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طراحی دکوراسیون داخلی آترا
مقدمه
این اتفاق ممکن است برای هر کسی رخ بدهد ،شما در حال خرید هستید و چشمتان به یکی از تجهیزات دکوراسیون منزل
می افتد .بالفاصله با خود فکر می کنید« :اوه! این وسیله برای اتاق نشیمن من بسیار مناسب است!»
سریعا اقدام به خرید کرده و با شور و هیجان این وسیله جدید را به خانه می آورید – فقط برای اینکه ببینید این وسیله وقتی
در محل موردنظرتان قرار می گیرد ،چه چشم اندازی خواهد داشت ،و ناگهان با منظره ای نامطلوب مواجه شده و از خود می
پرسید« :این چه فکری بود که کردم؟ کجای کار اشتباه کردم؟»
آنچه اغلب ما نمی دانیم این است که طراحی داخلی چشمانی بسیار تیز و نکته سنج دارد .ممکن است ما چیزی را در فروشگاه
ببینیم و بپسندیم ،اما این لزوما به این معنی نیست که این وسیله برای منزل ما مناسب خواهد بود .طراحان داخلی به میزان
تاثیر رنگ ،نور ،اندازه اتاق ،مقیاس و نحوه چیدمان همه لوازم در دکوراسیون منزل مُشرف بوده و می دانند که آیا انتخاب یک
گزینه می تواند منجر به بهتر شدن یا بدتر شدن دکوراسیون یک اتاق شود.
اشتباهات بسیاری وجود دارد که هر کس ممکن است در طراحی داخلی منزل خود مرتکب آنها شود.
ما در اینجا به بررسی  01مورد از متداول ترین خطاها و نحوه اجتناب از آنها می پردازیم.
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 -0تناسب در طراحی داخلی
لیندا فلوید درباره تناسب در طراحی می گوید « :وقتی شما وارد یک اتاق می شوید ،باید شبیه فضای یک شهر باشد ...
ترکیبی از ارتفاع های مختلف .شما هرگز نمی خواهید همه چیز در یک اتاق در یک سطح و هم اندازه باشد .این مساله را با
رعایت ارتفاع و اندازه های متفاوت در وسایل ،تابلوها و پنجره ها ،به انجام می رسانید».
تناسب اولین اشتباهی است که اغلب ،همه ،در طراحی داخلی مرتکب می شوند .این مورد احتماال به این دلیل رخ می دهد که
طراحی دکوراسیون یک اتاق با تناسبی بی عیب و نقص ،چشمانی مستعد و تیزبین را می طلبد .برخی افراد چیزهای ریز و
کوچک بسیار زیادی را در یک اتاق قرار می دهند ،که باعث به هم ریختگی اتاق و از بین رفتن تمرکز چشم می شود.
درحالی که عده ای دیگر ،از وسایل بسیار بزرگ و حجیم استفاده می کنند ،و باعث می شوند که اتاق کوچک و پُر به نظر
برسد .راز رسیدن به تناسب درست ،ترکیب اَشکالی با ارتفاع و اندازه های متفاوت است .اگر فقط یک دلیل برای پرداخت
هزینه به یک طراح داخلی وجود داشته باشد ،کمک وی برای رعایت و برقراری تناسب است .با اِعمال تناسب درست ،شما به
یک طراحی موفق در اتاق تان ،دست خواهید یافت.
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 -2بررسی ،ارزیابی و بودجه بندی ،قبل از خرید
همه ما مستعد خریدهای ناگهانی هستیم .نمی توان گفت که شما نباید چیزهایی را که یکباره چشمتان را خیره می کنند،
بخرید ،اما ممکن است این وسیله کارایی اصلی موردنظر شما را نداشته باشد.
قبل از راه افتادن به سمت یک نمایشگاه دکوراسیون خانگی ،بهتر است برنامه ریزی و بودجه مناسبی برای این کار داشته
باشید .اول ،اتاق شما باید اندازه گیری شده باشد .محل جایگیری دکوراسیون مورد نظر و اندازه آن باید به درستی ارزیابی
شود .خوشبختانه ،ابزارهای سازمان دهی آنالین زیادی دردسترس هستند که به صورت رایگان و به سادگی قابل استفاده می
باشند.
