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انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و فروشندگان 
مبل اس��تان ته��ران در راس��تای اه��داف و برنامه های 
کاری خود با نگاه��ی ویژه در جهت ارتق��اء و تقویت 
زیرس��اخت های صنعت مبلمان و دکوراس��یون کشور 
گام برمی دارد، در همین مس��یر عالوه ب��ر فعالیت ها و 
اهداف کوت��اه مدت خود، در دو بخش س��خت افزاری 
فعالیت هایی مانند ش��هرک صنعتی مبلمان و در بخش 
نرم افزاری فعالیت هایی چون ایجاد رشته های دانشگاهی 
تخصصی و  برگزاری کنفرانس های بین المللی )دکو( را 
به شکل کامال برنامه ریزی شده، حرفه ای و هدفمند در 
دستور کار خود قرار داده اس��ت. از طرف دیگر انجمن 
صنفی مبل به این نتیجه رسیده است که جای یک نشریه 
تخصصی در خصوص مبلمان، دکوراسیون و معماری به 
گونه ای که هم دست اندرکاران این صنعت را به عنوان 
مخاطب پوشش دهد و هم مخاطبین عام را مورد توجه 
قرار دهد خالی اس��ت. ل��ذا پس از برگزاری جلس��ات 
متعدد در انجمن نس��بت به چاپ و انتشار نشریه مزبور 
برنامه ریزی های الزم ص��ورت پذیرفت و پس از انجام 
س��ازماندهی و با کمک اساتید دانش��گاهی و مدیران و 
متخصصین مرتبط، اولین ش��ماره ویژه نام��ه و یا مجله 
تحت عنوان »دکومان« متولد شد. اگر چه ممکن است به 
دلیل فرصت کمی که جهت تهیه و انتشار مطالب اولین 
شماره دکومان که وجود داش��ته، خطاها و کسری های 
احتمالی مشاهده ش��ود. اما به طور قطع و یقین دکومان 
در شماره های بعدی به مراتب بهتر و کاملتر خواهد بود 
و مجله ای در شان این صنعت و خانواده بزرگ مبلمان و 

دکوراسیون کشور منتشر خواهد شد.
اعتقاد راس��خ داریم که بر اساس اهداف تعریف شده 
در انجمن، مجله »دکومان« به زودی و به س��رعت جای 
خود را به عنوان یکی از اصلی ترین نش��ریات مرتبط با 
حوزه های مبلمان، دکوراس��یون و معماری در گسترده 
عام تعریف و تثبیت خواهد کرد. لذا از کلیه خوانندگان، 
اساتید، دانش��جویان و صنعتگران درخواست می گردد 
ضمن اعالم نظرات انتقادی و یا پیشنهادی خود، انجمن 
صنفی مبل را در چاپ و انتشار هرچه کیفی تر و غنی تر 

شماره های بعدی دکومان یاری نمایند.
ما زنده برآنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست
رامین سمیع زاده
 

دکومان
با نگاهی متفاوت

یادداشت سردبیر

  اخبار انجمن

  گفت و گو با علی انصاری

  برگزاری دومین دوره کنفرانس بین المللی دکو

 دکو بزرگترین رویداد علمی

 جای دکو در کشور خالی بود

  معماری داخلی و دکوراسیون
      خالقیت و نوآوری معماری داخلی در فضاهای مسکونی

      فیلم دیدن با طعم سینمای متفاوت
      تالش برای ایجاد یک زبان واحد

      کاربرد اصول فنگ شویی  در طراحی معماری پایدار

 مبلمان
      تفاهم تمدن ها

      گزارشی از بازارهای بین المللی چوب در ماه های جوالی و آگوست
      مبل ایران؛ کپي برابر اصل است

      نمایشگاه Interzum 2009 )کلن- آلمان(
      کارهایی که باید برای رونق فروش مبلمان انجام بدهیم

      بازار مبل ایران، همه آنچه مشتری می خواهد
      همه چیز درباره مبلمان، دکوراسیون و معماری در فضای سایبر

  دانشگاه و آموزش
      نگاهی به دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

      ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت
      تالش برای ارتقای سطح علمی صنعت مبلمان

  طراحی
      طراحی داخلی با نگاهی به طراحی صحنه

      فضا سازی و کمک به انتقال مفهوم نمایش
      دکوراسیون و مبلمان شهری

  خانواده
      فرمول هایی ساده برای طراحی فضای های کوچک

      خود را برای دکوراسیون پاییزه آماده کنیم
      با صندلی اداری از محیط کار لذت ببریم

      نکاتي که فروشندگان درباره زنان باید بدانند
      رعایت تناسبات  اصل اول دکوراسیون

  متون انگلیسی

سال پنجم، شماره بیست و چهارم، مهر1388
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دفتر جدید انجمن افتتاح شد

سمیع زاده به عنوان دبیر انجمن معرفی شد

 تاسیس موزه ملی مبلمان

روز سه شنبه دهم تیرماه، دفتر جدید انجمن 
صنفي کارفرمایان و تولیدکنندگان مبل اس��تان 

تهران، با حضوراعضای هیات مدیره افتتاح شد.
رییس هیات مدیره انجمن صنفي کارفرمایی 
تولیدکنندگان و فروشندگان مبل استان تهران در 
این مراسم با اشاره به فضاهاي زیاد براي ایجاد 
شغل و تحول در این صنعت گفت: ما باید سعي 
کنیم که نگرش خود به ای��ن صنعت را جهاني 
کنیم تا بتوانیم سهم خود در برابر جامعه را به نحو 

احسن ادا کنیم.
علي انصاري با اشاره به پتانسیل هاي موجود 
و همین طور افراد بس��یار کارآمد و با تجربه در 
عرصه این صنعت اضافه کرد: انجمن صنفي باید 
جایي باشد که در آن بتوان از تمام تفکرهاي مثبت 
و سازنده استفاده کرد؛ چرا که این صنعت هم مانند 
بسیاري از صنایع دیگر هر روز در حال توسعه و 
پیشرفت است و با تکیه بر دانش و عقل و آگاهي 
باید از این قافله عقب نمانیم وحتي پیش رو نیز 

باشیم.

انجم��ن صنفی مبلم��ان به منظ��ور حفظ 
ارزش های علمی و باس��تانی صنعت مبلمان 
به عنوان یکی از قدیمی ترین صنایع کش��ور 
ایران، اقدام به گردآوری تاریخچه این صنعت 
در فضایی به نام موزه ملی مبلمان کرده است.
هدف از از این موزه ایجاد فضایی ثابت برای 
گردآوری اش��یا و مبلمان قدیمی و جدید، به 
منظور انجام تحقیقات و پژوهش های علمی 

وی ادامه داد: البته این که دفتر،  دکوراس��یون 
خوبي هم داشته باشد خوب است، چرا که از لحاظ 
روحي و رواني اثرگذار است ولي اگر بخواهیم به 
این بسنده کنیم، نه تنها کافي نیست بلکه به درد  هم 
نمي خورد. دفتر باید مانند مغزي متفکر فعالیت 
کند و باعث فعالیت سایر اعضا بشود. یعني همانند 
اتاق فکري باشد که در مسیري تازه گام برمي دارد. 
باید به گونه اي باشد که باعث تحول و تحرکي 
اساس��ي در این صنعت بش��ود و به درد جامعه 
بخورد و کارآفریني کند.وی با تاکید بر استفاده از 
افراد کارآمد و همچنین برنامه ریزی بیشتر برای 
انجمن تصریح کرد: باید برنامه ریزي داشت و تنها 
به دفتر بسنده نکرد و باید به گونه اي عمل کرد که 
عالوه بر ایجاد بستر مناسب، بستر مدیریتي را هم 
قوي کند تا با انسجام کامل برنامه ها پیش برود. از 
سوي دیگر بنده با توجه به فعالیت هایم در سایر 
حوزه ها به گونه اي خیالم راحت تر است چرا که با 
شناختي که  از دبیر انجمن  مهندس سمیع زاده  و 
اعضا دارم،  مي دانم افراد با درایتي براي این صنعت 

مراسم معارفه دبیر جدید و تودیع دبیر قبلي انجمن صنفي کارفرمایي 
تولیدکنندگان و فروش��ندگان مبل اس��تان تهران برگزار شد و محمود 
ترابی��ان تودیع و رامین س��میع زاده عالوه بر مش��اور رئیس انجمن به 
عنوان دبیر جدید انجمن صنفي تولید کنندگان و فروش��ندگان مبلمان 

نیز معرفی شد.
در این نشس��ت رییس انجمن صنف��ي کارفرمای��ي تولیدکنندگان و 
فروشندگان مبل استان تهران در سخناني با اشاره به گذشتن حدود دو سال از 
زمان تاسیس این تشکل و با عنوان اینکه این انجمن بسیار تاثیرگذار بوده است، 
گفت: صنعت مبل دیگر جزو سبد کاالي خانواده است و اگر به آن بي عالقگي  

شده به دلیل بي انگیزگي خودمان بوده است. 
علی انصاری ادامه داد: حدود 10 درصد اش��تغال کشور در صنعت 
مبلمان و دکوراسیون است و نمي توان نسبت به صنعتي که حجم 10 هزار 
میلیارد توماني را به خود اختصاص داده، بي انگیزه بود. به گفته او امروز 
شرط توسعه، انساني توسعه یافته است و اگر نگاه ها توسعه نیافته باشد، 

اصال نمي توان وضعیت را تغییر داد. 
وي با اذعان به اینکه در صنعت مبل نیاز به تحول بوده نه تغییر اضافه 
کرد: نگاه ها باید توسعه اي باشد و دیگر تولید کارگاهي و کارخانه هاي 
کوچک و صنعتي فایده اي ندارند. انص��اري راه اندازي اولین موزه ملي 
مبل و برگزاري همایش دکو را از جمله دس��تاوردهاي انجمن صنفي 

کارفرمایي تولیدکنندگان و فروشندگان مبل استان تهران نام برد و اظهار 
کرد: براي نجات و اعتالي صنعت مبلمان، پیش بیني دو رشته طراحي 
و تولید در سه دانش��گاه پیام نور، علمي � کاربردي و آزاد را کرده ایم و 
امیدواریم تا پنج سال دیگر صنعت مبل داراي حداقل صدها آدم مدیر و 

طراح در حوزه تولید و طراحي با 130 نوع گرایش شود. 
همچنین دبیر جدید این انجمن  در این نشس��ت در سخناني اذعان 
کرد:  ما چ��ه بخواهیم، چه نخواهیم این صنع��ت در حال حاضر داراي 
مشکل است. سمیع زاده با اشاره فعالیت تشکل ها در این صنعت، اظهار 
کرد: تشکل ها باید سعي کنند با اصول هم افزایي نقاط ضعف همدیگر 

را پوشش دهند. 
وی در ادامه، تعامل با تشکل ها را از جمله برنامه هاي انجمن صنفي 
تولیدکنندگان و فروشندگان مبل اس��تان تهران عنوان کرد و افزود: این 
تشکل  آماده است تا به سرعت جلسات مشترکي با تشکل ها برگزار کند 

تا درخصوص مشکل این صنعت عارضه یابي شود. 
سمیع زاده در پایان سخنان خود نیز تصریح کرد: بعد از این انجمن صنفي 
تولیدکنندگان و فروشندگان مبل استان تهران در همه عرصه ها حضور بیشتري 
خواهد داشت و بیشتر از گذشته نقش آفرینی خواهد کرد. وی در خصوص 
فعالیتهای سایر تشکلها گفت، انجمن از هرگونه حرکت اصولی و موجهی 

که در خدمت صنعت مبلمان کشور باشد حمایت می کند.

در خصوص تاریخچ��ه مبلم��ان در ایران و 
سایر کشورهای جهان برای عرضه به تمامی 
مردم به عنوان بهره ب��رداران، عالقه مندان این 
صنعت و اس��اتید و دانش��جویان این رشته و 
دست اندرکاران در راستای ارتقا کمی و کیفی 
تولیدات داخل��ی و ایج��اد و تقویت جایگاه 

صادرات مبل ایرانی است.
در حال حاض��ر مجوز ایجاد موزه توس��ط 

زحمت مي کشند و امروز که نگراني از انجمن 
ندارم و حتي تشکیل ساختار این انجمن که از 
اول در آن حضور داشته ام بارها مورد مثال نیز 

قرار گرفته است.
انصاری در مراسم اقتتاحیه ساختمان جدید 
انجمن افزود: في البداهه ما استارت انجمن را 
در تهران زده ایم اما این کافي نیس��ت چرا که 
یکسري پارامترهایي وجود دارد. باید به نقاط 
قوت و ضعف مان برسیم آنها را جمع بندي کنیم 
و افق نگاه مان را دورتر و بلند مدت تر بکنیم که 
اگر دبیرخانه تاسیس مي ش��ود، دبیرخانه اي 
باشد که به درد صنعت و اقتصاد کشور، مردم 

و دولت بخورد. 
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که افتتاح 
دفتر جدید انجمن آغاز حرکت منسجم تر و 
قوي تري براي پیش��رفت صنعت مبلمان در 
کشور باشد تا بتوانیم عالوه بر تاثیرگذاري در 
اقتصاد کشور وارد عرصه هاي جهاني، بیش 

از پیش بشویم.

سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی صادر شده اس��ت و هیات امنای موزه 
نیز تعیین شده اند. س��اختمان موزه در محل 
بازار مبل شماره 2 در مراحل نهایی احداث و 
تکمیل است و به طور همزمان با بهره گیری از 
نظرات تخصصی مشاوران، برنامه ریزی برای 
جمع آوری آثار مورد نیاز با همکاری مراجع 

قانونی ذیربط شروع شده است.

بعید به نظر می رسد که با صنعت مبلمان و دکوراسیون ایران سر و کار داشته 
باشید و  مهندس علی انصاری را به خوبی نشناسید. او که در صنعت مبلمان 
ایران فعالیت های زیادی مانند تاسیس بازار های مبل یافت آباد ،  انجمن 
صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و فروشندگان مبل استان تهران و برگزاری کنفرانس بین المللی 
دکو را داشته است، برنامه های دیگری نیز مانند احداث شهرک صنعتی مبلمان را نیز در برنامه 
دارد، ایشان در گفت و گویی کوتاه با نشریه دکومان به پرسش های ما درباره صنعت مبلمان و 

فعالیت های آینده اش در این صنعت پاسخ داد.

  صنعت مبلمان چه ویژگی هایی داشت که 
شما را برای فعالیتی با این وسعت در آن ترغیب 

کرد؟
در مورد ویژگی های این صنعت، می توان بحث 
تاریخی و مفصلی کرد. در واقع ورود این صنعت 
به زندگی توده مردم از ابتدای دهه 50 آغاز شده و تا 
قبل از آن می توان گفت مخاطبان و مصرف کنندگان 
صنایع چوب طبقه خاصی از جامعه بودند. افزایش 
جمعیت، گسترش استفاده از وسایل و لوازم چوبی 
مانند مبل، میز، میز ناهارخوری، صندلی و مهم تر از 
آنها، تجهیزات و لوازم اداری، دست به دست هم 
دادند و نوعی فراگیری را برای این صنعت رقم زدند. 
در حالی که همچنان شرایط این صنعت سنتی بود و 
از روش ها و ابزارهای سنتی و حتی مراکز ارائه سنتی 
استفاده می شد، من فکر کردم می توان با ورود به این 

صنعت تحول ایجاد کرد.
  با توجه به روندی که صنعت مبلمان در ایران 
طی می کند، شما چه آینده ای برای آن متصور 
هستید و در کل رسیدن به ایده آل های ذهنی خود 

را در کجا می بینید؟
آینده این صنعت تابعی از آینده اقتصادی و صنعتی 
کشور، منطقه و جهان است. روند جاری نمی تواند 
مبنای دقیقی برای تخمین و پیش بینی آینده باشد، 
چون متغیرهای فراوانی وجود دارد که به طور ناگهانی 
بر روند امور تاثیر بگذارند. در ضمن محیط کارآفرینی 
و اشتغال زایی، محیط واقعیت است و نمی توان در این 
عرصه به ایده آل، آن هم از نوع ذهنی پرداخت. من با 
امیدواری به آینده، فکر می کنم، برنامه ریزی می کنم و 
با دقت و بر اساس متدولوژی علمی اجرا و نظارت 
می کنم. من همواره و در تمامی امور بر خداوند توکل 
دارم و معتقدم موظفیم تکلیف خود را درست انجام 

دهیم. مومن موظف به انجام است نه نتیجه.
  بازارهای مدرن در مبلمان کش��ور در چه 

جایگاهی قرار گرفته است؟
به جایگاه این بازارها فکر نمی کنم، چرا که در نگاه 
پیامدگرایی، باید به آثار و پیامدهای ایجاد این بازارها 
پرداخت. ایجاد این بازارها، میزان انتظار مشتری را از 
یک مرکز خرید باال می برد و منجر به ایجاد بازارهای 
مشابه حتی در حد و اندازه های کوچک تر می شود. 
این بازارها تاثیر مستقیمی بر رفتار فروشنده و خریدار 
خواهد داش��ت و تحولی در توزیع و فروش این 
صنعت ایجاد خواهد کرد،که در مجموع، این عوامل 
جایگاه صنعت و تراز قرارگیری اش در میان سایر 

صنایع را تعیین می کند.
  مش��تری در این بازارها از چه تسهیالتی 
برخوردار می ش��ود؟ و آیا نظارتی در این زمینه 

صورت می گیرد؟
فکر کنم مشتری در ابتدا اجناس با کیفیت را با تنوع 
زیاد می بیند که محدوده انتخابش را وسعت می دهد. 
البته در این بازارها امکاناتی مانند پارکینگ، رستوران، 
کافی شاپ، تهویه مناسب و از این قبیل هم وجود 
دارد که بی نظیر است. ولی در بحث مشتری  مداری، 
مهم ترین اتفاقی که باید روی دهد، رضایت مشتری 
است، که نظام و سیستم نظارتی سخت افزاری و 
نرم افزاری به طور طبیعی در این بازارها وجود دارد.

  باتوجه به افزایش واردات مبلمان به ایران، 
صادرات رشد چشمگیری نداشته است، دلیل این 

امر از نظر شما چیست؟
ایجاد تعادل می��ان واردات و صادرات یکی از 
آرزوهای دیرینه همه ما در حوزه اقتصاد ملی است و 
بیشتر بودن واردات از صادرات مختص این صنعت 
نیست. این امر دالیل فراوانی هم دارد که به ترتیب 
اهمیت می توان به استفاده از دانش و تکنولوژی روز، 
کیفیت باال، خدمات پس از فروش و قیمت مواد اولیه 
و سایر مصنوعات چوبی اشاره کرد. ضمن آن که بر 
اساس یک فرهنگ غلط، هنوز در ذهن برخی از 
مردم جنس خارجی بهتر است، که در این زمینه با 
هدف کمک به تولید ملی و محصول ایرانی، باید کار 

فرهنگی و زیربنایی کرد.
  چه مشکالتی را در صنعت احساس کردید 
که تصمیم به تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی 
تولیدکنندگان و فروشندگان مبل استان تهران 

گرفتید؟
سازماندهی از مهم ترین وظایف مدیریت است. 
به طور طبیعی وجود انس��جام، اصل هماهنگی، 
تقسیم وظایف و ایجاد ساختار و تشکیالت منظم 
و مدرن الزمه هر کسب و کاری است. انجمن نیز 
درصدد ایجاد نوعی تفاه��م، روحیه کارگروهی، 
انسجام، هماهنگی، ایجاد نگاه بلند مدت و جهانی 
و از همه مهم تر آموزش و افزایش دانایی فعاالن این 

صنعت است. 
   استقبال فعاالن صنعت از انجمن چگونه بوده 

است و شما آن برای چه برنامه هایی دارید؟
انجمن یک تشکیالت صنفی، اجتماعی جوان 
است و استقبال از آن خوب بوده است. ما در واقع یک 
هویت جدید برای اعضا، فعاالن و صاحب نظران این 

صنعت ایجاد کرده ایم. برنامه ریزی ها را در سه فاز 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داریم و هنوز در 
آغاز راه هستیم، باید منتظر گذشت زمان بود تا آن چه 

کاشته ایم به بارنشیند. 
  چرا تصمیم به تاسیس شهرک صنعتی مبلمان 

در ایران گرفتید؟ 
شهرک صنعتی مبلمان، بزرگ ترین مرکز تولیدی 
و نمایشگاهی این صنعت خواهد شد. این شهرک در 
واقع درصدد ارتقای علمی صنعت، کاربردی کردن 
دانش، استفاده بهتر از تکنولوژی روز دنیا، استفاده 
مناسب از نیروی متخصص و ایجاد یک نمایشگاه 

دائمی است.
  احداث این شهرک در چه مرحله ای قرار دارد؟

مراحل زیربنای��ی آن مانند تهی��ه زمین، اخذ 
مجوزهای الزم از دستگاه های ذیربط، تهیه نقشه 
و موافقت دس��تگاه های اجرایی انجام شده است 
و امیدواریم در س��ال جاری کلنگ احداث آن به 

زمین بخورد.
  این شهرک چه مزایایی را برای فعاالن این 

صنعت مبلمان ایجاد می کند؟
در این ش��هرک، صنعت مبلمان در حوزه های 
نرم افزار)برنامه ری��زی(، س��خت افزار)تولید و 
تکنولوژی(، انس��ان افزار) نیروی انسانی ماهر و 
متخصص( بازسازی و به سازی می شود و به طور 
طبیعی فعاالن این صنع��ت را وارد فاز جدیدی از 
توسعه خواهد کرد. البته ما در سال تحصیلی جاری 
شاهد دانشجویان پذیرفته شده در رشته های طراحی، 
تولید و مدیریت صنایع مبلمان در دانشگاه های آزاد، 
پیام نور و علمی-کاربردی خواهیم بود که درواقع 
عناصر متخصص شهرک صنعتی و صنعت مبلمان 

در آینده ای نزدیک خواهند بود.

موظفیم تکلیف خود را درست انجام دهیم
گفت و گو با علی انصاری
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اشتغال زایي و هنر، از اهداف آن است و این 
کنفران��س تخصصي با ه��دف ایجاد زمینه 
ارتباط اساتید دانشگاهي و فعاالن اقتصادي 
داخل و خارج از کشور با دست اندرکاران 

صنعت مبلمان برگزار مي ش��ود. 
رییس انجمن صنف��ي کارفرمایي تولید 
کنندگان و فروش��ندگان مبل استان تهران 
بهره گیري از آخرین دستاوردهاي علمي 
جهان در طراحي و تولید توس��ط دس��ت 
ان��در کاران این صنع��ت، تقویت جایگاه 
اقتصادي صنعت مبلمان در کشور، ایجاد 
زیر س��اخت هاي مناس��ب ب��راي عرضه 
مبلم��ان در داخ��ل و خارج از کش��ور را 
از جمل��ه رویکرده��اي ای��ن کنفران��س 

برش��مرد. 
محورها و میزگردهای تخصصی کنفرانس 
 محورهای دومین کنفرانس بین المللي 
تج��ارت جهان��ی مبلم��ان ش��امل جایگاه 
هن��ر و صنع��ت مبلمان و دکوراس��یون در 
ایران و جهان، چش��م ان��داز و چالش های 

 صنعت مبلمان و دکوراس��یون، روش ها  و 
سیستم های  نوین طراحی و تولید مبلمان و 
دکوراسیون،  بازاریابی، شبکه های  توزیع و 
مهندسی فروش، مدیریت ارتباط با مشتری، 
اس��تانداردهای بین المللی طراحی و تولید 
مبلمان، مهندس��ی فاکتورهای انس��انی در 
صنعت مبلمان و دکوراس��یون، فنگ شوی 
و ت��وازن و ایجاد سیرکوالس��یون انرژی و 
بررس��ی الگوی مصرف در زنجیره تأمین، 

طراحی و تولید مبلمان اس��ت.
همچنی��ن در این کنفران��س دو میزگرد 
تخصص��ی برگزار می ش��ود. اولین میزگرد 
مربوط به جایگاه صادراتی صنعت مبلمان 
ای��ران - فرصت ه��ا  و چالش ها  اس��ت و 
فرصت های  تجاری فی م��ا بین در صنعت 
مبلمان، ایران - افغانس��تان، ایران – عراق، 
دومین میزگ��رد تخصصی ای��ن کنفرانس 

اس��ت.
کارگاه های آموزشی متنوع در کنفرانس

 یک��ی دیگ��ر از ویژگی های ب��ارز این 

کنفران��س برگزاری کارگاه های آموزش��ی 
متنوع با مدرس های دانش��گاهی شاخص 
این صنعت است. روش های نوین طراحی 
و تولی��د مبلم��ان توس��ط دکتر ش��اهرخ 
نصرتی مدرس دانش��گاه Utrecht هلند، 
برندس��ازی در صنعت مبلمان توسط دکتر 
محم��ود محمدی��ان عض��و هی��ات علمی 
دانش��گاه عالم��ه طباطبای��ی، بازاریابی و 
مهندس��ی فروش توس��ط محم��د هروی 
م��درس و مش��اور بازاریاب��ی و فروش، 
مهندس��ی نور و نورپردازی توسط سایه 
آرین م��درس دکوراس��یون داخلی فوق 
برنام��ه دانش��گاه ته��ران، فنگ ش��وی و 
سیرکوالس��یون انرژی در محیط توس��ط 
دکت��ر نورای��ر ناظاری��ان عض��و هی��ات 
علمی دانش��گاه هنر و معماری دانش��گاه 
آزاد اس��المی و چیدمان و دکوراس��یون 
نمایش��گاه ها  و فروش��گاه های  مبلم��ان 
توس��ط مراد شامل ش��ن مدرس دوره های 
بازرگانی، عناوین کارگاه های آموزشی این 

کنفرانس اس��ت.
 مسابقه طراحی مبلمان  
و دکوراسیون داخلی 

دبیرخان��ه کنفران��س همچنین مس��ابقه 
طراحی مبلم��ان و دکوراس��یون داخلی را 
در دس��تور کار خ��ود دارد که ب��ا توجه به 
درخواس��ت تع��داد زی��ادی از طراحان و 
دانش��جویان جهت تمدید مهلت ارس��ال 
طرح ها، برگزاری مس��ابقه به تعویق افتاد 
و عمال در روزه��ای برگ��زاری کنفرانس 

مس��ابقه طراحی برگزاری نمی گردد.
در همین راس��تا طراحان و دانشجویان 
می توانند طرح ه��ای مدنظر خود را جهت 
ش��رکت در مس��ابقه به دبیرخانه کنفرانس 
ارس��ال کنند. محورهای مس��ابقه طراحی 

بدین ش��رح اس��ت :
- مبلمان و دکوراس��یون داخلی
-  مبلمان و دکوراس��یون اداری

-  مبلمان و دکوراسیون فروشگاهی/ نمایشگاهی
تید،  ز کلی��ه اس��ا در همی��ن راس��تا ا
پژوهش��گران، کارشناس��ان و دانشجویان 
عالقمند دعوت به عمل می آید تا در مسابقه 
طراحی مبلمان و دکوراسیون شرکت کرده 
و طرح هاي خود را ب��ه دبیرخانه کنفرانس 
ارسال کنند. طرح های ارسالی به کنفرانس 
توسط دکتر عبدالرضا محسنی، دکتر الیاس 
صفاران، مهندس وحید نوید آذر، مهندس 
علی خادم زاده، مهندس داود ربیع و مجید 
میری مق��دم م��ورد ارزیابی ق��رار خواهد 
گرف��ت  و در تاریخی ک��ه جهت برگزاری 
مس��ابقه اعالم خواه��د ش��د از طرح های 

برگزیده تقدیر به عم��ل خواه��د    آم��د.

لمللي تجارت  دومین کنفرانس بی��ن ا
جهان��ی مبلمان، طراحی و دکوراس��یون 
داخلی توس��ط انجمن صنفی کارفرمایی 
تولیدکنندگان و فروش��ندگان مبل استان 
تهران و  ب��ا حمایت وزارت کار و امور 
اجتماع��ی، بان��ک مرک��زی جمه��وری 
ه پی��ام نور،  نش��گا ن، دا ی��را اس��المی ا
س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
د اس��المی،  نش��گاه آزا یران، دا صنعتی ا
نش��گاه جامع علم��ی کاربردی، بازار  دا
مب��ل ایران، س��ازمان می��راث فرهنگی، 
س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران، بانک 
تاق بازرگانی و صنایع و معادن  سامان، ا
تحادیه  ی��ران، ا ر موبای��ل ا یران، ب��ازا ا
داری و  صادرکنن��دگان مبلمان منزل و ا
اتحادیه مبل س��ازان و درودگران تهران 
طی روزهای شش��م و هفت��م مهرماه در 
لمللی صدا و  مرکز همایش ه��ای  بی��ن ا

س��یما برگزار می ش��ود.
اولی��ن کنفرانس بی��ن الملل��ی مبلمان، 
طراحی و دکوراس��یون داخل��ی در تیرماه 
1387 به همت این  انجمن برگزار ش��د که 
عالوه بر اطالع رسانی؛ امضای تفاهم نامه 
همکاری با کشورهای ترکیه، آذربایجان و 

س��وریه را بدنبال داش��ت.
ای��ن کنفران��س محل��ی ب��رای معرفی 
ه هن��ر و صنع��ت مبلم��ان در  ی��گا جا
کش��ور اس��ت و در معرفی ابع��اد مختلف 
تج��ارت، صنع��ت،  قتص��اد،  ا در   آن 

 اش��تغال زایی و هنری نقش بازی می کند.
برگ��زاری ای��ن کنفران��س تخصصی با 
ایجاد زمینه ارتباط اس��اتید دانش��گاهی و 
فعالین اقتصادی داخل و خارج از کشور با 
دس��ت اندرکاران این صنعت موارد زیر را 

تقوی��ت   و هدای��ت    می کن��د:
- به��ره گی��ری از آخرین دس��تاوردهای 
علمی جه��ان در طراحی و تولید، توس��ط 

دس��ت اندرکاران این  صنعت
- تقویت جای��گاه اقتصادی صنعت مبلمان 

در کش��ور
- ایج��اد زیر س��اخت های  مناس��ب برای 

عرضه مبلمان در داخل و خارج از کش��ور
ه��دف از برگ��زاری ای��ن کنفرانس 2 
روزه ایج��اد تعامل بین دس��ت اندرکاران 
صنع��ت و نهاده��ای علمی و پژوهش��ی، 
ایجاد ارتباط و جلب حمایت س��ازمانها و 
نهادهای خصوصی، دولت��ی و بین المللی 
برای توس��عه کمی و کیف��ی صنعت، تبادل 
تجارب، اطالعات و دانش تولید و فروش 
بین اندیشمندان، مس��ووالن و کارشناسان 
پیرامون اه��داف و محوره��ای کنفرانس، 
فرهن��گ س��ازی و تبیین اهمیت س��رمایه 

گ��ذاری در صنع��ت مبلم��ان و  معرف��ی 
پتانس��یل های  صنعت مبلمان کش��ور برای 

جذب س��رمایه گذاری اس��ت.
 ریاس��ت این کنفرانس بر عهده مهندس 
عل��ی انص��اری، ریی��س انجم��ن صنف��ی 
کارفرمایی تولیدکننندگان و فروش��ندگان 
مبل اس��تان تهران اس��ت و مهندس رامین 
س��میع زاده ب��ه عن��وان دبی��ر کنفران��س، 
دکتر فاض��ل الریجانی دبی��ر کمیته علمي 
کنفران��س، دکتر بیژن ش��یری دبی��ر کمیته 
اجرایي کنفرانس، دکتر جمشید اثنی عشری 
دبیر کمیته برنام��ه ریزی، دکتر امیر فرهنگ 
آدمیت دبیر کمیته روابط بین الملل، کیوان 
اقبالیان دبیر کمیته تبلیغات و اطالع رسانی 

ب��ه فعالی��ت می پردازن��د.
ریی��س دومی��ن کنفرانس بی��ن المللي 
ن��ي مبلم��ان، طراح��ي و  تج��ارت جها
دکوراس��یون داخلي درباره این کنفرانس 
گفت: با بهره گی��ري از تجارب کنفرانس 
اول که امض��ای تفاهم نامه هم��کاري با 

کش��ورهاي ترکیه، آذربایجان و س��وریه 
را بدنبال داش��ت، دومی��ن کنفرانس را با 
مش��ارکت بسیاري از روس��ا و مسووالن 
اتحادی��ه مبلمان کش��ورهاي خارجي در 
7 مهرم��اه در مرک��ز همایش هاي بین  6و
المللي صدا و س��یما برگ��زار مي کنیم که 
امیدواری��م ای��ن کنفرانس بتوان��د نتایج 
مطلوب��ي را براي آین��ده ای��ن صنعت به 

همراه داش��ته باش��د. 
وي تصری��ح ک��رد: ای��ن کنفرانس به 
عنوان ی��ک حرکت س��اختاري و بنیادي 
ب��ا برگ��زاري س��خنراني ها، کارگاه هاي 
آموزش و نی��ز میز گرده��اي تخصصي، 
فرصت مناس��بي را براي کلیه تشکل ها  و 
اصحاب دانش��گاهي و صنعتي در حوزه 

مربوط��ه فراه��م مي کن��د. 
انصاري با بیان اینکه این کنفرانس محلي 
براي معرفي جایگاه هن��ر � صنعت مبلمان 
در کشور است، گفت: معرفي ابعاد مختلف 
صنعت مبلمان در اقتصاد، صنعت، تجارت، 

برگزاری دومین دوره کنفرانس بین المللی دکو



14
14

15
15

دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری ،  دکوراسیون داخلی
سال اول /شماره اول / مهر 1388 گفت و گو Decoدکو

  ه��دف از برگ��زاری کنفرانس دکو 
چیست ؟

در بخش بهینه س��ازی زیرساخت  های 
نرم افزاری و صنعتی بیشتر توجه به بخش 
آموزش و تعلیم نیروی انسانی آن صنعت 
اس��ت که مهم تلقی م��ی ش��ود و یکي از 
ابزارهاي موثر آن نیز برگ��زاری کنفرانس  
اس��ت. دکو در واق��ع یک روی��داد علمی 
بین المللي در صنعت مبلم��ان، طراحي و 
دکوراس��یون محسوب مي ش��ود و به نظر 
مي رسد در آینده، این کنفرانس بیش از پیش 
به محل تالقي افکار و اندیشه هاي جدید و 
طرح هاي نوین در داخل و خارج از کشور 
تبدیل  شود. دکو همچنین فرصت مناسبي 
براي اس��اتید دانشگاهي، دانش��جویان و 
فعاالن این صنعت برای استفاده از تجربیات 
یکدیگر اس��ت. طبیعتا حضور اس��اتید و 
فعاالن و روساي تشکل هاي بین المللي در 
این کنفرانس، به وسعت دامنه در خصوص 
انتقال دانش و آخرین دس��تاوردها کمک 
مي کند. در مجموع می ت��وان گفت هدف 
از برگزاری این کنفرانس ایجاد تعامل بین 
دست اندرکاران صنعت و نهادهای علمی 

و پژوهشی، ایجاد ارتباط و جلب حمایت 
سازمان ها و نهادهای خصوصی، دولتی و 
بین المللی برای توسعه کمی و کیفی صنعت 
مبلمان، تبادل تج��ارب، اطالعات و دانش 
تولید و فروش بین اندیشمندان، مسئوالن و 
کارشناسان، فرهنگ سازی و تبیین اهمیت 
سرمایه گذاری در صنعت مبلمان و معرفی 
پتانس��یل های صنعت مبلمان کشور برای 

جذب سرمایه گذاری است.
   تفاوت دومین دوره کنفرانس دکو با 

اولین دوره آن چیست؟
با توجه به این که ما عالوه بر متقاضیان، 
تشکل ها، دانشجویان و اساتید، از نهادها و 
سازمان هاي دولتي مرتبط و موثر نیز دعوت 
به عمل آوردیم، توجه آنها را به این مسئله 
جلب مي کنیم که این صنعت تا چه اندازه 
با اهمیت اس��ت. مي توان گفت برگزاري 
اولین دوره دکو بود که به دولت مردان گفت 
که این صنعت، صنعت قابل توجهي است 
و عمال این پیام ارسال شد که به این صنعت 

توجه و از آن حمایت کنید. 
امسال حضور کشورهاي خارجي بیشتر 
اس��ت و تعداد قاب��ل توجهی از روس��اي 

تش��کل هاي مهم و مطرح دنی��ا در عرصه 
مبلمان و دکوراسیون نیز در این کنفرانس 
ش��رکت می کنن��د. در ای��ن دوره پس از 
اطالع رس��انی، اس��تقبال خوبی صورت 
گرفت و ع��الوه بر متقاضی��ان حضور در 
کنفرانس مقاالت بیش��تری نسبت به دوره 
گذشته داش��تیم. در این دوره از کنفرانس، 
کارگاه هاي آموزش��ي نیز هدفمند تر دنبال 
مي ش��ود. کمیته هایی که ب��رای برگزاری 
کنفرانس تش��کیل ش��ده نیز فعالیت هاي 
مربوط به خود را ب��ا کیفیت باالتری انجام 
داده اند و تجربه س��ال گذشته در این مسیر 

بسیار کمک دهنده بوده است.
   کنفرانس دکو تاثیرات مثبتي نیز در 

این صنعت داشته  است؟
بله، از نوع اس��تقبالي که امس��ال از این 
کنفرانس چ��ه از ناحیه مدی��ران دولتی و 
خصوصی و چه از نظر مشارکت کنندگان 
شده، مي توان فهمید که سال گذشته موفق 
بوده است. نکته دیگر این است که توجه و 
رویکرد دولت مردان نی��ز به این صنعت تا 
حدود زیادی تغییر کرده است و این مسئله 
نشان می دهد که دکو نیز توانایي نشان دادن 

ابعاد و ظرفیت هاي باالی این 
صنعت را دارد.

