگ های روشن و خطوط صاف متعدد حرف اول را می زنند. سبک مدرن هم میتواند رسمی باشد و هم می تواند 

ن ها بستگی دارد. برای مثال در یک غیر رسمی و اسپرت باشد. ویژگی این سبک کامال به نوع و مدل وسایل و پارچه ها وچیدمان آ

اتاق نشیمن مدرن و رسمی تعداد رنگ های به کار رفته کمتر است و خطوط منظم تر و واضح تر در طرح های موجود در دکوراسیون  

رده و خود چیدمان به چشم می خورند. در حالی که در چیدمان مدرن غیر رسمی تعداد رنگ ها بیشتر است و وسایل و لوازم بکار ب

 شده بسیار ساده هستند.

 

 سبك روستایی دکوراسیون اتاق نشیمن

در این سبک تنها ویژگی ای که بسیار مشهود و محسوس است سادگی و بی آالیشی است. در این سبک بیشتر از پارچه هایی 

شوند. چیدمانی به سبک از جنپ شانل و پنبه استفاده می شود و وسایلی بسیار به ساده ترین حالت ممکن کنار هم چیده می 

روستایی باید برای افرادی که وارد آن می شوند تداعی کننده روستا و طبیعت بکر باشد، از این رو باید بیشتر از رنگ هایی که در 

طبیعت وجود دارد مثل سبز و قهوه ای و هم چنین عناصر طبیعی از قبیل چوب و سنگ استفاده شود. چنین سبکی احساسی 

 دهنده ای را در فضا القا می کند.بسیار تسکین 
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 سبك تلفیقی دکوراسیون اتاق نشیمن

در چنین سبکی به نوعی دو یا چند سبک مختلف با هم ادغام می شوند و از زیباترین ویژگی ها و قسمت های هر سبکی در آن 

یا چند سبک است.برای مثال از مبلمانی مدرن در کنار کفپوش سنگی   استفاده شده است. در حقیقت این سبک گلچینی از دو

استفاده می شود که هر یک نماینده یک سبک هستند و حالت های بی شمار دیگر که می تواند با این سبک بوجود آورد. تنوع این 

 ا هم تلفیق کنیم.سبک بسیار زیاد است زیرا می توانیم عناصر مختلف سبک های مختلف را به حالت ها متعددی ب
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 قوانین چیدمان منزل

همیشه پرسش مشترکی در بین مخاطبان وجود دارد که از من می پرسند : چرا دکوراسیون خانه مان به دلمان نمی نشیند؟ 

همه چیز را از قبل تهیه و تدارک دیده اند، سبک مناسب را انتخاب کرده اند، حتی با هزینه زیاد مبلمان و وسایل برخالف این که 

 را خریداری کرده اند اما باز هم به ان چیزی که می خواستند نرسیده اند و فکر می کنند یک جای کار می لنگد. 
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 تلویزیون  اطراف طراحی شلوغ

بعضی از افراد به این عالقه دارند که تمام دکوری ها و وسایل تزیینشان به خوبی دیده شوند. بنابراین آن ها را  : اشتباه •

 !واقعا الزم نیست تلویزیون مرکز توجه خانه شما باشددر اطراف تلویزیون می چینند. اما باید بدانید که 

بهتر است ابتدا قبل از قرار دادن تلویزیون، دیوار پشت آن را طراحی کرده و محل دقیقی برایش مشخص  : راه حل •

 .کنید. این کار باعث می شود که همه چیز تعریف شده باشد و شما به یک طراحی متفکرانه و شیک برسید

 

 

 گیاهان خانگی

دکوراسیون بدون حضور گیاهان بسیار سرد و بی روح خواهد بود. به خصوص فضاهایی مانند نشیمن و اتاق  : اشتباه •

 .رسندناکامل به نظر می  گیاهان خانگی خواب بدون وجود سبزی و
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شما مجبور نیستید که خانه تان را به یک گلخانه بزرگ تبدیل کنید! فقط کافی است که گیاه مورد عالقه تان  : اه حلر •

 .را پیدا کرده و چند گلدان کوچک تهیه نمایید. حتی می توانید از آن ها فقط برای روی میزها استفاده کنید
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 گیاهان خانگی سایه نشین برای آپارتمان های بدون نور

 

  رنگ در معماری داخلی

هر رنگ می تواند  متقابل روانشناختی رنگها در کاربرد هنری رنگ اهمیت بسزایی دارد و استفاده متناسب از بررسی تاثیر

  .داشته باشدکاربرد ویژه ای در طراحی داخلی 

تیرگی یا  در کنار رنگ دیگر، اثر واقعی خود را نشان می دهد و هر رنگ نسبت به رنگ دیگر میزان شکوه و جلوه هر رنگ

رنگها را به دنبال دارد و استفاده از این ترکیب  روشنی اش بهتر نمایان می شود. تغییر دادن این ترتیب طبیعی، ناهماهنگی

  .در دکوراسیون داخلی به وجود آورد رات زیادیناسازگار، می تواند تغیی

درخشندگی و پرمایگی. فام، صفتی از رنگ است که جایگاه آن را در سلسله رنگی  صفت تغییر پذیر است: فام، 3هر رنگ دارای 

