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 سابی چگونه است؟ -سبک زندگی وابی

 .زندگی در فرهنگ ژاپنی است یک شیوه و سبک سابی-وابی •

در واقع، این واژه معنای فلسفی داشته که از پذیرش تمام نواقص و کمبودهای  •

 .زندگی، نشات گرفته است

توان به نظم و آرامش در زندگی دست با پیروی کردن از این سبک زندگی می •

 .یافت

 .ذیریم ها و کمبودها را هر طور هستند باید بپ در سبک وابی سابی، تمام نقص •

توان به مفهوم عمیق زندگی که همان آرامش و شادی پایدار  در این صورت می •

 .بوده، دست یافت

چه معنایی داشته و   داخلی دکوراسیون در سابی-وابی اما سوال اصلی این است که •

اینکه چرا باید از این سبک زندگی ژاپنی در بحث طراحی داخلی منزل پیروی  

 .نمود

هور خود نوشته که وابی سابی یک نوع سبک زندگی است بث کمپتن در کتاب مش •

 .های زندگی را بدون کم و کاست پذیرفتتوان از طریق آن، پچیدگیکه می

 .اهمیت ترجمه شده استمعنای لغوی این واژه، سادگی روستایی یا ظرافت کم •

  توانیم کمبودهامان میدر واقع ما با جاری کردن قواعد این سبک ژاپنی در زندگی •

 .را پذیرفته و از آنها همانطور که هستند لذت ببریم

 .دهد نگری در نحوه دکوراسیون منزل را یاد میبه ما ساده سابی -وابی ژاپنی سبک •

سری  اینکه عناصر داخلی منزل را تنها بر اساس احساسات شخصی خود و یک •

 .شناسی، چیدمان نکنیمهای پیچیده زیباییچارچوب
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توانید اصالت و سادگی را در محیط  ل این سبک ژاپنی میسازی اصو شما با پیاده •

تان، نهایت لذت را زندگی خود جاری کرده و از آرامش ایجاد شده در اطراف

 .ببرید

 داخلی  دکوراسیون طراحی در ها سبک ترکیب طالیی  نباید و   باید 6 مطالعه: پیشنهاد

 سابی در زندگی -آشنایی با اصول مهم وابی

 :سابی کنار بگذارید-پیچیدگی را در سبک زندگی وابی •

 .، اعتقاد به سادگی استسابی -وابی یکی از مهمترین اصول 

خواهید این سبک را در دکوراسیون محیطی که در آن هستید، اجرایی کنید باید از اگر می

 .شر پیچیدگی و نامنظم بودن بیش از حد خالص شوید

 .شودچیزی که دارید، معنا میسادگی در سبک وابی سابی به منظور اکتفا کردن به هر آن

د را به انجام مهمترین مسائل  های محیط آگاه شده و وقت خو شما باید نسبت به آشفتگی

 .اختصاص دهید

 ریزی کنید گاهی اوقات زندگی خود را بر پایه عدم تقارن و توازن پایه •

اگر شما نسبت به توازن و تعادل در زندگی حساسیت خاصی داشته باشید، امکان دارد در  

 .با مشکل مواجه شوید سابی-وابی سازی این اصل مهمپیاده

تقاد بر این است که توازن و تعادل بیش از حد باعث ایجاد استرس  در سبک وابی سابی اع

 .شود در فرد می

عدم توازن، بنا کنید. زیبایی   گاهی اوقات خود را به چالش کشیده و زندگی خود را بر پایه

 .توان یافت اگر که آن مورد، ناقص باشدرا در هر چیزی می

 ن ببیند ذهن خود را عادت داده تا زیبایی را در کم بود •

 .تواند بسیار زیبا باشداعتقاد در وابی سابی بر این است که سادگی می

https://greenlist.ir/%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c/
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های مینیمالیستی، اعتقاد به سادگی بیش از حد در چیدمان  اگر توجه کرده باشید در سبک