   آیا تعامل با تشکل های 
معتبر دنیا که در دس��تور کار 
کنفرانس امسال است در سال 

گذشته موفق بود؟
 یکي از ش��عارها و اهداف 
اصل��ي انجم��ن تعام��ل پویا 
در عرصه ه��اي داخل��ي و 
خارجي اس��ت. طبیعت��ا وقتي 
با تش��کل هاي مهم دنیا تعامل 
دارید، ه��م می توانید جایگاه 
صنعت خودتان را نشان  دهید 
و هم مي توانید از دستاورهاي 

آنان استفاده کنید.
در همین خصوص از میزان 
اس��تقبالی که براي حضور در 
دکو در حوزه بین الملل شکل 
گرفته، مي توان متوجه شد که 
ای��ن کنفران��س در آن عرصه 
جایگاه مهمی پیدا کرده است 

و موفق بوده است.
   ب��ا توجه ب��ه تجربه دک��و 2008،  
کنفرانس دکو 2009 تا چه میزان مي تواند 

به اهداف پیش بیني شده برسد؟
طبیعتا با توجه به تجربه س��ال گذشته 
برنامه ریزي ه��ا دقیق تر صورت گرفت و 
همچنین زمان بیش��تري  هم براي انجام 
امور داشتیم و تصور مي کنم که به اهداف 
خ��ود خواهی��م رس��ید. از س��وي دیگر 
امیدوار هس��تیم که س��نگ بناي تشکیل 
کنفدراس��یون بین الملل��ي اتحادیه ه��اي 
مبلمان را در دکو 2009 داش��ته باشیم و 
ش��اهد تایید و تصوی��ب پیش نویس این 
کنفدراس��یون باش��یم، تا بتوانی��م از این 
طریق ارتباط خانواده بزرگ این صنعت 

مبلمان و دکوراس��یون ایران را با دنیا در 
قال��ب یک فض��اي علمي -پژوهش��ي و 

علم��ي- تحقیقات��ي فراه��م     کنی��م.
   منابع مالي دکو از کدام محل تامین 

مي شود؟
در واق��ع دیدگاه��ي ک��ه مهن��دس 
انصاري، رئی��س انجمن صنفی کارفرمایی 
تولیدکنندگان و فروش��ندگان مبل اس��تان 
تهران ب��ه ای��ن صنع��ت دارن��د، دیدگاه 
زیرساختي است و ایش��ان به مقوله هایی 
از این دست به عنوان سرمایه گذاری کلی 
نگاه می کنند و بیش��تر دنبال نتایج اساسی 
و اصولی ب��رای ارتقای جای��گاه صنعت 
هستند و درواقع امروز را نگاه نمی کنند و 

سخن رییس کنفرانس دکو 2009

هنر- صنعت مبلمان کشور ایران با سابقه ای تاریخی و دارا بودن سهم قابل 
توجه در تولید، تولید، توزیع و اش��تغال زایی، جای��گاه ویژه ای در اقتصاد 
کشور دارد. انتظار می رود  توجه ویژه به این صنعت  و برنامه ریزی مناسب 
برای هدایت س��رمایه گذاری های فعلی و آتی، زمینه رشد و توسعه آن را 

فراهم نموده و به یکی از صنایع مهم کشور تبدیل شود.
   بهره گیری از ظرفیت های باالی هنر ایرانی – اسالمی در طراحی و تولید 
محصوالت، ارتقای دانش روز و ظرفیت س��ازی ب��رای تولید و عرضه در 
مقیاس استانداردهای جهانی، امیدبخش تعریف مبلمان با سبک و اسلوب 

ایرانی و حضور موفق در بازارهای جهانی خواهد بود.
   انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و فروش��ندگان مبل اس��تان 
تهران در راس��تای برنامه ه��ا و اهداف فوق در طول س��ال های اخیر  
تالش نموده است با همراهی اساتید و صاحب نظران برجسته 
داخلی و بین المللی نق��ش موثری در آموزش و ارتقای دانش 

طراحی، تولی��د و عرضه مبلم��ان و دکور ایفا نماید ک��ه از آن جمله 
می توان به برگ��زاری اولی��ن کنفران��س بین المللی تج��ارت جهانی  
مبلمان، طراحی و دکوراس��یون داخلی در س��ال گذش��ته، تش��کیل 
موزه مبل ایران، راه اندازی رش��ته تحصیلی مبلمان و دکوراس��یون، 
طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، طرح شهرک های 
صنعتی مبلمان و دکوراسیون داخلی و نشریه تخصصی انجمن اشاره 

داش��ت.
به یاری خداوند متع��ال و هم��کاری صمیمانه فعاالن صنع��ت مبلمان و 
دکوراس��یون و با بهره گیری از تج��ارب کنفران��س اول، دومین کنفرانس 
بین المللی تجارت جهانی مبلمان، طراحی و دکواس��یون داخلی در س��ال 
جاری برگزار خواهد ش��د. ضمن دعوت از صاحب نظ��ران و فعاالن این 
صنعت برای حضور، امید آن دارد که این کنفرانس بتواند نتایج مطلوبی را 

برای آینده این صنعت به همراه داشته باشد.

 دکو بزرگترین رویداد علمی
 مبلمان و دکوراسیون

دبیر کنفرانس دکو 2009

مهندس رامین 
سمیع زاده یکی 
از ایده پردازان 
موثر در صنع��ت مبلمان 
است که برنامه های خوبی 
برای رشد این صنعت دارد. 
او که به تازگ��ی به عنوان 
دبیر جدید انجمن صنفی 
کارفرمایی تولیدکنندگان 
و فروشندگان مبل استان 
تهران فعالیت خود را آغاز 
کرده اس��ت، مس��ئولیت 
دبیری کنفران��س دکو را  
نیز بر عهده دارد و س��عی 
می کند ب��ا ایده های خود 
به تاثیرگذاری بیشتر این 
کنفرانس کم��ک کند. با 
او درب��اره دک��و2009 به 
گفت وگو نشستیم که در 

ادامه می خوانید.

  علیرضا طجوزی

شکوفایی فردای این صنعت را 
دنبال می کنند، لذا  کل هزینه های 
کنفرانس از خود انجمن تامین و 
حمایت مي شود. به کلیه میهمانان 
چه در عرصه های دولتی و چه 
خصوصی به عنوان میهمان ویژه 
آقای انصاری و انجمن نگاه شده 
اس��ت. دکو به دنبال درآمدزایي 
نیس��ت، بلکه هدف آن ارتقا و 
بهبود س��طح کیفي و علمي این 

صنعت است.
   استقبال مسئوالن دولتی 

از کنفرانس چگونه بود؟
به نظر من خیلي خوب بود و 
به نامه هایي که براي آنان ارسال 
کردیم، پاسخ مثبت دادند. فکر 
مي کنم که این توجه از س��وی 
آنها، ه��م به دلیل جای��گاه قابل 
توجه انجمن و هم به دلیل نحوه 
برگزاري دکو در س��ال گذشته 

است.
   دکو چه نقشي در معرفی 
بیش��تر صنعت مبلمان ای��ران در عرصه 

بین المللي دارد؟
این کنفرانس بیشتر خود را از جهت علمي 
و پژوهشي نش��ان مي دهد و فکر مي کنم با 
توجه به کارگاه هاي آموزشي و همچنین سطح 
باالي علمي این کنفرانس، شرکت کنندگان 
خارجی شاهد پتانس��یل  باالي این صنعت 
باشند. جسارت در برگزاري دکو در عرصه 
بین المللي قابل تحسین است و به نظرم تمام 
کساني که سال گذشته در این کنفرانس حاضر 
بودند، از نحوه برگزاری آن رضایت داشتند. 
اگرچه قطعا استانداردهای موردنظرشان برای 
کنفرانس  امسال باال رفته، که امیدواریم به آن 

استانداردها در دکو 2009 دست پیدا کنیم.
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جای دکو در کشور خالی بود
شرکت کنندگان در کنفرانس دکو مطرح کردند

مبلمان، طراحی و دکوراسیون داخلی؛ در کنار هم قرار گرفتن 
این سه کلمه بود که »دکو« پدید آمد و توسعه همین واژه ها 
هدفی ش��د برای آن که »کنفرانس دکو« برای دومین بار در 

مهرماه امسال برگزار شود.
این کنفرانس که از س��وی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و 
فروشندگان مبل استان تهران برگزار می شود، محلی برای معرفی جایگاه 

هنر و صنعت مبلمان در ایران شد.
به گفته رامین س��میع زاده دبی��ر کنفرانس دکو، کنفران��س بین المللی 
تجارت جهانی مبلمان، طراحی و دکوراس��ین داخلی )دکو( فرصتی 
اس��ت تا با طرح دیدگاه ها و نقطه نظرات صاحب نظران، اندیشمندان 
و فعاالن ای��ن صنعت، ضمن طرح مباحث علمی روز دنیا، با بررس��ی 

وضعیت موجود و هدف گذاری های آتی در این صنعت، در جهت ارتقای 
سطح علمی و اجرایی این صنعت گام های مؤثری برداشت.

با توجه به آن چه از صحبت های فعاالن صنعت مبلمان در کشور برمی آید، 
اولین کنفرانس دکو نیز اولین گام موثر را برداشته است و حال باید منتظر 

شد تا نتیجه دومین کنفرانس نیز انعکاس یابد.
اگرچه نظرات فعاالن صنع��ت مبلمان در ارتباط با دکو متفاوت اس��ت، 
برخی معتقدند باید تنها به مباحث علمی و دانش��گاهی پرداخته ش��ود و 
برخی می گویند دکو باید صنفی عمل کند و مشکالت این صنف و صنعت 
را در نظر بگیرد. بسیاری هم این دو را در کنار هم برای دکو مفید می دانند، 
اما همه در یک نظر توافق دارند، آن هم این اس��ت ک��ه »دکو« باید نتیجه 

ملموسی داشته باشد.

تحس��ین زاده مباحث مطرح شده در 
کنفرانس دکو سال گذشته را بسیار جالب 
دانست و گفت: آن چه بیشتر مهم است، 
اجرایی کردن این بحث هاس��ت. در این 
کنفرانس بانک مرکزی وع��ده داد که به 
صنایع کوچک وام می دهیم، وزیر صنایع 
گفت که به بهب��ود وضعیت م��واد اولیه 
کم��ک می کنی��م، ولی در این یک س��ال 

گذش��ته هیچ یک از این اتفاقات نیفتد.

علی اص��الن بیگی درب��اره کنفرانس 
گذش��ته نظر دیگری دارد: ب��ه اعتقاد من 
هدف ای��ن کنفرانس در س��ال گذش��ته 
شناس��اندن و مطرح کردن بیشتر انجمن 
صنفی مبلم��ان و برخی اعض��ای دولتی 
بود، اما به نظر می رس��د امسال کنفرانس 
قصد دارد به چالش ها و مش��کالت این 

صنعت بیش��تر بپردازد. 
مدیرعامل اروند ادامه داد: مش��کالت 
مالی، سیاس��ت های اش��تباه و تعرفه های 
گمرکی همه مش��کالتی است که در این 
صنف وج��ود دارد و می توان در این 

کنفران��س  ب��ه  آن ه��ا  پرداخ��ت.
به اعتقاد او بهتر است به جای دعوت از 
اساتید خارجی بیش��تر از مسئوالن دولتی 
دعوت  ش��ود تا به درد دل صنعتگران این 
صنف توجه شود. شاید به آن ترتیب اثری 
داده می شد. واقعیت این است که کارهای 
س��مبولیک چندان فایده ن��دارد و باید به 

صورت اجرایی به آن عمل شود.
به نظر من در حال حاض��ر پرداختن به 
این مسائل، از بحث آموزش��ی نیز مهم تر 

س��عید صادقی در ارزیاب��ی کنفرانس 
دکو در سال گذش��ته می گوید: کنفرانس 
دکو در سال گذشته بسیار خوب برگزار 
شد. این کنفرانس در جهت آشنایی مردم 
و صنعتگران با صنعت مبلمان نقطه مثبتی 
ب��ود و در کل می توان گفت ه��ر آن چه 
در جهت باال بردن آگاهی باش��د، به این 
صنعت کم��ک خواهد ک��رد. مدیرعامل 
مبل صادقی معتقد اس��ت که اگر عده ای 
دور هم جمع ش��وند، به تنهایی نتیجه ای 

نخواهد داش��ت.
او ادامه داد: مهم ترین جنبه این کنفرانس 
بحث آموزش��ی آن بود که بای��د روی این 
زمینه قوی تر عمل ش��ود. متأس��فانه یکی 
از دالیلی که باعث ش��ده صنعت ما از دنیا 
همچنان عقب باش��د، این است که دست 

برهان الدین ضیایی درباره دکو می گوی��د: این همایش ها و 
کنفرانس ها موجب می ش��ود تا افراد مرتبط با صنعت مبلمان، 
مصرف کنندگان و نهادهای خصوص��ی و دولتی گرد هم جمع 
ش��وند و این مس��ئله باعث می ش��ود تا این افراد با ابتکارات و 
نوآوری های دیگر کشورها آش��نا شوند و  تکنولوژی های روز 
را بشناس��ند. به همین جهت بای��د این کنفران��س را قدم مثبتی 

ارزیاب��ی   ک��رد. 
به اعتق��اد مدیرعامل ش��رکت هماهنگی صاحب��ان صنایع 
چوب، بازار بزرگ ترین مشکلی اس��ت که این صنعت با آن 
مواجه است و متاس��فانه نمی توان روی آن حساب کرد. در 
حال حاضر نیز قدرت خرید مردم کم ش��ده و کاالها کیفیت 
مناسبی ندارند. او ادامه داد: 80 درصد مبلمانی که در کشور 

وجود دارد، قابل مقایسه با مبلمان کشورهای اروپایی نیست 
و به دلیل مش��کالت گمرک و نبود تعرفه های مناسب آن چه 

وارد می ش��ود، صنایع بی کیفیت اس��ت. 
لملل��ی دک��و هدفش  ن��س بی��ن ا ف��زود: کنفرا ضیای��ی ا
ما آن چه بیش از  ین صنعت اس��ت ا رتقای س��طح علمی ا ا
همه بای��د به آن توجه ک��رد، وضعیت اقتصادی و ش��رایط 

دولت اس��ت. 
صنعت چوب یک صنعت آباء و اجدادی در این کشور است 
و باید به آن توجه بیش��تری ش��ود. آن چه در این کنفرانس باید 
بیشتر مطرح شود، درخواست برای تس��هیالت بانکی و توجه 
مسئوالن برای کمک های دولتی اس��ت؛ به این دلیل که همیشه 

مناب��ع مال��ی ح��رف اول را در صنع��ت   م��ی زن��د.

مدیرعامل گالری تحسین ادامه داد:این 
کنفرانس از این جهت که اولین بار بود با 
این شکل و بزرگی برگزار می شد، بسیار 
خوب و مهم بود، اما مهم تر آن اس��ت که 
تاثیر آن تداوم داش��ته باشد و بحث های 
مطرح شده اجرایی ش��ود. در  این مدت 
کنفرانس های زیادی گذاش��ته ش��ده و 
مهمانان خارجی زیادی دعوت شده اند، 

اما اثرات آن ملموس نبوده اس��ت.

است، زیرا تا بستر الزم وجود نداشته باشد، 
نمی توان به تولید رس��ید. اص��الن بیگی با 
بیان این مطلب که بحث آموزش به تنهایی 
کارساز نخواهد بود، گفت: پیشنهاد من این 
است که اگر این کنفرانس یک روز به بحث 
آموزش می پردازد، روز دیگر به صحبت با 

مسئوالن مربوطه بپردازد. 
او در ادامه ب��ه محوره��ای کنفرانس 
اش��اره کرد و افزود: در کاتالوگ معرفی 
این کنفران��س که به هم��راه دعوت نامه 
ارس��ال ش��ده، محورهای این کنفرانس 
را ذکر ک��رده که یک��ی از ای��ن محورها 
در ارتب��اط ب��ا »جای��گاه هن��ر و صنعت 
دکوراس��یون در دنیاس��ت«، درحالی که 
این بحث س��ال گذش��ته نیز مطرح شده 
بود. اما محورهایی نیز در آن ذکر ش��ده 
اس��ت که می توان��د از چالش ه��ای مهم 
این کنفرانس به حساب آید. یکی از این 
موارد »بررسی الگوی مصرف« است که 
این موضوع بس��یار خوب است و عموم 
م��ردم و مصرف کنندگان ه��م می توانند 
از آن اس��تفاده کنن��د. »اس��تانداردهای 

اندرکاران آن تعلیم دیده نیستند و در تمام 
بخش ای��ن صنعت چ��ه تولیدکننده و چه 
عرض��ه کننده بدون هی��چ گونه تخصصی 
فعالیت می کنند، درصورتی که اگر آگاهی 
در ش��ناخت مواد اولیه و صنع��ت مبلمان 
افزایش پیدا کند، این مسئله در ارتقای سطح 

تولیدات بسیار مؤثر خواهد بود.
صادقی افزود: به نظر می رس��د هدف 
این کنفرانس این است که بیشتر به سوی 
صنعتی ش��دن مبل کش��ور حرکت کند. 
این ام��ر باعث می ش��ود تا تولید بیش��تر 
و بهتری داش��ته باش��یم و حت��ی بتوانیم 
محصوالت خود را ص��ادر کنیم. در حال 
حاضر اتحادیه صادرکنندگان نیز با وجود 
تالش هایی که انجام داده اس��ت، در امر 
صادرات چن��دان موفق نب��وده، دلیل آن 

او در پایان تصریح کرد: به ش��خصه 
فک��ر می کن��م مش��کل اصل��ی صنعت 
مبلمان کشور عدم تولید مناسب است 
و مهم ترین مش��کل نیز در زمینه تولید 
ن  لیه است که تعرفه آ و به دلیل مواد ا
نس��بت به قیمت تمام ش��ده باالست 
نی ک��ه چنی��ن مش��کالتی  ما و ت��ا ز
رد، ج��رات صادرات  نی��ز وجود دا

نخواهیم داش��ت. 

بین المللی طراحی و تولید« نیز مس��ئله 
مهمی است و به این طریق استانداردها 
نیز تعری��ف خاصی پیدا م��ی کنند. این 
مسئله می تواند از س��وی انجمن صنفی 
گس��ترش پیدا کند و کاره��ای علمی و 

تحقیقاتی روی آن انجام ش��ود.
مدیرعام��ل اروند ادام��ه داد: طبق این 
راهنم��ا قرار اس��ت در کنفرانس امس��ال 
دکو در ارتباط با »روش ها و سیس��تم های 
نوین طراح��ی و دکوراس��یون« صحبت 
شود. روش ها و سیس��تم های نوین دنیا، 
باعث می شود به صنعت مبلمان به شکل 
تخصصی ت��ر نگاه ش��ود و بای��د آن را به 
مبلمان آمف��ی تئاتر، صندل��ی اداری و ... 
تقسیم بندی کرد. به این شکل می توان از 
تجربه کشورهایی  که به صورت تخصصی 
در این زمینه فعالیت می کنند، بهره مند شد 

و روش های تولید آنان را شناخت.
او در پایان افزود: معروف اس��ت که 
می گوین��د از تعارف کم ک��ن و بر مبلغ 
افزا، برگ��زاری این کنفران��س نیز نباید 

برای تش��ریفات و تعارف باش��د. 

هم مشکالتی است که سر راه آن وجود 
دارد. او معتقد است در ایران به دلیل این 
که دانش فنی و تکنول��وژی این صنعت 
قدیم��ی اس��ت، در زمینه تولی��د موفق 
نبودیم و به نوع��ی می توان گفت، تولید 

مبلمان در کش��ور نداریم. 
مدیرعامل مبل صادقی نکته بارز این 
کنفراس را دعوت از اس��اتید دانش��گاه 
اعالم کرد و ادامه داد: ب��ا وجود این که 
حضور اس��اتید دانشگاهی بس��یار مهم 
اس��ت، اما به نظر من بهتر بود از افرادی 
ک��ه کار اجرایی کرده ان��د و کارخانه دار 
هس��تند، بیشتر دعوت می ش��د تا با گرد 
آمدن این افراد در کنار هم بتوان بیش��تر 
در ارتب��اط با مش��کالت و نیازهای این 

صنع��ت      صحب��ت  ک��رد.

نیاز به منابع مالی برای صنعت آباء و اجدادی

تا وقتی تعرفه واردات مواد اولیه باالست، امکان صادرات نداریم

دکو چالش ها را مطرح کند

صنعت مبلمان نیازمند تخصص و آموزش

  سمیرا سیاح
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ه  ر ب��ا ر نی��ز د جلیل��ی  محم��د میر
نس  ن��س دک��و می گوی��د: کنفرا کنفرا
دکو باع��ث می ش��ود تا س��طح علمی 
رتباط  ین صنعت رش��د پیدا کن��د و ا ا
بیش��تری بین تولیدکنندگان این صنعت 
ب��ا تولیدکنن��دگان مط��رح اروپای��ی و 
آسیایی ایجاد ش��ود. مسئوالن کنفرانس 
بهتر اس��ت، تهمیداتی در نظ��ر بگیرند 
تا از تجربیات و صحبت ه��ای مهمانان 
خارج��ی ب��رای ارتقای س��طح کمی و 
کیف��ی صنع��ت مبلمان کش��ور بیش��تر 

کوره چیان نیز برگ��زاری کنفرانس 
رزیابی  س��ال گذش��ته دکو را خوب ا
ک��رد و گفت: برای س��ال جدی��د نیز 
نتخاب ش��ده  س��رفصل های خوب��ی ا
ین  است، ولی مش��کل آن اس��ت که ا

س��رفصل ها باید اجرایی نیز بش��ود.
م ط��رح  ن��وع س��و م��ل   عا یر مد
د: فک��ر نمی کن��م ک��ه نتیجه  دام��ه دا ا
ثی��ر زی��ادی روی  ن��س تا ی��ک کنفرا

اس��تفاده ش��ود. مدیرعامل ایت��ال فوم 
ادام��ه داد: نظ��رات مهمان��ان خارجی 
حاض��ر در ای��ن کنفران��س می تواند از 
نظ��ر علمی ب��رای فعاالن ای��ن صنعت 
ید  هم  د م��ن با عتقا . به ا مفید باش��د
دی  ا فر ه ها و هم ا ش��گا ا تید د سا ز ا ا
ر  ند، د ر ا الیی د ری با ب��ه کا ک��ه تجر

کن��ار ه��م دع��وت ک��رد.
او با بیان این مطلب ک��ه در حقیقت 
باید هدف برگزاری ای��ن کنفرانس ها، 
ارتقای صنع��ت مبلمان باش��د، افزود: 

گر  ش��ته باش��د. ا ر و تبلیغات دا زا  ب��ا
رتب��اط  برنام��ه ری��زی درس��تی در ا
با آم��وزش و آش��نایی ب��ا طراحی و 
دکوراس��یون دیگ��ر کش��ورها از نظر 
ولیه  د ا روش های تولید جدی��د و موا
وجود نداشته باش��د، نمی توان تحول 
چندانی به وجود آورد، اما در صورت 
توجه به این مس��ائل می توان در دراز 

مدت به نتای��ج  مثبتی دس��ت یاف��ت.

برای دس��تیابی ب��ه این ه��دف باید با 
استفاده از ماش��ین آالت جدید و مواد 
اولیه، سطح کیفی تولید را باال برد، در 
این صورت می توان به تولید مناس��ب 
رس��ید و به ج��ای افزای��ش واردات، 

تولی��د را افزای��ش دهی��م.    
این کنفران��س نیز باید در مس��یری 
حرکت کند ک��ه صنعت مبلم��ان را به 
سمت و س��ویی پیش ببرد که تولیدات 
از نظر سطح علمی و س��طح کیفی کاال 

رش��د پیدا کند.

مهمان خارجی برای انتقال تجربه

سمینار جای بحث های علمی است

کی��ان کمالف��ر کنفران��س دکو را به 
ر، اجتماع  ولین با ین جهت که برای ا ا
ی��ن صنعت را گرد  ز فعاالن ا بزرگی ا
هم آورده بود، بس��یار خوب ارزیابی 

ک��رد.
د س��نتر  ی��دا مدیرعام��ل ش��رکت ا
مباحث مطرح ش��ده در دوره گذشته 
س��ب  ا مه��م و منا ن��س ر ا ی��ن کنفر ا
ک��و ی��ک  : د د ا م��ه د ا د نس��ت و ا ا د
س��ت و  ر صنف��ی و صنعت��ی ا س��مینا
نش��گاهی  ب��ا س��مینارهای علمی و دا
ی��ن نیازمند آن  برا متفاوت اس��ت؛ بنا
اس��ت که یک حرکت صنف��ی در کنار 
آن به وجود آید. مشکالت بازرگانی، 
 . . ولی��ه و . د ا بحث کپ��ی رایت، م��وا
مشکالتی است که باید در دکو مطرح 
ش��ود. او برای حل مش��کالت صنعت 
د و  پیش��نهاد تش��کیل کمیت��ه ای را دا
ی��ن کمیته بای��د وظایفی  گفت: برای ا
س��اس مدت  ین ا را تعریف کرد و برا
ئل و  معین��ی برای رس��یدگی به مس��ا
د و کمیت��ه با  مش��کالت تعیی��ن ک��ر

وم در جهت رفع  پیگیری ه��ای م��دا
آن ه��ا بر آی��د.

کمالف��ر توجه ب��ه س��طوح علمی و 
دانش��گاهی، را نیز مهم دانست و گفت: 
یکی از مش��کالتی که در این صنعت با 
آن رو به رو هس��تیم، همی��ن کم توجهی 
به رشته های دانش��گاهی مربوط به این 
صنعت اس��ت. صنعت مبلمان در کشور 

همچنان به صورت س��نتی اس��ت.
او اعتق��اد دارد ک��ه صنع��ت مبلمان 
نبای��د زی��ر نظ��ر اتحادی��ه درودگران 
باش��د: درحقیق��ت رش��ته درودگ��ری 
زیر مجموعه طراحی و دکوراس��یون و 
یکی از بخش های مربوط به آن اس��ت، 
درحالی ک��ه در ایران، دکوراس��یون و 
طراحی زیر نظر درودگران است. نکته 
دیگر آن که بس��یاری اف��رادی که وارد 
این صنعت می ش��وند به این دلیل است 
که پدرانش��ان به ای��ن حرفه مش��غول 
بوده اند؛ و همین مس��ئله نش��ان دهنده 

علمی نبودن این صنعت اس��ت.
مدیرعام��ل ایدادس��نتر با بی��ان این 

مطل��ب که ای��ن کنفرانس ب��ا توجه به 
برگزارکننده آن باید مش��کالت را حل 
کند، ادام��ه داد: این کنف��راس از این 
جهت که اف��راد و صنعتگران خارجی 
را به عنوان مهمان دع��وت کرده، باید 
بتواند ارتباطی برای ص��ادرات ایجاد 
کند، اما از آن جهت که تولید و طراحی 
در ایران جایگاهی ندارد، صادرات نیز 

فعالیتش متوقف ش��ده اس��ت. 
او اب��راز امی��دواری ک��رد ک��ه این 
ن��س منج��ر ب��ه دس��تاوردهای  کنفرا
خوبی در صنعت مبلمان کش��ور ش��ود 
و در پایان با پراهمی��ت خواندن بحث 
دکوراس��یون گفت: امروزه در تمامی 
بخش ها چه س��ینماها، ادارات و حتی 
س��طح ش��هر نیز نیاز به دکوراس��یون 
داخلی احساس می شود و این کار نیز 
تخصص خود را می طلبد. در ایران نیز 
چندسالی اس��ت که دکوراسیون نقش 
پیدا کرده و ای��ن کنفرانس ها می تواند 
در تغییر جایگاه دکوراس��یون و افکار 

مردم تاثیرگزار باش��د. 

درودگری زیرمجموعه طراحی و دکوراسیون است

او با بی��ان این مطلب ک��ه در بحث 
بازرگان��ی نمی ت��وان انتظ��ار بیش از 
حدی از س��مینار داش��ت، گفت: در 
دیگر کش��ورها نیز دلیل اصلی تشکیل 
کنفرانس ه��ای این چنین��ی گرد آمدن 
صنعتگران و رد و بدل کردن تجربیات 
و نظرات آن ها اس��ت و تفاوت آن با 
نمایش��گاه نیز در برجس��ته شدن این 

مس��ائل در کنفرانس اس��ت. 

interior 
design

  خالقیت و نوآوری معماری داخلی در فضاهای مسکونی

  فیلم دیدن با طعم سینمای متفاوت

  تالش برای ایجاد یک زبان واحد

 کاربرد اصول فنگ شویی  در طراحی معماری پایدار
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Interior designو دکوراسیون

اگ��ر بخواهیم برای بررس��ی وضعیت 
معماری داخل��ی در فضاهای مس��کونی 
موجود به صورت کلی بنگریم، زمان بسیار 
زیادی نیاز خواهیم داشت. اما صورتی که 
به بخش اصل��ی آن که همان نقش��ه های 
اولیه معماری داخلی است-که به صورت 
روزمره در شهرها با مدیریت شهرداری ها 
و عوام��ل شهرس��ازی با رعای��ت قوانین 
موجود اجرا می گردد- بپردازیم، قدم های 
اولیه در جهت شناخت حل مشکالت آن 

برداش��ته خواهد ش��د .
قبل از این که به روند شکل گیري یک 
فضاي مسکوني بر اساس نقشه هاي ارایه 
شده توس��ط مالکان یا عوامل اجرایي به 
شهرداري ها بپردازیم، در ابتدا باید با واژه 
طراح��ي و کاربرد آن در زندگي ش��روع 
کنیم. واژه طراحي  هم اس��م است و هم 
فعل. این واژه را هم  مي توان در اش��اره 
به محصول نهایي به کار گرفت و هم در 
اشاره به فرایند عمل. یک مهندس  سازه 

ممکن است فرایند 
محاسبه ابعاد تیري 
را در س��اختمان 
طراح��ي کن��د و با 
ق��رار دادن چن��د 
فرمول و اس��تفاده 
از اعداد مربوط به 
بارهاي فعال تیر در 

فرمول ها به ابعاد مورد نیاز دس��ت یابد، 
در صورتي که یک طراح داخلي و یا یک 
گرافیس��ت که درگیر خل��ق مجموعه اي 
جدی��د اس��ت ام��کان دارد از اس��تفاده 
مهندس س��ازه از واژه »طراحي« سر در 
گم ش��ود. کار مهندس کامال دقیق، بیشتر 
تخیلي، پیش بیني ناپذیر و خود جوش به 
نظر مي رسد. در هر صورت آن چه به آن 
طراحي گفته مي شود، راهي است در نیل 
به دست یافتن در هدف هاي مشخص و 

پوی��ا، نظ��ام دار وحت��ي مکانیک��ي.
طراحان  نه فق��ط باید بدانن��د که چه 
آثاري ب��ه وج��ود خواهن��د آورد، بلکه 
بای��د بدانند که چگونه به آن آثار دس��ت 
می یابند. مهندس عمران باید ویژگي هاي 
س��اختاري بتن و فوالد را بشناسد، حال 
آن که یک طراح داخلي و ی��ا یک معمار 
باید ویژگي هاي مصالح به کار رفته را در 
ارتباط با خلق مصنوع خود بشناسد. برای 
مثال برای طراحی یک مبل، خصوصیت 

انواع پارچه و مصالح به کاررفته در آن را 
بداند و باخالقیت با آن روبه رو ش��ود.

بحث خالقی��ت، داس��تان معروف و 
عبرت آموز، دانش��مند، مهندس و معمار 
را در مورد محاس��به برج یک کلیس��ا به 
خاطر می آورد. این س��ه در بیرون کلیسا 
ایستاده و مشغول بحث درباره ارتفاع آن 
هس��تند. یکي از  فروش��ندگان محلي از 
آنجا عبور می کند مس��ابقه اي را پیشنهاد 
می کند. فروش��نده فشارس��نج تازه اي را 
اخیرا در فروش��گاهش انبار ک��رده و به 
منظ��ور تبلیغ آن، پیش��نهاد می کند که هر 
کدام از آنها که بتواند ارتف��اع دقیق برج 
را با فشارس��نج محاس��به کند، جایزه اي 
دریاف��ت خواهد کرد. دانش��مند فش��ار 
هوا را یک ب��ار در پای ب��رج و بار دیگر 
در باالی برج ب��ه دقت ان��دازه می گیرد 
و از روی تفاوت فش��ار ارتف��اع برج را 
محاس��به می کند. مهندس ضمن تمسخر 
روش دانش��مند به باالي ب��رج می رود و 

فشارس��نج را به پائین می اندازد و سپس 
مدت زمان آن را ان��دازه می گیرد. در این 
میان هنرمند )یا معمار( در میان ش��گفتي 
هم��گان دقیق ترین پاس��خ را می دهد. او 
فقط وارد کلیس��ا می ش��ود و فشارسنج 
را در ازاي اجازه دیدن نقش��ه هاي اصلي 

کلیس��ا به خادم کلیس��ا هدیه می دهد. 
آن چ��ه ک��ه از ای��ن داس��تان نمایان 
می ش��ود، دیدگاه متفاوت این سه نفر به 
دلیل روش های گوناگون آموزشی است 
ک��ه از آن به��ره  برده اند. میزان اش��تراک 
فرآیند طراحی در عرصه های گوناگون با 
آموزش در آن عرصه ها، دیدگاه متفاوتی 
را طلب می کند. براي مث��ال  مبلماني که 
توس��ط یک معمار ب��راي مکاني خاص 
طراحي می ش��ود، بر اس��اس هماهنگي 
با محی��ط و کاربرد مناس��ب آن نس��بت 
به فض��اي موجود طراح��ي می گردد، به 
گونه اي ک��ه محصول نهای��ي در فضا جا 
افتاده و آن را مختل نمی کن��د. در مقابل 

طراحان مبلمان که براي این امر آموزش 
دیده ان��د، ب��ا در نظ��ر گرفت��ن طبیعت 
مصالحي ک��ه در مبلم��ان ب��ه کار گرفته 
شده، به صورت کلي اقدام به طراحي آن 
می کنند به همین دلی��ل محصول موجود 

عمومی��ت پی��دا می کن��د.
بس��یاری از آیین نامه هایی که طراحان 
بر مبنای آن کار می کنند، به همان الگویی 
مبتنی اس��ت که در بس��یاری از مواقع در 
اجرا حق مطلب را ادا نمی کند. برای مثال 
در مورد نور طبیعی و نور غیر مستقیم هر 
جا که اندازه گیری ممکن باش��د، امکان 
آیین نامه نویسی هم وجود دارد. آیین نامه  
نوش��تن برای کیفیت امری دشوار است، 

ولی تعیین و اعمال کمیت س��اده اس��ت.
 برای طراحان روز به روز دش��وارتر 
می ش��ود که فراین��د طراح��ی متعادل و 
معمول��ی را ب��ا وج��ود مق��ررات و 
آیین نامه ه��ای نامعق��ول حف��ظ کنند. از 
طرفی ع��دم رعایت ای��ن آیین نامه ها نیز 
باع��ث بی نظم��ی در 
اجرای ساخت بناهای 

مسکونی خواهد شد.
چگون��ه یک طراح 
می توان��د ب��ا حفظ و 
رعایت این آیین نامه ها 
طرحي بدی��ع را ایجاد 
کند؟ آیا  ام��کان تغییر 
ای��ن قوانی��ن در آینده وج��ود  خواهد 

داش��ت؟
به نظ��ر  فق��ط خالقیت طراح��ان به 
خصوص طراحان داخلي اس��ت که این 
ام��ر را به ی��ک فرآین��د مناس��ب و قابل 
استفاده میسر مي سازد. در کشوري مانند 
بریتانیا پژوهش وس��یعي در باره ساکنان 
مجتمع ه��اي مس��کوني ص��ورت گرفته 
اس��ت. در این پژوهش اف��راد متخصص 
به مدت دو س��ال با بازدید از طرح هاي 
مختلف خانه سازي و توزیع پرسشنامه و 
نظرسنجی از ساکنان آنها، هدایت توسعه 
طراحي خانه سازي را به عهده گرفته اند 
تا بعد از ارائه جزوه اي حاوي بیش از 200 
پیش��نهاد به حل مشکل اساس��ي طراحي 
داخلي خانه هاي مسکوني آماده س��ازند. 

جالب اس��ت که ای��ن پیش��نهادات به 
صورت قوانین الزم از طرف مس��ئوالن 
درآمده است. براي نمونه در ادامه به سه 
مورد از آن پیشنهادها، که فقط مربوط به 

طراحي در آشپزخانه هاي مسکوني بوده 
اش��اره می گردد: 

1- الزم اس��ت ارتب��اط آش��پزخانه با 
فضای خارج از آن که احتمال دارد بچه ها 

در آن بازی کنند، در نظر گرفته ش��ود.
2- کسی که مقابل ظرفشویی می ایستد و 

کار می کند الزم است بتواند بیرون را ببیند .
3- الزم است در دو سمت ظرفشویی و 
اجاق گاز پیشخوان کار وجود داشته باشد.