اقدام به خرید با برنامه ریزی قبلی ،به شما کمک می کند تا بدانید که چه می خواهید و متناسب با بودجه خود عمل کنید.
پشیمانی پس از خرید ،احساس دردناک و ناخوشایندی است ،بنابراین اول برنامه ریزی کرده و سپس خرید کنید.
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 -3از دیگران برای طراحی داخلی ،مشاوره و کمک بگیرید.
حتی ماهرترین طراحان هم ممکن است اشتباه کنند .وقتی برای یک اتاق ،ماهها از طراحی دکوراسیون یکسانی تبعیت کرده
باشیم ،کشف اشتباهات طراحی می تواند کار بسیار دشواری باشد .گاهی برای کشف مشکالت ،نیاز به چشم هایی ست که با
این محیط بیگانه باشند.
برای انتخاب رنگ ،بافت یا سازمان دهی اتاق ،از یک دوست ،ایده بگیرید .اگر برایتان امکان پذیر باشد ،می توانید از
متخصصین طراحی داخلی مشاوره بگیرید .مجبور نیستید یک نفر را در کل مدت زمان یک پروژه طراحی داخلی استخدام
کنید ،چرا که تعداد زیادی از طراحان هستند که به صورت ساعتی فعالیت کرده و اقدام به ارائه مشاوره می نمایند .متخصصین
طراحی داخلی ،به بسیاری از نکات هوشمندانه طراحی واقف هستند که این نکات می توانند تحول عظیمی در خانه شما ایجاد
کنند.
اگر با ایده دوم موافق نیستید ،راه حل سومی هم وجود دارد .شنیدن مشاوره ها به معنی الزام به اجرای آنها نیست .این خانه
منحصرا متعلق به شماست و مهم ترین مساله این است که مورد پسند و عالقه شما باشد ،درست است؟
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 -4سازمان دهی تجهیزات و کلکسیون ها
همه ما کلکسیون هایی داریم .گاهی با یک پرنده سرامیکی کوچک شروع شده و به مجموعه ای از پرنده ها در شکل ها و رنگ
های مختلف منتهی می شود که شما طی سال ها جمع آوری کرده اید .چه روشی برای نمایش چنین مجموعه ای مناسب
است؟
خوب ،اجازه دهید با یک روش مهم شروع کنیم ،و اشتباهی که ممکن است اغلب ما مرتکب شویم ،قراردادن اجزای یک
مجموعه به صورت پراکنده در قسمت های مختلف خانه .مثال ممکن است یک پرنده کوچک باالی شومینه درحال آواز خواندن
و پرنده کوچک دیگری باالی میز قهوه خوری در حال پرواز باشد.
مهم نیست که از چه تجهیزاتی استفاده می کنید ،چیزی که حائز اهمیت است نحوه سازمان دهی و دسته بندی آنهاست.
قوانین محکمی تحت عنوان "قانون سه" برای سازمان دهی وسایل و دسته بندی آنها ،وجود دارد .بنابراین ،مواردی را که
دوست دارید در گروه های مناسب دسته بندی کرده و با افتخار آنها را در معرض نمایش قرار دهید.
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 -5تابلوها
شما می توانید تک تک دیوارهای خانه تان را به یک گالری هنری شخصی تبدیل کنید .هر کس به نحوی بخشی از جلوه های
هنری را در خانه اش به نمایش می گذارد .از نقاشی های رنگ روغن گرفته تا نقاشی های کودک شما در روزهای اول مدرسه.
آنچه حائز اهمیت است ،نحوه چیدمان مناسب این تابلوها می باشد.