 .منزل وجود دارد

های طبیعی بدون تزئین  ، تالش بر برجسته نشان دادن ویژگیسابی- وابی  در واقع در سبک

 .د استبیش از ح 

سابی، کنار بگذارید )از -مداخله بیش از حد در امور را در سبک زندگی وابی •

 طبیعت پیروی نمایید( 

 .، مداخله کردن بیش از حد در امور کاری ناپسند استسابی- وابی در سبک زندگی

از مهمترین قواعد این سبک، پیروی کردن از طبیعت و جاری کردن اصول آن در محیط  

 .مان استزندگی

تواند هماهنگی  سازی این موضوع میمنازل، هدف از پیاده داخلی دکوراسیون در بحث

 .عناصر به کار رفته در فضا با طبیعت باشد

 ه استریزی شدها، طرح سابی بر پایه ناشناخته-سبک زندگی وابی •

 .های دنیا را تماشا کردگاهی اوقات از دایره امن زندگی خود باید خارج شد تا زیبایی

 .ریزی شده استها، طرحی در آغوش کشیدن ناشناختهبر پایه سابی-وابی سبک زندگی 

توانید با تمام امکانات محدودی که در زندگی دارید، کارهای متفاوت خارج از شما می

 .چارچوب انجام دهید

ی خالقیت شما را تواند، قوهپیروی از این اصل در دکوراسیون و نحوه چیدمان منزل می

 .شکوفا سازد

 سابی، ایجاد آرامش و سکون است -هدف از سبک زندگی وابی •

 .، زندگی بر پایه آرامش و شادی استسابی-وابی مهمترین هدف سبک

 .ها پیدا کندآشفتگیانسان باید به نحوی زندگی کند تا آرامش خود را در میان 
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تواند آرامش را در  های محیط میاحساس هوشیاری نسبت به وقایع زندگی و آشنفتگی

 .وجودمان جاری سازد

 سابی -دکوراسیون منزل بر پایه اعتقاد به سبک زندگی وابی

در آغوش کشیدن اصالت بوده و همین اصل   سابی-وابی اعتقاد در سبک زندگی •

 .محیط، اجرا شود داخلی دکوراسیون باید در

توانید از هنرهای دستی و سنتی جهت زیباتر کردن  سازی این قانون میجهت پیاده •

 .دکوراسیون منزل خود استفاده نمایید 

ساز ی گلدوزی شده یا یک سرامیک دستبا تهیه وسایلی نظیر: گلدان سنتی، پارچه •

 .توانید حس صمیمیت و زیبایی را در محیط زندگی خود ایجاد نمایید می

بیند اما این جمله بدان معنا نیست که  ، زیبایی را در نقص میسابی -وابی  اگرچه •

 .نظمی بیش از حد باشدطرفدار بی

زل به سبک وابی سابی باید از شر هرگونه وسایل غیرضروری  در دکوراسیون من •

 .های محیط، نظم بخشیدخالص شد تا بتوان به آشفتگی

رعایت سادگی همراه با نظم از مهمترین نکاتی بوده که باید در چیدمان محیط   •

 .زندگی خود به شیوه وابی سابی، رعایت نمایید

شوید. در واقع، به کار بردن   منداز عناصر طبیعی در چیدمان منزل خود بهره •

 .شودهای مثبت میهای طبیعت در محیط زندگی باعث ایجاد انرژیویژگی

های حصیری  استفاده از وسایلی نظیر: مبلمان چوبی، گیاهان رنگارنگ، گلدان •

توانند بهترین گزینه پیشنهادی جهت اجرایی کردن اصول وابی سابی در  و… می

 .دتان به شمار رون محیط زندگی
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، اعتقاد به عدم توازن و تعادل در سابی-وابی هاییکی از مهمترین اصل •

 .دکوراسیون منزل است

 .همیشه نیاز نیست که از قانون تعادل در چیدمان عناصر داخلی خانه پیروی نمایید •

گاهی اوقات زیبایی در عدم توازن خواهد بود. خود را باید از شر هماهنگی و   •

ای که تمایل دارید در چیدمان منزل خود  ر وسیلهتعادل، خالص کرده و از ه

 .استفاده نمایید

 .اعتقاد بر پایه احساسات و عواطف درونی است سابی-وابی  در سبک •

به همین خاطر بهتر است که در چیدمان منزل خود از هر چیزی که به شما حس   •

 .دهد، استفاده نمایید خوبی می

منزل فارغ از هرگونه قاعده و  داخلی دکوراسیون این جمله بر اجرایی کردن •

 .اصول خاصی داللت دارد

 گیری نتیجه

توان از قواعد آن ی ژاپنی بوده که می، نوعی سبک زندگی به شیوهسابی -وابی

 .منزل استفاده نمود داخلی دکوراسیون در

های خاص به کار رفته در  توانید از چارچوبسازی قوانین این سبک میشما با پیاده

دهد در محیط زندگی خود  خالص شده و از هر چیزی که به شما حس خوبی میدکوراسیون  

 .استفاده نمایید

در این مقاله سعی شده تا شما را اصول خاص سبک وابی سابی در دکوراسیون محیطی که  

 .در آن هستید، آشنا نماییم

 