این س��ه م��ورد مش��خص می کند که 
تجهیزات آشپز خانه باید به نحوي تنظیم 
ش��ود که توالي کار ها در هر رفت و آمد 
دیگري را قطع نکند. در هر صورت تمام 
این پیش��نهاد ها معقول و مطلوب به نظر 

می رس��د . 
پیش��نهاد اول مطلوب ترین ضابطه از 
نظر والدین اس��ت. پیش��نهاد دوم  براي 
تامین چش��م اندازي مناس��ب، برخي از 
کارایي مهندسي محیط کار را فدا می کند. 
ولي پیشنهاد س��وم  قابل سنجش ترین و 
مناسب ترین پیشنهاد بر اساس نقشه هاي 
معم��اري داخل��ي اس��ت و تنه��ا همین 
پیش��نهاد به صورت خواسته الزم االجرا 
در می آید. بسیاري از مسائل طراحي نیز 
ممکن اس��ت هدف چنی��ن برخورد هاي 
متنوعي قرار گیرند به همین علت اس��ت 
که در طراحي معماري و معماري داخلي 
بحث اساس��ي خالقیت و ایجاد تنوع در 
تصمی��م گیري، ب��راي تغیی��ر در قوانین 
از پیش تعیین ش��ده اي اس��ت که کاربرد 

مطلوب��ي در ب��ر ن��دارد. 
معماري فرصت ه��اي فوق العاده اي 
را ب��راي خدم��ت ب��ه جامع��ه، بهبود 
چشم اندازها، تازه کردن محیط زندگي 
و پیشرفت بشر فراهم می کند، و معمار 
موف��ق نیاز ب��ه آموزش دارد ت��ا از این 
مواضع گذر کند و ب��ا رعایت و اجرای 
قوانین موجود، ابهامات و کاس��تی های 
آن را ارایه دهد و راهي روشن بر خود 
و جامع��ه مش��خص کن��د. ام��ا آن چه 
برای معم��اران بر حس��ب معمول جز 
به نظر می رس��د، برای طراحان داخلی 
یا صنعت��ی ممکن اس��ت جنبه محوری 
داش��ته باش��د. پس هیچ پایان��ی برای 
فراین��د طراحی وج��ود ن��دارد و هیچ 
راهی نیست تا بتوان قاطعانه معین کرد 
مس��ئله طراحی چه وقت حل می شود. 
براي انس��ان هاي بزرگ هیچ بن بس��تي 
وجود ندارد، چرا که آنان بر این باورند 
که یا راه��ي خواهی��م یافت ی��ا راهي 

خواهیم س��اخت.
*دکت��رای معم��اری
 عضو هیات علمی دانش��گاه هنر

  دکترعبدالرضا محسنی     

 خالقیت و نوآوری معماری داخلی 
در فضاهای مسکونی

طراحان  نه فقط باید بدانند که چه آثاري به وجود خواهند آورد، بلکه باید 
بدانند که چگونه به آن آثار دست می یابند. مهندس عمران باید ویژگي هاي 
ساختاري بتن و فوالد را بشناسد، حال آن که یک طراح داخلي و یا یک معمار 
باید ویژگي هاي مصالح به کار رفته را در ارتباط با خلق مصنوع خود بشناسد.
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  ساختمان های عمومی شاهکله های ارتباط 
معماری معاصر با سطح جامعه هستند. مردم 
کوچه ب��ازار، معماری را ن��ه از طریق درس 
و بحث و نه از طریق دانش��گاه، که از طریق 
حضور در ساختمان هایی می شناسند که وجه 
عمومی شان باعث ارتباط بیشتر و عمیق تر با 
مردم شده است. در این میان ساختمان های 
عمومی که جنبه استفاده ش��ان در حوزه های 
فرهنگی پررنگ تر است، از اهمیت ویژه ای 
برخوردارند، چرا که این ساختمان ها عالوه بر 
انتقال بار فرهنگی نشات گرفته از کاربری شان، 
باید نمودار ش��رایط هنر و معماری امروزی 

کشور نیز باشند. 
جهادی که امروز برای ساخت سینماهای 
متفاوت در پایتخت به راه افت��اده، اگر با این 
چاشنی همراه نباشد، اصل و مرامش هم زیر 
سوال می رود. هنگامی که باالخره مسئوالن به 
این نتیجه رسیدند که ساختمان های  عمومی 
با کاربری فرهنگی تنفسگاه های  مدرن شهر 
هستند و در این راه آستین ها را برای ساخت 
مجدد س��ینماها و مجموعه های س��ینمایی 
باال زدند، اگر به دنبال تک��رار معماری های  
مکعبی و ساده بودند، هیچ گاه به نتیجه ای که 
االن رس��یده اند حتی نزدیک هم نمی شدند. 
طبق آخرین آمار در حال حاضر دو پردیس 
سینمایی ملت و زندگی رکورددار فروش فیلم 
در پایتخت هستند و این به این معنی است که 
مردم این دو مجموعه سینمایی را پذیرفته اند و 
در حال آشتی کردن با سینما از طریق رفتن به 

این سینماهای تازه هستند.
شاید اولین ایده برای ساخت سینماهای 
متفاوت زمانی جرقه زد که شهردار تهران به 

فکر پر کردن چاله خیابان عباس آباد بود. همان 
چاله ای که روزگاری سینما شهرقصه در آن 
بود و پس از آتش سوزی مهیب برای همیشه 
از خاطره شهر پاک شد، تا آن که در ساخت 
دوباره آن شهرداری مسابقه ای معماری برگزار 
کرد و وقتی آثار ارسال شده مورد بررسی قرار 
گرفت، دیگ��ر خبری از آن س��اختمان های  
چهارگوش ساده نبود. حاال بحث معماری و 
چگونه ساختن سینما هم به میان کشیده شده 
بود و دیگر فقط حرف از ساختن و باال بردن 

آمارهای ساخت در میان نبود!
پس از آن نیز ساخت پروژه های  سینمایی 
ادامه یافت. در چهار گوش��ه ته��ران، چهار 
سینمای تازه و مهم  ساخته شد که همگی الاقل 
در یک چیز مشترک بودند؛ معماری متفاوت! 
این تفاوت البته که به ذائقه همه خوش نیامد، 
اما اصل تفاوت چیزی بود که از آن عمارت ها 
نوعی نقطه آغاز ساخت تا بلکه از این به بعد 
معماری بناهای عمومی به جای تاکید روی 
تکرارها پا در راه نوآوری بگذارد. سینما آزادی 
برای مخاطبان مرکزی و شرقی شهر، پردیس 
س��ینمایی ملت برای شمال ش��هر نشین ها، 
پردیس سینمایی زندگی برای غرب نشینان و 
باالخره پردیس سینمایی رازی برای جنوب 
ش��هری ها تا به حال فتیله شان روشن شده و 
اگر در روی همان پاشنه ای که شهرداری فکر 
می کرد می چرخید، االن ما صاحب 12 پردیس 
سینمایی بودیم. پردیس هایی که مدیرعامل 
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری 
تهران دو سال پیش قول ساخت آن ها را داده 
بود و البت��ه که به دالیلی این ق��ول تا به حال 

محقق نشده است.

سینما آزادی
»آه  ای آزادی برای تو چه بسیار سوخته ام« 
در وصف سینما آزادی چه جمله ای بهتر از 
این شعر نرودا سراغ می توان گرفت. سینمایی 
که ققنوس وار از دل خاکس��تر س��ینما شهر 
فرنگ بیرون آمد و اتفاقا به همان اندازه مورد 
توجه قرار گرفت. جدا از حاشیه هایی که این 
سینما از قدیم االیام با آن درگیر بوده، ساخت 
س��ینما آزادی یک موفقیت تمام عیار برای 
شهرداری تهران و مجموعه مدیریتی آن بوده 
و هست. این بنای بلند و کشیده و در عین حال 
کم عرض در یکی از بهترین و ش��لوغ ترین 
نقطه های پایتخت به آسمان رفته است. نمای 
آن ترکیبی از آلومینیوم و شیش��ه است که در 
جلب مخاطب بس��یار اثر گذار شده است. 
آن چه که این س��ینما را از دیگر سینماهای 
تازه س��از تهران متف��اوت می کند، موقعیت 
جغرافیایی و حاشیه هایی است که همیشه در 
شایعه های درگوشی شنیده می شده و هنوز 
هم پابرجاس��ت، آن چنان که وقت��ی در ایام 
احیای رمضان امسال خبر از بسته شدن چند 
روزه آن برای تعمیر و نگهداری شنیده شد، 
خیلی ها شنیدند که دلیل تعطیلی این سینما 

چیز دیگری است!
آزادی بر خالف س��ه پردیس س��ینمایی 
توجه خاصی به معرفی آن چیزی دارد که در 
درونش اتفاق می افتد. تابلوی بزرگ لیزری، 
فیلم های در حال اک��ران و در نوبت اکران را 
در تقاط��ع عباس آباد برای هزاران ماش��ینی 
که منتظر سبز شدن چراغ هستند به نمایش 
می گذارد، شیش��ه های نما، درون ساختمان 
را هویدا می کنند، کافی شاپ، فروشگاه ها و 

پله برقی ها از بیرون دیده می شوند و شلوغی 
داخل ساختمان را به بیرون منعکس می کنند. 
این انعکاس بهترین تبلیغ برای سینما و حتی 
فیلم در حال اکران اس��ت. مجموعه جدید 
سینما آزادی دارای 5 سالن ) یک سالن 600 
نفره و چهار سالن 200 نفره ( ، دو رستوران، 

سه کافی شاپ و مجموعه تجاری است.
پردیس سینمایی زندگی

آن طرف ازدحام همیشگی میدان صادقیه، 
در بلوار اباذر خیابان آیت اهلل کاشانی، ساختمان 
نس��بتا غول پیکری خودنمای��ی می کند، که 
ش��کل کلی آن بی ش��باهت به س��ینماهای 
قدیمی نیست. سینماهایی که تابلویی برای 
اعالن فیلم ها داشتند و آن زمان نمایشان با 
آلومینیوم های آلمانی وارداتی ساخته شده 
بود. پردیس سینمایی زندگی اگر چه که از 
بیرون ش��باهت های  قابل دفاعی با سبک 
سینماسازی قدیمی تهران دارد، اما به دلیل 
اس��تفاده از متریال جدید، ایجاد تغییرات 
در انداموارگی کانس��پت اصلی بن��ا و... با 
آن ها متفاوت اس��ت. این پروژه در زمینی 
به مس��احت 3100 متر مربع طراحی شده  
و با در نظر گرفتن فضاهای جانبی 21500 
متر مربع زیربن��ا دارد. پردیس س��ینمایی 
زندگی از پنج تاالر سینما تشکیل شده که 
در مجموع 1100 نفر ظرفیت دارد و دارای 
فضاهای جانبی و خدماتی مانند پارکینگ، 
سالن های انتظار و رس��توران است و این 
در حالی اس��ت که به رس��م تازه ای که در 
میان س��ازندگان بافت های فرهنگی باب 
ش��ده، فروش��گاه های عرضه محصوالت  
فرهنگی نیز در آن گنجانده اند. تشکری نیا، 
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی 
شهرداری تهران این پردیس را از نظر کیفی 
دارای جدیدتری��ن و روزآمدترین امکانات 
فنی پخش فیلم می داند و به عنوان نمونه به 
سیستم های صداوتصویر آن اشاره می کند. 
جالب ترین نکته در مورد لوزام معماری داخلی 
این سینما صندلی های طبی آن است که کمی 
گران تر از حد معمول بوده اند، اما برای حفظ 

استانداردها، کارفرما آن را تقبل کرده است.
این سینما که از نوروز امسال آغاز به کار 
کرده، پنج سالن س��ینمایی مجزا دارد که به 
جدیدترین سیستم هاي نمایشي با آپارات هاي 
پیشرفته و سیستم صوتي دالبي مجهز هستند. 
این در حالی که زمین این پروژه مانند سینما 
آزادی درگیر با مسئله پارکینگ نبوده و همین 
مس��ئله باعث توجه فوق العاده مردم غرب 
پایتخت از این پردیس ش��ده است. پردیس 
زندگی از برخورد دو حجم هندسی به وجود 
آمده که نگاه تماشاگر را در لحظه اول به خط 
برجس��ته این برخورد متمرکز می کند، پس 
از آن آرام آرام به پایی��ن می آید و روی محل 

نصب تابلوی تبلیغات فیلم متوقف می شود. 
جالب اینجاست که در 60 روز نخست آغاز به 
کار این سینما 180 هزار نفر از آن بازدید کردند 
و فیلم های  مورد عالقه شان را در سینمایی 
متفاوت با آن چه تا به حال دی��ده بودند، به 

نظاره نشستند.
پردیس سینمایی ملت

زمان��ی که ماک��ت پ��روژه پردیس ملت 
رس��انه ای ش��د، خیلی ها به صورت ضمنی 
به اجرای��ی نبودن ای��ده طراح��ی آن تاکید 
داشتند، اما وقتی که ساخته شد، ناگهان بلیت 
نمایش هایش نایاب ش��د و اکن��ون نیز پس 
از نزدیک به یک س��ال فعالی��ت، از بهترین 
س��ینماهای پایتخت ب��ه حس��اب می آید. 
شهرداری برای ساخت آن 15 میلیارد تومان 
اعتبار وسط گذاشت و س��ه سال با مخالفان 
طرح جنگید تا باالخره حرفش را به کرسی 

نشاند و سینما ساخته شد.
پردیس س��ینمایی ملت نه تابلویی برای 
تبلیغات دارد نه تابلویی برای معرفی فیلم های 
اکران شده. این بنای شیشه ای کشیده که در 
میان درختان س��ر به هم گرفت��ه پارک ملت 
آرمیده، پیش از آن که خود را معرفی کند، به 
جلب مخاطب می پردازد. بنابراین در ساخت 
آن بیش از آن که به س��ینمایی بودن بنا توجه 
شود، به شاخص بودن آن توجه شده است. 
پروژه پردیس سینمایی پارک ملت در منطقه 
3 ش��هرداری تهران و در زمینی کش��یده و نا 
معین به مس��احت 6000 متر مربع در منتهی 
الیه جنوب غربی پارک ملت طراحی و اجرا 
گردیده  است. این مجموعه با توجه به استقرار 
در محوطه پارک از کلیه مزایای آن به عنوان 
محوطه بهره مند اس��ت. مدیرعامل شرکت 
توس��عه فضاهای فرهنگی ش��هر تهران این 
مجموعه فرهنگی- تفریحی را منحصر به فرد 
دانسته و معتقد است پس از تئاتر شهر، تاالر 
وحدت و موزه هنرهای معاصر این نخستین 
پروژه ای است که با چنین معماری و کیفیتی 
ساخته می ش��ود و به بهره برداری می رسد. 
اهمیت معماری و طراحی این پروژه در بین 
پردیس های سینمایی که در این یکی دو سال 
ساخته شد، بارزتر شده اس��ت. شاید به این 
خاطر که طرح این سینما بسیار متفاوت تر از 

طرح های مشابه است.
از ط��رف دیگر پردیس س��ینمایی پارک 
ملت دارای چهار سالن نمایش فیلم با ظرفیت 
280 نفر، یک س��ینما تک )س��ینمای ویژه( 
به ظرفیت 30 نفر و فضاهای نمایش��گاهی، 
رستوران، کافی شاپ و فروشگاه های عرضه 
محصوالت فرهنگی است و در ساعات اوج 
جمعیت حدود دو هزار و 200 نفر را در خود 
جای می دهد. تمامی س��الن های این سینما 
مجهز به سیس��تم پخش دالبی دیجیتال بوده  

و حتی یکی از س��الن های آن قابلیت اجرای 
تئاتر دارد، چرا که سن مناسبی در آن طراحی 
شده است. تا کنون از این سالن برای برگزاری 
همایش ها، میزگردها و کنسرت موسیقی  هم 

استفاده شده است.
پردیس سینمایی رازی

س��ازندگان این مجموعه س��ینما اگر 
چه همه س��عی خ��ود را برای س��اختن 
سینماهای جذاب و مناس��بی در جنوب 
شهر به کار بس��تند، اما شاید تصورش را 
هم نمی کردند که همین واژه »جنوب شهر« 
نفس رونق را از سینمایشان بگیرد و آن را به 
مثابه دیگر سینماهای بی فروغ پایین شهری 
بی مخاطب کند. پردیس سینمایی رازی اگر 
چه که برای بخش جنوبی شهر مکان یابی 
ش��ده و اتفاقا این مکان یابی با موفقیت نیز 
انجام شده است، اما بستر شهری و جنس 
باف��ت صنعتی و تجاری که این س��ینما در 
آن به بهره برداری رس��یده مان��ع از جلب 
مخاطبان فرهیخته و معمولی شده است. در 
این میان عدم معرفی یک کانسپت مشخص 
و واضح، س��ینما را به بنایی نامعلوم و گم 
شده در هیاهوی خیابان شلوغ هالل احمر بدل 
کرده است. رازی یک ساختمان کم ارتفاع و 
متکثری است که با نمایی از آلومینیوم پوشیده 
شده است. این بنا در زمینی به مساحت 2 هزار 
و 150 متر مربع و زیربنای 3 هزار و 600 متر 
مربع و هزینه ای بالغ بر 6 میلیارد تومان ساخته 
شد. رازی 4 تاالر نمایش فیلم دارد که سالن 
سینمای پردیس با ظرفیت 280 نفر، 2 سالن 
با ظرفیت 160 نفر و یک تاالر ویژه با ظرفیت 
65 نفر دارد. وقتی که ایرج راد در مراسم افتتاح 
این سینما گفت که سینما رازی بی سر و صدا 
ساخته شد، واقعا درست می گفت وصل بودن 
این سینما به بدنه پارک رازی باعث شد کسی 
متوجه ساخت آن نش��ود، اما این مسئله هم 
روی فروش فیلم در این س��ینما تاثیرگذار 
بود، چرا که بسیاری از همسایه های  آن از 
وجود چنین سینمای مدرنی در کنار خود 

بی خبرن��د.

  کاظم برآبادی

فیلم دیدن با طعم سینمای متفاوت
درباره سینماهای جدید پایتخت چه می دانیم

 معماری داخلی
Interior designو دکوراسیون
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دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری ،  دکوراسیون داخلی
سال اول /شماره اول / مهر 1388

تالش برای ایجاد یک زبان واحد
معماران پردیس سینمایی ملت از ایده هایشان و ساخت بزرگ ترین مجتمع فرهنگی کشور می گویند

معما ر

  چه شد که نام شما و شرکتتان با نام پردیس 
سینمایی ملت گره خورد؟ چگونه پیشنهاد 
ساخت سینما را به شما دادند و چه چالش هایی 

برای رسیدن به پایان کار داشتید؟
دانشمیر: تابستان سال 82 بود که شرکت 
توسعه فضاهای فرهنگی از تعدادی شرکت 
دعوت کرد که از فعالیت های معماری شان 
رزومه ای بدهند. ما هم از طریقی در جریان 
این موضوع ق��رار گرفتیم و ب��ه همراه 15 
ش��رکت دیگر رزومه ها را فرستادیم. بعد 
یک مالقات حضوری انجام ش��د و به نظر 
می آمد که از رزومه ما خوششان آمده است. 
گفت وگو کردیم و استنباط من این بود که 
از ما راضی هس��تند. رفتیم زمین را دیدیم 
و... بعد طرح را ارائه کردیم. طرح برایشان 
جالب بود، اما سوال برانگیز. در یک جلسه 
شهردار منطقه 3، معاونت عمرانی و دیگر 
اعضای ش��هرداری حاضر ش��دند و ما باز 
پروژه را معرفی کردیم و در نهایت در جلسه 
س��وم موافقت انجام ش��د. آقای مهندس 
علی آبادی که آن زمان معاون فنی عمرانی 
ش��هرداری تهران بود، از اجرای دهانه 57 
متری ورودی سینما به ش��دت نگران بود 
و ما باید ب��ه دغدغه ها و مش��کالت آن ها 
به صورت کارشناس��انه جواب می دادیم. 
طبیعی اس��ت پروژه ای نبود ک��ه از ابتدا با 

لبخند با آن برخورد کنند. 
اس��پریدونف: در حقیق��ت حرکت��ی 
حداکث��ری در یک مح��دوده حداقل بود. 
کارفرما به دنبال یک کار شاخص می گشت 
و این انتخاب ب��ه نظر خودش��ان بهترین 
گزین��ه بود. به نظ��ر من کیفیت��ی که چنین 
ساختمان هایی می توانند برای شهروندان 
داشته باش��ند، مش��کالت زیادی را پیش 
پای طراح ق��رار می دهد. اما ای��ن بنا یک 

نقطه شروع است و به دیگر طراح ها 
این امکان را می دهد که 
متفاوت ت��ر و خارج 
از چهارچوب ه��ای 
کار  ب��ه  معم��ول 

بپردازند. 
  در طول پروژه از 

طرف کارفرما ایرادات 
یا تغییراتی هم در کلیت 

اتفاق افتاد؟ این مشکالت 
چقدر به ایده اصلی ضربه 

زد و یا آن را تقویت کرد؟
دانشمیر: هر پروژه معماری 

که در یک مقیاس ملی می خواهد انجام شود، 
نیازمند تعامل میان آرشیتکت، کارفرما و پیمانکار 
است و محصول این ترکیب و تعامل است که 
پروژه را به ثمر می رساند. گاهی اوقات این کار 
باعث بهتر شدن و بعضی اوقات هم باعث بدتر 
شدن کار می شود. در این پروژه تغییرات آن قدر 
نبود که کلیات کار را از ایده اصلی آن خارج کند. 
پیمانکار عالقه مند بود و کارفرما موافق طرح، ما 
هم تغییراتی را که مد نظر آن ها بود، پذیرفتیم، اما 
تغییرات فرمالی نبود. قرار بود که یک مجموعه 

فرهنگی ایجاد شود که شد. 
اس��پریدونف: تغییرات بیشتر در زمینه 
س��ازماندهی و برنامه ریزی اعمال شد. به 
طور مثال در طرح اولیه موزه      علوم برای 
کودکان و نوجوانان پیش بینی شده بود که 
در روند کارب��ری آن تغییر ک��رد اما کلیت 

طرح همان است که شاهدش هستید.
  چرا با توجه به تراکم بافت ش��هری 
در پایتخت و به خص��وص در مرکز آن 
به س��مت پردی��س س��ازی می رویم که 
نیاز به زمین قاب��ل توجهی دارد؟ اصوال 
پردیس ه��ای س��ینمایی چ��ه ویژگ��ی 
برجسته ای دارند که در این مدت توجه به 

آن ها زیاد شده است؟
دانشمیر: پردیس های سینمایی ابزاری 

برای باال ب��ردن قدرت انتخ��اب بیننده در 
مورد اک��ران فیلم هس��تند. از طرف دیگر 
کارک��رد مجموعه ه��ای س��ینمایی باعث 
اقتصادی ت��ر ش��دن فضای س��ینماهای ما 
می شود. پردیس های سینمایی این قابلیت 
را دارند که تعداد20 یا بیشتر سالن سینمایی 
را ب��ه خود اختص��اص دهند ک��ه ظرفیت 
سالن هایش بین50  تا 500 صندلی است. 
معموال در این مکان ها فیلم ه��ای تازه در 
سالن های بزرگ اکران می شود و به مرور به 
سمت سالن های کوچک می آید و در نهایت 
از چرخه اکران خارج می شود که این مسئله 

به شدت به اقتصاد سینما کمک می کند.
اس��پریدونف: مجموعه ه��ای فرهنگی 
هیچ ضابطه  ثابت و مدون ش��ده ای ندارند، 
بلکه طراح باید با توجه به ش��رایط محیطی 
و اقتضائات فضای��ی و اجتماعی-مکانی به 
طراحی آن ها بپردازد. پیش بینی عملکردهایی 
خ��اص در مجموعه فرهنگ��ی هدف ها ی 
مختلفی را دنبال می کنند، مس��ئله اقتصاد و 
بازدهی سرمایه امری غیرقابل اغماض است 
که در این راستا، برنامه ریزی طرح به گونه ای 
 انج��ام می گیرد ک��ه در عی��ن جوابگویی به 
نیازهای فرهنگی، اجتماعی با تدابیری خاص 

جوابگوی مسائل اقتصادی نیز باشد. 
  در م��دت کوتاهی ته��ران صاحب 
چند س��ینما و پردیس سینمایی تازه شد، 
پروژه شما چه ویژگی و برتری نسبت به 

آن ها دارد؟
اس��پریدونف: اصلی ترین ویژگی این 
س��ینما احترام و توجه به طبیعت است. 
پارک ملت به نظ��رم مهم ترین پارک 
تهران اس��ت که حوزه نفوذی اش 
کلی��ت ش��هر را در ب��ر می گیرد. 
نمای شیشه ای س��اختمان این 
قابلیت را ایجاد ک��رده که بنا با 
طبیعت ادغام شود و خود را 
به اطرافش تحمی��ل نکند. 
ساختمان با امتداد منظره ای 
که دارد، ارتباط مخاطب 
با محیط را قطع نمی کند. 
منعط��ف و متواضع و 
در عین حال جذاب و 
دعوت کننده و این 
مس��ئله بسیار مهم 

است.
  خیلی ها  معتقدند 
که فضای کنونی کش��ور 

مجالی برای ساخت س��ینما نمی گذارد، 
وقتی بنایی با چنین هزینه هایی س��اخته 
می ش��ود در حالی ک��ه م��ردم از طرق 
دیگری نیازهای فرهنگ��ی خود را تامین 
می کنند، به نظرتان انجام چنین کارهایی 
نوعی خودس��تایی مدیران یا مثال نوعی 
بلندپروازی آن ها در یک فضای شکست 
خورده نیس��ت؟ به نظر می رس��د که در 
پش��ت تظاه��ر فرهنگی س��اخت چنین 
س��ینماهایی نوعی چرخه اقتصادی قابل 
توجهی ایجاد ش��ده که بیش از فعالیت 

فرهنگی مدیران اهمیت دارد.
دانش��میر: به نظ��رم مس��ائل فرهنگی و 
اقتصادی الزم و ملزوم هم هس��تند. سینما یا 
تئاتر یا به طور کلی فرهنگ، موضوعی است 
که باید به آن پرداخت. باید امکان های فرهنگی 
در هر شهر و کشوری ایجاد شوند، در اختیار 
مردم قرار بگیرند و از مردم برای اس��تفاده از 
آن ها دعوت ش��ود. مردم هم کم کم می آیند، 
جذب می ش��وند و عالقه پیدا می کنند تا کم 
کم به صورت یک عادت فرهنگی در بیاید. 
ساخت سینما هم چنین عادت فرهنگی را در 
اختیار مردم قرار می دهد و بعد از چند نسل 
این مس��ئله به یک فرهنگ بدل می شود. اگر 
سینماها حذف ش��وند، ابتدا از خواسته های 
روزمره مردم حذف می شوند و بعد به وجود 
آوردن مجدد این خواسته امری مشکل است. 
ممکن است دوره جدید ساخت سینماها با 
انتفاع مالی همراه باشد، اما این که چنین کاری 
در حال تسری دادن یک عادت فرهنگی در 

بین جامعه است، به نظرم خوب است.
اسپریدونف: قطعا ساخت چنین بناهایی 
ابعاد مالی هم دارد، طبیعی است که کسی که 
سرمایه دار است، بخواهد منافع اقتصادی اش 
هم تامین ش��ود. اما مهم این است که طراح 
چگونه چنین بنایی را طراحی کند و مردم را به 
سمت چیزهای جدیدتری سوق دهد. می شود 
هوشمندانه با چیدمان دقیق فضایی، هم مردم 
را برای اوقات فراغت جذب کرد و هم پویایی 

صنعت سینما را احیا کرد. 
  درب��اره معم��اری داخلی س��ینما 
ملت، خیلی ه��ا می گویند که ش��ما یک 
فضای خالی را درون یک قاب زیبا قرار 
داده اید. بس��یاری از مردم که از س��ینما 
بیرون می آیند، فکر می کنند که دیوارهای 
سیمانی و بتونی روزی روکش می شوند 
و به اصطالح کار هنوز تمام نشده. در این 
مسئله عمدی بوده یا واقعا هنوز معماری 

داخلی سینما به اتمام نرسیده است؟
دانشمیر: خب، خوش��حالم که مردم به 
این جزئیات توجه می کنن��د، همین توجه 
برای ی��ک معمار و طراح کافی اس��ت. اما 
درباره این سوال باید بگویم که اصوال من 

دوس��ت دارم فضاها خام باشند و یک نوع 
خلوصی داشته باشند تا انرژی خودشان را 
ساطع کنند. این انرژی ممکن است در ابتدا 
شیرین نباش��د، اما به اعتقاد من برای یک 

ساختمان کامال حیاتی است. 
اس��پریدونف: همین تفاوت بدون این 
که خوب ی��ا  بد باش��د، از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اس��ت. این که بعد از تمام شدن 
فیلم مردم می روند و در مسیرش��ان درباره 
این س��اختمان ح��رف می زنن��د، اهمیت 
دارد و این موضوع باعث می شود به مرور 
توجه مردم به فضای اطرافشان و خصوصا 
س��اختار هایی که می بینند، جلب ش��ود و 
سطح توقعش��ان از آنچه معماری به ناچار 

مواجهشان می سازد، باال برود.
دانشمیر: خیلی دلمان می خواست که در 
این پروژه از عناصر مختلف معماری که در 
پروژه های دیگر جدا از هم وجود داشتند 
به صورت یکجا استفاده کنیم. قصد ما این 
بود که پروژه را به نحوی خوانا کنیم و سازه، 
معم��اری و برنامه ری��زی را در یک کلیت 

واحد به هم پیوند بزنیم. 
  با توجه به این که نگاهتان به پردیس 
ملت یک نگاه کمال گراست فکر نمی کنید 
که دیگر این پرونده، یعنی پرونده پردیس 

سازی در پایتخت مخدومه باشد؟
اسپریدونف: می تواند این طور هم نباشد. 
ممکن است در دوره ها یی فیلم دیدن با رکود 
همراه باشد اما دو مسئله در چگونگی صرف 
اوقات فراغت اصوالً از آمار باالیی برخوردار 

  سعید برآبادی

و  دانش��میر   
سپریدونف،  ا
ه��ر دو فارغ 
التحصی��ل معم��اری در 
مقطع کارشناس��ی ارشد 
از دانش��کده معم��اری 
دانش��گاه علم و صنعت 
هستند. دانش��میر که در 
سال 80 یک استخر بدون 
اس��تفاده را به یک گالری 
هنری به ن��ام آو بدل کرد 
و با ای��ن کار رتبه چهارم 
اولین دوره جایزه بزرگ 
معمار را به نام خود ثبت 
ک��رد. پ��س از آن، ای��ن 
زوج کاری  ب��ا س��اخت 
مجموعه مسکونی شهید 
عراقی و کسب رتبه دوم  
به سر زبان ها افتادند. اما 
معروفی��ت اصلی آنها در 
ش��رکت حرکت س��یال، 
زمان��ی رن��گ و بوی��ی 
مردمی گرفت که طراحی 
پردیس سینمایی ملت به 
انج��ام رس��اندند. آن چه 
ک��ه مدیر عامل ش��رکت 
توسعه فضاهای فرهنگی 
مرک��ز  »بزرگ تری��ن 
فرهنگی سینمایی کشور« 
می خواند، یک مجموعه 
س��ینمایی فرهنگی است 
ک��ه در دل فضای س��بز 
پارک ملت تهران ساخته 
ش��ده و نام دانش��میر و 
اس��پریدونف را به عنوان 
یکی از معدود هنرمندان 
عرصه معم��اری معاصر 
که در رابطه با کارفرمای 
دولتی موفق شدند،  ثبت 
کرده است. رضا دانشمیر 
و کاترین اسپریدونف که 
در بسیاری از پروژه های 
معماری به ط��ور مکمل 
کن��ار ه��م بوده ان��د، در 
یک گفت وگ��وی کوتاه 
به س��وال ها ی این نشریه 
پاسخ دادند؛ سوال هایی 
ک��ه مح��ور اصلی ش��ان 
سینماس��ازی در شرایط 
کنونی با هم��ه دغدغه ها  
و چالش ه��ا ی پیش روی 

آن بود.

بوده است، صرف غذا به عنوان یک عملکرد 
تفریحی و دی��دن فیلم، و باز اش��اره می کنم 
با ایج��اد فضاه��ای جنبی، عام��ل جذب و 
سازماندهی مناسب مثل ایجاد فضا و امکاناتی 
برای فیلمس��ازی آماتور، تجربی، مستند یا 
معرفی آثار ارزش��مند بط��ور دوره ای  و ... و 
ادغام فضاهای تفریحاتی، تجاری با فضاهای 
فرهنگی و آموزشی می توان همچنان به کارایی 
پردیس ها ی سینمایی امیدوار بود. شاید اگر در 
دوره ها ی رکود مسئوالن و مدیران به برگزاری 
فستیوال ها  و جشنواره ها  در چنین مکان ها یی 
تمایل نشان دهند بشود از این دوره ها  هم با 

موفقیت گذشت.
  منتقدان معماری شما معتقدند که در 
بعضی از کارهایت��ان نوعی تکرار وجود 
دارد. به نظر می رس��د که ذائقه کارفرما 
را پیدا کرده اید و در ح��ال تکرار همان 
هستید، آیا در پروژه های بعدی هم شاهد 

چنین اتفاقی خواهیم بود؟ 
دانشمیر: به اعتقاد من اگر یک هنرمند، 
هنرمند خوبی باشد، فقط می تواند یک کار 
انجام دهد. یعنی یک ایده خوب را به وجود 
بیاورد و توسعه اش بدهد. مگر کافکا چند 
ایده دارد؟ شما یک ساختار ایجاد می کنید و 
به مرور در چند پروژه آن را توسعه می دهید. 
من درباره فرم صحبت نمی کنم بلکه درباره 
ساختار حرف می زنم. مسئله اینجاست که 
فرم تکرار نمی شود، اما زبان معماری همان 
خواهد بود. همه تالش ما برای ایجاد یک 

زبان واحد در کل مسیر کارمان است. 

  نمایی از داخل پردیس سینمایی ملت

 معماری داخلی
Interior designو دکوراسیون
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اکثر انسان ها نس��بت به محیط زندگي 
خود بي توجه هستند و از تاثیراتي که این 
محیط بر وجودش��ان می گذارد غافل اند. 
ح��ال آن  ک��ه گفت��ه می ش��ود محیطي که 
در آن زندگ��ي می کنی��م، محی��ط کاملي 
اس��ت ک��ه ب��ر مبن��اي فع��ل و انفعاالت 
 ، ن( س��ما آ م خورشیدي) نظ��ا ب��ل  متقا
محیط اطراف)زمین( و فردیت  بنا ش��ده 
اس��ت. این همنوایي و هماهنگي توس��ط 
روش های��ي چ��ون فنگ ش��ویي  ایج��اد 

می ش��ود.
فنگ ش�ویی چیس�ت

فن��گ ش��ویی تعالی��م تائوس��ت برای 
زیس��تن در عی��ن هماهنگی ب��ا طبیعت و 
محیط اط��راف. چینی ها قرن هاس��ت که 
خرد کاربردی نهفته در ای��ن تعالیم را در 
چیدمان  فضاهای مختلف به کار بسته  اند 
ت��ا زندگ��ی را موزون تر س��ازند. هدف 
فنگ ش��ویی برگرداندن نظ��م و ترتیب و 
توازن ب��ه تمام زمینه های زندگی اس��ت؛ 
از زندگی حرف��ه ای و س��المتی گرفته تا 

روابط اجتماعی و نیز طراحی معم��اری.
در چی��ن عبارت��ی مصطلح اس��ت که 
نش��ان دهنده اهمی��ت فنگ ش��ویی برای 

مردم اس��ت: »آن چ��ه زندگی انس��ان را 
می س��ازد، نخس��ت سرنوش��ت، پس از 
آن اقبال، س��وم فن��گ ش��ویی و در آخر 
انسان دوس��تی و تحصیل دانش اس��ت.« 
از آش��نایی غرب با فنگ ش��ویی بیش از 
ربع ق��رن نمی گ��ذرد. پی��ش از آن، فنگ 
ش��ویی در نزد مردم فرهنگ های آسیایی 
از چنان جایگاهی برخ��وردار بود که آن 
را چون رازی برای خود حفظ می کردند. 
اما مهاجرت های گس��ترده در س��ال های 
اخی��ر، باعث گس��ترش فنگ ش��ویی در 

جهان ش��ده اس��ت.
عبارت فنگ ش��ویی به صورت تحت 
اللفظ��ی به معن��ای »باد و آب » اس��ت و 
مفه��وم آن این اس��ت که ه��ر آن چه در 
پیرامون ماس��ت، از انرژی فعال به وجود 
آمده اس��ت. حتی اش��یای بی جان مانند 
صندلی، می��ز یا س��اختمان دارای انرژی 
س��یال هس��تند. فنگ ش��ویی هنر و علم 
زندگ��ی متع��ادل و هماهنگ بین انس��ان 
و طبیع��ت پیرامون اوس��ت و مبدا آن در 

تعالیم تائوئیس��م نهفته اس��ت.
نی��ن  ب��ر اس��اس ب��ه کارگی��ري قوا
فنگ ش��ویي ، می توان ب��ا تغییراتي جریان 

آتش است و رنگ هاي مرتبط به آن عبارتند 
از: قرمز، ارغواني، صورتي، زرد و نارنجي. 
بنابرای��ن نمی بایس��تي آب��ي و س��یاه را به 
قسمت جنوبي فنگ شویي  خانه وارد کرد، 
چون عنصر آب، آتش را خاموش می کند. 
رنگ س��بز ب��راي بهبود س��المت و توازن 
زندگي خانوادگي است و در قسمت شرق 
فنگ ش��ویي  خانه اس��تفاده می شود. رنگ 
آب��ي از نظر فنگ ش��ویي ، رنگ��ي مطلوب 
براي قسمت شمالي براي حمایت و کمک 
براي اجراي برنامه هاي شغلي است و یا در 
قسمت شرقي )سالمت/خانواده( و جنوب 
شرق )موفقیت/ثروت( براي تقویت عنصر 
چوب استفاده می شود. براي داشتن اوقاتي 
خوش و دور هم بودن هاي شاد، از مقداري 
رنگ قرمز در جنوب استفاده می شود. رنگ 
سفید یکدست در غرب س��بب حمایت از 

تالش هاي خالقانه ش��ما می ش��ود.
معم�اری پای�دار

گرم ش��دگی کره زمین، نازک ش��دن 
الی��ه ازن ب��ه عل��ت اس��تفاده از ان��واع 
آالینده ها، افزایش آلودگی محیط زیست 
و انقراض گونه های زیس��تی همه و همه 
با ه��م می آمیزند تا ضرورت بوم شناس��ی 

و مس��ائل زیس��ت محیطی را برای آینده 
قاب��ل پیش بین��ی کنند. بطوری که پیش��ی 
گرفت��ن خاکس��تری در برابر جهان س��بز 
آینده، قابل تأمل ترین مس��ئله قرن حاضر 

به ش��مار می آید. 
در این میان توس��عه ب��ه عنوان یکی از 
بزرگ تری��ن عوامل تغییر محیط زیس��ت 
و به تبع آن ساخت و س��از، باعث از بین 
ب��ردن زمین های کش��اورزی، فرس��ایش 
خاک و آل��وده کننده محیط زیس��ت و به 
مخاط��ره انداختن س��المتی و بهداش��ت 
م��ردم اس��ت و بر بح��ران ان��رژی دامن 
می زند. بحرانی که در اواسط دهه 1965 
با افزای��ش میزان آلودگی محیط زیس��ت 
هشداری به جهانیان محسوب شد، سبب 
تش��کیل گروه های طرفدار محیط زیست 
ک��ه از حامی��ان محیط زیس��ت در جهان 
بودند گردید و مفهوم گس��ترده ای تحت 

عن��وان پای��داری را پی گی��ری ک��رد.
یر  س��ا ب��ا  همس��و  نی��ز  ن  ا ر معم��ا
دست اندر کاران در پی یافتن راهکارهای 
جدیدی ب��رای تأمی��ن زندگ��ی مطلوب 
انس��ان بوده اند. بدیهی است که زندگی، 
کار، تفریح، اس��تراحت و ... همه و همه 

 معماری داخلی  مریم غالمی توانی*
Interior designو دکوراسیون

 کاربرد اصول فنگ شویی
در طراحی معماری پایدار

  تنها هتل هفت ستاره ای  است که به صورت یک جزیره در دبی ساخته شده است
که از نظر ظاهری شبیه به یک بادبان یا یک کشتی بادبانی است. برج العرب نمونه ای فوق العاده جالب 

برای باد و آب یا فنگ شویی و عناصر پنج گانه آن است.