بهترین راه برای اطمینان از عدم اقدام اشتباه ،و اجتناب از ایجاد حفره های نامطبوع در اثر کوبیدن میخ روی دیوار ،نشان
گذاری و ردیابی قاب ها روی قالبهای کاغذی است .بریده های کاغذ را با نوار روی دیوار خود نصب کنید ،سعی کنید وضعیت
جایگیری های متعدد را بررسی کنید تا به نتیجه مطلوبی برسید.
سازمان دهی را به شیوه های سرگرم کننده انجام دهید ،با اندازه ها ،رنگ و متن بازی کنید ،به خاطر داشته باشید که از
اشتباه شماره یک (رعایت تناسب) اجتناب کنید.
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 -6ابتدا تجهیزات پارچه ای (فرش ،مبلمان و پرده) را خریداری کنید.
یکی از اشتباهات رایج که اغلب ما مرتکب می شویم ،این است که اول دیوارهای خانه را رنگ می کنیم .برس رنگ را کنار
بگذارید .اول باید تجهیزات پارچه ای از قبیل فرش ،قالیچه و پرده ها را انتخاب کنید.
چرا؟ به این دلیل که پیدا کردن این قبیل از ملزومات دکوراسیون پارچه ای که مورد عالقه تان باشد ،و انتخاب رنگ متناسب
با آنها ،کار بسیار ساده تری است .از آنجا که اصوال یافتن منسوجات مورد عالقه مان ،کار سختی است ،انتخاب بر اساس رنگ
دیوارها ،کار را بسیار سخت تر می کند.
بنابراین ،با درنظر گرفتن بودجه و اندازه اتاق برای تهیه فرش ،پرده و مبلمان اقدام کنید .نمونه های پرده ها ،فرش و قالیچه و
کوسن ها را بررسی کنید .آنچه مورد عالقه تان هست و شما را شاد می کند ،انتخاب کنید .و در نهایت رنگی متناسب با آنها
برای دیوارهای تان در نظر بگیرید .حاال می توانید برس رنگ را بردارید.
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 -7اضافه کردن شخصیت
با وجودی که تماشای نمایشگاهی که پر از تجهیزات مدرن با برندهای جدید ،واقعا سرگرم کننده است ،اما همه خرید خود را
در یک زمان و از یک جا انجام ندهید.
انجام این کار منجر به یک اشتباه رایج در طراحی داخلی می شود – خرید همه چیز به صورت نظیر به نظیر ،و در نتیجه خانه
ای فاقد شخصیت .چطور می توان به طراحی داخلی شخصیت داد؟ به آهستگی و در گذر زمان .ممکن است این امر سالها
زمان ببرد تا طراحی خانه شما به حد کمال برسد.
این شخصیت در طراحی داخلی شما با اضافه کردن یک صندلی عجیب و غریب که از بازار مخصوص فروش اشیاء ارزان قیمت
یا دست دوم خریده اید و یا نقاشی شگفت انگیزی که از یک فروشنده خیابانی گرفته اید ،ایجاد شده است .سعی کنید یک
خرید تفریحی کوچک در تعطیالت آخر هفته داشته باشید ،چیزهایی را که دوست دارید ،به آرامی و در طول زمان خواهید
یافت و شخصیت خانه خود را خواهید ساخت.

9

طراحی دکوراسیون داخلی آترا

 -8یک نقطه کانونی درنظر بگیرید.
هر اتاقی به یک نقطه کانونی نیاز دارد ،این نقطه مکانی برای استراحت در اختیار چشم ها قرار داده و وظیفه ای را به اتاق
اختصاص می دهد( .نکته :اتاق های بزرگتر می توانند دارای بیش از یک نقطه کانونی باشند ).این یک اشتباه بسیار رایج است
که تخصیص یک نقطه تمرکز یا هدف برای هر اتاق ،مورد فراموشی واقع شده و یا نادیده گرفته شود.
بعضی اتاق ها ساده اند ،در یک اتاق تلویزیون نقطه کانونی معموال به جایی که تلویزیون و یک دستگاه قرار داده شده ختم می
شود ،در حالی که تمام دیگر اشیاء در اتاق (یعنی نیمکتها  /صندلی)به صورت متمرکز و رو به سمت تلویزیون می باشند.