اولیه می  و آبی را فام های قرمز تا بنفش( معادل با نور طول موج های مختلف در طیف مریی مشخص می کند. قرمز، زرد ) از

  .نیز به شمار می آیند نامند و چون مبنای سایر فام ها هستند، جزو رنگهای اصلی

که از مخلوط مقدار مساوی دو فام اولیه به دست می آید و سومین  گروه دوم فام های ثانویه عبارتند از: نارنجی، سبز و بنفش

قرمز، قرمز و بنفش  ی آیند: زرد و نارنجی )پرتقالی(، نارنجی واختالط فام های اولیه و ثانویه به دست م دسته فام ها نیز از

فام نام برده با ترتیبی معین در چرخه 12زرد )مغز پسته ای(.  )ارغوانی(، بنفش و آبی )الجوردی(، آبی و سبز )فیروزه ای(، سبز و

روابط  اولیه جای گرفته اند، دارایچرخه رنگ، فام های گروه دوم و سوم که بین یک زوج فام  رنگ، قرار می گیرند. در

هنگامی که این رنگها با رنگهای خالص سفید و  .خویشاوندی هستند و در کنارهم ساده ترین هماهنگی رنگی را پدید می آورند

  .مختلفی را ایجاد می کند سیاه ترکیب شوند، رنگها و سایه های

اصطالح رنگسایه را   ی را مشخص می کند. اغلب نقاشانکه دومین صفت رنگ است، درجه نسبی تیرگی و روشن درخشندگی

دار را در قیاس با رنگهای بی فام می سنجند. در چرخه  درخشندگی رنگهای فام_نیز در همین معنا به کار می برند و معموال 

 ری تیرهمعادل خاکستری روشن نزدیک به سفید( و بنفش کمترین درخشندگی )معادل خاکست) رنگ، زرد بیشترین درخشندگی

  .نزدیک به سیاه( را دارد
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را مشخص می کند )گاه واژه شدت را نیز در این مورد به کار  پرمایگی )اشباع(، سومین صفت رنگ است و میزان خلوص فام

به  رنگ صد در صد خالص اند، ولی در طبیعت بندرت می توان فام خالصی یافت..رنگهای درخشان می برند(. فام های چرخه

  .تاثیر بیشتری خواهند داشت تنهایی جذاب هستند، اما اگر در یک الگو یا ردیفی منظم قرارگیرند، از نظر بصری

 نگاهی تازه به دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی با گستره ای وسیع که هر روز حوضه هایی جدید به آن افزوده میشود در واقع رشته ای ست بسیار جامع 

از اصول دکوراسیون میباشد که برای آراستن یک محیط به آن   که اطالعات زیادی را در شاخه های مختلف می طلبد. هنر یکی

نیاز داریم با اینحال هنر با تمام وسعت خود تنها بخشی از نیازهای یک پروژه دکوراسیون را پاسخگوست. شاید برای یک طرح زیبا 

هایت خود نشان داده می شود و در محیط از دکوراسیون بایست روانشناسی نیز بدانیم. باید بدانیم که تنها زمانی زیبایی اشیاء به ن

 درک میشود که هر چیز در جای خود قرار گیرد. 

 

به طور مثال یک رنگ در محیطی زیبا دیده میشود و در محیطی دیگر ناخوشایند میشود و این حپ خوب یا بد نه به ذات 

رنگ که به قرار گیری و همخوانی با محیط پیرامونش وابسته است. گاهی سیاه زیباترین رنگ است و گاهی سفید زشت ترین رنگ 

یالهای مختلف نیز صادق است. گاهی باید از سنگ استفاده کنیم گاهی از چوب یا آهن محیط میشود. این امر در استفاده ما از متر

یا هزاران ماده و متریال مختلف و این هنر یک طراح است که با دانش خود بتواند متریالهای مختلف را که در برخی موارد دارای 

هد که بخشی از یک موضوع واحد گردند. در واقع باید در یک تضاد ماهیتی با هم میباشند را نیز به طریقی زیبا در کنار هم قرار د

دکوراسیون زیبا ارتباط بین مواد و موضوعات به طوری باشد که همگی یک ماده شوند و تمام رنگها یک رنگ شوند. درست مثل 
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موضوعی ست که یک طبیعت بکر شوند که همگی با هم یک موضوع را تشکیل دهند. این که چگونه به این تکنیک دست یابیم 

 نیاز به درست دیدن دکوراسیون دارد. 

یعنی بایست دکوراسیون را با تمام پیچیدگی ها و در عین سادگی اش ببینیم. باید طراح خود جزوی از یک طرح شود تا حپ 

باید با  دکوراسیون را به درستی درک کند و به آن زیبایی سرشار از هماهنگی و همخوانی دهد. برای رسیدن به این منظور

دکوراسیون زندگی کرد و محیط اطراف را احساس کرد باید نقد کرد باید فهمید. باید بدانیم که نیاز به زیبایی دکوراسیون را خلق  

میکند. پپ دکوری که حپ زیبایی را منتقل نکند را نمیتوان دکوراسیون نامید. در راستای همین موضوع از این پپ سعی 

عات دکوراسیون را بیشتر در شاخه های مختلف در اینجا مطرح کرده و به نقد آن بپردازیم تا درک خواهیم کرد که سلسه موضو

 بهتری از یک محیط زیبا بدست آوریم.

 

 