انرژي را در قسمت هاي مورد نیاز تقویت 
کرد. همچنین ای��ن دانش می گوید در هر 
خانه اي نقاط خاصي براي س��المتي، خط 
مشي زندگي، فرزندان، دانایي و... وجود 
دارد که باید با توجه ب��ه عناصر مربوط به 
هر یک از این ها، لوازم و وس��ایل خاصي 
را در آنها قرار بدهیم و یا قرار ندهیم. به 
عنوان مثال در فنگ ش��ویي  تاکید زیادي 
ب��ه دور ریخت��ن ل��وازم ب��ه دردنخور و 
اضافي دارد و معتقد اس��ت که بس��یاري 
از لوازم و وس��ایل زندگ��ي، خاطرات و 
گذش��ته هاي بد و ناخوشایندي را با خود 
همراه دارند ک��ه باید دور ریخته ش��ود. 
همچنی��ن در فنگ  ش��ویی اعتق��اد بر این 
اس��ت که جریان اصلي ان��رژي از طریق 
در جلوی��ي منزل وارد و خارج می ش��ود 
و ای��ن قس��مت اصلي تری��ن راب��ط، بین 
دنیاي بیرون و درون خانه است. در باید 
صاف باش��د، مطلقا جیر جی��ر نکند، گیر 
نداشته باش��د و به راحتي باز و بسته شود 
تا توازن و هماهنگي ساکنان منزل از بین 
نرود. در قس��مت ورودي منزل پاکیزگي 
مهم ترین عامل است. کساني که احساس 
افس��ردگي، عصبانیت و آزردگي دارند، 

باید ط��وري بخوابن��د که سرش��ان روبه 
غ��رب باش��د. تنها دراین صورت اس��ت 
که احس��اس آرامش و رضای��ت خواهند 
داش��ت. صندل��ي و مبل ها بای��د جوري 
چیده شوند که پشتش��ان به پنجره نباشد. 
تختخواب نباید از سه طرف در محاصره 
دیوار ی��ا وس��ایل تزییني باش��د. بهترین 
نوع کف پوش پارکت است،  چون چوب 
تضمین کننده گردش یکنواخت و صحیح 
انرژي است. در صورت استفاده از فرش 
از فرش ه��اي کوچک یا قالیچه اس��تفاده 
ش��ود تا جا براي حرکت ان��رژي وجود 
داشته باشد. اس��تفاده از فرش هاي بزرگ 

و یکدس��ت توصیه نمي ش��ود.
کاربرد فنگ ش�ویی در معماری

هزاران س��ال پیش از این، مردم چین 
در یافتند که کیفیت زندگ��ی آنها هنگامی 
ارتقا می یاب��د که به جای نبرد ب��ا طبیعت 
زمین، ب��ه هماهنگی با آن دس��ت یازند. 
آنان پی بردند ک��ه زندگی، اگ��ر خانه ها 
را رو ب��ه جن��وب آفتاب��ی و در محیطی 
که تپه ه��ای اط��راف، آن ه��ا را از گزند 
بادهای س��رد ش��مال حفظ کند، بنا کنند، 
بسیار آس��ان تر خواهد بود. طبعا در چنین 

محیط��ی جریان مالی��م آبی نی��ز گرامی 
خواه��د بود. نظ��رات متف��اوت در طول 
زمان آزموده ش��دند و اص��ول اولیه فنگ 

ش��ویی را به وجود آوردند.
در ای��ن روزه��ا، تعداد اش��خاصی که 
خان��ه ای رو به آفتاب جن��وب دارند و با 
نظ��اره به تپه ای در پش��ت خان��ه خود به 

صدای جویب��اری در کن��ار خانه 
خ��ود گ��وش می دهند، بس��یار 
محدود اس��ت. در واقع، چنین 
کثر م��ا یک  محیط��ی ب��رای ا
رویا س��ت. امروزه میلیون ها 
انسان در سراس��ر جهان در 
آپارتمان زندگ��ی می کنند. 
ز ش��هرها  ری ا ر بس��یا د
به دلی��ل عرض��ه محدود 
واحد ه��ای مس��کونی، 
مردم اولی��ن آپارتمانی 
را که به آن ها پیش��نهاد 
می ش��ود، می پذیرن��د 
و در کم��ال نومیدی 
حت��ی تص��ور بهبود 
ا ب��ه  ن ر یط آ ش��را
ه نمی دهند.  خود را

ما خوشبختانه فنگ  ا
ش��ویی برای سکنه 
آپارتمان های شهری 
ب��ه اندازه س��اکنان 
خانه ه��ای ویالیی، 
س��ت.  ا مند  س��ود
ن گفت  حتی می توا
ک��ه س��ود آن برای 
ن نش��ین ها  تما ر پا آ
یرین  ز س��ا بی��ش ا
اس��ت. زیرا آنها هر 
روز ب��ا مش��کالت 
متع��ددی روب��ه رو 
هس��تند که پاسخی 
نه می طلبد. با  مدبرا
کمک فنگ ش��ویی 
 ، ن ه��ا تما ر پا آ ر  د
دستیابی به تعادل و 
هماهنگ��ی با محیط 
ی��ی باعث  ا و همنو
 ، ط��ر ی��ت خا رضا
و  د  ش��ا ندگ��ی  ز

وف��ور نعمت 

خواهد ش��د. این کار به راحتی ب��ا تغییر 
نظ��م مبلمان خانه یا نور پردازی مناس��ب 
در گوش��ه های تاریک خانه عملی اس��ت 
و همه راحت��ی و گرمی محی��ط یک خانه 
را احس��اس می کنند. نیز بدون شک همه، 
آپارتمان های��ی را ک��ه بی دلی��ل ناراحت 
به نظ��ر می رس��ند تجربه کرده ان��د. چرا 
و چگون��ه یک خان��ه ای می توان��د چنین 
تاثی��ری مثب��ت ی��ا منفی داش��ته باش��د؟ 
س��ازندگان خانه ه��ا و معم��اران س��عی 
کرده  اند ب��ا بهترین طراحی ها و اس��تفاده  
از ترکیب رنگ ه��ا، صدا و ن��ور، فضای 
زنده ای را خلق کرده و آن خانه ها را باب 
طب��ع همه درس��ت کنند. اما چ��را بعضی 
از مردم ب��ا دی��دن آن خانه ها احس��اس 

خوش��ایندی دارند و بعضی ها نه؟ 
اگ��ر ما قب��ول کنیم ک��ه طب��ق تعریف 
فیزی��ک کوانت��وم ه��ر چی��زی در جهان 
شکلی از انرژی با فرکانس های گوناگون 
نی��م ببینیم  اس��ت که برخی را ما می توا
و برخ��ی را نه، پ��س در آن صورت 
قبول خواهی��م کرد ک��ه بعضی از 
این انرژی هایی که م��ا نمی بینیم، 
ر  یدن��ی د د نن��د جس��می نا ما

اطراف ما و خانه های ما در 
حال حرکت هس��تند.

ز اص��ول  ب��ا پی��روی ا
فن��گ ش��ویی از امکانات 
موج��ود اس��تفاده بهتری 
کرده و به خواس��ته های 
نسان پاسخ های  درونی ا
مناس��بی داده می ش��ود. 
فنگ ش��ویی چگونگی 
تبدیل فض��ای زندگی 
در این دنی��ای پر تنش 
و ماش��ینی امروزی را 
با استفاده از تجربیات 
گذشتگان و نسل های 
پیش��ین، به یک مکان 
م ب��رای  ام��ن و آرا
ف��رار از محیط آزار 
دهنده بیرونی تبیین 
می کن��د. ب��ه نظ��ر 
می رس��د پادزه��ر 
دنی��ای پیچی��ده 

کنونی، گذران یک زندگی س��اده باش��د. 
فنگ ش��ویی با یک طراحی ساده و شرقی 
ب��ه آن زندگی س��اده و آرام می رس��د. با 
فنگ ش��ویی می توان احساس خانه بودن 
را در آپارتمان به وج��ود آورد و هنگامی 
که محیط آن متعادل و متوازن شد، بدون 
شک زندگی شادتر، سالمت تر و موفق تر 

خواه��د ب��ود.
به طور کلي جه��ت قرارگی��ري کل بنا 
و معماري س��اختمان، محل ق��رار گرفتن 
س��اختمان نس��بت به وضعیت خیابان هاي 
اط��راف و … طراح��ي رنگ ه��اي فضاي 
داخلي و چیدمان وسایل کار مثل وضعیت 
می��ز کار نس��بت ب��ه بازش��و هاي اتاق ها 
و ی��ا چگونگ��ي قرارگرفتن دس��تگاه هاي 
تاسیس��اتي ی��ا تزییناتي موج��ود در محل 
کار و یا حتي نظم و انضباط وس��ایل روي 
میز کار مواردي هس��تند که مشاوران فنگ 
شویی به آنها دقت دارند و در هر موقعیتي 
مناس��ب ترین طراحي را انتخاب می کنند و 
بدین ترتیب در بهبود کیفیت زندگي و کار 
هر ش��خص و همین ط��ور کل گروه نقش 

مؤث��ري ایف��ا می کنن��د.
یک��ي از اصول اساس��ي فنگ ش��ویي ، 

اصل عناصر پنجگانه است که این عناصر 
پنجگان��ه عبارتند از: چوب، آتش، خاک، 
فل��ز و آب. این عناص��ر فنگ ش��ویي  به 
روش ه��اي خاصي ب��ا هم رابط��ه دارند 
که این روش ه��ا را معم��والً چرخه هاي 
س��ازنده و مخ��رب می نامند. ه��ر عنصر 
فنگ ش��ویي  داراي رنگي خاص اس��ت. 
رنگ ساده ترین راه براي استفاده از اصل 
عناصر پنجگانه براي توازن بخش��یدن به  

فضا توس��ط فنگ ش��ویي  اس��ت.
عناص��ر پنجگان��ه و رنگ ه��اي مرتبط 
ب��ه آن عبارتند از: چوب؛ س��بز، قهوه اي. 
آتش؛ قرمز، زرد تن��د، نارنجي، ارغواني، 
صورتي. خاک؛ زرد روشن، رنگ خاک/
ماس��ه، قه��وه اي روش��ن. فل��ز؛ س��فید، 

خاکس��تري. آب؛ آبي، س��یاه.
دانس��تن نحوه اس��تفاده از رنگ ها از 
دیدگاه فنگ ش��ویي  ب��راي تقویت محیط 
مورد نظ��ر و ایجاد توازن در آن،  ش��اید 
در ظاهر پیچیده به نظر آید، ولي در واقع 
این مس��ئله قاعده مند است. مکان درست 
قرار گیري رنگ هاي فنگ ش��ویي  توس��ط 

»باگ��وا« تعیی��ن می گ��ردد.
به عنوان مثال، عنصر جنوبي فنگ شویي  

مقا له
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در پایان عمر مفید خود، منبعی برای ایجاد 
س��ازه های دیگر به وجود بی��اورد. اغلب 
مناب��ع موجود در جه��ان در محیط مصنوع 
فعلی به کارگرفته شده  اند و ترمیم و ارتقای 
وضعیت س��اختمان های فعلی برای کاهش 
اثرات زیس��ت محیط��ی، امری اس��ت که 
از اهمیت��ی برابر با خلق س��ازه های جدید 
برخوردار اس��ت. این نکته را نیز باید مورد 
توجه قرار داد که تعداد مناب��ع کافی برای 
خلق محیط های مصن��وع در جهان وجود 
ندارند که بتوان برای بازس��ازی هر نسل از 
ساختمان ها، مقدار جدیدی از آنها را مورد 
استفاده قرار داد. این استفاده مجدد می تواند 
در مسیر استفاده از مصالح بازیافت شده یا 
فضاهای بازیافت ش��ده ش��کل بگیرد. در 
اغلب مواردی که دسترسی به منابع جدید 
به حداق��ل می رس��د، روش هایی کش��ف 
می شوند که با آن ها می توان ساختمان هایی 
را که برای یک منظور ساخته شده  اند برای 
مقاصد دیگ��ر اس��تفاده کرد، ب��ا این حال 
بعضی تغییرات ض��روری می توانند باعث 
تغییر شکل اصلی سازه یا ساختمان ش��ود. 

احترام ب��ه کاربران: معم��اری پایدار به 
تمامی اف��رادی که از س��اختمان اس��تفاده 
می کنند، احترام می گذارد. معماری پایدار 
ش��امل احترام برای تمامی منابع مش��ترک 
در س��اخت یک س��اختمان کامل هستند و 
انس��ان را از این مجموعه خارج نمی کند. 
تمام س��اختمان ها توسط انس��ان ها ساخته 
می ش��وند، اما در بعضی از سازه ها حقیقت 

حضور انس��ان محترم ش��مرده می ش��ود.

فعالیت های��ی هس��تند ک��ه در فضاه��ای 
طراحی ش��ده توس��ط معم��اران صورت 
پذیرفت��ه و از آنج��ا ک��ه نق��اط ضعف و 
قوت یک س��اختمان بر زیست بوم جهان 
تاثیر مس��تقیم خواهد داش��ت، وظیفه ای 
بس حس��اس در این خص��وص بر عهده 

معماران اس��ت.
اص�ول معم�اری پای�دار

حفاظ��ت از ان��رژی: ه��ر بن��ا باید به 
گونه ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن 
به سوخت فسیلی حداقل باشد. ضرورت 
پذیرفتن این اصل در عصرهای گذش��ته 
بدون هیچ ش��ک و تردیدی ب��ا توجه به 
نحوه س��اخت و س��ازها غیر قاب��ل انکار 
است. ش��اید به س��بب تنوع زیاد مصالح 
و فناوری ه��ای جدی��د در دوران معاصر 
چنی��ن اصل��ی در س��اختمان ها فراموش 
ش��ده اس��ت و ب��ا اس��تفاده از مصال��ح 
گوناگ��ون و یا با ترکیب ه��ای مختلفی از 
آنها، س��اختمان ها، محیط را ب��ا توجه به 

نیاز ه��ای کارب��ران تغیی��ر می دهن��د.
قلی��م: س��اختمان ها بای��د به  کار ب��ا ا
گونه ای طراحی شوند که قادر به استفاده 
قلی��م و منابع ان��رژی محلی باش��ند.  از ا
شکل و نحوه استقرار س��اختمان و محل 
قرار گیری فضاهای داخل��ی آن می تواند 
به گ��ون��ه ای باش��د ک��ه موجب ارتقای 
س��طح آس��ایش درون س��اختمان گردد. 
پی��ش از گس��ترش هم��ه جانب��ه مصرف 
سوخت فسیلی، چوب منبع اصلی انرژی 
به حساب می آمد که هنوز هم حدود 15 
درصد از انرژی ام��روز را تأمین می کند. 
هنگام��ی که چوب کمیاب و نایاب ش��د، 
برای بس��یاری از مردم ام��ری طبیعی بود 
که در راستای کاهش نیاز به چوب، برای 

تولید گرما از گرمای خورش��ید کمک 
بگیرن��د. 

کا هش استفاده از منابع جدید: 
هر ساختمان باید به گونه ای 

طراحی شود که استفاده 
از منابع جدید را به 

حداقل برساند و 

لیایی  احترام به س��ایت: معمار اس��ترا
گلن م��ورکات این جمل��ه عجیب را بیان 
می کند ک��ه: س��اختمان باید زمی��ن را به 
گون��ه ای آرام و س��بک لمس کن��د. این 
گفته یک ویژگی از تعامل میان ساختمان 
و س��ایت آن را در خ��ود دارد ک��ه برای 
فرآین��د پایداری امری ضروری اس��ت و 
البته دارای ویژگی های گس��ترده تری نیز 
هست. س��اختمانی که انرژی را حریصانه 
مصرف می کن��د، آلودگی تولی��د می کند 
و ب��ا مصرف کنن��دگان و کاربران خویش 
بیگان��ه اس��ت، در نتیجه هرگ��ز زمین را 
به گونه ای آرام و س��بک لم��س نمی کند. 
تفسیری صریح تر از این گفته چنین است 
که ن�می ت��وان هر س��اختمان را از درون 
سایت س��اخته ش��ده در آن خارج کرد و 
شرایط قبل از ایجاد س��اختمان را دوباره 

در س��ایت احیا کرد. 
کل گرای��ی: تمام��ی اصول یاد ش��ده، 
نیازمن��د مش��ارکت در رون��دی کل گ��را 
ب��رای س��اخت محی��ط مصنوع هس��تند. 
یافت��ن س��اختمان هایی که تم��ام اصول 
معماری پایدار را در خود داش��ته باشند، 
کار س��اده ای نیس��ت. چرا ک��ه معماری 
پایدار هنوز به طور کامل ش��ناخته نشده 
اس��ت. یک معماری پای��دار باید بیش از 
یک س��اختمان منفرد قطعه خود را شامل 
ش��ود و باید ش��امل یک ش��کل پایدار از 

محیط ش��هری باش��د.
*دانشجوی کارشناسی ارشد معماری 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد امارات

 معماری داخلی
Interior designو دکوراسیون

  طرح ایده ساختمان City Hall در لندن ایده ای از عنصر فلز است
و حضور این ساختمان در این ناحیه نوعی حمایت برای ساختمان های اطراف ا ست

furnitureمبلمان

  تفاهم تمدن ها
  گزارشی از بازارهای بین المللی چوب در ماه های جوالی و اوت

  مبل ایران؛ کپي برابر اصل است
  نمایشگاه مواد اولیه صنایع چوب ومبلمان - Interzum 2009 )کلن- آلمان(

  کارهایی که باید برای رونق فروش مبلمان انجام بدهیم
  بازار مبل ایران، همه آنچه مشتری می خواهد

  همه چیز درباره مبلمان، دکوراسیون و معماری در فضای سایبر
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ازتاری��خ دقی��ق پیدایش مب��ل و مبل 
نش��ینی اطالع دقیقی در دس��ت نیست. 
پیداس��ت که این مس��ئله همانند س��ایر 
پدیده ها، تدریجی و درگذر زمان صورت 
گرفته و رفت��ه رفته مورد توج��ه و اقبال 
مردم واقع شده و باتیزهوش��ی انسان به 
تکامل رس��یده و عالم گیر شده است. به 
نظر می رس��د پیدایش مبلمان صرف نظر 
از نتایج فن��ی وکارب��ردی آن، یک نمود 
اجتماعی اس��ت و تکامل آن ب��ه افکار و 
اهداف مردم در دوران معینی ارتباط دارد 
و نمی توان آن را جدا از س��ایر نمودهای 
اجتماعی نظیر هنر، ادبیات، نقاشی، تئاتر، 
حقوق و مذهب دانس��ت ومورد ارزیابی 
قرارداد و باید مراحل مختلف تکامل آن 
را به ادوار متفاوت تمدن بش��ری نسبت 

داد.
طراح عالم هس��تی ش��کل بدن انسان 
را ب��ه گون��ه ای آفریده اس��ت ک��ه توان 
نشس��تن به صورت های مختلف را برای 
او ام��کان پذیر می س��ازد و در ش��رایط 
و موقعیت ه��ای متف��اوت، می توان��د از 

وضعیت خاصی برای نشس��تن و پیشبرد 
امور زندگی اس��تفاده کند. ش��یوه و طرز 
نشستن بر اساس رسوم و عادات مردم در 
جوامع مختلف متفاوت است و مردم هر 
جامعه ای با توجه به ویژگی های فرهنگی، 
ش��رایط اجتماعی، اقتص��ادی، اقلیمی و 
کاری خ��ود، به طرز خاصی می نش��ینند. 
ولی جهانی ش��دن نظام زندگی، ش��یوه 
نشستن یکس��انی را برای همگان فراهم 
آورده است. نشستن روی مبل یا صندلی، 
نیمکت و وسایلی از این دست که امروزه 
از آن به طور گسترده ای استقبال می شود، 
نس��بت به س��ایر اش��کال آن درصورت 
رعایت اصول علم ارگونومی، ساده تر و 
با فرم فیزیکی بدن انس��ان انطباق پذیری 
بیشتری دارد. این شیوه نشستن که به مبل 
نشینی موس��وم اس��ت، درواقع مقابله و 
برابری مردمانی است با شرایط نامناسب 
اقلیمی درنواحی خاصی از گس��تره کره 

زمی��ن ب��رای ادام��ه حی��ات.
باس��تان شناس��ان با مطالعه چگونگی 
استفاده انس��ان از مواد و مصالح درطول 

تاری��خ توانس��ته اند پیش��ینه تاریخی  و 
تمدن اقوام مختلف را مورد بررسی قرار 
دهن��د. در بین مواد مختلفی که انس��ان با 
آن س��ر وکار داش��ته، چوب را باید یکی 
ازمهمتری��ن و در دس��ترس ترین موادی 
دانس��ت ک��ه از قدیمی ترین ای��ام مورد 
توجه بشر بوده و اقوام مختلف با توجه به 
دانایی و توانایی خود توانس��ته اند جهت 
رفع نیازمندی های خ��ود در طول تاریخ 
از آن اس��تفاده کنند. از این رو ش��یوه کار 
اق��وام مختل��ف در دوره مختل��ف روی 
چوب، نشانی از اندیش��مندی و درایت 
آنان به شمار می آید. طبیعی است که بشر 
جهت استفاده از چوب و به کارگیری آن 
به صورت ملزومات ابتدایی تا رسیدن به 
جایگاه ام��روزی راهی طوالنی و پر فراز 
و نشیبی را طی کرده تا بتوا ند پاسخگوی  
نیازهای زیس��ت محیطی خ��ود در طول 
تاریخ باش��د. مصریان باس��تان را باید از 
اولین اقوامی دانست که 3000 سال قبل 
از میالد مسیح به نحو شایسته ای از چوب 
استفاده می کردند، تا جایی که استادکاران  

هنرمند مصر باس��تان با ساخت زیباترین 
مبلمان برای قصر پادش��اهان که آمیزه ای 
از ذوق، هن��ر و دق��ت آن��ان ب��ود، آثار 
ارزشمندی از خود باقی گذاشتند. دراین 
دوره، سازندگان بیشترین اهتمام خود را 
در طراحی و ساخت  تختخواب وکاناپه 
می گذاش��تند ک��ه اله��ام گرفت��ه از اندام 
حیواناتی نظیر ش��یر و پلنگ و غیره بود، 
صندلی های زیبایی که نشیمنگاه آن ها از 
طناب  بافته شده و روی آن یک تشکچه 
قابل تعویض داشت. صندلی دسته دار را 
ک��ه در ادوار بعدی توس��عه فراوانی پیدا 
کرد، به احتمال زیاد باید از دیرپای ترین 
کمک مصریان به صنعت مبلمان دانست. 
اساسا در آن زمان مالکیت مبلمان با توجه  
به شیوه طراحی و نحوه ساخت به عنوان 
مشخصه طبقه اجتماعی  خاصی به شمار 
می آمد. ه��ر چند در اینجا قصد بررس��ی 
س��بک های مبلمان دردوره های مختلف 

را نداریم و فق��ط می خواهی��م تاثیر 
ش��رایط محیطی را بر ش��یوه  نشستن 
مشخص کنیم ولی باید مصریان را به 
عنوان پیشگامان صنعت  مبلمان پس 
از دوران استفاده اولیه انسان از چوب 
دانس��ت و کارهای  با ارزش آنان را 
اله��ام بخش تمام ادوار بع��د از آن به 

ش��مار آورد. 
یونانیان پرچم دار هنرهایی مانند 
نمایش، معماری، ادبیات، اس��طوره 
شناسی و ورزش هس��تند و زندگی 
اروپاییان و کال تمدن غربی به طور 
گسترده ای ریش��ه در فرهنگ یونان 

باس��تان دارد، با این وج��ود، در زمینه 
مبلمان خ��ود را وام دار هن��ر و صنعت 
نن��د، زیرا بس��یاری از  مصری��ان می دا
اش��کال مبلم��ان، از جمل��ه تختخواب 
موختن��د.  ز مصری��ان آ ا ا پ��ه ر نا و کا
بی��دن بخش  تختخواب ع��الوه بر خوا
مهم��ی از تزیینات خانه نیز محس��وب 
می گردی��د. هنگام غذا خ��وردن مردان 
ن��ان روی صندل��ی  روی تخ��ت و ز
ن��ی  نا یو ن  ا صنعتگ��ر می نشس��تند. 
طی��ف گس��ترده ای از مبلم��ان جه��ت 
نشس��تن تولید کردن��د و ب��ا هنرمندی 
از چوب ه��ای زیبا، نق��ره، طال، عاج و 
سنگ های قیمتی بصورت معرق مبلمان 
را تزیی��ن می کردند. یونانی��ان بیش از 
مصری��ان از می��ز اس��تفاده می کردند و 
میز آنان سه پایه داش��ت، که انتهای هر 
پایه به اش��کال پنجه حیوانات مانند سم 
آهویی، پنجه شیری و پنجه گرگی ختم 
می گردید. رومیان بس��یاری از اش��کال 
مبلم��ان را از یونانی��ان آموختن��د و به 

آنها ی��ک ماهیت ب��ارز » رومی« دادند، 
بدین صورت ک��ه مبلم��ان را بزرگ تر 
وس��نگین تر س��اختند و از برن��ز و نقره 
بیش��تری اس��تفاده می کردن��د. میزهای 
ساخت رومیان برخالف یونانیان چهار 
پایه داش��ت که با میله های ضربدری به 
هم متصل می شدند. درواقع میزهایی را 
که توسط رومیان طراحی و ساخته شد، 
باید ره آورد رومیان درتاریخ به حساب 
آورد. سطح این میزها که از یک صفحه 
بزرگ و مسطح از چوب یا مرمر ساخته 
می شد، توس��ط هنرمندان به ظرافت و 
اس��تادی، با نقوش��ی از حیوانات، گل، 
بوته، میوه  و خوش��ه انگور کنده کاری 

وآراس��ته می گردید.
درشرق نیز هندوستان، ژاپن و به ویژه 
چین را باید از پیش��گامان صنعت مبلمان 
به ش��مار آورد که با ارزش ترین مبلمان 
ش��رقی را تولید کردن��د. اولی��ن مبلمان 

شرقی با کیفیت بس��یار باال حدود 2000 
س��ال قبل از میالد در چین س��اخته شد. 
چین یکی از چهار کشور متمدن جهان به 
حساب می آید و در تاریخ پنج هزار ساله 
این کشور، مبلمان کالس��یک چینی یک 
گنجینه مبلمان متعلق ب��ه زمان حکومت 
دوسلسله Qing وMing   است که در 
زمان هر دو حکومت زمین��ه فرهنگی به 

اوج رس��یده بود.
بی ش��ک پیدایش و خاس��تگاه مبلمان 
را بای��د خاورمیانه غربی، ش��مال آفریقا 
و ح��وزه دریایی مدیترانه دانس��ت. ولی 
تجل��ی وش��کوه آن را در ادوار بع��دی 
باید به دیگ��ر کش��ورهای اروپایی نظیر 
انگلس��تان، فرانس��ه و به خصوص ایتالیا 
نس��بت داد. آمریکاییان نیز دراین تعالی 
نقش چش��مگیری دادن��د و چینی ها نیز 
در ش��رق آن را باش��کوه و جالل هرچه 
تمام ت��ر ب��ه اوج رس��اندند. آن چ��ه از 
مبلمان دوره مصر، یونان و روم باس��تان 
برمی آید، این است که مبلمان اعم از میز، 

صندلی، تختخواب و غیره تنها وس��ایل 
مورد استفاده واس��باب تفاخر پادشاهان، 
اشراف، نجیب زادگان و فئودا  ل ها در این 
جوامع نبوده، بلکه ضرورت��ی قابل اعتنا 
و ملزومات��ی برای گ��ذران زندگی مردم 
عادی در این نواحی به ش��مار می آمده، 
دربین همه اقش��ار جامعه متداول بوده و 
افراد با توجه به بضاعت خود کم و بیش 
از آن استفاده می کردند. در واقع استفاده 
از مبلمان بخشی از ضروت های فرهنگی 
آنان در زندگی به شمار می رفت. فرهنگی 
که نشات گرفته از ش��رایط آب و هوایی 
س��رد و مرطوب حاک��م بر ای��ن مناطق 
بوده است، موجب ش��کل گیری مبلمان 
اولیه برای حفاظ��ت و حمایت جان آنان 
درمقابل رطوبت، سرما و یخبندان زمین 
در نواحی س��رد و باران خیز شده است. 
در این رهگذر مردمان اروپای ش��مالی، 
مرکزی و حواش��ی دری��ای مدیترانه بی 
نصیب از این مسئله نبوده اند و وجود 
س��رما و رطوبت س��المت مردم این 
دیار را س��خت به مخاطره می انداخت 
و یخبن��دان و نمناکی زمین مش��کلی 
اساسی برای خورد و خواب و نشست 
و برخاس��ت آنان محس��وب می شد. 
بهتری��ن را ب��رای رهای��ی و مقابله با 
رطوبت، ایجاد فاصله و دوری جستن 
از زمین ب��ا به کارگیری  و اس��تفاده از 
کنده و تن��ه درخت��ان به عن��وان میز، 
صندلی، تختخواب به صورت بسیار 
ابتدایی بود تا با این وس��ایل اقدام به 

حفظ س��المت خود کنند. 
هرچند مبلمان اولیه برای رفع نیازهای 
اساس��ی آدم مانند خوابیدن، نشستن و یا 
برای نگهداری و محافظت اش��یا ش��کل 
گرفت، ولی این خود شروع و سرآغازی 
برای پیدایش مبلمان بود. رفته رفته مردم 
مبلمان را هم برای رفع نیازهای فردی و 
هم برای جنبه های دکوری مورد استفاده 
قرار دادند. اولین مردمی که مبلمان خود 
را نقاشی و تزیین کردند، چینی ها بودند 
و پس از آن مصریان، یونانی ها و رومیان 
به ای��ن کار مب��ادرت کردند. آنها س��عی 
کردند با کنده کاری و نقاشی روی مبلمان 
فرهن��گ خودرا ب��ه تصویر بکش��ند. در 
سالیان بعد هنرمندان اروپایی به اندازه ای 
مصنوعات چوبی را ب��ا گل وبوته درهم 
آمیختن��د و ش��اهکارهایی آفریدند که به 
نام مبلم��ان عهد رمانتیک ی��ا دوره ملکه 

ویکتوریا مش��هور گردید.
ش��یوه اولیه زندگی انسان با چوب، 
هزاران سال قبل از دوره درخشان مصر 
باستان ادامه داشته و راه تکامل پیموده 

تفاهم تمدن ها
نگاهی به پیدایش مبل و مبل نشینی در تاریخ

بی ش��ک پیدایش و خاس��تگاه مبلمان را باید 
خاورمیانه غربی، ش��مال آفریقا و حوزه دریایی 
مدیترانه دانس��ت. ولی تجلی وش��کوه آن را در 
ادوار بعدی باید به دیگر کشورهای اروپایی نظیر 
انگلستان، فرانسه و به خصوص ایتالیا نسبت داد. 
آمریکاییان نیز دراین تعالی نقش چشمگیری دادند 
و چینی ها نیز در شرق آن را باشکوه و جالل هرچه 

تمام تر به اوج رساندند.