سایر اتاق ها کمی دشوارترند ،مانند اتاق های نشیمن .مبلمان را فقط در اطراف اتاق پراکنده نکنید ،اول یک نقطه هدف و یا
تمرکز برای اتاق پیدا کنید ،و سپس مبلمان را در اطراف آن نقطه کانونی قرار دهید .به عنوان مثال شومینه ،میز بازی ،یک
نقاشی بزرگ ،و یا حتی یک میز قهوه که مهمانان را به نشستن و صحبت کردن ،تشویق می کند.
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 -9اگر عتیقه های مادربزرگ را دوست ندارید ،آنها را نگه ندارید.
همه ما مبلمان و وسایل دست دوم و کهنه داریم .برخی از آنها از نظر مادی ارزشمند هستند ،در حالی که برخی دیگر موجب
آزار و احساسی ناخوشایند در ما می شوند.
شما هم چیزی از این اثاث ناخوشایند در خانه تان دارید؟ شما می دانید که این وسیله کهنه را دوست ندارید ،درنتیجه می
خواهید آن را در زیرزمین یا انباری مخفی کنید ،اما نمی توانید ،چون هدیه ای از مادربزرگ تان است؟ چرا مرتکب این خطای
دکوراسیون می شوید؟ چرا در خانه تان چیزی دارید که حس لذت و شادی را به شما منتقل نمی کند؟
ما به شما پیشنهاد می کنیم که موقعیت جدیدی برای همه چیزهای کهنه ای که دوست شان ندارید ،پیدا کنید .آنرا به یکی
دیگر از بستگان تان بسپارید یا به خودتان اجازه دهید که آن را فروخته و چیزی را که دوست دارید به جای آن بخرید .خود را
رها کنید و خانه تان را از چیزهایی پر کنید که شما را خوشحال می کنند.
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 -01شخصیت و ویژگی های اخالقی خود را به نمایش بگذارید
خانه شما باید بیانگر ویژگی های شما باشد؛ این می تواند مثل یک خاطره شخصی باشد ،از سفرهای تان ،عشق ها و زندگی
تان .هیچ چیز بدتر از این نیست که وارد خانه ای شوید که با دیواره های بژ ،مبلمان قهوه ای و یک تابلوی چاپی روی دیوار
برای تظاهر به هنرمند بودن ،از شما استقبال کنند.
چنین اتاقی به طرز وحشتناکی کسل کننده است! و ما می دانیم که شما از این ویژگی فاصله زیادی دارید .بنابراین از پرداختن
به دکوراسیون منزل تان احساس شرم نکنید.
همه چیزهایی که دوست دارید را وارد دکور خانه کنید ،خانه تان را به گونه ای منحصر به فرد ،همچون یک آبادی در میان
کویر ،طراحی کنید که ورود به آن پس از یک روز کار سخت ،برای تان خوشایند بوده ،و همچنین گویای داستان های مهیج
برای مالقات کنندگان تان باشد.
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همانطور که مطالعه کردید ،اشتباهات رایج زیادی وجود دارند که ممکن است به راحتی در طراحی داخلی رخ دهند.
خوشبختانه ،راه حل های ساده زیادی هم برای حل این اشتباهات وجود دارد .گاهی به سادگی خالص شدن از وسایل دست
دومی که دوستشان هم ندارید اما احساس می کردید که موظف به حفظ و نگهداری شان هستید ،گاهی هم ممکن است نیاز
داشته باشید از چشم های تیزبین یک دوست کمک بگیرید.
اگر همه چیزهای دیگر با شکست رو برو شده و موانعی بر سر راه تصمیم گیری های طراحی دکوراسیون داخلی شما بوجود
آمده و منجر به ناامیدی شما شده ،پس بهتر است از یک طراح داخلی حرفه ای کمک بگیرید  -آنها آگاه هستند و می توانند
به شما در دستیابی به خانه رویایی تان کمک کنند  -بدون همه این اشتباهات.
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منبع:

https://freshome.com/
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