  دکتر ابراهیم آقا رفیعی*
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اس��ت و این��ک از آن دوران اثری باقی 
نمانده اس��ت. ول��ی هنرمن��دان عالقه 
دارند که از چوب تن��ه درختان با همان 
س��بک و س��یاق پیش��ینیان وس��ایلی را 
بس��ازند.مبلمان اولیه حجیم، س��نگین، 
زمخت و ام��کان جابه جای��ی آن کاری 
مشکل بود. به همین دلیل اقوام و قبایل 
مختلف که از طریق کشاورزی روزگار 
می گذرانیدند، درمواقع ضروری جهت 
جابه جای��ی،  کوچ و حمله س��ایر قبایل 
نمی توانستند وسایل و سازه های چوبی 
را با خود ب��ه همراه ببرن��د. درکوچ به 
ییالق و قش��الق و دیگر نق��ل مکان ها، 
وس��ایل چوبی ج��زو اثاثی��ه ماندگار و 
ثابت خان��واده در یک مکان مش��خص 
ب��ود و قرن ها انس��ان این گون��ه عصر 
کش��اورزی را س��پری ک��رد. در قرون 
وس��طی، زمی��ن داران و کش��یش ها به 
ط��ور مکرر س��فر می کردن��د و معموال 
وسایل چوبی و س��ایر مایملک خود را 
نیز جابه جا می کردند. ب��ا این که قرون 
وسطی را باید دوره انحطاط درساخت 
و ساز وس��ایل مبلمان به ش��مار آورد، 
ولی صنعتگران این دوره کوش��یدند تا 
سازه های چوبی قابل مونتاژی را طراحی 
کنند که حمل و نقل آن آس��ان باشد. در 
ای��ن دوره از ی��ک صن��دوق ب��ه عنوان 
صندل��ی، میز و ی��ا تختخواب اس��تفاده 
می شد و درسال های بعد ) 1200-1299 
 )Gothic ( که سبک گوتیک ) میالدی
با س��ادگی خود سراس��ر اروپای شمالی 
وایتالیا راتسخیر کرده بود، ساخت اثاثیه 
سبک، تاش��و و قابل حمل بس��یار مورد 

توج��ه ق��رار گرف��ت.
 ،)Renaissance( در دوره رنسانس
)1599-1300 می��الدی(، تجدی��د نظر 
کلی در ساخت و ساز وس��ایل چوبی و 
بازگش��ت به س��بک های یونانی و رومی 
در تمام��ی کش��ورهای اروپایی صورت 
گرفت، به طوری که دوره رنسانس را، که 
مبلمانی زیبا، جذاب و چشمگیر داشت، 

بای��د عه��د مبلم��ان      نامی��د . 
انقالب صنعت��ی در اروپا موجب ش��د 
ساخت وس��از ابزار دس��تی در زمینه های 
مختلف با تحولی چشمگیر روبه رو شود. 
اختراع ماش��ین اره ن��واری )س��ال 1880 
می��الدی( درانگلس��تان را باید س��رآغاز 
تحوالت اساسی دردنیای چوب نام برد. زیرا 
از این زمان به بعد بود که س��یمای ساخت 
و ساز مصنوعات چوبی حالت صنعتی به 
خود گرفت  و شیوه ساخت وسایل چوبی 
از حالت حجیم و س��نگین جای خود را به 
وسایل سبک تر، با قابلیت جابه جایی بیشتر 

1 تا15 جوالی 
آرامش  بازار الوار در آفریقای غربی

طی هفته های پیش از ماه جوالی)10 تیر 
تا 9 مرداد( س��ال جاری، تقاضای خریداران 
آس��یایی به اندازه کافی مناسب  بوده است تا 
صادرکنندگان فعال ُکنده همچنان مش��غول 
باشند و قیمت ها ثابت بمانند. برازاویل پایتخت 
کشور کنگو صادرات محدود ُکنده خود طی 
دو ماه گذش��ته را ادامه داد و در دو هفته اول 
جوالی، پس از آغازی آهسته، تعداد اندکی از 
صادرکنندگان به طور فعال وارد بازار شدند. خرید 
اروپاییان طی این مدت شدت نیافت، هرچند که 
پرتغال حجم اندکی ُکنده فروخت. واردکنندگان 
فرانسه نیز اگرچه ذخایرخود را به میزان مناسبی 
انباشته کردند، در عین حال، چند قرارداد برای 
گونه هایی که کم داشتند، منعقد کردند. صنعت 
ساختمان سازی در جریان رکود به سختی آسیب 
دیده است و تعداد  فرصت های شغلی از بین رفته 
در این بخش بیش از انتظار است. صادرکنندگان 
ُکنده منتظرند تا در س��ومین فصل سال روی 
خریداران آسیایی اتکا کرده و کاال های خود را به 
چین انتقال دهند. بازار الوار برش خورده نیز خیلی 
آرام است، به گونه ای که اروپاییان همچنان خارج 
از این بازار هستند. اگرچه گزارش ها از کاهش 
ذخیره انبار ها در بریتانی��ا حکایت می کنند، 
تقاضای بس��یار اندک برای چوب س��ختِ  
استوایی ، خریداران را برای اندیشیدن درباره 

خرید های تازه بی اراده کرده است.
 کشور گیانا

 ثبات قیمت ها برای درخت سبزدل
قیمت های ُکنده سبزدل تقریبا طی دو هفته 
گذشته ثابت بوده اس��ت، در حالی که افزایش 
قیمت های درخت ارغوان دل به طور میانگین تا 
20 درصد هم برای کیفیت استاندارد و هم برای 
کیفیت کارخانه چوب بری ادامه یافت. در همین 
حال، افزایش اندکی در قیمت صادراتی کنده 
درخت مورا از 90 به 110 دالر آمریکا را شاهد 
بوده ایم. قیمت کنده های بدون پوست به نسبت 
ثابت بوده اند و افزایش قیمت تخته چندال نیز طی 

دو هفته گذشته ادامه داشته است.
16 تا 31 جوالی 

 تغییرات اندک قیمت ُکنده
در آفریقای مرکزی و غربی

در پی تقاضای آسیایی ها و ثبات قیمت ها، 
از ابتدای این ماه، تغییرات اندکی در شرایط 
بازار ایجاد شده است.  قیمت کنده برخی از 
گونه ها به دلیل رقابت برای خرید از س��وی 
کشورهای چین، هند و ویتنام افزایش یافته 
اس��ت. کنده ه��ای اوکان و پ��ادوک دوباره 

قیمت های متوسطی را به نمایش گذاشتند. 
خریداران هلندی تقاضا برای کنده آذوبه را 
رونق بخش��یدند و بریتانیایی ها تقاضا برای 
الوارهای برش خورده آذوبه را تقویت کردند. 
در مجموع ، ب��ازار اروپا با تقاضای بس��یار 
اندک خود برای کنده و ال��وار برش خورده 
گونه های مختلف، خیلی آرام بوده است. در 
این میان، طی دو ماه گذش��ته ایتالیا نسبت به 
سایر کشور های اروپایی در این بازار به طور 
متداوم  تری حضور داشته  و در پی خرید  اوکومه 
خشک و برش خورده و همچنین ایروکو  برش 
خورده بوده است. آن سوتر، در گابن، کشوری که 
برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می شود، 
صنعت الوار  به دقت فرایند انتخابات را زیر نظر 
گرفته است. چرا که معموال رییس جمهور کسی 
است که فرایندهای صنعت چوب و سایر صنایع 
را اولویت گذاری می کند. کامرون نیز در سال 
آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزارخواهد 
کرد. قیمت انواع الوار در کشور مالی همچنان 
در حالت رک��ود قرار دارد. ه��ر چند که فصل 
تعمیرات و ساخت و س��از بهاری در نیمکره 
شمالی فرارسیده است، اما بسیاری از تولیدات 
کارخانه ای کشور مالی هنوز منتظر دریافت 
س��فارش هس��تند. برخی کارخانه های این 
کشور اعالم کرده اند که طی چهار ماه گذشته 

هیچ گونه سفارشی دریافت نکرده اند.
انتظار ثبات قیمت ها در اندونزی

 انتظار نمی رفت که بمب گ��ذاری در دو 
هتل پنج ستاره در جاکارتا در اوایل جوالی 
قیمت های تولیدات الوار را تا این حد کاهش 
دهد. اگرچه قیمت سهام و پول رایج اندونزی 
در پی این تراژدی ها کاهش یافت، اما انتظار 
می رفت تا قیمت الوار ثابت بماند. اما در حال 
حاضر، تمام خریداران از این کش��ور فاصله 
گرفته اند. در عین حالی که قیمت الوار اندونزی 
در س��طح پایینی قرار دارد،  تولیدات مشتق 
از الوار می باید در جایگاه مناس��بی در بازار 
بین المللی بماند. با وجود این، به نظر می رسد 
که خریداران تا فصل چهارم سال2009 دوباره 

به بازار اندونزی بازگردند.
 افزایش قیمت کنده های

گونه های معمولی در برزیل
قیمت های کنده سبزدل، ارغوان دل و مورا 
در اندازه های اس��تاندارد، متوسط و کوچک، 
طی دو هفته اول جوالی به نسبت دو هفته دوم 
این ماه به می��زان 5 دالر آمریکا  افزایش یافت. 
میانگین قیمت ها برای سبزدل بدون پوست برش 
خورده )785 تا 812( مطلوب بودند، در حالی که 
قیمت های تکه برش خورده دارای پوست طی 

مدت مشابه در مقایسه با دو هفته پیش از آن ) 16 
تا 30 جوالی( کاهش داشتند. همچنین در این 
دوره مشخص شد که قیمت چوب های تکه شده 

و گرد نیز دارای قیمت ثابتی بوده اند.
1 تا 15 آگوست

ثبات قیمت ها در آفریقای مرکزی و غربی
از آخر جوالی تا نیمه آگوست قیمت ها 
تغییری نکرد. خرید و فروش مستمر با چین، 
ویتنام و هند موجب شد تا قیمت  محصوالت 
و حجم معامالت ثابت بماند. روندی مشابه 
رون��د  دو ماه پی��ش. تجارت ب��ا خریداران 
اروپایی همچنان بسیار آهسته است و به نظر 
می رسد نه صادر کنندگان و نه وارد کنندگان 
قرار نیست افزایش پایداری در تجارت با اروپا 
در کوتاه مدت و میان مدت انجام بدهند. برای 
اغلب گونه ها ، متوسط ترین قیمت ها گزارش 
شده اند و گفته می شود که تقاضا برای کنده 

اوکومه به طور ویژه باال رفته است.
 به کارگیری سن گون

به جای مواد خام جنگلی در هند 
به گزارش روزنامه جاکارتا پست، تولیدات 
الوار  کارخانه ای در جاوا به شدت به سمت 
سن گون به عنوان جایگزینی برای مواد خام 
متمایل شده است. در نتیجه قیمت این گونه 
طی چهار سال گذش��ته،  چهاربرابر شده و  
هر متر مکع��ب آن به 800 ه��زار روپیه )79 
دالر آمریکا( افزایش یافته اس��ت. بس��یاری 
از کارخانجات چوب س��ن گون را ترجیح 
می دهند، چرا که به شدت نسبت به شرایط 
خشک انعطاف پذیر است و در دوره 5 تا 10 
سال پرورش می یابد. ویژگی های ظاهری این 
چوب نیز نیازهای کارخانجات را برای تولید 
الوارهای گوناگون فراهم می آورد. قیمت سن 
گون با کیفیت تا یک میلیون روپیه در هر متر 
مکعب تخمین زده می شود. در همین حال، 
برخی کارخانجات گونه های کمتر استفاده 
شده مانند چوب درخت نارگیل و نخل را نیز 

به جای مواد خام خریداری می کنند.
 قیمت گذاری بیشتر

گونه های معمولی کنده در  گیانا
قیمت کنده  س��بزدل  بیشتر افزایش یافته 
است ، در حالی که قیمت کنده مورا طی دو 
هفته دوم اوت در مقایسه با دو هفته اول این ماه 
ثابت ماند. قیمت  چوب برش خورده  بدون 
پوس��ت ارغوان دل)812/649( روند مثبتی 
داشت، در حالی که س��بزدل دارای پوست 
ب��رش خ��ورده)1165/806( و ارغوان دل 
)1126/806( افزایش معنی داری را در دوره 

مشابه به نمایش گذاشتند. 

داد. میز و صندلی و تختخواب های تاش��و 
کم حجم، س��بک و قابل مونت��اژ را باید از 

دستاوردهای این دوره نامید.
پیشینه مبل نشینی درایران 

از تاریخ دقیق مبل نش��ینی در ایران 
اطالع درستی در دست نیست. احتمال 
می رود نشس��تن روی مبل یا مبل نشینی 
در ای��ران توس��ط دانش آموختگانی که 
درعهد قاجار و اوای��ل دوره پهلوی که 
در خارج کش��ور تحصیل ک��رده بودند 
و همچنین س��فرای کش��ورهایی که در 
ای��ران زندگ��ی می کردند، آغاز ش��د و 
س��پس به عنوان ی��ک پدی��ده جدید و 
مدرن رسم گردید. درگذشته مبل نشینی 
به این ش��کل امروزی نب��وده و از مبل 
برای نشستن اس��تفاده نمی کردند، زیرا 
درمقاب��ل مبل و مب��ل نش��ینی غربیان که 
پدی��ده ای ب��رای جلوگیری از س��رما و 
رطوب��ت درمناطق مرطوب و س��رد کره 
زمین محسوب می ش��د، مردم در مناطق 
خش��ک کره زمی��ن مانند ای��ران و دیگر 
کش��ورهای همجوار زندگ��ی را به گونه 
دیگری می گذراندند و برای آن ها خشکی 
زمین بستر و جایگاه مناسبی برای خورد 
و خواب و نشس��تن و برخاستن جهت 
انجام ام��ور زندگی به حس��اب می آمد 
و فقط پادش��اهان  و امی��ران و بزرگان 
برتخت و واعظی��ن  وروحانیون برمنبر 
می نشس��تند. مردم بر زمین می نشستند 
و زیراندازش��ان بوری��ا و یا منس��وجی 
از فراورده ه��ای کش��اورزی ی��ا دامی 
بود و این ش��رایط منجر ش��د که دراین 
قس��مت از کره خاک��ی صنعت فرش و 
فرش بافی پدید آید و به تعالی برس��د. 
ای��ن صنع��ت توانس��ت درمقابل غول 
صنعت مبلمان غرب خودی نشان دهد 
وچش��م جهانیان را به خود خیره سازد. 
شاهکارهای بی نظیری که حاصل ذوق و 
سلیقه هنرمندان این مرز وبوم است و در 
این پیچ و تاب ها، طرح های س��حر آمیز 
و رنگ های جادویی که نشانی از عشق 
وایمان و معرفت اس��ت، وجود داشت. 
امروزه کمتر خانه غربی است که مزین 
به تکه ای از فرش ش��رقی نباشد وکمتر 
خانه مدرن ش��رقی اس��ت که از آرایه 
مبلم��ان غرب��ی بی نصیب باش��د. اینک 
درتفاهم تمدن های شرق و غرب و در 
س��ایه جهانی ش��دن و تلفیق و نزدیکی 
ی��ن دو نم��اد ارزش��مند  فرهنگ ه��ا ا
ش��رق وغ��رب را درکن��ار ه��م زینت 
بخش زندگی مردمان جه��ان می بینیم. 
*دکترای ارگونومی در مبلمان، عضو 

هیات علمی دانش��گاه تهران

گزارشی از بازارهای بین المللی چوب 
در ماه های جوالی و آگوست

روزی روزگاری  مترجم: مجید اعزازیبازار
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  براي اولین سوال مي خواهم به سراغ 
طراحي مبلمان هاي تولی��د چوب و فرم 
بروم، رنگ هاي قرمز، بنفش و سبز خاص 
در طراحي شما جلوه خاصي دارد، این 

نگاه از کجا آمده؟
ایرانی ها دوست دارند همه چیزشان به 
هم بیاید، مثال رنگ پرده خود  را  نزدیک به 
رنگ فرش یا مبلمان انتخاب می کنند. براي 
همین نیز باید دقت زیادی در انتخاب رنگ 
شود و این امر بسیار مهمی در مبلمان مدرن 
است. استفاده از رنگ در طراحي بسیار مهم 
اس��ت و موفقیت ما نیز همین است. خیلي 
ها از نوع انتخاب رنگ هاي ما تعجب مي 
کنند، اما این مس��ئله باعث شد تا »چوب و 
فرم« در مبلمان مدرن سر زبان ها بیفتد و هر 
سال نیز برنده جایزه اول نمایشگاه ها باشد. 
یک مبل در نهایت وقتی جلوه خاصی پیدا 

می کند که رنگ زیبایی داشته باشد.
  ظاهرا در انتخاب ن��وع رنگ ها نیر 

نوآوري داشته اید؟
من توانستم استفاده از رنگ هاي پولیشي 
را جایگزین الکر بکنم. کار الکر به این معنی 
است که الک بر روی آن خورده باشد. در 
حدود سال هاي 44 و 45 همه کارخانه ها 
و همه جاهایی که کار مبلمان داش��تند، از 
الک الکل استفاده می کردند که قابلیت های 
زیادی نیز نداشت، اما من به خودم گفتم تا 
کی باید دنباله رو باشیم و فکر کردم می توان 
کار جدیدی انجام داد. ب��رای همین نیز به 
فکر اس��تفاده از رنگ های سلولزی افتادم 
و اولین کسی بودم که از رنگ های پولیشی 

استفاده کردم. براي این کار هم از الک هایی 
که برای صنایع دیگر می آمد استفاده کردم. 
استفاده از رنگ هاي پولیشي که براق تر و 

زیباتر بودند،خیلی خوش درخشید. 
   اگر بخواهید تصوی��ری از صنعت 
مبلمان کشور بدهید، آن را چگونه معرفی 

می کنید؟
اصوال در ایران تمام مشاغل و تمامی آن 
چه به عنوان صنعت وج��ود دارد، تا چند 
سال پیش به صورت س��نتی اداره می شد. 
به این شکل که وقتی فردی بضاعت مالی 
نداشت، پس��ر خود را نزد استادکاری می 
برد  که ب��ه عنوان مثال نج��اری یاد بگیرد، 
این پسر نیز شاگردی می کرد و  حال ممکن 
بود، براساس ذوق و سلیقه خود و آن چه در 
زندگی طالب آن بود، به رشد و شکوفایی 
می رسید، یا آن که به همیشه عنوان شاگرد 
باقی می ماند. به همین دلیل صنعت مبلمان 
کشور به صورت علمی و دانشگاهی پیش 

نرفته است.  
در رون��د کار همین نجارها خودش��ان 
برای ساخت و مبل و صندلی، طراحی را یا 
به صورت کپی برداری و یا سفارشاتی که به 
آن ها می دادند، انتخاب کرده و خود کار را 
می ساختند، رنگ می زدند، و خود هم آن 
را تحویل می دادند. درحالی که این کار غلط 
بود. البته باید بگوی��م ما نیز از همین روش 
استفاده می کردیم، ولی روش درستی نبود.

   مبلم��ان مدرن هم به همین ش��کل 
است؟

بای��د اش��اره کن��م ک��ه صنعتگ��ران ما 

در س��اخت و س��از مدرن صاحب سلیقه 
هس��تند، ولی به صورت کل��ی در صنعت 
صاحب سبک نیس��تیم. در حقیقت ساالنه 
در نمایشگاه ها شرکت کرده و براساس آن 
طرح ها را کپی ب��رداری می کنیم. علت آن 
هم این است که دانش��گاه هایمان آن گونه 
که باید، ب��ه این مبح��ث نپرداخته اند. البته 
به تازگی می توان گفت کمی به این مسئله 
توجه بیشتری شده و دانشجوهای دانشگاه 
صنعتی به این رشته عالقه بیشتری نشان می 
دهند. البته آنان هم بیشتر در بازار کار با این 

حرفه بیشتر آشنا می شوند.
   برخی معتقدند وقتی صحبت از کار 
مدرن می شود، یعنی تغییر و برهم زدن آن 
چه که پیش از این بوده و در مقابل برخی 
هم معتقدند بای��د اصالت هنر قبلی حفظ 
ش��ود. این مس��ئله را در طراحی مبلمان 

چگونه می بینید؟ 
بله، یک جاهایی باید رعایت ش��ود. در 
طراحی مدرن می ش��ود ی��ک چیزهایی را 
با هم قاطی ک��رد، مثال ی��ک طرحی از آن 
بردارید و با ط��رح دیگری ترکیب کنید که 
معقول باشد. اما طراحی مدرن باید اصالت 
طرح قبلی را حفظ کند و به جز آن، نکاتی 
به صورت ثابت وج��ود دارد که باید آن ها 
را بدانید. اندازه ها، رعایت فاصله تا زمین و 
طرز قرار گرفتن ارگونومی بدن در طراحی 
این ها چیزهایی اس��ت که بای��د آن ها را 
بدانید. مبل کالسیک سبک و سیاق خود را 
از زمان های دور گرفته، مثل سبک لویی سز 
یا لویی ون که هر یک در یک زمان خاص 

اتفاق افتاده و از گذش��ته به ارث رس��یده 
است. اگر قرار است تغییری در آن بدهیم 
یا بخشی از آن را استفاده کنیم، باید اصالت 
آن حفظ ش��ود. پیش می آید که نجاری که 
هیچ شناختی ندارد و فقط مثال از تاج سبک 
خاصی خوش��ش آمده، آن را روی مبل با 
طراحی و رنگی می گ��ذارد که اصال به آن 

نمی آید.
   مشخصا ما در مبلمان کشور سبک 

ایراني نداریم؟ 
من هنوز ندیدم. حت��ي مدل هایی که از 
تحصیل کرده ه��اي این رش��ته رواج پیدا 
کرده، آن گونه نیس��ت ک��ه بگوییم مبل به 
س��بک  ایرانی اس��ت و ط��راح آن ایرانی 
اس��ت. در ایران، ما فعاالن مبلمان بیشتر به 

کپی برداری می پردازیم. 
  علت این مسئله چیست؟

علتش این است که ما خیلی دیر به فکر 
گس��ترش این صنعت و عل��م به صورت 
دانش های دانش��گاهی و  توسط دانشگاه 
افتاده ایم. با توجه به کارآموزانی که گاه به 
اینجا می آیند، مي بینیم برخي چندان عالقه 
ای ندارند و بیشتر به دنبال نمره هستند. با 
این وجود باز هم مي توان گفت، دانشگاه ها 
چندسالی است که فعال تر شده اند و اگر از 
میان این دانشجویان چندتایي غربال بشوند 
و بیرون بیایند، مهم است. در حقیقت کمی 
از آن حالت س��نتی خارج ش��ده ایم و این 
امیدواری هس��ت که در چند س��ال آینده 

خودمان صاحب سبک و سیاق شویم.
   خریدار ایراني به مبل مدرن گرایش 

بیشتري دارد یا کالسیک؟
به تجربه دی��ده ام که هر چند س��الی 
گرایش مردم ج��ا به جا می ش��ود، یعنی 
چند سالی می روند سراغ کار کالسیک و 
بعد تغییر می کند  و دوباره به سوی مدرن 
روی می آورن��د. دکوراتورهای اروپایی 
نیز مدتي اس��ت ک��ه بیش��تر کارهایی از 
ترکیب مدرن و کالسیک درست می کنند.  
کاره��ای مدرن��ی ک��ه کم��ی گرایش به 
کالس��یک دارد و مدرن- کالسیک گفته 
مي شود. این مسئله نیز به این دلیل است 
که س��لیقه خریداران تغییر می کند. اما به 
طور کلي ج��وان ها بیش��تر مبل مدرن را 
می پس��ندد و مبل مدرن در می��ان آن ها 

بیش��تر مصرف دارد. جوان دوست دارد 
رن��گ ببیند، مدل های جال��ب ببیند، پس 

خود به خ��ود ب��ه م��درن رو م��ی آورد.
همچنین خانه ها این روزها کوچک تر 
ش��ده و مبلمان مدرن نیز طرح ها ي جمع 
و جوری دارد و در عی��ن حال راحت تر 
است. در ارتباط با کار کالسیک هم باید 
بگویم، در ایران چند کارگاه داریم که کار 
کالس��یک را خوب انجام می دهند، بقیه 
اصال خوب نیست و شناخت و سواد الزم 
را برای کار کالس��یک ندارند. پارچه ای 
را اس��تفاده می کنند، یا مدل��ی را طراحی 
می کنند که اصال ربطی به آن مبلمان ندارد 
و یا طرح هایي را با هم قاطی می کنند که 
کسانی که ش��ناخت دارند کلی می توانند 

ای��راد بگیرن��د.
  فکر می کنید این شناخت را چگونه 

می توان به خریدار داد؟
خریدارها دو دسته می شوند؛ یک دسته 
کسانی هستند که نمی دانند چه چیز بخرند 
و می آیند و از دکوراتورها استفاده می کنند، 
بعضی ها هم خودشان از روی سلیقه هایی 
که کمی شناخت و آگاهي همراه آن است، به 
سراغ خرید می روند. اما باز هم این شناخت 
فروشنده اس��ت که می تواند کمک کننده 
باش��د، چون یک فروش��نده یا تولیدکننده 
هر روز با طرح ها و مدل های مختلف س��ر 

و کار دارد.
  فاصله طراحی در ای��ران را با دیگر 

کشورها چقدر مي بینید؟
خیلی زیاد اس��ت، که امیدوارم با وجود 
مدرسه ها و دانشکده های صنعتی بتوانیم 
این فاصله را کم کنیم. ب��ه همان دلیلي که 
صاحب سبک نبودیم، در نتیجه مجبور به 
تقلید و کپی برداری هس��تیم. البته در همه 
کش��ورها نیز این گونه اتفاق ه��ا می افتد و 
عموما صنعت با کپی کاری شروع می شود، 
مانند صنعت مونتاژ ماشین.  هنوز خیلی کار 
داریم تا مدل هایی را ارائه دهیم که صد در 

صد ایرانی باشد.
   در ایران رقاب��ت چقدر در صنعت 

مبلمان اثر گذار بوده است؟ 
 راس��تش من رقاب��ت س��المی در بین 
صنعتگران مبل در ایران نمي بینم. هرکسی 
که تولیدی دارد، به هر ش��کل پنهان کاری 

می کند تا به اصطالح کس��ی س��ر از کار او  
درنیاورد و یا  ابزار آالتش را نشناسد.

متأس��فانه قانون کپی رایت هم در ایران 
نیس��ت. ی��ک تولیدکنن��ده محصول��ی را 
براس��اس چیزهایی که دیده می سازد و یا 
به سلیقه خود و از نظر زیبایي چیزهایی هم 
به آن اضافه می کند، اما مدتي بعد مي بینید 
همان کار را تولید می کنن��د، بعد که پیگیر 
مي ش��وید، مي بینید مبل آن تولید کننده را 
خریده اند و ب��ه کارگاه برده ان��د و آن را از 
هم باز کرده و عین هم��ان را با همان ابعاد 
و اندازه س��اخته اند. اینجاس��ت که دیگر 
نمی توانیم اعتراض کنیم که این همان کپی 

برابر اصل است. 
    مشکالت اصلي صنعت مبلمان در 

ایران را به طور کلي در کجا مي بینید؟
مبل سازی شغلی است که هنر و سلیقه در 
آن دخالت دارد، ولی متاسفانه به دلیل سنتی 
بودن بحث کار و کارگری که در ایران بوده، 
همیشه کسانی که حتی س��وادی هم ندارند، 
بهترین استاد کار می شوند. اگرچه این افراد 
ممکن است کار خود را خوب انجام دهند، 
ولی آن طرف قضیه تراوشی ندارد. بنابراین 
یک مقداری باید دانشکده هاي صنعتی خود 
را بیش��تر فعال کنیم. با ماشین های جدیدی 
که وارد ش��ده و تا پی��ش از آن حتی یکی از 

آن ها نی��ز نبود، امید این وج��ود دارد که 
در این صنعت پیشرفت کرده و خود را 
به کش��ورهای اروپایی و طراحی مدرن 

برسانیم.
مسئوالن هم باید توجه بیشتری به 

صنایع کوچک کنند، زیرا در همه 
دنیا نیز صنایع کوچک است که 

صنایع بزرگ تر را می سازد. 
آنه��ا بای��د تس��هیالت 

بیش��تری ارائه دهند 
و تجدید نظر روی 

قوانین کار را در 
ی  مه ه��ا نا بر

خود ق��رار 
دهند. 

مبل ایران؛ کپي برابر اصل است
گفت و گو با چنگیز نیکبخت، مدیرعامل شرکت »چوب و فرم«

کارگاه کوچک با سقف کوتاه آن پر است از مبل هایی که مدیر 
شرکت »چوب و فرم« آن ها را »سبک مدرن« می نامد. صندلی ها 
و مبل هایی با رنگ های بنفش، قرمز، مش��کی و طرح هایی که 
شاید در کمتر مبل فروشی با آن برخورد کرده باشید. این کارخانه 

حدود 33 سال است که با اسم »چوب و فرم« فعال است.
چنگیز نیکبخت هنرمندی که در دوران جوانی مبلمان کالسیک طراحی 
می کرد، حال با گذشت س��ال ها و موهایی که کامال سفید شده است، 
طراحی و س��اخت مبلمان مدرن را ترجی��ح داده و در این عرصه برای 

خود صاحب سبک ش��ده اس��ت. او می گوید از کودکی به دنبال هنر 
بوده است. موسیقی، نقاشی، آن هم به صورت تذهیب، پتینه، طراحی 
و س��اخت مبلمان همه آن چیزهایی اس��ت که موجب ش��ده وقتی به 
گذش��ته اش نگاه می کند، نه تنها به خود، بلکه به همه بگوید: »من از 

خودم راضی هس��تم.«
از پش��ت میز و گلدان های س��بز کنار آن دور ش��ده و روی مبل ساخت 
خودش رو به روی تنها پنجره چند سانتی و دایره شکل اتاقش می نشیند تا 

از مبل مدرن و صنعت مبلمان کشور بگوید.

  صبا صراف

من رقابت سالمی
در بین صنعتگران مبل در ایران نمي بینم

 هرکسی که تولیدی دارد، به هر شکل 
پنهان کاری می کند
تا به اصطالح کسی سر از کار او  درنیاورد
 و یا  ابزار آالتش را نشناسد.
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دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری ،  دکوراسیون داخلی
سال اول /شماره اول / مهر 1388

  LDF/ULDF 4-صفحات

پس از این که در سالیان قبل صفحات 
 M.D.F )Medium Density
Fiber board ( ب��ه معنای تخت��ه فیبر 
ب��ا وزن مخصوص متوس��ط و پس از آن 
 H .D .F)High Density Fiber
board( ب��ه معن��ای تخته فیب��ر با وزن 
مخصوص باال به صنعت چوب ومبلمان 
وارد ش��دند، با توجه به نیاز صفحات با 
ضخامت باال و وزن سبک به خصوص در 
صنعت س��اختمان های چوبی، صفحات 
 LDF )Low Density Fiber
board( ب��ه معن��ای تخته فیب��ر با وزن 
مخصوص ک��م وارد صنعت ش��دند که 
ع��الوه ب��ر وزن س��بک دارای ضخامت 
باال ب��وده و همچنین بهترین م��واد اولیه 
جهت عایق بندی هستند که در نمایشگاه 
اینت��ر زوم امس��ال تخته ه��ای م��اورای 
س��بک)ULDF )Ultra LDF نی��ز به 

صاحب��ان صنای��ع معرف��ی گردی��د.

5- یراق الیت برد

همان طوری ک��ه  می دانیم، صفحات 
س��بک با ش��بکه کاغ��ذی  هان��ی کامب 
)Light board( چندین س��ال اس��ت 
که مورد مصرف قاب��ل توجهی پیدا کرده 
اس��ت و در نمایش��گاه های بین الملل��ی 
س��ال های اخی��ر رتب��ه نخس��ت توجه 
صاحبان صنای��ع چوب دنی��ا را به خود 
اختصاص داده اس��ت، طبیعی اس��ت که 

نما  یشگاه Furnitureمبلمان 

 CORULAN روکش

ز ش��رکت      محص��ول جدی��دی ا
 Bausch ( م��ن  با اوش لین��ه 
Linnemann ( کش��ور آلم��ان که در 
جای خود ب��ه نظرم انق��الب بزرگی در 
صنایع روکش س��ازی است. این روکش 
از خانواده روکش های طرحدار کاغذی 

 Decorative Finish foils(و ) (
Paper( اس��ت. 

با ای��ن تفاوت ک��ه س��طح روی این 
روکش با الیه ای از کرم پوشش داده شده 
است، به همین دلیل به نام روکش کرم دار 
)CORUM LAMINATE(ب��ا نام 
تجاری CORULAN نامیده می شود .

از مش��خصه ب��ارز و قاب��ل توجه این 
روکش مقاومت در برابر خش پذیری آن 
است. معموال مقاومت این نوع روکش ها 
توس��ط  آزمایش��ی به نام پ��رگار انجام 
می ش��ود که میزان خش وس��ایش ایجاد 
شده توسط یک نوع پرگار خاص بر روی 
س��طح روکش را اندازه گیری می کند. در 
مقایس��ه با دیگ��ر روکش ه��ای کاغذی، 
جالب اس��ت ک��ه بدانی��م، روکش های 
معمولی که در کشور ما معروف به لترون 

است، مقاومتش نس��بت به این آزمایش 
زی��ر 10 و کاغ��ذ مالمینه ک��ه روی اکثر 
س��طوح نئوپان و M.D.F است، عددی 
ح��دود 70 را دارا هس��تند، ولی روکش 
کرم دار جدی��د مقاومتی ح��دود 2500 
دارد. به  همین دلیل برای انواع کف پوش 
که باالترین مقاومت خش پذیری را نیاز 
دارد، اس��تفاده می گردد.)کف کل غرفه 
لینه من تماما با این روکش پوش��ش شده 
بود( از محاس��ن دیگر این روکش نحوه 
پرس کردن آن ب��وده که چون به صورت 
رول است، می توان با انواع پرس غلتکی  
مس��طح گرم با س��طح تفلون آن  را پرس 
کرد و همچ��ون مالمینه، نیاز به خطوط و 

پرس ه��ای خ��اص ن��دارد.
نکته قابل توج��ه دیگر آنک��ه، قیمت 
هر مت��ر مربع روک��ش فوق ی��ک یورو 

ز برگ��زاری نمایش��گاه  50 س��ال ا
interzum آلم��ان می گ��ذرد، ش��هر 
زیبای کلن در غرب کش��ور آلمان شاهد 
روی��دادی بزرگ در صنع��ت چوب دنیا 
ب��ود، 13 الی  16 م��اه  می  س��ال 2009 
میالدی مصادف با 23 الی 26 اردیبهشت 
ماه 1388، ب��ه م��دت 4 روز پنجاهمین 
نمایش��گاه م��واد اولی��ه، ی��راق آالت و 
تجهیزات جانبی در هفت سالن نمایشگاه 

ش��هر کلن برگزار گردید.
س��الن 4 ای��ن کنفران��س مرب��وط به 
غرف��ه طراح��ان و دکوراتورهای داخلی 
و ش��رکت های ن��رم اف��زاری مرتب��ط با 

صنای��ع چ��وب، دکوراس��یون و مبلمان 
بود و س��الن 5)طبقه اول(به م��واد اولیه 
طبیعی ش��امل : چوب، روک��ش، پارکت 
و کف پوش ه��ای چوب��ی اختص��اص 
داشت. طبقه دوم س��الن نیز از سالن های 
برگزاری نمایش��گاه بود و در سالن 6 به 
انواع روکش های مصنوعی ش��امل کاغذ 
دکور، روکش مالمینه، روکش آکلیریک، 
پانل ه��ای س��اندویچی، کامپوزیت های 
چوب پالستیک، چوب س��یمان و غیره، 
انواع نوار لبه، چس��ب های مورد مصرف 
صنعت، صفحات    بر جس��ته )پرسی( و 
رنگ پرداخته شده بود. سالن های7و8 به 

یراق آالت) قفل،لوال،دستگیره و قطعات 
الحاقی و تکمیلی(، سالن های 9و طبقه 
اول س��الن 10 ب��ه انواع ماش��ین آالت 
تولید ف��وم، اس��فنج، دوخ��ت و دوز، 
پارچ��ه، شیش��ه و تجهی��زات جانبی و 
طبقه دوم س��الن10 نیز به انواع تشک، 

فوم و اس��فنج پرداخته ش��ده اس��ت.
ای��ن نمایش��گاه مح��ل مناس��بی برای 
ش��رکت های تولیدکنن��ده صنایع چوب و 
مبلمان است  تا تازه ترین محصوالت خود 
را برای جهانیان به نمایش بگذارند. در این 
گزارش به برخی از تولیدات جدید در این 

نمایشگاه پرداخته می شود.

اس��ت ک��ه در مقایس��ه ب��ا روکش هایی 
چون P.V.C  ضد خ��ش حداقل نصف 
قیمت اس��ت. روکش های فوق هنوز در 
تکنولوژی های��ی چون ممب��ران، وکیوم، 

Wrapping قابل اس��تفاده نیس��ت.

 نوارهای P.V.C جدید

همان ط��ور ک��ه می دانی��م، نوارهای 
P.V.C رای��ج درکش��ورمان عمدت��ا با 
ضخامت 2 میلی متر اس��تفاده می ش��وند.  
ای��ن نوارها فق��ط قابلیت چس��باندن بر 
لبه های صاف90 درجه را دارا هس��تند و 
لبه های ابزار خورده فق��ط با نوارهایی با 
ضخامت پایی��ن مانند 0/4 ضخامت قابل 
پوشش است. در نمایشگاه امسال شرکت 
 P.V.C آلمان نوار )Döllken(دولکن
با ضخامت ه��ای 2و 3 میلی مت��ری را به 
بازار ارائه کرده که از پش��ت حاوی شیار 
هستند و قابلیت انعطاف و خم پذیری در 

لبه ه��ای اب��زار خ��ورده را دارد.
ش��رکت  تولی��دات  دیگ��ر  ز  ا
"Döllken  عالوه بر نوارهای شیش��ه ای
 )glass effect(، نوارهایی با طرح های 
فانتزی و س��طح برجسته هس��تند که در 

بازار ایران به ندرت دیده می ش��وند .

صفحات برجسته
 )CSD)  Creative Surface Design 

این نوع صفحات با سطوحی برجسته 
در طرح های بسیار زیبا در انواع مختلف، 
بدون روک��ش )رنگ ش��ده(، با روکش 
P.V.C و ب��ا روکش طبیعی با س��رعتی 
مثال زدن��ی ج��ای خ��ود را در صنعت 
باز ک��رده و ب��ا بهره گی��ری ازتکنولوژی  
Embussing Flat محصول جدیدی را 
جهت بهره گیری طراحان و تولید کنندگان 
ارائه کرده اس��ت. برای برجسته س��ازی 
س��طوح ورق ه��ای ف��وق از دو تکنیک  
فرز کاری توس��ط CNC و مقعر سازی 
توسط صفحات پرس هیدرولیک استفاده 
می شود که پس از آن مجددا توسط پرس 
و قالب مخصوص، س��طح روکش شده 

برجس��ته س��ازی  می ش��ود.

در ه��ر س��ال ماش��ین آالت و تجهیزات 
جانبی جدی��دی جهت اس��تفاده بهینه از 
این تکنول��وژی معرفی می گ��ردد. یکی 
از مش��کالت اس��تفاده از این صفحات، 
یراق و اتصاالت آن بود که به دلیل وجود 
فضاه��ای خال��ی داخل صفح��ه به طور 
معم��ول ی��راق االت روتین ب��ازار قابل 
 Hettich اس��تفاده نبودند، ولی شرکت
آلمان فض��ای قابل مالحظ��ه ای از غرفه 
خود را به یراق آالت جدید مورد مصرف 
در صنایع الیت ب��رد اختصاص داده بود. 
در تصاویر کامال مشخص است که رول 
پالک های مخصوص دوج��داره پس از 
قرار گرفتن در س��وراخ م��ورد نظر، پس 
از آخرین ضربه چکش ج��داره اولیه آن 
گشوده شده و چس��ب مخصوصی را از 
خود خارج می کند تا به جداره های باال و 
پایین و اجزای جانبی خود بچسبد و مقر 

مناس��بی برای پیچ ها ایجاد کند.

تکنولوژی های جدی�د دیگر به روایت 
تصویر از نمایشگاه اینتر زوم

- صفحات با ضخامت کم با پوشش��ی 
از بتون به صورت س��اده یا بر جس��ته.

-آشپزخانه هوشمند جهت سال2015 
با قابلیت اتصال به اینترنت جهت گرفتن 
دس��تور پخت غذاهای س��نتی دنی��ا و با 
اجاق گاز شعله متحرک در نقاط مختلف 
محدوده اجاق، ش��یرآالت هوش��مند و 

غی��ره   .

*کارش��ناس ارش��د رش��ته صنایع 
چوب و کاغذ، گرایش فرآورده ه��ای 
مرکب و چند س��ازه چوبی

نمایشگاه مواد اولیه صنایع چوب ومبلمان
Interzum 2009 )کلن- آلمان(

  داود ربیع*
 DAVOODRABIE@gmail.com        
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بدون مقدمه به اصل مطلب بپردازیم. در 
اینجا آن چه را که  فکر می  کنم بهتر اس��ت 
همین حاال برای رونق کس��ب و کار بیشتر 

انجام بدهید، ارائه می  کنم.
نسبت نهایی خود را افزایش دهید

اولین کاری که باید برای افزایش میزان 
ف��روش خود انج��ام دهید، این اس��ت که 
مشتریان بیشتری جذب کنید؛ مشتریانی که 
به بازارها سر می  زنند اما چیزی نمی خرند. 
ش��ما باید این افراد را برای بازگش��ت به 
فروشگاه در آینده جذب کنید. به طور کلی 
نسبت نهایی حدود 20 تا 22 درصد  گزارش 
شده اس��ت و این بدین معناست که تقریبا 
80 درصد کل مراجعه مشتریان به فروشگاه 
منجر به فروش نمی  ش��ود. مدارک نش��ان 
می  دهند که میانگین نس��بت نهایی فروش 
)برای خرده فروش��ان حرف��ه ای( که یک 
پروژه خرید مبلمان برای مراجعه کنندگانی 
که بار اول به فروش��گاه می  آیند مشخص 
شده، حدود 10 درصد است. بهترین نسبت 
نهایی ش��ما حدود 15 درصد و بدترین آن 
نزدیک 5 درص��د خواهد ب��ود. بنابراین، 
میانگین تقریبا 10 درصد است. تحقیقات 
صورت گرفته همچنین حاکی از آن است 
که نسبت نهایی برای مراجعه کنندگانی که 
بار دوم به فروشگاه می  آیند، در یک پروژه 
تحقیقی یکسان، تقریبا 70 درصد است. به 
همین ترتیب بیش��ترین نسبت نهایی 90 و 
کمترین آن 50 درصد ) ی��ا در این حدود( 
خواهد بود. بنابراین اگر 100 مراجعه کننده 
 داشته باشید که 85 نفر از آنها جدید باشند

) در این پروژه برای اولین بار مراجعه کرده 
باشند(، ش��ما به عدد 8.5 مورد فروش به 
آنان نزدیک خواهید ش��د. در صورتی که 
15 نفر از آن��ان دوباره مراجع��ه کنند) در 
یک پروژه یکس��ان(، ش��ما به عدد 10.5 
مورد فروش به آنان از مجموع 19 مورد 
ف��روش و نس��بت نهای��ی 19 درصدی 
نزدیک خواهید ش��د. این عدد به قدری 
به 20 نزدیک اس��ت که م��ن را دروغگو 
نخوانید. بازگش��ت کنندگان بیشتر یعنی 

فروش نهایی بیش��تر.
اگر همچن��ان می  توانی��د آن 8.5 مورد 
فروش را ب��ه مراجعه کنندگان��ی که برای 
اولین بار به فروشگاه ش��ما می  آیند داشته 
باشید، مشتریان بازگش��ت کننده را به 20 
مورد از هر 100 م��ورد افزایش دهید. 23 

مورد فروش 21 درصد بیش��تر از 19 مورد 
فروش است. از این رو، این شیوه ای است 
برای  افزای��ش 21 درصدی ف��روش. در 
صورتی که از این ش��یوه حیاتی اس��تفاده 
نمی  کنید، بهتر است که دست به کار شوید.
ُخب، حاال حدس می  زن��م باید بگویم 
که چطور مشتریان را بازگردانید؟ راز این 
کار این اس��ت که وقتی آنها برای اولین بار 
مراجعه می  کنند، با آنها با احترام رفتار کنید. 
ش��ما باید آنان را تحت تاثیر ق��رار دهید. 
این موضوع وقتی اتفاق می  افتد که ش��عار 
جدید درباره مدیریت تجربه مشتریانتان در 
فروشگاه شما بر دل می  نشیند. بر چیزهایی 
اث��ر بگذارید که برای مش��تری ش��ما مهم 
هستند. مثل مسائل مربوط به چیدمان منزل 
او، ش��ک و تردیدش و ترس��ش از اشتباه 

کردن.
به اتاقش، جایی که مشکل وجود دارد، 
به خوبی بپردازید و افراد و سیس��تم هایی 
را ب��ه کار بگیرید که قادرند ب��ه او در تمام 
تصمیم��ات و انتخاب های س��خت کمک 
کنند. در سال 1993 استیون کاوی کتابی را 
با عنوان« هفت عادت افراد بسیار با نفوذ« 
نوش��ت که به ما گفت یکی از عادت های 
مشترک چنین افرادی این است که آنها در 
ابتدا تالش می  کنند تا بفهمند، سپس  فهمیده 

)درک( بشوند. فرض 
کنید دستور کار شما 
به جای » فروختن« ، 
»فهمیدن« باشد. با این 
تغییر، مشتریان شما 
چه تجرب��ه ای را در 
فروشگاه شما خواهند 
داشت؟ اگر شما کامال 
روی مشتری و مسئله 
مورد نظ��ر او تمرکز 
کنید، می توانید عمیقا 
هرچی��زی را ک��ه در 
ذه��ن و در ات��اق او 
می  گ��ذرد، با توجه با 
خرید تازه این مبلمان 
درک کنی��د. درای��ن 
هنگام، با دستیابی به 
این درج��ه از درک، 
می  توانی��د طرحی را 
برای کم��ک به حل 
مس��ئله مورد نظر او 

ارائه کنید. شما برای کمک به تکمیل پروژه 
او طرح��ی را  ب��دون هیچ هزین��ه ای ارائه 
می  دهید. آیا ارائه چنین خدماتی مشتریان را 
دوباره به فروشگاه شما باز می  گرداند؟ حتی 
شاید با تعیین وقت! کاوی همچنین چیزی 
را گفت که من هرگز فراموش نمی  کنم. او 
می گوید: »بعضی وقت ها، شیوه ای که شما 

به مسئله نگاه می  کنید، خود مسئله است.«
بازگردان��دن مش��تریان مبلم��ان ب��ه 
فروش��گاه) و فروش��ندگانتان( بهتری��ن 
راه برای بهبود نس��بت نهایی شماس��ت. 
افزایش نس��بت نهایی از دو مش��تری  در 
هر 10 مشتری  به سه مش��تری  در هر 10 
مشتری ، میزان فروش شما را تا 50 درصد 
افزایش می  دهد. درباره اش فکر کنید. اگر 
ش��ما به طور طبیعی 20 درص��د بازدیدها 
از فروش��گاهتان را به یک خری��د تبدیل 
می  کنید، با تبدیل فقط 10 مورد بیش��تر از 
هر 100 بازدید، میزان عایدی ش��ما از این 

افزایش به 50 درصد بالغ خواهد شد.
در چه ش��رایط دیگری می  توانید چنین 
افزایشی را بدون جذب حتی یک مشتری 
بیشتر از آن چه که هم اکنون دارید، تجربه 
کنی��د؟ البته ای��ن فرمول ریاض��ی تنها در 
شرایطی تحقق می  یابد که میانگین فروش 
ش��ما برای فروش های تازه ای ک��ه انجام 

خواهید داد، یکسان بماند. معادله فروش را 
به خاطر داشته باشید:

تع��داد فروش ه��ا= تع��داد مش��تریان 
بازدیدکننده × نس��بت نهای��ی × میانگین 

فروش 
بنابراین ش��ما می  بینید که عنصر دومی   
در این معادل��ه وجود دارد. البت��ه در اینجا 
خبر بهتری نیز هس��ت؛ وآن این که نه تنها 
مشتریان بازگشت کننده به دفعات بیشتری 
به آنج��ا مراجعه می کنند، بلک��ه چیزهای 
بیشتری هم می  خرند. این موضوع شاید به 
این دلیل باشد که بسیاری از آنها به چیزهای 
بیشتری نیاز دارند که احتماال همین موضوع 
دلیلی برای ع��دم توانایی آن��ان به منظور 
تصمیم گیری در اولین مرتبه مراجعه بوده 

است.
میانگین فروش خود را افزایش دهید

اجازه دهی��د در ابتدا موض��ع خودم را 
در این زمینه مشخص کنم: شما می  توانید 
میانگین فروش خود را به ش��دت)یعنی تا 
صدها دالر( از طریق فروش تعداد زیادی 
مبلمان به مش��تریانی اندک افزایش دهید. 
همچنین می  توانی��د میانگین فروش خود 
را با فروش ضمایم مانن��د ضمانت نامه ها 
و گزینه های اضاف��ی روی مبلمان به میزان 
اندکی افزایش دهید. کس��ب ه��ر دالر در 
دس��ترس در حالی که مزایای با ارزشی را 
برای مشتریان شما فراهم می  آورد، اهمیت 
دارد. با وجود این، اگر تمرکز عمده ش��ما 
روی این موضوع اس��ت؛ اگ��ر به فروش 
ضمایم یا افزودنی ها پای بند هستید، مطمئنا 
فرصت واقعی- پر کردن اتاق- را از دست 

داده اید.
اگر مقاالت من را طی 12 س��ال گذشته 
یا بیش��تر پیگیری ک��رده باش��ید، می  دانید 
که شعار من این اس��ت که کسب و کار ما 
درباره مبلمان نیس��ت، بلکه درباره اتاق ها 
اس��ت. اتاق جایی اس��ت که مردم زندگی 
می  کنند و جایی اس��ت که تقریبا احساس 
غیر قاب��ل تعریف��ی از خانه در آن ریش��ه 
می  گیرد. اتاق فضایی اس��ت که کودکان و 
والدین ویژگی های نیکو و اساس��ی خود 
را بروز می  دهند. اتاق در حد خانه اس��ت! 
چیزهای مش��خص اهمیت دارن��د، اما ما 
همه  پس از دهه ه��ا بازدید از های پوینت، 
وگاس و هرجای دیگری که مبلمان نمایش 
داده می  ش��ود، می  دانیم که چیزهای بسیار 
بیشتری از نیاز هر مشتری برای ایجاد یک 
اتاق یا خانه زیبا وجود دارد. مبلمان بیشتر 
از آنچه آنها می  خرند و در خانه شان به کار 
می  آید، وج��ود دارد. به ح��ل این موضوع 
کمک کنید و مشتریانی ثابت برای یک دوره 

طوالنی داشته باشید.
مطمئن ش��وید که فروش��ندگان ش��ما 
همیشه به مسئله اتاق می  پردازند. چطور؟ به 
سادگی؛ فقط به آنها بگویید که از هر مشتری  
بخواهند درباره این موضوع صحبت کند:« 
درباره اتاق خودتان بگویید«.مهم نیست که 
چرا مشتری ش��ما از فروشگاه شما بازدید 
می  کند، موقعیت خوبی اس��ت که صحبت 
به بعضی اتاق های منزل او کشیده می  شود. 
اگر کارمندان ش��ما بتوانند ب��رای برطرف 
کردن تردیدش به او کمک کنند، ش��ما آن 
دو یا سه مشتری در هر100 نفر  را یافته اید؛ 
مش��تریانی ک��ه قرار 
اس��ت میانگی��ن کل 
فروشتان را تا صد ها 
ه��زار دالر افزای��ش 
دهن��د. حاال،آیا باید 
طراح��ی باش��ید که 
ب��ه مش��تریان چنین 
خدماتی ارائه می  کند؟ 
پاسخ من به این سوال 
همیشه یکسان است؛ 

بستگی دارد.
هر فروش��نده ای 
در فروش��گاه مبلمان 
بای��د بتوان��د برخی 
از کارهای اساس��ی 
مرتبط ب��ا اس��تفاده 
نهای��ی از مبلمان��ی 
را ک��ه می  فروش��د، 
انجام ده��د. روکش 
کش��یدن یکی از این 
کارهاست.امروزه، با 

وجود بیش از  نیم جی��ن نرم افزار طراحی 
اتاق، هر فروشنده ای باید بتواند یک اتاق را 
در کامپیوتر طراحی کند. این کار در کسب 
و کار ما دراولین دهه از قرن بیست و یکم 

کامال  بنیادین است.
دلیل اصرار من بر این کار این است: در 
مطالعه ای تازه درباره خری��داران مبلمان، 
حدود نیمی   از پاسخ دهندگان بیان کرده اند 
که آنها درب��اره جنبه ه��ای طراحی خرید 
خود  مردد بودند. در یک تحقیق دیگر، 40 
درصد از پاس��خگویان که در سال گذشته  
به فروش��گاه های مبلم��ان رفتند، گزارش 
داده اند که خرید نکردن��د. این تحقیق  به 
مدت چندین سال اجرا شد و نتایج مشابهی 

داشت.
چ��ه چی��زی از خرید این مش��تریان 
جلوگیری ک��رد؟ ب��ا امکانات��ی که در 
فروش��گاه های ما موجود است، کاری 
نمی  توان برای حل ای��ن موضوع کرد. 
مشکل در اتاق ها و خانه های آنهاست؛ 
جایی که تردید درباره مس��ائل طراحی 
منجر ب��ه این می  ش��ود ک��ه خریداران 
بالقوه تصمی��م گیری را کنار بگذارند و 

از بازار خارج ش��وند.
نتیجه گیری

شاید شما موارد کسب و کار متعددی 
را به دلیل تجربه اندک فروشندگانتان در 
زمینه دو موضوع عمده در معادله فروش 
- نس��بت نهایی و میانگی��ن فروش - که 
آنها کنترل می  کنند، از دست می  دهید. اگر 
نس��بت نهایی و میانگین فروش خود را 
محاس��به نمی  کنید و تنها به میزان فروش 
توجه دارید، هی��چ گاه قادر نخواهید بود 
ک��ه کارآیی خودت��ان را افزای��ش دهید. 
دوم این ک��ه،  در صورتی که اس��تراتژی 
فروش ش��ما پرداختن به اتاق مشتری را 
در بر نمی  گی��رد، فرصت عظیمی   را برای 
فروش بیشتر از دس��ت می  دهید. بدترین 
بخش از نقطه کور این صنعت گس��ترده  
این اس��ت که مش��تریانی که به آنها برای 
فروش های بیش��تر نیاز دارید، همیشه از 
فروشگاه شما بازدید می  کنند و لوازمی   را 
که دوست دارند، می  بینند؛ آنها می  فهمند 
که قیمت های ش��ما عادالنه و قابل تامین 
است، اما فروش��گاه را بدون خرید ترک 
می  کنن��د. در حقیق��ت، اگ��ر  تحقیق هر 
ارزشی داشته باش��د که معتقدم دارد،40 
درصد از کل رفت و آمد مشتریان شما از 
12 ماه پیش هنوز می  تواند وجود داش��ته 
باش��د و نیاز های آنان رفع نش��ده باشد. 
مطمئن باشید که ایده ها ارزش فکرکردن 

دارن��د.
 Furninfo.com:منبع

 کارهایی که باید
برای رونق فروش مبلمان انجام بدهیم

نگاهی به دو شیوه حیاتی فروش و برنامه ای که برای بهبود آنها مفید است

  مترجم: مجید اعزازی
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کاغذ دیواری سبز کمرنگ با گل های ریز 
نقشی که کمی تیره تر از رنگ زمینه است، چند 
متر از دیوار را پوش��انده، مبل های راحتی با 
ترکیب دو رنگ سبز تیره و روشن روی زمین 
پارکت با نظم خاصی چیده شده، لوستر باال به 
شکل حباب های سفید از سقف آویزان شده 
و نور زرد مالیمی را روی مبل ها انعکاس داده 
است.  کوسن های گلدوزی شده، روی پشتی 

مبل ها حس راحتی بیشتری را می دهد. 
اگرچه اینجا منزل یک ط��راح یا هنرمند 
یا یک خانه دار خوش س��لیقه نیس��ت، ولی 
دکوراسیون چیده شده آنقدر آرامش بخش و 
زیباست که زن و شوهر خریدار را ساعت ها 
نگه داش��ته و ب��رای چندمین ب��ار مبل ها را 
ورانداز می کنند. آنها به ب��ازار مبل یافت آباد 
ایران آمده ان��د. طراحی و چیدم��ان مبلمان 
در هر فضا متفاوت اس��ت. مبل های مدرن، 
کالسیک، استیل، مبل های وارداتی از ترکیه، 
ایتالیا، مالزی و…، مبل های ساخت کشور 
و برندهای ایرانی، با سبک، طراحي خاص و 
رنگ ها ي مختلف چیزي است که اگر خریدار 
یا عالقه مند به مبلمان هستید، بهتر است دیدن 

آن را از دست ندهید. 
فروش��نده یکي از فروش��گاه ها توضیح 
می دهد: »برای اینکه خریداران، مبل ها را در 
فضای خانه خود احس��اس کنند یا موقعیت 
های مختلفی که بتوان مبلم��ان را با توجه به 
آن طراحی کرد، بسنجند، هر قسمت طراحی 
خاص خود را دارد و مبلمانی که با آن منطبق 

باشد در آن قرار گرفته است.« 
245 واحد تجاري مبلمان در دو مجموعه 
بازار مبل ایران، همه آن اطالعات و کاالهایی 
است که مي خواهید از مبلمان  در ایران بدانید 
و بخرید.  مجموعه شماره یک بازار مبل با 180 
فروشگاه در تقاطع خیابان بازار مبل )یافت 
آباد شرقی( و مجموعه ش��ماره دو آن نیز با 

65 فروشگاه، در خیابان بازار مبل )یافت آباد 
شرقی(، جنب بزرگ ترین پارکینگ طبقاتی 

ایران است. 
مجموعه شماره یک بازار »مبل ایران« یکی 
از مراکز بزرگ صنایع چوبی در خاورمیانه به 
شمار می آید. این مجموعه که حدود 8 سال از 
تاسیس آن می گذرد، درهای ورودی مختلفی 
دارد که هرکدام به نام یک شاعر بزرگ است؛ 
سرای خیام، سعدی، حافظ )سرای مرکزی(، 

مولوی و فردوسی.
این بازار دارای 6 طبقه است که 3 طبقه به 
پارکینگ و 3 طبقه به فروشگاه ها اختصاص 
دارد، دو سال اس��ت که در طبقه آخر این دو 
مجموعه، برترین برندها و شرکت هاي بزرگ 
مبلمان کشور در کنار هم جمع شده اند و نام 
»طبقه برترین ها« را براي این قسمت انتخاب 
کرده اند. روابط عمومي بازار مبل یافت آباد، 
در ارتباط با راه ان��دازي این طبقه مي گوید: 
»سعي کردیم تولیدکننده ها و واردکننده هاي 
شاخص را که در سطح تهران بودند، در این 

مجموعه گرد هم آوریم.« 
آن گونه که مدی��ر روابط عمومی توضیح 
مي دهد، در مجموعه بازار مبل ایران هیچ یک 
از فروشگاه ها براي فروش نبوده و درخواست 
کننده ها تنها مي توانن��د آن ها را اجاره کنند: 
»روند آن به این ش��کل است که درخواست 
کننده ها تقاضاي خود را مط��رح مي کنند، 
کارگروه مربوطه آن را بررس��ي می کند، در 
نوبت قرار مي دهد و در نهایت براي اجاره با 

آن ها قرار داد بسته مي شود.«
در این بازار انواع مبلمان خانگی و اداری 
عرضه می ش��ود. معماری ای��ن مجموعه به 
صورت مدرن طراحي شده و تالش سازندگان 
بر این بوده تا این بازار هم ت��راز مدرن ترین 

بازارهای جهانی طراحی و ساخته شود. 
طراحان این مجموعه حتي به فکر شوخي 

با بازدیدکنندگان هم افتاد ه اند و در وس��ط 
سالن قسمت راه پله ای که به صورت دایره وار 
باال می رود، دو عروسک عروس و داماد است 
که عروس در باال قرار گرفته و داماد با شاخه 
گلی در دهان از قس��مت پایین با باالرفتن از 
طناب سعی دارد به عروس خانم برسد. روابط 
عمومی بازار در ارتباط با این طرح می گوید: 
»چون در این مرکز خرید، بس��یاری مراجعه 
کننده ها عروس و دادمادهایی هستند که برای 
تهیه جهیزیه به اینجا می آیند، طراحان از چنین 

المانی استفاده کرده اند.«
کیفیت، تنوع، قیمت

البته مشتریان این بازار تنها زوج های جوان 
نیستند. خانم اشراقی در آخرین طبقه از این 
مجموعه یعنی در میان برترین برندها، پشت 
میز نیم دایره ای خود که روی تابلو آن نوشته 
شده »اطالعات«، به سوال های مردم پاسخ می 
دهد. او معتقد است کسانی که به این مجموعه 
می آیند، از هر گروه و دسته ای هستند، بعضی 
زوج های جوانی هستند که برای تهیه جهیزیه 
می آین��د و برخی برای خرید سیس��مونی و 
بسیاری افراد دیگر با خریدهای متفرقه. »اما 
اینجا به خاطر فضایی که دارد، بیش��تر افراد 
دوس��ت دارند به همراه خانواده بیایند تا در 
حین بازدید از مبلمان گردش هم کرده باشند و 

با مدل های متنوع مبل آشنا شوند.«
خانمی که با خواهرش برای خرید به این 
بازار آمده، به گفته خودش عموما برای خرید 
مبلمان به بازار یافت آباد می آید. او هم تنوع 
محصوالت این مکان را دلیل انتخاب بازار مبل 
عنوان می کند: »هر چه فکر کنید یا نمونه اش را 
دیده باشید، اینجا پیدا می شود. همه نوع قیمتی 
هم وجود دارد و می توانید در نهایت مبلمان 
دلخواه خود را تهیه کنید و از همه مهم تر از نظر 

کیفیت هم جنس های اینجا بهتر است.«
البته یکی از مدیران فروش ایتال اس��تیل 

که از فروشگاه های بزرگ این بازار است و 
6هزار متر فضای بازار از در ورودی و سه طبقه 
را به خود اختصاص داده، معتقد است :»هنوز 
با رسیدن به مدل های روز دنیا فاصله داریم و 
طرح ها آنچنان رقابتی و با توجه به طرح های 

روز دنیا نیست.«
»کیفی��ت کاالها«، »تن��وع محصوالت« و 
»قیمت مختلف« سه فاکتور عمده ای است 
که بیش��تر خریداران این مجموعه از آن ها 
نام می برند. البته آقای ج��وادی که به همراه 
همسرش از شهر ش��یراز  به اینجا آمده اند، 
معتقد است که قیمت ها کمی باالست: »به نظر 
من وقتی مجموعه ای اینچنین کنار هم شکل 
می گیرد باید یکی از مزیت های آن تخفیف 
دادن و قیمت های مناسب تر باشد،نه آن که 
اینجا هم با همان قیمت های بیرون برخورد 

کنید.«
مش��تری دیگری، برگ��زاری حراج های 
فصلی را پیشنهاد می دهد و می گوید: »وقتی 
چنین مجموعه ای از مبلم��ان و برندهای آن 
یکجا جمع ش��ده اند، می توانند هر فصل یا 
به مناسبت های خاص محصوالت خود را 

حراج بگذارند.«
 یافت آباد قدیم، یافت آباد جدید

معروف است که یافت آباد از قدیم محل 
فروش چوب و مبلمان بوده است. فروشنده ها 
بس��اط خود را در خیابان په��ن می کردند و 
گاه در مغ��ازه کوچ��ک خود مش��تری را به 
داخل می کشاندند و باالخره جنسی را به او 
می فروختند. برازجانی، مس��ئول فروش در 
فروش��گاه چوب و فرم می گوی��د: »یکی از 
علت هایی که مردم اینجا را برای خرید مبل 
انتخاب م��ی کنند، به س��ابقه تاریخی یافت 
آباد برمی گردد، چ��ون از قدیم یافت آباد به 
محله بورس مبلمان معروف بوده. هنوز هم 
عده زیادی برای خرید اینجا را به عنوان بازار 

بورس مبلمان انتخاب می کنند.«
اگرچه او معتقد است همین مسئله باعث 
ش��ده اس��ت تا برخی نیز تصور اشتباهی از 

یافت آباد داشته باشند 
و آن را جای مناس��بی 
برای خرید کاالیی با 
کیفیت مناسب و مدرن 
نمی دانن��د :»خیلی از 
مشتری ها وقتی به اینجا 
می آیند، بسیار تعجب 
می کنند و می گویند 
اصال انتظار دیدن چنین 
مکانی را نداشتیم و یا 
این که می گویند، اینجا 
خیلی بهتر از آن بود که 
تصور می کردیم، چون 
معم��وال در تبلیغات 

تلویزیون مبلمان کهنه ای را نشان می دهد که 
اینجا بازار مبل است.« 

حسینی، یکی از مس��ئوالن فروشگاه آنا 
که از اولین موسس��ان مجموعه شماره یک 
بازار مبل ایران در سال 80 بودند، شکل گیری 
بازار مبل ای��ران را از دو جهت موثر می داند: 
»مورد اول این که، به وجود آمدن بازار مبل و 
گرد آمدن این مجموعه کنار هم، تاثیر زیادی 
روی کیفیت محصوالت داشت، به طوری که 
درحال حاضر توانس��ته خواست خریدار را 
تامین کند و باید گفت به نوعی فروشندگان نیز 

درست کارتر شده اند.« 
حسینی مورد دوم را بها و ارزشی می داند 
که به این صنعت داده ش��د. او می گوید: »در 
حقیقت بازار مبل ایران، این صنف را از نوعی 
بی نظمی و هماهنگ نبودن نجات داد و به آن 

بها و ارزش داد.«
او در م��ورد یاف��ت آباد قدی��م توضیح 
می دهد: »در یافت آباد اخ��الق هایی بین 
مغازه دارها رایج بود که ش��کل گیری این 
مجموعه باعث ش��د آن را اص��الح کنند، 
مثال جنسی را که مشتری انتخاب می کرد با 
همان کیفیت به او نمی دادند و در حقیقت 
پول مشتری را حرام می کردند. این مسئله 
باعث شد تا در ذهن مشتری بماند و با خود 
فکر کند که بازار یافت آباد جنس را به افراد 
می اندازد. اما با شکل گیری این مجموعه، 
هیات امنایی هم تش��کیل ش��د که طرف 
مشتری را گرفته و وظیفه خود می داند، اگر 

تخلفی صورت گرفت، بررسی کند.«
درحالی که بسیاری فروشندگان می گویند، 
خریداران در سال های اخیر، به خاطر باال رفتن 
نرخ تورم و حتی در ماه ه��ای اخیر به دلیل 
شرایط و بحران های به وجود آمده کم شده 
اند، حسینی معتقد است این مسائل شرایط 
اجتماعی است و ممکن است هر چندسالی 

یک بار شکل بگیرد. 
به اعتقاد او مهم آن اس��ت که به تولیدات 
داخلی روی بیاوریم: »باید به س��متی پیش 

برویم که محصول را در کشور تولید کنیم و 
اگر تجهیزات صنعتی مناسبی وجود داشته 
باشد، باعث سود بیشتر برای افراد فعال در این 

صنعت خواهد بود.«
اما او ادامه می دهد: »زمانی در این صنعت 
موفق خواهیم ش��د که بتوانیم تولیدات را به 
همراه سطوح دانشگاهی و علمی مربوط به 
این صنعت باال ببریم. ما نیاز به آموزش برای 
طراح های ایرانی و افرادی که در این رش��ته 

تحصیل کنند داریم.«
 حسینی معتقد است بازار مبل ایران با توجه 
به شرایط و جایگاهی که در حال حاضر دارد، 
می تواند با فعالیت های بهتر، بیش از گذشته نام 

خود را در بازارهای بین المللی مطرح کند.
در این میان مس��ئول فروش مبل جلیس، 
یکی از راه های بیشتر مطرح شدن بازار مبل 
ایران را تبلیغات بیش��تر می داند: »به نظر من 
تبلیغات این مجموعه آن گونه که باید باشد 
نیست، تنها تبلیغ کوچکی آن هم با تصویری 
از یافت آباد قدی��م، گاه در تلویزیون پخش 
می شود، البته تلویزیون تنها راه تبلیغات نیست 
و باید از راه های دیگر برای تبلیغات بیش��تر 

استفاده شود.«
مسئول فروش مبل نقشینه اما از کپی کارها 
ش��کایت دارد: »باید نظارت بیشتری روی 
افرادی که برای اجاره مکان می آیند صورت 
بگیرد. در بسیاری موارد کاالی فروشگاه های 
دیگر کپی شده و با قیمت کمتر به فروش می 
رسد و گاه ما نمی توانیم خریدار را قانع کنیم 

که کیفیت این کاال با آن فرق دارد.«
هیات امنای بازار مبل

ویژگی ای��ن مجموعه ک��ه آن را از دیگر 
مجموعه ه��ای تج��اری متمایز م��ی کند، 
»هیات امنا« اس��ت که براس��اس سیاس��ت 
مشتری مداری تاس��یس کنندگان آن شکل 
گرفته است. این هیات از یک دبیر، کارشناسان 
صنف مبل و یک شخصیت حقوقی تشکیل 
شده است. مشتریان در صورت بروز هرگونه 
مشکل و یا نارضایتی از کیفیت اجناس می توانند 
ب��ه هیات امن��ای بازار 
مبل مراجعه کنند. این 
مجموعه همچنین یک 
کمیته فنی »نظارت بر 
کیفیت کاال« نیز دارد. 

پس با خیال راحت 
و آرام��ش می توانید 
در بازار مب��ل ایران از 
این فروش��گاه به آن 
فروشگاه بروید، زیرا 
این مجموع��ه موفق 
شده است تا اطمینان، 
اعتماد و آرامش را برای 

مشتری فراهم کند. 

 بازار مبل ایران
همه آنچه مشتری می خواهد

گزارشی از مجموعه شماره یک بازار مبلمان یافت آباد

  صبا صراف
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ساختار مناس��ب این بانک ها است. یکی از 
مباحث دیگر وج��ود اطالعات مناس��ب و 
ب��ه روز در بانک ه��ای اطالعاتی اس��ت. به 
عنوان مثال هنگامي ک��ه یک بانک اطالعاتي 
خری��داري مي ش��ود، مش��اهده مي کنید که 
حداقل ده تا بیس��ت درصد از ش��ماره هاي 
تلفن یا آدرس های آن تغیی��ر کرده و یا کامل 

نیستند. 
در همین راستا س��ایت ایران دکوراسیون 
در ایران  ایجاد ش��د تا تبدیل ب��ه مرجع قابل 
اعتم��ادی در صنعت ش��ود. در این س��ایت 
تمام بخش ه��ای  این صنعت گ��روه بندي 
ش��ده و گروه ها به زیرشاخه ها تقسیم شده و 
محصوالت نیز با توجه ب��ه طبقه بندي انجام 
شده، در بستر تجاري تفکیک شده  است، این 
بانک اطالعاتی همواره و در مقاطع دوره ای 

مشخص به روز می شود.
به بیان دیگر این سایت تمام محصوالت 
صنعت مبلمان طراحي و دکوراسیون داخلي 
را طبقه بندي ک��رده و یک بان��ک اطالعاتي 
جامع را ایجاد کرده است که تمام شرکت هاي 
فعال دراین عرصه به عالوه محصوالتش��ان 
در آن حض��ور دارند. همچنی��ن عکس هاي 
محصوالت نیز به ش��کل طبقه بندي شده در 
این سایت وجود دارد. به عنوان مثال اگر مدیر 
یک ش��رکتي مي خواهد مبلمان اداری خرید 
کند از طریق این سایت مي تواند مشخصات 
و عکس محصوالت مورد نظر خود را ببیند 
و درخصوص کاالیي که مي خواهد اطالعات 

الزم را پیدا کند.
عالوه بر ای��ن،  در ایران دکوراس��یون تمام 
اطالعات نمایشگاه هاي مرتبط با این صنعت 
نیز وجود دارد. بحث کاریابي نیز در این سایت 
در نظر گرفته شده است و کساني که متقاضي 
کار هستند با شرکت هایي که دنبال نیروي کار 
هستند، مي توانند با مراجعه به این سایت نیاز 
خود را برطرف کنند. در بحث  اطال ع رساني هم 
مي توانید جدیدترین اخبار مرتبط را براساس 
طبقه بندي های انجام ش��ده، پیدا کنید. به طور 
کلي تمام اخبار و اطالعات به صورت کامال نظام 
مند و طبقه بندي شده در اختیار مراجعه کننده گان 
قرار می گیرد.  به نظر می آید ایران دکوراسیون 
آنقدر داراي س��اختار قوي و استواري است 
که ب��ه هر میزان ک��ه به اطالع��ات آن اضافه 
 ش��ود، کامل تر و قو ي تر مي ش��ود. این نکته 
بسیار ظریف است چرا که برخي از سایت ها 
با تکمیل اطالعات، خودش��ان را به نابودي 
نزدیک مي کنند، اما سایت ایران دکوراسیون 
برعکس به س��مت حیات و تکامل بیش��تر 
خواهد رفت. ایران دکوراسیون از مهرماه کار 
خود را رسما آغاز کرده است و  بیشتر نیز جنبه 

اطالع رساني دارد. 

برای اولین بار در کشور مرجع معتبری در 
زمینه انواع سیستم های مبلمان، دکوراسیون 
و معماری به ص��ورت آن الی��ن و با هدف 
اطالع رسانی ، تبلیغات و معرفی محصوالت 
و خدمات در فض�����ای اینترنتی در عرصه 

داخلی و بین الم����للی ایجاد شده است . 
فض�����ای مزب��ور در ق����ال�ب ی��ک 
س�����ایت اینت���رنتی ش���امل نم��ایش��گاه 
م���ج���ازی ) ژورن��ال الکترونیکی/ گالری 
عکس ( از انواع کاالهای قابل ارائه و همچنین 
یک بانک اطالعات��ی جامع از کلیه محصوالت 
و خدمات ش��رکت ها ، مؤسسات،تش��کل ها و 
مراکز مرتبط با صنعت مبلمان ، دکوراسیون و 
معماري به شکل کامال طبقه بندی شده بوده و 
دسترسی به اطالعات سایت و نیز کار با آن بسیار 
 ساده طراحی گردیده است. پایگاه تبلیغاتی و 
اطالع رسانی ایران دکوراسیون به عنوان اصلی 
ترین مرج��ع صنعت مبلمان ، دکوراس��یون و 
معماری عالوه ب��ر موارد فوق ش��امل اخبار ، 
مقاالت علمی ، اطالعات نمایش��گاهها ،لینک 
های مرتبط با کلی���ه تشکل ها و سازمان های 
مرتبط و ... بوده و نیازهای ط���یف وسیعی از 
مخ����اطبین شامل مش��تریان ) اعم از دولتی 
یا خصوصی ( ، تولید کنن��دگان و صنعتگران، 
اس��اتید دانش��گاهی ، دانش��جویان ، تامی�ن 

کنن��دگان م����واد اولی��ه ماش������ین آالت  ،  
محصوالت  ، اعضای تشکل ها و ... را در کشور 

ت�امین می کند . 
در این پایگاه داده اي اطالعات متني و تصویري 
جامع از انواع می��ز ، کتابخانه ، فایل ، ویترین 
، پارتیشن ، پیش��خوان ،کانتر ، صندلي ، مبل 
، س��رویس خواب ، تخت ، کابین��ت ، پایه ، 
فرش ، کفپوش ، س��نگ ، مصالح ساختماني 
و ... به ش��کل کام��ال طبقه بندي ش��ده ارائه 

گردیده است. 
طراحي واجراي این س��ایت بر اس��اس 
آخرین دس��تاوردهاي روز علوم مهندس��ي 
، اطالع رس��اني ، تبلیغات��ي و IT بوده  و در 
ستاد س��اماندهي پایگاه هاي اینترنتي ایراني 
)معاونت امور اطالع رس��اني و خبرگزاري 
هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ( به 

ثبت رسیده است .
در ح��ال حاضر این س��ایت ب��ه دو زبان 
انگلیسی و فارسی ارائه شده است و در آینده 
نزدیک زبانهای ترکی ، چینی ، عربی ، آلمانی 

و فرانسوي نیز به آن اضافه خواهد شد .
صنای��ع مختل��ف در کش��ور در عرص��ه 
بانک هاي اطالعاتي قدرتمند دچار مش��کل 
هس��تند و در کل بانک هاي اطالعاتي خیلي 
موفقي نداریم که یکي از دالیل آن عدم وجود 

 همه چیز درباره مبلمان، دکوراسیون و معماری
در فضای سایبر

eduCAtionدانشگاه
و آموزش

  نگاهی به دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

  ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت

  تالش برای ارتقای سطح علمی صنعت مبلمان

www.irandecoration.com
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 Educationو آموزش

زیستی و محیط های زندگی نقش مؤثری داشته 
و با ارائه  طرح های مختل��ف در مدیریت، طرح 
و برنامه ریزی، و اجرای طرح ها و برنامه ی این 
فضاها مش��ارکت کنند. این رشته فعالیت خود 
را در مقطع کارشناسی از سال 1378 و در مقطع 
کارشناسی ارشد از سال 1386 در دانشگاه هنر 

آغاز کرده است.
گروه معماري داخلي

درکنار سایر گرایش هاي تخصصي موجود 
در حوزه معماري، دوره کارشناسي ارشد معماري 
داخلي، با توجه به نیاز روزاف��زون بازار کار وبه 
منظور تربیت معماران حرفه ای با گرایش طراحي 
فضاهاي داخلي در سال 1386 در دانشگاه هنر 
تاسیس شد.  این گروه آموزشي ضمن بهره گیري 
از دروس و دوره هاي پی��ش نیاز، توان پذیرش 
دانشجویان کارشناسي طراحي صنعتي وگرافیک 
را درکناردانشجویان کارشناسي معماري و معماري 
داخلي خواهد داشت.  این دوره آموزشي تنها به 
چیدمان ویا تزئین فضاهاي داخلي نپرداخته بلکه 
سعي در آموزش حرفه معماري با تمرکز بیشتر 
بر فضاهاي داخلي دارد. دانش��جویان این دوره 
آموزشي عالوه برکس��ب مهارت هاي عمومي 
معماري،آشنایي بیشتري با مطالبي چون بافت، 
رنگ، نور، صوت، مقیاس وتناسب، ترکیب بندي 
وچیدمان، تکنیک ها وروش ساخت درمقیاس 
خرد، تجهیزات، تا سیسات درفضاهاي داخلي، 

کیفیت وکارایي مصالح و... خواهند یافت.

دانشگاه هنر در سال 1369 مجوز راه اندازی 
رشته کارشناسی ارشد پیوس��ته معماری را اخذ 
کرد و این رش��ته در دانش��کده پردیس اصفهان 
راه اندازی ش��د. با توجه به انتزاع این دانش��کده 
از مجموعه دانش��گاه هنر در س��ال 1378 گروه 
آموزشی شهرسازی در دانش��گاه هنر ایجاد شد 
وپس از اخذ مجوز شورای گسترش آموزش عالی 
در سال 1379 دانش��کده  معماری و شهرسازی 
تأسیس و در فضایی به مساحت 4000 متر مربع در 
مجموعه پردیس کرج استقرار یافت. این دانشکده 
در حال حاضر با دو رشته معماری و شهرسازی 
در مقطع کارشناسی و سه رشته معماری، معماری 
داخلی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای در مقطع 
کارشناسی ارشد به فعالیت آموزشی، پژوهشی و 
هنری می پردازد.این دانشکده در نظر دارد نسبت به 
ایجاد رشته مرمت ابنیه و طراحی شهری نیز در مقطع 

کارشناسی ارشد طی سال های آتی اقدام کند. 
گروه معماری

نیازهای روب��ه افزایش کش��ور در عرصه 
س��اخت و س��از و کیفیت بخش��یدن در این 
 زمین��ه،  تربی��ت کارشناس��انی را ایج��اب
می کند که بتوانند این نیازها را برآورده سازند. 
دوره  کارشناسی مهندسی معماری،  حرفه ای 
که پ��رورش اس��تعدادهای خ��الق، دانش و 
مهارت های عمومی، حرفه معماری و حصول 
کارآیی عمومی در این رشته را هدف قرار داده 
اس��ت. دانش آموختگان این رش��ته بر اساس 

توانایی هایی که در روند آموزش کسب کرده اند، 
قادر خواهند بود که در زمینه های، طراحی یک بنا 
یا مجموعه های زیستی کوچک، از مراحل اولیه 
تا مراحل اجرایی کار، تهیه نقشه های معماری، 
نظارت بر صحت عملیات اجرایی پروژه های 
معماری، همچنین آموزش و تدریس معماری 
در مقاطع کاردانی یا مراکز فنی حرفه ای، فعالیت 
کنند. این رشته در مقطع کارشناسی از سال 1379 
و در مقاطع کارشناسی ارشد از سال 1386 در این 

دانشگاه ایجاد شد.
   گروه شهرسازی

توسعه  شهرنش��ینی و رشد ش��هرها در سده  
اخیر، روزبه روز به مسائل شهری ابعاد جدیدتری 
بخشیده است و امروزه مراقبت و هدایت توسعه 
شهری و س��اماندهی مناطق پیرامون شهری از 
اهمیت ویژه ای برخوردار گشته اس��ت. با توجه 
به ای��ن واقعیات، حرفه  شهرس��ازی در مقطع 
کارشناسی در تحصیالت دانشگاهی معنا پیدا 
می کند. کارشناسی شهرس��ازی عبارت است 
از مجموعه آگاهی های علمی، فنی در س��طح 
آموزش های عمومی حرفه شهر س��ازی. این 
رش��ته در عین تخصصی بودن دارای خصلت 
میان رش��ته ای بوده و با زمینه های گوناگون در 
سطوح روستایی، ش��هری و منطقه ای از یک 
سو و سطوح فنی، انس��انی و محیطی از سوی 
دیگر در ارتباط است. دانش آموختگان این رشته 
می توانند در فرآیند ساماندهی و بهبود فضاهای 

نگاهی به دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

جایگاه طراحی  را باید تقویت کرد

ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت

دانشجوی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

گفت و گو با دکتر عبدالرضا محسنی، استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

با یکی از دانش��جویان دانش��کده معماری و شهرس��ازی دانش��گاه هنر 
به گفت و گو نشس��تیم تا از دغدغه ه��ای او برای آینده با خبر ش��ویم. بابک 
فرهادی، ورودی سال 84 کارشناسی ارشد معماری داخلی، در حال حاضر 

در ه��ر دو حیط��ه   معم��اری و معم��اری داخل��ی فعالی��ت      دارد. 
جایگاه طراحی در جامعه ای��ران را چطور می بینی��د و معتقدید در حال 

حاضر دارد به چه س��متی حرکت می کند؟
متاس��فانه طراحی در جامع��ه م��ا از ارزش چندانی بهره مند نیس��ت و امید 
است که روزی این ارزش باز یافته ش��ود. مصداق این مورد نیز به طور واضح 
حق الزحمه طراحان است. یکی از مشکالت اساسی طراحان ما عدم امکان بروز 
خالقیت هاست. از دالیل این مورد یکی وابستگی طراحی به بازار و یا قدرت 
اجرایی است. به نظر من این معضل یکی از موانع بسیار مهم در راه خالقیت طراح 
است. برای مثال من اگر روشنایی فضا را با چراغ هایی که مناسب فضا طراحی 
شده تامین کنم، یا باید این چراغ ها را از موجودات بازار تهیه کنم و یا اگر کارفرما 
راضی شود که این چراغ ها ساخته شود، بعد از رفع مشکالت اجرایی ناشی از 
ضعف و محدودیت پیمانکار آنها را با قیمت گزاف می توان تهیه کرد. بنابراین 
این وابستگی به بازار محدود، از مشکالت طراحان ماست. همچنین عدم آشنایی 
کارفرمایان، محدودیت های مالی آنها در اجرای پروژه و به طور کل مشکالت 

فرهنگی جامعه در این زمینه از مشکالت طراحان است. 
به عنوان یک دانش��جو در این رش��ته ش��رایط کار را چگون��ه ارزیابی 

می کنی��د؟
در کوتاه مدت نمی ت��وان انتظار زیادی از ش��رایط موجود داش��ت، به 

خصوص با توجه به بحران ساخت و ساز در شرایط فعلی، چرا که معماری 
داخلی تا حد بسیار زیادی با ساخت و س��از عجین است و شرایط این دو به 
یکدیگر وابسته. گرچه بخشی از کارفرمایان هس��تند که شرایط آنها چندان 
وابسته به شرایط عمومی جامعه نیست و خوشبختانه در حیطه معماری داخلی 

می توان بیش��تر امیدوار بود.
فکر می کنید آموزش های دانشگاه چقدر برای فعالیت در این رشته کافی 

بوده اس��ت؟
همواره باید دانست آموزش های دانشگاه هرگز نمی توانند کامل و جامع 
در محیط کار واقعی پشتوانه انسان باش��ند. دانشگاه در حقیقت مکانی است 
برای تلنگر زدن و آشنا کردن دانش��جو با حیطه های تخصصی که نیاز است 
دانشجو خود به دنبال آنها برود. پس از پذیرفتن این اصل و با در نظر داشتن 
آن، می توان به بررس��ی کفایت آموزش های دانشگاهی پرداخت. آن چه که 
در آموزش های رشته هایی نظیر معماری داخلی که جنبه عملی آنها پررنگ تر 
است واجب می نماید، انجام کار در کارگاه های عملی است. یکی از عمده 
مواردی که می توان در دانش��گاه به عنوان ضعف در نظ��ر گرفت، کم رنگ 
بودن کارگاه ها ست. برای مثال نیازی که خود شخصا بارها در طول تحصیل 
با آن مواجه بودم، نیاز به کارگاهی بود که بتوان��م با رنگ آمیزی در و دیوار 
آن احساسات فضایی را به عینه لمس کنم، و یا کارگاه هایی که بتوان در آن 
بدون دغدغه به آزمون و خطا در ایج��اد فضاهای مختلف پرداخت. بنابراین 
فکر می کنم از این حیث آموزش دانش��گاه های ما در بعد عملی در قیاس با 

دانش��گاه های دنیا دچار ضعف اس��ت. 

دکتر عبدالرضا محسنی از اساتید دانشکده معماری و شهرسازی 
است که سابقه اش در رشته معماری به س��ال های دوری بر می گردد 
که او دانشجو بود؛ سال های پیش از انقالب که در »دانشکده هنرهای 
تزیینی« دانشگاه تهران رشته های مختلف هنری، تجسمی و معماری 
داخلی تدریس می شد. او پس از وقفه ای  30 ساله به دلیل بسته شدن این 
دانشکده، با باز شدن دوباره آن در سال 86، به عنوان استاد دانشگاه به 
تدریس پرداخت. با او به گفت و گو نشستیم تا از دانشگاه و دانشجویانش 

بگوید. 
   فارغ التحصیالن این رشته پس از خروج از دانشگاه چقدر می توانند 

برای بازار کار مناسب بهره مند شوند؟
مس��ئله بازار کار برای رش��ته های هنری مانند معماری داخلی و 
دکوراسیون یکی از دغدغه های فارغ التحصیالن این رشته است و باید 
موقعیت را برای این دانشجوها فراهم کرد تا بتوانند پس از گذراندن دوره 
تحصیلی خود وارد بازار کار شوند. باید توجه داشت که این هنر در ایران 
به عنوان یک هنر نو شناخته نمی شود. بدین معنی که در دیگر کشورهای 

اروپایی این هنر به همراه تکنیک های پیشرفته 
در دسترس همگان قرار می گیرد، ولی در ایران 
این هنر همچنان سنتی باقی مانده است. از آن 
جا که صنعتگران این هنر از بحث دانشگاه به 
دور بوده اند و در کنار آن تحصیل کردگان این 
رشته نیز به طور جدی موفق نشدند وارد این 
صنعت شوند، همواره با مشکل تجربه بدون 
علم و علم بدون تجربه رو به رو بوده ایم. بدین 
معنی که وقتی دانشجوی این رشته بخواهد در 
این زمینه فعالیت کند، برای او موقعیت شغلی 
مناسب پیدا نمی شود و در عوض کسی که به 
صورت تجربی نیز به سطحی می رسد، زمینه 

علمی درستی ندارد.
    ب��ازار کاری ما ب��رای فارغ التحصیالن 
این رش��ته در مقایسه با دیگر کش��ورها چه 

تفاوت هایی دارد؟
در کشورهای دیگر بازار منتظر فارغ التحصیالن است و در عمل به 
دنبال آن هستند تا دانشجویانی را که در مراکز علمی کار یا پروژه خوبی 
ارائه کرده اند، جذب کنند. این مسئله به جهش فکری و تجربی دانشجو 

در این رشته نیز کمک زیادی می کند.
   سطح دانشگاه  ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

این رشته چند سالی است که در ایران دارد بار دیگر مطرح می شود، 
پیش از انقالب در »دانش��کده هنرهای تزیینی« دانش��گاه تهران رشته 
معماری داخلی تدریس می شد و بسیاری از استادان آن از کشورهای 
دیگر برای تدریس به ایران می آمدند. اما پس از انقالب این رشته برداشته 
شد و نزدیک 30 سال دیگر تدریس نش��د تا آن که از 3 سال پیش، این 
رشته بار دیگر آن هم فقط در سطح کارشناسی ارشد راه اندازی شد و 
چند نفر که پیش ار انقالب در این رشته تحصیل کرده بودند، به عنوان 

مدرس انتخاب شدند.
   جایگاه این رشته در بین مردم و خریداران را چطور می بینید، آیا 

مردم نسبت به معماری و دکوراسیون آگاه هستند؟
به اعتقاد من امروزه مردم عالقه و گرایش بیشتری به انتخاب درست و 
کاربردی تر برای خانه های خود نشان می دهند و سعی می کنند با رنگ 
و فرم صحیح وس��ایل ابتدایی خانه هایی زیبا برای خود داشته باشند. 
آپارتمان ها دیگر آن قدر بزرگ نیستند و به همین دلیل نیازمند طراحی 
و انتخاب مبلمان مناسب هس��تند. هدف این رشته نیز همین است. در 
صورتی که کسانی که اطالعات علمی در این زمینه ندارند، این گونه به 

این مسئله نگاه نمی کنند. به عنوان مثال همین افزایش بیش از حد مبل 
است، این که بدون برنامه فقط مبل فروشی ایجاد می شود، درحالی که 
مبل یکی از عناصر معماری داخلی است و یک طراح تحصیل کرده می 
تواند طراحی مناسبی را به همراه مبل مناسب انتخاب یا طراحی کند. 
امروزه باید دانش کافی و الزم وجود داشته باشد تا بتوان به آن چه خریدار 
به آن نیاز دارد رسید. این توزیع علم نیز باید از سوی انجمن های مبلمان 
صورت گیرد. به این شکل می توان انتقال تجربه و علم را در کنار یکدیگر 
داشت. مبلمان ایران را باید به جایی برسانیم که فرش ایرانی رسیده است. 
فرش ایرانی که آن قدر در آن هنر به کار رفته، بسیار تکرار شد و در تاریخ 
آمد. این مسئله باعث شد تا همه دنیا آن را بشناسند. در ارتباط با مبل هم 
چنین است، باید آن را تکرار کنیم و با تکنیک ها آشنا شویم تا روزی خود 

بتوانیم آن را طراحی کرده و به تولید دست پیدا کنیم. 
    تا کنون این تبادل بازار و علم در ایران چگونه بوده است، آیا علم 

توانسته در بازار نفوذ کند؟
 تا االن که برعکس بوده است، سال های سال است که تجربه دارد به 
بازار منتقل می شود و به تازگی برخی الگوهای 
دیگر هم آمدند و با تکرار به موقعیتی رسیدند. اما 

نمی توان دقیقا گفت کدام جلوتر هستند. 
   برای کم کردن این فاصله باید چه کرد؟

نیاز به الگوهای مناس��ب داریم و وقتی این 
الگوها ش��اخص های مناسبی داش��ته باشند، 
کاالهای خوبی ارائه خواهد شد. این مسئله باعث 

می شود تا سلیقه مردم نیز باالتر رود.
   آیا آموزش های دانشگاهی در حال حاضر 

مطابق با خواست بازار است؟
کسی که س��نی از او گذش��ته است ترجیح 
می دهد ریس��ک نکند، کاالی��ی را می خرد که 
مصرف بیشتری دارد. معموال می رود سراغ آن چه 
از قبل بوده و آن را اصیل تر می داند. برای او اصیل 
هم یعنی کالسیک. حال این مسئله مطرح است که 
چطور این خواست به دانشگاه نیز منتقل شود و چگونه متوجه شویم مبل 

اصیل باید چگونه باشد. این را باید از تاریخ یاد بگیرد. 
در کنار آن مدرنیته هم وجود دارد و همچنان پیش می رود. اگرچه 
دست پیدا کردن به آن زمان بیشتری می برد، اما با تحصیالت دانشگاهی 

می توان به آن نیز رسید.
    برای افزایش آگاهی خریداران و آشنایی با این صنعت چه کاری 

می توان انجام داد؟
دانشگاه ها باید نمایشگاه دایر کنند. در این شرایط مردم متوجه می 
شوند که چه طراحی در کدام دانش��گاه، کار انجام داده است و به این 
صورت می توان حتی از پروژه های دانشجویانی که پایان نامه خود را 
تمام کرده اند با خبر شد. چون هر یک از این پایان نامه ها و پروژه های 
تحقیقاتی می تواند برای بازار تولید و مصرف نیز به کار آید. طراحی و 
ساخت مبلمان باید به صورت علمی و ارگونومیک صورت بگیرد و منابع 
دانشگاه باید بتوانند با صنعت ارتباط داشته باشند. ممکن است حتی آن 
چه از دانشگاه می آید، چندان مطابق سلیقه هر خریداری در جامعه نباشد، 

اما باید آن قدر زیاد شود تا حق انتخاب را به هر نوع خریداری بدهد. 
    آخرین راهکار یا پیشنهادی که بخواهید برای پیشرفت صنعت 

مبلمان دکوراسیون داشته باشد چیست؟
آینده در گرو تعامل دانشگاه با بازار است و سرمایه گذاری کردن در 
رشته های تخصصی الزم است. به این صورت است که تحصیل کرده 
این رشته می تواند تجربه بازار را به دست آورد و بازار نیز می تواند از 

علم او استفاده کند.
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دیگر مربوط به تولید منطبق با استانداردهای 
صنعتی است. با توجه به پیش بینی کمیسیون 
علمی کسانی که در دانشگاه پیام نور گرایش 
صنعتی را انتخاب کنند، می توانند بالفاصله 

وارد بازار کار شوند. 
   درحال حاضر نیز رشته های طراحی 
و دکوراسیون داخلی در برخی دانشگاه ها 
تدریس می شود، چرا انجمن سعی نکرده 
از میان این دانش��جویان فارغ التحصیل 

نیرو   جذب   کند؟
 آن ها جامعیت الزم را ندارند. بیشتر این 
دانش��جویان تنها در زمینه هنری و طراحی 
دکوراس��یون تخصص دارند و ب��ا تولید و 
صنعت چندان آشنا نیستند. اما رشته هایی 
که کمیسیون علمی انجمن راه اندازی کرده 
اس��ت، به جز رش��ته های طراحی ش��امل 

کاری،  منب��ت 
درودگری، رنگ 
آمیزی و... نیز می 
شود. این رشته ها 
در کنار داش��تن 
زمینه هنری قابل 
ج��ذب در بازار 

کار نیز هستند.
  آیا ب��ازار 
ق��درت جذب 
فارغ التحصیالن 
جدی��د را پیش 
ک��رده  بین��ی 

است؟
مراکز تولید ما 
در ح��ال حاضر 
سنتی هس��تند و 
برای هر تحولی 
ک��ه بخواهند در 
وضعیت خود به 
وجود آورند، نیاز 

به متخصص دارند. اگر االن این متخصصان 
بیشتر ش��وند، بازار کار هم می تواند آن ها 
را جذب کند و حتی در صورت پیش��رفت 
بیشتر ممکن اس��ت با کمبود آن نیز مواجه 

شود.
  دو دوره آموزش��ی کوتاه مدت نیز 
برگزار شده است، هدف از برگزاری این 

دوره ها چه بود؟
برای دس��ت اندرکاران ای��ن صنعت که 
وقت ندارند و نمی توانند در دوره های بلند 
مدت ش��رکت کنند، دوره های کوتاه مدتی 
پیش بینی کردیم. این دوره ها مانند آموزش 
حین خدمت در مراکز دولتی است و براساس 
آن افراد م��ی توانند در وق��ت آزاد خود این 

دوره های کوتاه مدت را سپری کنند.

گزارش

بازار مبلمان ایران نیازمند تولید اس��ت، 
برای تولید صنعت الزم اس��ت و توس��عه 
صنعت نیاز به علم، دانش و دانشگاه دارد. 

انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان 
و فروش��ند گان مبل اس��تان تهران ، ارتقای 
سطح علمی و آموزش��ی این صنعت را در 
اس��تراتژی های خود قرار داده و با تشکیل 
کمیسیون علمی اقدام به تاسیس رشته های 
دانش��گاهی و دوره ه��ای آموزش��ی کرده 
اس��ت. به گفته دکتر بیژن ش��یری، رئیس 
کمیته علمی، این کمیته برای تربیت نیروی 
متخصص با 3 دانشگاه کشور صحبت کرده 
است. دانشگاه علمی کاربردی برای تربیت 
تکنسین، دانشگاه پیام نور برای رشته های 
مبلمان و دکوراس��یون، دانش��گاه آزاد در 
رش��ته مدیری��ت صنایح مبلم��ان از جمله 
فعالیت های این 

دانشگاه است. 
اولی��ن دوره 
کوتاه مدت علمی 
کمیته نیز با عنوان 
س��بک  »دوره 
مبلمان«  شناسی 
با حضور 46 نفر 
از اعضای انجمن 
هم��کاری  ب��ا 
جهاد دانشگاهی 
دانش��گاه شهید 
بهشتی در زمستان 
و  برگ��زار   87
ای  گواهینام��ه 
ب��رای ش��رکت 
کنندگان در نظر 

گرفته شد .
دومی��ن دوره 
نیز با عنوان »دوره 
مدیریت فروش« 
با حضور 26 نف��ر، با همکاری دانش��کده 
کارآفرینی دانش��گاه تهران در بهار امسال 

برگزار شد .
با توجه به برنامه ریزی و نامه نگاری های 
صورت گرفت��ه در کمیته قرار اس��ت این 
رشته ها از س��ال تحصیلی 89 وارد دفترچه 

آزمون هر یک از دانشگاه ها شود .
دانشگاه پیام نور دوره کارشناسی مبلمان 
و دکوراس��یون را برگزار خواهد کرد. این 
رشته با دو گرایش »طراحی« و »تولید« راه 
اندازی شده و دانشجویان پس از گذراندن 
ترم های اول می توانن��د با توجه به عالقه و 
اس��تعداد خود هر یک از این دو گرایش را 

انتخاب   کنند   .
درح��ال حاضر نی��ز، ط��رح توجیهی، 

جداول سرفصل ها و توضیح محتوای مورد 
نظر این رش��ته برای گرفتن مجوز نهایی به 

وزارت علوم ارسال شده است.
دانشگاه آزاد اسالمی نیز با توافقاتی که با 
انجمن کرده است، رشته »مدیریت صنایع 
مبلمان« را راه اندازی خواهد کرد. این رشته 
در ارتباط با بازاریابی، مس��ائل اقتصادی و 
صادرات خواهد بود. عالوه بر آن این دوره 
با همکاری دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
علوم و تحقیقات و دانشگاه  هاتفورد شایر 

انگلستان برگزار خواهد شد.
دانش��گاه جامع علمی کارب��ردی نیز با 
هم��کاری انجم��ن اق��دام ب��ه راه اندازی 
رشته های نربوط به مبلمان در سطح کاردانی 
خواهد کرد. رشته های این دانشگاه شامل 
درودگری، منبت کاری، رنگ کاری، رویه 
کوبی و ... به ش��کل پودمانی اس��ت. فارغ 
التحصیالن دوره کاردانی امکان حضور در 
دوره کارشناسی و باالتر را خواهند داشت.

دکتر شیری در ارتباط با تنوع رشته های 
در نظر گرفته ش��ده توضیح داد: » گرایش 
های انتخاب ش��ده در هر دانش��گاه  بسیار 
متفاوت است. به این علت که قصد داشتیم 
تمام ابع��اد صنعت را در نظ��ر بگیریم و در 

مدت زمان کوتاه تری به نتیجه برسیم.«
   ای��ده راه ان��دازی این رش��ته های 

دانشگاهی از کجا آمد؟
بعد از برگزاری اولی��ن کنفرانس علمی 
»دکو«، کمیس��یون علمی انجم��ن فعالیت 
خود را شروع کرد و طی جلساتی که در این 
کمیسیون برگزار شد، متوجه شدیم ار جمله 
مواردی که صنعت مبلمان چه از نظر کیفی 
و چه از نظر کمی با آن مواجه اس��ت، نبود 
ارتباط میان دست اندرکاران این صنعت با 

دانشگاه  است  . 
باید گف��ت در امر تولید ب��ه زمینه های 
علمی چندان توجهی نمی شود، به طور مثال 
اصول علمی و ارگونومیک در ساخت مورد 
توجه تولید کنندگان نیست، یا به بحثی مانند 
صرفه جویی در تولید، توجهی نمی ش��ود. 
در بعضی موارد نیز تولیدکننده آش��نایی با 
طرح ها و اندازه ها ندارد. همه این موارد به 
این دلیل است که صنعت مبلمان در کشور 
همچنان به شکل س��نتی است و نیازمند آن 
است تا افراد متخصصی را در ابعاد گوناگون 

این صنعت تربیت کنیم.
  به دو گرایش طراحی و تولید اشاره 
کرده اید؛ انتخ��اب این دو رش��ته بر چه 

اساسی بوده است؟
صنعت مبلمان به دو بخش اساسی تقسیم 
می شود، یک بخش مربوط به طراحی است 
که به زمین��ه هنری آن می پ��ردازد و بخش 

تالش برای ارتقای سطح علمی صنعت مبلمان

 دانشگاه
Educationو آموزش

designطراحی

  طراحی داخلی با نگاهی به طراحی صحنه

  فضا سازی و کمک به انتقال مفهوم نمایش

  دکوراسیون و مبلمان شهری
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زمان��ی ک��ه از زیبایی صحب��ت می کنیم، 
هرکس بنا ب��ه نظر و دیدگاه خ��ود زیبایی را 
تفس��یر می کند. اما مس��ئله مهم این است که 
بدانیم منظور از زیبایی چیس��ت؟ و چگونه 
آن را درطراحی داخلی و ی��ا طراحی صحنه 
که منظور نهایی این نوش��ته است، به تصویر 

بکشیم.
صحبت در این مورد بس��یار اس��ت و در 
چند سطر نمی توان آن  را بیان کرد، اما شاید 
بتوان فقط این مس��ئله رابیان کرد که هنرناب 
برای این که همواره بقا یابد، نیاز به داشتن سه 

فاکتوراصلی دارد:
1- جهان شمول بودن 
2- زمان شمول بودن  
3- داشتن مفاهیم واال

یعنی این که هنر برای تمام جهان هس��تی 
درطول تاریخ ارزش های معن��وی باالیی را 
داش��ته اس��ت، تا در نهایت یک هنرناب به 

وجود آید.
هدف از ای��ن مقدمه کوتاه این اس��ت که 
روشن شود آیا طراحی داخلی یک هنر است 
یا خیر؟ پیش از ج��واب به این س��وال بهتر 
اس��ت تعریف کوتاهی از روند شکل گیری 
سبک ها نیز گفته شود: تمام سبک های جهان 
یا طبیعت گرا هس��تند یا طبیع��ت گریز و یا 
ترکیبی از ای��ن دو. درطراحی داخلی نیز این 
چنین است، ولی مسئله مهم نوع نگرش انسان 
است با س��بک زندگی خود درجامعه خود و 
درنهایت جامعه جهانی ک��ه از طریق ارتباط 
مفاهیمی ارزش��مند را بیان کن��د. درطراحی 
داخلی ه��دف فقط یک چیز اس��ت؛ » ایجاد 
حس آرامش درمحیط بنا به کاربری آن فضا 
برای مخاطب حاضردرآن فضا«. درصورتی که 
در طراحی صحنه این گونه نیست و اهداف 
بس��یاری را مدنظر ق��رار داده و آن  را باید به 
کم��ک بافت ها، رنگ ه��ا، نوره��ا، دکورها، 
اکسسوار وغیره به تم اصلی و تم های فرعی 
یک نمایش برس��اند. درنهایت می توان این 
گونه نتیج��ه گرفت که طراح��ی داخلی یک 
هنر ناب نیست، بلکه یک فن برتر است، ولی 

طراحی صحنه یک هنر ناب است. 
حال می توان ارتب��اط یک طراح صحنه را 
با یک طراح داخلی مورد بررسی قرار داد. آن 
هم بدین گونه که ابزار و وسایلی که یک طراح 
داخلی برای ایجاد یک فض��ا دراختیار دارد، 
همان ابزار و وسایلی است که طراح صحنه از 
آن در جهت ایجاد یک صحنه استفاده می کند. 
اختالف فقط در نوع بیان احس��اس است که 
در طراحی داخلی و طراحی صحنه متفاوت 

اس��ت، ولی هر دو به دنبال زیبایی هس��تند 
و درهر دو به این مهم دس��ت پی��دا می کنند. 
چرا که یکی از تعاریف ارزشمند زیبایی این 
اس��ت که » هر آن چیزی که هارمونیک باشد 
زیباس��ت » که این تعریف خود جای بس��ی 
بحث دارد. اما اگر این تعریف را با کمی دقت 
مورد بررسی قرار دهیم، شاید به نتایج بهتری 
دس��ت یابیم. به عنوان مثال اگ��ر هارمونیک 
اجزا با هارمونیک کل با تم نمایش در طراحی 
صحنه و هارمونیک کل و هارمونیک کل اجزا 
با س��بک زندگی درطراحی داخلی به وقوع 
بپیون��دد، زیبایی و آرامش خل��ق می گردد و 
می توان به این نتیجه ارزشمند رسید که برای 
ایجاد هارمونی مرزی وجود ندارد و می توان 
هارمونی یک مجموعه را بارها و بارها تکمیل 

تر و زیباترکرد.
برای یافت��ن این مهم فقط  بای��د دانش را 
افزود. بدین جهت است که یک طراح صحنه 
درنهایت باید ترکیبی از هنرها مانند نقاشی، 
پیکرتراش��ی، گرافیک، موس��یقی، معماری، 
معماری داخلی، طراحی داخلی و....را آموخته 
باشد. با توجه به این امر طراحی داخلی زیر 
مجموعه  ای از دانش یک طراح صحنه است 
و بدون یادگیری آن، طرح نهایی یک صحنه با 

اشکال مواجه خواهد شد.
یکی از تعاریف مط��رح دیگر در هنر این 
است که » انسان افزوده بر طبیعت همان هنر 
است ». تمام مفاهیمی که در ادامه به آنها اشاره 
می شود، در طبیعت وجود دارد و درک صحیح 
از این مفاهیم به طراح کمک می کند تا در روند 

طراحی، مسیر درست را انتخاب کند.
تنوع یکی از اصلی تری��ن مباحث هنر به 
شمار می آید. تنوع در ساخت، تنوع در رنگ 

درشکل، فرم و.... وحتی تنوع در نور. 
مبحث نور خ��ود مقاله ای جداگان��ه را در 
برخواهد داش��ت. فقط دراین چند سطر نظر 
شما را به این موضوع جلب می کنم که همواره 
نور طبیعی در حال تغییر است و یک هزارم ثانیه 
قبل با بعد آن مشابه نیست. این اصل برای طراح 
داخلی این امکان را به وجود می آورد تا همواره 
با اس��تفاده از پنجره ها، روزنه ها، در و پنجره ها 
و... تنوع و ل��ذت را در محیط بیافریند. این امر 
در طراحی صحنه در س��الن های بس��ته بدون 
هیچ گونه روزنه ای از نورطبیعی، ش��اید هرگز 
امکان پذیر نباش��د. به همین دلیل نورپردازان 
حرفه ای باید در ایجاد این تنوع سعی فراوانی 
انجام دهند تا با گذر زم��ان نمایش، گذر زمان 
نور نیز مشاهده شود. سایه ها به صورت مداوم 
در حال تغییر است که در طراحی  داخلی  یکی 

از عناصری است که  می تواند در داخل یک فضا 
ایجاد تنوع کند. درطراحی صحنه پروژکتورها 
و حتی نورپردازی با شمع نیز این  تنوع را ایجاد 
می کند، که درای��ت نورپ��رداز در ایجاد خلق 
این نوع تنوع در ایجاد ریتم و در دیگر مفاهیم 
نقش اساسی دارد. ریتم نیز همواره تکرار یک 
هویت هنری است و تمام مبانی  هنرها در جهت 
زیباس��ازی یک اثر هنری می کوش��د. اما باید 
این را خاطر نش��ان کرد که هر  ریتمی  مناسب 
با هر اثری نیست، به خصوص اگردر طراحی 
داخلی س��بک زندگی نادیده گرفته ش��ود و یا 
در طراحی صحنه تم ه��ای اصلی و فرعی را از 
نظر دور کنیم. پس چه ریتمی مناس��ب است؟ 
برای مثال پله کان یک ریتم است که  با پاگردها 
سکون را ایجاد می کند  که می توان از آن، هم در 
طراحی داخلی و هم در طراحی صحنه استفاده 
کرد. همان گونه که بزرگان طراحی صحنه اوایل 
قرن بیستم مثل گریک، برش��ت، کاندزسکی، 
گروپیوس از آن استفاده کردند و با نورپردازی 
زیبایی آن  راچندین برابر ساختند. اما آیا هر پله 
را در هرجایی از فضای داخلی یا صحنه می توان 
قرارداد؟ بدیهی است که جواب این سوال خیر 
اس��ت. پس چگونه باید به یک اصل درس��ت 

دست یافت؟
بهتر اس��ت نظ��رات هنرمندان برجس��ته 
طراحی صحنه را مرور کنیم تا به این س��وال 

جواب دهیم.
کریگ، تئاتر را ترکیبی از پنج عامل حرکت، 
کالم، خط، رنگ و ریتم معرفی کرد و هیچ یک 
از این عوامل را برتر از دیگری نمی دانست و 

معتقد به ترکیب متعادلی از آنها بود. 
دیدگاه آپیا درمورد صحنه از این قرار بود: 
1-فضا، 2-حجم، 3-وزن، 4-سکو، 5- پله، 
6-سطح شیب دار،  7-دیوار، 8- ستون و 9- 
پرده.  او تاکید کرد که این عناصر باید آنچنان 
هماهنگ عمل کنن��د که نه تنه��ا با حرکات 
بازیگر بلکه با روح او هماهنگی داشته باشند 

و تجلی درون مایه نمایش شوند. 
برش��ت نیز اعتقاد دارد محی��ط زندگی 
انس��ان ها که برای نمایشنامه نویس��ی های 
دیگ��ر تنها ب��ه منزل��ه جهان ظاهراس��ت، 
درنمایشنامه نویس��ی غیرارس��طویی نقش 
متف��اوت و عمده ت��ری را برعه��ده دارد. 
نمایشنامه نویس��ی غیرارسطویی این محیط 
را دیگ��ر به عن��وان یک چهارچ��وب نگاه 
نمی کن��د و برگردان های��ی ک��ه از محی��ط 
زندگی انس��ان ها به دس��ت می دهد، متاثر 
از دانش و س��وخت و س��از بین طبیعت و 
انسان اس��ت. از آنجا که س��اختمان صحنه 

را بای��د برای ه��ر نمایش��نامه تغیی��ر داد، 
باید به ج��ای اصطالح »صحن��ه آرا « واژه  
» صحنه س��از«  را جایگزی��ن کنی��م، که به 
طور معمول به کسی گفته می شود که خود 
صحنه را می سازد. صحنه ساز مکلف است 
با توجه به نمایش��نامه به جای کف صحنه، 
نوار متح��رک و به جای زمین��ه صحنه، پرده 
سینما را به کار بگیرد و یا سقف صحنه را به 
وسیله ای برای باال و پایین بردن قطعات دکور 
مبدل کند. حتی تصمیم درمورد این که صحنه 
بازی را باید به میان تاالر نمایش انتقال داد یا 
خیر، وظیفه صحنه ساز است و او مکلف است 

که جهان را به ما نش��ان دهد. 
»ناگه��ان همه رنگ ه��ا درنظرم��ی آیند. 
درطول یک دقیقه س��یاهی حکم فرماس��ت. 
آنگاه نور زرد ماتی روی صحنه می ریزد.« ایده 
اصلی والترگروپیوس معمار و طراح صاحب 
نام آلمانی این بود که » تکنیک احتیاج به هنر 
ندارد، ولی هنر الزاما به تکنیک محتاج است.« 
این تفکر ذاتا با اه��داف اجتماعی همراه بود 
و او در این راس��تا عقیده داشت که فضاهای 
تاریک و قدیم��ی باید به فرم ه��ای جدید و 

فضاهای زندگی تبدیل شوند.
بنا به نظر گروپیوس تنها س��ه شکل عمده 
صحنه وجود دارد: صحنه گرد، صحنه کشیده 
وصحنه پروس��ی نیوم. او کوشید که درطرح 
خود همه این طرح ها را بگنجاند. او بخشی از 
صندلی ها را همراه با محل بازی روی دایره ای 
وسیع و گردان جلوی پروس��ی نیوم قرار داد. 
هنگامی که این محل در مجاورت پروسی نیوم 
قرار می گرفت، صحنه دراز شکل می گرفت و 
وقتی آن را 180 درجه می چرخاند، صحنه ای 
گرد پدید می آمد. س��کوی ب��ازی از بال های 
پروس��ی نیوم پدید می آمد که ب��ه طور کامل 

تا لبه جایگاه تماش��اگران ادام��ه پیدا می کرد 
و به عن��وان محل نمایش مورد اس��تفاده قرار 
می گرفت. صحنه وسیع به هنرمند تئاتر امکان 
می داد تا سکوهای چرخدار را به صورت افقی 
در آن به گ��ردش درآورد و درفضای اطراف 
جایگاه، دروازه ستون کار گذاشته شده بود که 
در فاصله بین آنها پرده هایی قابل نصب بودند. 
همچنین سکلورامای شفافی درانتهای صحنه 
پروس��ی نیوم امکان می داد ت��ا روی آن فیلم 
نمایش دهند، درحالی که پرده هایی دیگر باالی 
سر تماش��اگران قرار داشتند. گروپیوس مایل 
بود تماشاگران را وسط محل نمایش قراردهد 
و آنها را مجبورکند که در تجربه نمایش��نامه 

شرکت فعال داشته باشند.
بهتری��ن دکورهایی که توس��ط طراحان 
نمایش های امروزی انجام گرفته، از هر نظر 
به هیچ وجه قابل مقایس��ه با آث��ار صحنه ای 
سبک های گذشته نیست. گروتفسکی نیز به 
طور کل خواس��تار کنار گذاشتن دکور بود و 
بروک هم عالقه خاصی به اجرای آثار نمایشی 
در فضاهای آزاد وخارج از سالن از خود نشان 

داده است.
حتی پدی��ده عال��م صحنه آرایی، جوزف 
اسووبود نیز با وجود ابتکارات زیادی که در 
صحنه به خرج داده اس��ت، نتوانسته تحولی 
اساس��ی در صحنه آرایی به وجود آورد و تا 
حدودی می توان گفت دنیای طراحی صحنه 

پس از برشت، دیگر حرکتی نکرده است. 
بنابراین ریتم با هر عنصر از مفاهیم هنرهای 
تجسمی زمانی به درس��تی به کار می آید که 
متناس��ب با دیدگاه یک هنرمن��د درطراحی 

صحنه یا طراحی داخلی قرار گیرد.
ه��دف اصل��ی درطراحی داخل��ی فقط 
ایجاد یک فضای زیبا نیست، بلکه کارکرد 

برای کاربر طرح نیز دارای اهمیت ویژه ای 
اس��ت که این کار ب��رای صحنه نی��ز باید 
متناس��ب با کاربری فضای تئاتر باش��د. به 
طور مثال می توان به جای کوه واقعی ) اگر 
در یک طراحی صحنه الزم اس��ت کوه داشته 
باشیم ( بنا به موضوع آن نمایش می توان از 
انواع تلویزیون فرسوده که روی هم تلنبار 
شده است، اس��تفاده کرد و فقط به فرم کوه 
وفادار بود. این نکت��ه را نباید فراموش کرد 
که سبک های نمایش خود به طراح صحنه 
می آموزن��د تا چگون��ه باید ی��ک طراحی 
را انجام داد و ش��اید درمقال��ه ای دیگر به 

س��بک های طراحی صحنه بپردازم.
درطبیع��ت یک قانون وج��ود دارد که 
هرچه اجسام بزرگ تر شوند، تک رنگ تر 
و مات ت��ر می گردن��د و هرچ��ه اجس��ام 
کوچک ت��ر باش��ند، رنگین ت��ر وبراق ت��ر 
هس��تند. این بدان لحاظ در طبیعت اتفاق 
می افتد تا همواره تع��ادل به  وجود آید و 
بر هیچ کدام تاکید بیشتری وجود نداشته 
باشد. یک طراح داخلی اگر این قانون را 
درطراحی خود لحاظ کند، به یک آرامش 
درفضا دس��ت پیدا می کن��د و اگر خالف 
آن را انجام دهد، یک اغتش��اش به وجود 
می آید اما ش��ایداین اغتشاش برای طراح 
صحن��ه مفید باش��د. پس می ت��وان نتیجه 
گرفت که طراح داخل��ی موظف به انجام 
آن مواردی اس��ت که به او دیکته ش��ده 
اس��ت، ولی یک ط��راح صحن��ه مجاز به 
دخل  وتص��رف و حتی خالف جهت آب 

ش��نا  کردن  اس��ت.
*دکترای زیبایی شناس��ی و عضو 
هیات علمی دانش��گاه هنر و معماری 
دانش��گاه آزاد اس��المی

 طراحی داخلی
با نگاهی به طراحی صحنه

  دکتر نورایر ناظاریان
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طراحی صحن��ه تئاتر هم��واره از 
جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است؛ 
عنصری درنمایش که در جذابیت های 
بصری و موقعیت و ایجاد میزانسن و 
فضا س��ازی برای کارگردان جایگاه 
ارزن��ده ای دارد. در هنرهای معاصر 
طراحی صحنه هم��راه هنرهای دیگر 
به اوج ه��ا، تعاری��ف و کاربردهای 
جدیدی رس��یده اس��ت؛ از آنجا که 
حرکت تئاتر م��درن را نمی توان جدا 

از مس��یرطراحی صحنه دانس��ت. 
نرمی��ن نظمی، اس��تاد دانش��گاه و 
طراح صحنه بیش از 50  نمایش مانند 
»یک دقیقه س��کوت« ، »مادرمانده« ، 
»بازگشت به خان نخست« معتقد است 
که طراحی صحنه به وجود آوردن و 
س��اختن فضای بصری ی��ک نمایش، 
فض��ا س��ازی و ب��ه تصویرکش��یدن 
تصورات بیان شده دریک نمایشنامه 
اس��ت. اما ازنظر پی��ام فروتن، عضو 
هیات علمی پردی��س هنرهای زیبای 
دانش��گاه تهران و طراح صحنه بیش 
از 40 پ��روژه تئات��ری، تلویزیونی و 
سینمایی از جمله نمایش های »خانه«، 
»شکلک«، »خواب درفنجان خالی«، 
طراحی صحنه به تصویر درآوردن و 
دیداری ساختن عناصر و محتوای یک 
اثر نمایش��ی به شمارمی رود. طراحی 
صحنه ب��ار عم��ده ای از ش��خصیت 
پ��ردازی، روای��ت داس��تان و القای 
فضای حس��ی نمایش��نامه را به عهده 
گرفته و ت��الش می کند تا تماش��اگر 
و مخاطب را درجریان ملموس��ی از 

فراین��د هن��ری ق��رار ده��د.
ام��ا درب��اره تاریخچ��ه و قدمت 
طراحی صحنه درتئات��ر ایران، نظمی 
می گوی��د: اگر منظور از تئاتر ش��کل 
سنتی آن باش��د ، قدمت آن به قدمت 
تعزیه در ایران بر می گردد. درصورتی 
که منظ��ور، تئاتر به ش��کل غربی آن 
باشد ، قدمت  طراحی صحنه به دوران 
ناصرالدین شاه قاجار و ورود تئاتر به 
ایران به ش��کل جهانی آن و تاس��یس 
تماش��اخانه باز می گردد. گرچه منبع 
موثق��ی درب��اره چگونگ��ی طراحی 
صحنه درآن دوران وجود ندارد، ولی 

فضا سازی و کمک به انتقال مفهوم نمایش
را  ایجاد ریتم و ضرباهنگ مناس��ب بررسی وضعیت طراحی صحنه در تئاتر ایران

در ح��وزه دی��داری نمای��ش معرفی 
می کند. به عقی��ده او فضاهای خالی 
به کارگردان در ایجاد میزانس��ن های 
متنوع کمک کرده و به او پیشنهادات 
متفاوتی راعرض��ه می کند. این طراح 
صحنه در ادامه می گوید: فضای خالی 
درطراح��ی صحنه مانند س��کوت در 

یک س��مفونی اس��ت .
نظم��ی درج��واب این س��وال که 
طراح��ان صحن��ه تئاتر ای��ران چقدر 
درجریان طراح��ی صحنه  مدرن و به 
روز دنیا هس��تند، م��ی گوید: جواب 
دادن به این س��وال برای من س��خت 
اس��ت، ول��ی فکر م��ی کن��م قریب 
ب��ه اتفاق طراح��ان آش��نایی کافی با 
چگونگ��ی طراحی صحن��ه در اروپا 
داش��ته باش��ند. این که این آش��نایی 
چقدر جنبه اجرایی پی��دا می کند، به 
عوامل متعددی بس��تگی دارد و بحث 

جداگان��ه ای می طلب��د.
 درهمین راس��تا فروتن با اش��اره 
به جایگاه مناس��ب آم��وزش طراحی 
صحنه در تئاتر به چاپ متعدد و کتب 
تالیفی و ترجمه دراین زمینه اش��اره 
می کند. او همچنین معتقد است تئاتر 
حرف��ه ای ه��م نگاهی ت��ازه و علمی 
نس��بت به حوزه طراح��ی صحنه پیدا 

کرده اس��ت .
در پایان این گزارش و دربررس��ی 
به وضعیت استانداردهای سالن های 
نمایش کشور، نرمین نظمی تنها سالن 
اس��تاندارد قاب صحنه ای را س��الن 
س��نگلج می داند. از نظر او سالن های 
تئاتر ش��هر هیچ کدام ابعاد و ش��کل 
اس��تانداردی ندارن��د و از امکانات 

بسیار کم و فرسوده ای برخوردارند.
پیام فروت��ن نیز در ای��ن زمینه با 
نظمی هم عقیده اس��ت و س��الن های 
موج��ود درکش��ور را از کمتری��ن 
اس��تانداردها و امکان��ات موج��ود 
ب��رای طراح��ی صحنه برخ��وردار 
می دان��د. او درای��ن ب��اره تصریح 
می کند: طراح صحنه باید با استفاده 
از خالقیت های کام��ال  فردی خود 
دس��ت به صحنه پردازی بزند. ضمن 
آن که طراح��ی صحنه امروز ما فاقد 
کارگاه دکور )س��ن شاپ( ، بودجه 
الزم و نیروهای حرفه ای س��اخت و 

س��از اس��ت   . 

از شواهد استنباط  می شود که از پرده 
نقاش��ی ش��ده درانتهای صحنه درآن 
زمان نیز استفاده می ش��ده و کاربرد 
آن به تصویر کش��یدن م��کان نمایش 

بوده اس��ت.
 فروت��ن نیز دراین ب��اره می گوید: 
اصوال  تئاتر، هنری وارداتی به شمار 
م��ی رود ک��ه از اواخ��ر دوره قاجار 
وارد ایران شده است. درآن روزگار 
طراحی صحنه نوعی کپی برداری به 
شیوه غرب بود؛ یعنی لته های نقاشی 
شده ای که درصحنه قرار می گرفت و 
واقع گرایی را به عنوان اس��اس خود 
قرار می داد. با این ح��ال در هنرهای 
نمایشی سنتی ما همچون تعزیه صحنه 
پردازی کامال  آبس��تره  می شود و در 
دنیای انتزاعی ب��ه انتقال مفاهیم خود 

می پ��ردازد.
 او در ادامه و درباره طراحی صحنه 
در تعزی��ه تصریح می کند: نش��انه ها 
و نمادها درطراحی صحن��ه تعزیه به 

شدت مورد استفاده قرار می گیرد و به 
نوعی هنر مفهومی نزدیک می ش��ود.

نظمی درباره جدی ش��دن طراحی 
صحنه در تئاتر و اهمیت آن می گوید: 
پس از طراحی صحنه به ش��کل سنتی 
آن که همان حضور پرده های نقاشی 
درکنار وسایل کاربردی صحنه بود، 
اولین ش��خصی که برجس��ته سازی، 
پرسپکتیو و دکورهای متعدد را وارد 
صحنه ک��رد، فردی به نام  میرس��یف 
الدین کرمانشاهی  دردوران رضاشاه 
بود و اوج ای��ن هنر درتاری��خ تئاتر 
 ایران ب��ه زعم من ب��ا نام های��ی مثل 
ول��ی ا... خاکدان، آربی آوانس��یان، 
استاد خسرو خورشیدی و ... معنا پیدا 

م��ی کن��د    . 
فروتن نیز درادام��ه طراحی صحنه 
مدرن تئاتر ای��ران را از دهه 20 و 30 
با ناپل س��روری و ولی ا.... خاکدان 
می دان��د. او درادام��ه طراحی صحنه 
علمی وآکادمیک ای��ران را با برپایی 

پردازی می دان��د، طراحی صحنه دو، 
سه دهه اخیر را به ش��دت به هنرهای 
نن��د هنره��ای  تجس��می جدی��د ما
مفهوم��ی، چیدم��ان و ویدی��و آرت 

وابس��ته می داند.
 او در تکمیل نظ��رات خود اضافه 
می کند: به عب��ارت دیگر امروزه مرز 
می��ان هنرهای نمایش��ی و تجس��می 
برداشته شده و در همین راستا صحنه 
پ��ردازی بی��ش از س��ایر حوزه های 
وابسته به تئاتر دس��تخوش این تغییر 

و تحوالت بوده اس��ت. 
یک��ی ازم��واردی ک��ه درطراحی 
صحن��ه مدرن اهمیت بس��زایی دارد، 
اس��تفاده و ایج��اد فضاه��ای خالی 
درتئات��ر اس��ت. نظمی درای��ن باره 
ب��ه طراح��ی صحن��ه مینی مالیس��تی 
اش��اره می کند و قدمت این سبک را 
درهنرهای دیگر به دهه های پیش باز 
می گرداند. از منظر او طراحی صحنه 
مینی مالیستی یکی از شیوه های رایج 
در طراح��ی صحن��ه امروز اس��ت و 
اهمیت آن بس��تگی مس��تقیم به شیوه 

اجرای��ی دارد . 
همچنی��ن فروتن فضاه��ای خالی 
را بخش عم��ده ای از صحنه پردازی 
می داند و مهم ترین کاربرد این فضاها 

گرایش طراحی صحنه در دانش��کده  
هنره��ای دراماتیک توس��ط اس��تاد 
خس��رو خورش��یدی و آموزش این 
رش��ته ارزیابی می کن��د و می افزاید: 
از نظر فعالیت حرف��ه ای نیز طراحی 
صحن��ه تئات��ر، اوج مجدد خ��ود را 
مرهون ده��ه 70 و حض��ور جوانان 
فارغ التحصیل هنرهای نمایشی به این 

عرصه اس��ت. 
ام��ا دردوران م��درن  و معاصر با 
توج��ه به مفاهی��م و معان��ی جدیدی 
ک��ه در هنره��ای مختل��ف ایجاد می 
شود، ش��کل وکاربرد طراحی صحنه 
نیز تغییرات��ی می کند. نرمی��ن نظمی 
درهمین راس��تا توضی��ح می دهد: به 
ط��ور خالصه وظیف��ه طراحی صحنه 
درتئاتر ام��روز فضا س��ازی وکمک 
ب��ه انتق��ال مفهوم نمایش��ی اس��ت. 
درطراحی امروز دیگر بازسازی عین 
به عین م��کان جایی ن��دارد، بلکه به 
وجود آوردن فضای مناس��ب مطرح 
است. این فضاس��ازی حتی به کمک 
جلوه ه��ای تصوی��ری ویدیویی هم 

ص��ورت می گی��رد .
فروت��ن باتوجه به این ک��ه ماهیت 
طراح��ی صحن��ه م��درن را مره��ون 
معم��اری و ورود آن به عرصه صحنه 

  علیرضا تهرانیDesignطراحی

  تئاتر مادرمانده
 به کارگردانی مشترک

 نیما دهقان و حمیدرضا آذرنگ
طراح صحنه: نرمین نظمی
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آیا می دانید نق��ش تزیینات و هنر در 
زیباس��ازی فضای ش��هری چیس��ت ؟

نید م��ردم و هنرمندان یک  آیا می دا
بر شهر  ش��هر چه وظیفه بزرگی دربرا

و محل��ه خ��ود دارن��د ؟
نید ک��ه ش��هرهای جهان  آی��ا می دا
درحال رقابت برای رش��د و توس��عه 

کیفی زندگی ش��هری هس��تند؟
آیا می دانید که چن��د نفر از طراحان 
و هنرمن��دان ب��زرگ جه��ان در زمینه 

زیباس��ازی فضای ش��هری مشغول 
به کار هس��تند؟

نقش ش��ما دراین میان چیس��ت؟
فض��ای ش��هری و محل��ه خ��ود 
را بافض��ای داخ��ل من��زل مقایس��ه 
کنید. هم��ان طورک��ه می بینید، ابزار 
و وس��ایل مختلفی درخان��ه وجود 
دارد که هرک��دام ب��رای کارخاصی 
ساخته ش��ده و نیاز های ش��ما را در 
انجام فعالیت ه��ای مختلف برآورده 
می س��ازد. خانه ش��ما ب��ه اصطالح 
مبله اس��ت، یعنی اثاثیه و تجهیزات 
الزم ب��رای زندگی در فض��ای خانه 

فراهم اس��ت. وقتی ش��ما یک آپارتمان 
مبله اجاره می کنید، بدین معناس��ت که 
وس��ایل ابتدای��ی زندگ��ی درآن وجود 
دارد؛ تجهیزات��ی مانند می��ز و صندلی، 
یخچال و اجاق گاز، کفپوش و روشنایی 
و بس��یاری دیگر، درست مانند یک هتل 
معمولی که می توانید با یک کیف وسایل 
شخصی به آنجا نقل مکان کرده و در آن 

س��کونت کنید.
یک شهر مبله نیز همین معنی را دارد؛ 
یعنی کلیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز 

برای زندگی ش��هری فراهم است، که به 
آن امکانات و تسهیالت شهری ) مبلمان 
ش��هری ( گفته می شود. وس��ایلی مانند 
آبخوری، نیمک��ت، ایس��تگاه اتوبوس 
وتاکسی، پل عابرپیاده، تابلوهای شهری، 
نرده وجداکننده ها، سطل زباله، کفپوش 
وکفسازی، وس��ایل زمین بازی کودکان 
و بس��یاری دیگرکه بیش از یکصد مورد 
را دربرمی گی��رد. البته تمام��ی اینها نیاز 
کاربردی مردم و گردش��گران را فراهم 

می آورد. دراین می��ان تاثیرات هنر و 
زیبایی شناس��ی بر روح و روان انسان ها 
نیز اهمیت بس��یار دارد. هم��ان گونه که 
درفضای خانه به تغییر رن��گ دیوارها، 
نص��ب تابلوهای نقاش��ی، مجس��مه و 
تزیین��ات اهمی��ت می دهی��د، فض��ای 
ش��هری هم برای آرامش ونشاط روحی 
شهروندان وتاثیرگذاری مثبت، نیازمند 
آثار فرهنگ��ی، هنری وهویت بخش��ی 
است. دریک قرن اخیر با رشد روز افزون 
شهر نش��ینی و با توجه به پیامدهایی که 

صنعت و نوگرایی در زندگی ش��هری به 
همراه داشته است، ش��اهد از بین رفتن 
بس��یاری از فضاهای ارزش��مند شهری 
و ش��کل گیری ش��تاب زده و نس��نجیده 
فضاهای عموم��ی کنونی درش��هرها و 
در پی آن حض��ور پدیده حومه نش��ینی 
بوده ایم. فضاهای ش��هری امروزی فقط 
به مس��یر عبور و مرور تبدیل ش��ده اند 
و کمت��ر در ابعاد اجتماعی پاس��خگوی 
نیازهای انسان امروزی اند. و در این میان 
فضاهایی که مکان آس��ایش عمومی 
باش��ند و باعث ارضای خاطر انسان 

ش��وند، حذف ش��ده اند.
درحال حاضر رانندگی به سرگرمی 
اصل��ی م��ردم تبدیل ش��ده اس��ت و 
پی��اده روی ی��ک هنر فراموش ش��ده 
اس��ت. درحالی که درگذش��ته ای نه 
چندان دور پی��اده روی یک اصل بود 
ک��ه برمبنای آن، معم��اران و طراحان 
اصیل ب��ه س��اخت و س��از محیط و 
فضاه��ای دسترس��ی درفض��ای باز 

ش��هری می پرداختند.
شروع تحوالت درروند شهرنشینی 
و شهرسازی ایران را شاید بتوان از دوره 
مشروطیت دانس��ت. البته پیش از آن نیز 
در زمان قاجار و یا حتی صفویه ش��اهد 
تاثی��ر پذیری و الگوبرداری هس��تیم؛ به 
طور مثال س��اخت حصار هشت گوش 
ته��ران به تقلی��د از حص��ار پاریس و یا 
خیابان کش��ی ها درتهران زم��ان قاجار. 
درمعماری ش��هری قدیم ای��ران، میدان 
مرکزی به عنوان کانون محله ها به شمار 
می آمد، اما فعالیت های اجتماعی درطول 
کوچه ه��ا نیز ادام��ه پیدا می ک��رد. برای 

مثال، زن ها از خانه های مجاور گرد هم 
جمع می شدند و روی سکوهای جلوی 
هشتی ش��ان می نشس��تند. این درحالی 
ب��ود ک��ه بخش��ی از کاره��ای روزمره 
خود مانند بافندگ��ی و دوزندگی را نیز 
انجام می دادند. این س��کوها جزو اولین 
نشیمن های شهری به شمار می آمد که به 
دلیل اس��تفاده مکرر سالمندان به آن »پیر 

نش��ین »هم می گفتند.
معم��اری گذش��ته م��ا سرش��ار از 
ظرافت ه��ا و ریزه کاری هایی اس��ت که 
هزاران ایده وخالقی��ت را درخود نهفته 
دارد. تزیینات وکاشی کاری ها ی داخلی 
با تناس��بات و رنگ بندی خاص خویش 
درکنار کالبد درون��ی، فضایی رمزگون 
را تداعی می کن��د و هم اکنون نیز ارزش 

فضایی خویش را حفظ کرده اس��ت. 
از دیرب��از، اصالت زیبایی شناس��ی، 
فلس��فه هنر و طراحی ای��ران زمین، در 
نمون��ه آثار معم��اری، صنایع دس��تی و 
طراحی باغ و بوس��تان وجود داشته و به 

چش��م می خورد.
برهمین اس��اس دکتر محم��د پیرنیا، 
نتایج مطالعاتی خ��ود را درباره طراحی 

ایرانی که بیشتر نشات گرفته از فضاهای 
معماری و طرح های س��اختمانی است، 
به عنوان » اصول طراح��ی ایرانی » بیان 

می کن��د:
مردم واری ) طراحی انس��ان مدار( : 
رعایت تناسب میان اندام های ساختمانی 
بدن انسان و نیازهای انسانی درساختمان 

س��ازی وآرایش معماری.
پرهیز از بیهودگی ) نگرش کاربردی 
(: جلوگیری از اسراف وکارهای بیهوده، 
ایجاد زیبای��ی به مفه��وم زیبنده بودن و 

تناسب داشتن نه فقط قش��نگی و جمال.
نیارش ) دوام وپای��داری( : به معنای 
دانش ایستایی، فن ساختمان و ساختمایه 
شناس��ی،  به مفه��وم م��واد و مصالح و 

مقاومت س��اختمان.
خود بسندگی ) خود کفایی (: استفاده 
ازمواد ومصالح بومی، دردسترس بودن 
س��اختمایه یا فرآورده های س��اختمانی 

درمحل و با امکان��ات محل��ی وبوم��ی. 
درون گرای��ی ) احت��رام ب��ه حری��م 
خصوص��ی (: ارزش نهادن ب��ه زندگی 
ش��خصی و خصوصی گرای��ی اف��راد و 
حفظ حرم��ت و عزت نفس انس��ان ها، 

جداسازی بخش های درونی و خصوصی 
ازبخش ه��ای همگان��ی و عموم��ی.

همچنین براس��اس برنامه ریزی شهر 
تورنتو اه��داف و الگوهای زیباس��ازی 

ش��هری به ش��رح زیر اس��ت:
1- طبیعت از طریق فضاهای شهری، 
به راحتی قابل دس��ترس باشد. ) توسعه 
منابع و ظواهر طبیعت درشهر و قابلیت 

دسترس��ی س��اده برای مردم ( 
2- آب، حرک��ت وص��دای آب، 
ایجاد چش��مه، برکه، آب نم��ا، دریاچه 

مصنوع��ی.
3- هن��ر و فرهن��گ،  برنامه ه��ای 
فرهنگ��ی و هنری هم��راه ب��ا تبلیغات 
ش��هری مناسب میبایس��تی همیشه فعال 
و زنده باشد. ) ش��هرفرهنگی – هویت 

س��ازی ( 
4- هنره��ای ش��هری و مردم��ی 
درفضاهای باز و خیابان ها جاری باشد.

5- مرم��ت وحفاظت آث��ار قدیمی، 
س��اختمانها وفضاهای تاریخی.

6- مناب��ع طبیعی و طبیعت ش��هری: 
شناس��ایی، حفاظت ونگهداری ش��ود.

7- کیفیت و تعال��ی طراحی فضاهای 

دکوراسیون و مبلمان شهری

  سیدرضاحسینی الهیجی* 

شهر یک اثر هنری بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد.
  ) کریستوفر الکساندر(

درحال حاضر رانندگی به س��رگرمی اصلی 
مردم تبدیل ش��ده اس��ت و پی��اده روی یک هنر 
فراموش شده است. درحالی که درگذشته ای نه 
چندان دور پی��اده روی یک اصل بود که برمبنای 
آن، معماران و طراحان اصیل به س��اخت و ساز 
محیط و فضاهای دسترسی درفضای باز شهری 

می پرداختند.

شهر Designطراحی
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عموم��ی و س��اختمان ها به عن��وان یک 
اص��ل.

8- پیاده رو، فضایی محرک و جذاب 
و قابل اس��تفاده برای مردم.

9- بازسازی چشم اندازهای عمومی، 
نقاط عطف بصری و نشانه ها ی شهری.

10-  نگه��داری وحفاظت ش��هر به 
شیوه ای مناسب وپایدار. ) به خصوص 
فضاهای جمعی و عموم��ی، فضاهای 
پاک، زیبا و سبز، باغ های س��اختمانی(

امروز درش��هرهایمان باید به چیزی 
ورای طراح��ی بناها و ش��بکه رفت و 
آم��د بیندیش��یم. بای��د فضاهایی خلق 
کنیم ک��ه با نیازه��ای ام��روز مطابقت 
داشته باشند و آنها را به طرقی تعریف 
کنیم که با تکنول��وژی مدرن همخوان 
باش��د. خیابان ه��ا مکان هایی هس��تند 
که تعامالت اجتماع��ی جنب وجوش 
شهری درآنها به وضوح نمایان است و 
ذهن شهروندان را انباشته از خاطرات 
جمعی و ادراک مش��ترک درخصوص 
حیات مدن��ی می گرداند. این خیابان ها 
بیش از آن  که س��ازنده س��اختار شهر 
باش��ند، بیانگ��ر س��اختار اجتماع��ی، 
اقتص��ادی و فرهنگ��ی جامع��ه بوده و 

تبلور زندگی مدنی یک ش��هر درطول 
زمان به ش��مار می آیند.

رجوع به مراکز مهم فعالیتی، خرید، 
تماش��ای مغازه ها وخرده فروش��ی ها، 
پرس��ه زدن و گردش، دی��دن دیگران 
و دیده ش��دن توس��ط آنها و... راسته 
ش��هری را تبدی��ل به فضای��ی متنوع و 
پرفعالی��ت می کن��د. خاط��ره مبلم��ان 
شهری و توجه به فضاس��ازی محیطی 
در ش��هرهای امروز به عنوان عنصری 
تح��ول آفرین و درآمدزا ک��ه می تواند 
چهره ش��هر را نیز به عن��وان یک نماد 
داخل��ی و بین المللی به هم��گان معرفی 

کند، ش��ناخته می ش��ود.
نحوه چیدم��ان فضای س��بز، آرایش 
ساختمان ها با نمای س��نتی و یا یکسان، 
وجود درختان مناس��ب دریک خیابان، 
نحوه ق��رار گرفتن تیره��ای چراغ برق، 
باجه ه��ای تلفن، کیوس��ک های فروش 
روزنامه، ایستگاه های اتوبوس و مهم تر 
از آن حفظ نمادهای قدیمی وسنتی یک 
ش��هر نقش موثری در افزای��ش روحیه 
اجتماعی ایف��ا می کند. با تاکی��د کنترل 
بر اج��رای مجموعه عوام��ل تخصصی 
وکارشناس��ی فن��ی و هنری اس��ت که 

محیط ه��ای ش��هری متناس��ب، زیبا و 
انس��انی به وجود می آید.

زیباسازی، فرآیندی مستمر و در حال 
رشد اس��ت که با روانشناس��ی، فلسفه، 
هن��ر، فرهن��گ، هویت، دان��ش، بینش، 
زم��ان، وکارکرده��ای مختل��ف ارتباط 

داش��ته و ظهور پیدا می کند.
»جنب��ش زیبای��ی شناس��ی ش��هری  
رویکرد پیش��رفته ای اس��ت که ن��ه تنها 
به خاطر زیبا ک��ردن، بلک��ه ترجیحًا به 
معنای اب��زار کنترل اجتماع��ی از طریق 
راضی نگهداش��تن جمعیت ش��هری و 
پاسخگویی به نیاز آنها مورد مطالعه قرار 
می گیرد. آغاز »فلس��فه فکری زیبایی و 
ش��هر« از قرن نوزدهم می��الدی بوده و 
امروزه ب��ه مفهوم زیبا س��ازی و یادمان 
سازی ) هویت سازی( در فضای شهر به 
 Wikipedia-Urban( ».کار می رود

 )Beautification Movement
با ورود آثارهنری به فضای شهری، 
لطاف��ت و زیبای��ی و آرام��ش را ب��ه 

ش��هرمان هدیه می دهیم.
*کارشناس ارش��د طراحی صنعتی 
از دانش��گاه تهران / مش��اور امور 
طراحی و زیباس��ازی

شهر Designطراحی

fAmilyخانواده

  فرمول هایی ساده برای طراحی فضاهای کوچک

   خود را برای دکوراسیون پاییزه آماده کنیم

  با صندلی اداری از محیط کار لذت ببریم

  نکاتي که فروشندگان درباره زنان باید بدانند

  رعایت تناسبات  اصل اول دکوراسیون
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امروزه یکی از مس��ائلی که ذهن همه 
را به خود مشغول کرده است، فضاهای 
کوچک اس��ت، که با در نظر گرفتن چند 
فرمول ساده می توان حس کوچک بودن 
فضا را کم کرد و حتی کمک به بزرگ تر 
جلوه دادن آن هم کرد و خواسته معقول 
خود را نی��ز در آن پیاده ک��رد، نه این که 
بدون توجه، ترکیبی را به وجود بیاوریم 

که مش��کالت فضای خود را تش��دید 
کنی��م.

در ای��ن مقال��ه ب��ه بررس��ی فضا، 
عناص��ر موجود و م��وارد مرتبط با آن 

می پردازی��م.
س��وال هایی ک��ه ذه��ن را چه در 
فضای کوچک چ��ه در فضای بزرگ 
هم��واره به خ��ود مش��غول می کند، 
این اس��ت که چ��را هنگامی که وارد 
فضایی می شویم احساسی خوشایند 
ی��ا ناخوش��ایند داریم؟ آی��ا بزرگی 
یا کوچک��ی فضا فاکت��ور اصلی این 
احس��اس اس��ت؟ آیا این حس فقط 
در خود فضا وج��ود دارد یا در تمام 
عناص��ر موج��ود در آن ک��ه تکمیل 
کننده فضا هس��تند هم حضور دارد؟ 
ب��رای رس��یدن ب��ه پاس��خ ای��ن 
سواالت بهتر است مروری بر برخی 
از تعریف ه��ای مربوط ب��ه طراحی 
داخلی داش��ته باش��یم و بعد به تک 
تک  عناص��ر کامل کنن��ده طراحی و 

چگونگی انتخاب آن ه��ا بپردازی��م.
یکی از اصلی ترین موارد، تعریف 
فضا ست که ما و تمام اشیا درون آن 
قرار داریم و باید تمام خواس��ته های 

خ��ود را در آن پی��اده کنی��م.
هر آن چی��زی که اط��راف موجود 
زنده وجود دارد فضا را می س��ازد  و 
برای داشتن س��رپناه آن را با دیوارها 
و س��قف ها محص��ور کرده اس��ت، تا 

مکانی دور از شرایط طبیعی )باد و باران 
و...( و خطرهای احتمال��ی را به وجود 
بیاوریم. بنابراین با محصور کردن، س��ه 
فضا به وج��ود می آید؛ فض��ای خارجی 
مثل حی��اط و خیابان ها، فض��ای میانی 
مثل راهروها و فض��ای داخلی که بحث 

موردنظر این مقاله اس��ت.
در فضای داخلی هر عنصری دارای 

ح��س و ان��رژی خاصی اس��ت و این 
حس فقط ب��ه کوچک��ی و بزرگی فضا 
مربوط نیس��ت. بنابراین کف، س��قف، 
دیوار،مناب��ع ن��وری و نورپ��ردازی، 
مبلمان، ظرف و ظروف، فرش، رنگ و 
عناصر دیگری ک��ه در فضای ما وجود 
دارن��د، چگونگی چیدم��ان و در کنار 
هم قرار گرفت��ن حس و انرژی خاصی 

را ایج��اد می کن��د. اگر ای��ن چیدمان 
اصولی و به طور درس��ت انجام ش��ده 
باش��د، ما را به زیبای��ی و در نهایت به 
هارمونی)هماهنگی( می رس��اند مانند 
نت های موس��یقی، که اگر درست کنار 
هم چیده ش��وند و با ه��م ریتم خاصی 
را ایج��اد کنن��د، موس��یقی زیبایی را 

خواهیم ش��نید.

اما تمامی این عناصر و خود فضای ما 
با دو تعریف خاص دیگر در رابطه قرار 
می گیرند؛ سبک زندگی و سبک هنری. 
س��بک های هنری با س��بک های زندگی 
کام��ال متفاوت اس��ت و هر ک��دام تاثیر 
خاصی بر انتخاب و چیدمان می گذارند، 
که در این جا به سبک زندگی می پردازیم 
و در مطالب آینده به بررس��ی سبک های 

هنری و مبلمانی نیز خواهیم پرداخ��ت.
هر فرد بر اس��اس عوامل تاثیرگذاری 
مانند س��ن، فرهنگ، تحصیالت، آب و 
هوا، تعداد افراد خانوار و عواملی از این 
دست دارای سبک زندگی خاصی است. 
به عنوان مثال در ش��مال ای��ران به علت 
بارندگی زیاد ب��رای جلوگیری از جمع 
ش��دن آب در سقف، س��قف ها به شکل 

شیب دار)ش��یروانی( طراحی می شود و 
از موادی مانند س��فال و ناودان استفاده 
می ش��ود. همین مالحظ��ات در طراحی 
فضای داخلی نیز باید در نظرگرفته شود. 
برای طراحی کافی شاپ در جنوب ایران 
که دارای آب و هوایی گرم اس��ت، باید 
س��عی ش��ود از رنگ های گرم استفاده 
نشود و یا به حداقل برسد، ولی برعکس 
در مناطق سردس��یری رنگ ه��ای گرم 
مجاز هس��تند و رنگ های س��رد باید به 
حداقل برس��ند و یا از آن ه��ا در عناصر 

کوچک تزیینی اس��تفاده کرد.
ما برمبنای س��بک زندگ��ی خودمان 
باید خواسته های خود را برآورده کنیم 

و از تنش های موج��ود در فضا بکاهیم 
و براس��اس نیاز خود فضا را بسازیم و 
دکور کنیم. به عن��وان مثال خانواده ای 
ک��ه  دارای فرزن��د کوچکی هس��تند، 
براساس س��بک زندگی ش��ان نباید از 
وس��ایل تزیینی فرفورژه و ب��ا مبلمان 
چوبی با لبه های تیز استفاده کنند، زیرا 
احتمال ضرب��ه و خطره��ای احتمالی 

را تش��دید می کن��د و احس��اس امنیت 
خان��واده را در قب��ال ک��ودک کاهش 
می دهد. همچنین اس��تفاده از کف های 
سرد و س��خت مثل س��رامیک در اتاق 
کودک جایز نیس��ت و بای��د موکت را 
جایگزی��ن آن ک��رد . همچنی��ن حذف 
منابع نور دارای س��یم مث��ل آباژور در 
فضای اتاق به ش��دت توصیه می شود. 
بنابراین با توجه ب��ه یک مورد کوچک 
در خان��واده و پی��دا کردن ی��ک مورد 
سبک زندگی، می توان احساس آرامش 

و انرژی را در فضا تش��دید کرد.
مث��ال دیگر در مورد افراد میانس��ال 
و ج��وان اس��ت ک��ه ب��ا درنظرگرفتن 

س��ن افراد، نورپردازی ه��ای مختلف 
درفضا ص��ورت می گیرد. ب��رای افراد 
میانس��ال نور کم باعث ایجاد خستگی 
و دلمردگ��ی می ش��ود، در صورتی که 
برای فرد ج��وان نور ک��م خصوصیت 
و صمیمی��ت را ایج��اد می کن��د و نور 
زیاد ح��س حرکتی ش��دید را دارد. با 
درنظر گرفتن س��ن حتی ن��ور پردازی 

ب��ر مبن��ای س��بک زندگ��ی نی��ز تغییر 
می کن��د. بنابراین همان ط��ور که پیش 
از این اش��اره ش��د، تمامی خواسته ها 
و خصوصیات افراد بر فضا و ش��رایط 
چیدم��ان آن تاثیرگ��ذار اس��ت. اگ��ر 
محیطی براساس خواسته های ما باشد، 
در آن حس آرام��ش داریم و به راحتی 
در آن زندگ��ی می کنی��م. ام��ا اگر در 
فضای داخلی، موارد مورد نیاز خود را 
حذف کنیم، احساس آرامش را از خود 
س��لب کرده ایم و اتاق یا خان��ه خود را 
دوست نخواهیم داش��ت. بنابراین برای 
انتخ��اب، طراحی و چیدمان ب��ه غیر از 
فضا، تمامی عوامل کامل کننده براساس 
سبک زندگی فردی و سبک های هنری 
بر آن تاثیرگذار است. پس فاکتورهایی 
مانند رنگ، نور و نورپ��ردازی، پتینه، 
مبلم��ان، چیدم��ان، کف پوش ها مثل 
موک��ت، دیوارپوش ها، کوس��ن ها و 
حتی ظروف تزیین��ی و کاربردی نیز 
با در نظر گرفتن سبک زندگی فردی 
و فضا انتخاب و اس��تفاده می ش��وند 
که در آینده بیش��تر به آن ها خواهیم 

پرداخ��ت.
ولی خود فض��ا نیز مث��ل کوچک 
ب��ودن آن، محدودیت هایی را ایجاد 
می کند. ولی در همین فضای کوچک 
می ت��وان تمامی خواس��ته ها را پیاده 
ک��رد و ترکیبی زیبا ب��ا هارمونی باال 

ایج��اد ک��رد.
یک��ی از بزرگ تری��ن مش��کالت 
ام��روزی فضاه��ای کوچک هس��تند 
که اگر امکان بازس��ازی آن را داش��ته 
باشیم، می توانیم به طور کامل تاثیرات 
منفی آن را از بین ببریم و فضای جدید 
را برمبنای خواسته ها و سبک زندگی 
خود بسازیم. اما اگر امکان بازسازی را 
نداشته باشیم، باید براساس داشته هایمان  
تنوع ایجاد کنیم که بتوانیم همیشه امکان 
تغییراتی در فضا را برای خود به وجود 
بیاوریم و ب��ا رنگ و چیدم��ان و موارد 
دیگری که به آن اش��اره ش��ده اس��ت، 
محیطی زیبا بس��ازیم که مشکالت فضا 
را با آن ها به حداقل برس��انیم که باعث 

بزرگ نمایی فضا نیز بشود.
امیدوارم توانسته باشم در این مطلب 
ذهنیت ش��ما را برای طرح مس��ائل آتی 
آماده کرده باشم تا در شماره های آینده 
همگام با هم بتوانیم ب��ه طراحی داخلی 

در فضاه��ای کوچ��ک بپردازی��م. 
*کارش��ناس معماری داخلی
و مدرس دانش��گاه

 فرمول هایی ساده
برای طراحی فضا های کوچک

زندگی  سایه آرین*
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دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری ،  دکوراسیون داخلی
سال اول /شماره اول / مهر 1388

تغییر دکوراس��یون برای فص��ل پاییز 
بسیار ساده است. واقعا هیچ نیازی نیست 
که بیرون بروید و پول ه��ای زیادی را به 
خرید مواد اولیه برای  س��رهم بند کردن 
آنها و س��اختن یک دکوراس��یون پاییزه 
دوست داشتنی بپردازید. مادر طبیعت هر 
آن چه را که برای ساختن تاج گل پاییزه، 
میان زیب، دکوراسیون بیرون از ساختمان 
یا ترکیب بیرونی دیوار شومینه نیاز دارید، 

به ش��ما ارزانی داش��ته اس��ت    .
برای یک ش��روع خوب، چن��د نکته 
درب��اره دکوراس��یون پایی��زه را به ش��ما 
می گوییم، س��پس ش��ما با الهام از تخیل 
خود یا تصاویر واقعی، دکوراسیون پاییزه 

زیبای خودتان را می س��ازید.
اس��باب کار خود را گردآوری کنید: 
برخی اب��زار و تجهیزات س��اده ای را که 
برای ساختن دکوراسیون پاییزه نیاز دارید، 
جمع آوری کنید.  ابزار هایی مانند قیچی، 
سیم چین، متر، الیه، ابزار لحیم وچسب، 
میخ و چکش، قیچی باغبانی، س��یم برای 
پیچیدن گل، م��داد رنگی و ....! این لوازم 
را در جعبه ابزار خ��ود مرتب کنید، جعبه 
ابزاری که به راحت��ی بتوانید آن را حمل 
کرده  و به محل س��اخت پ��روژه خود 
ببرید. تمام این لوازم در مناس��بت های 
مختلف ب��ه کار می آیند، حتما آنها را در 

جایی مناس��ب نگهداری کنید.
در باغچه خانه قدم بزنید: بسیاری از 
چیزهای ش��گفت انگیزی را که می توانید 
در ساخت دکوراسیون خود به کارببرید، 
احتم��اال می توانی��د در محوط��ه حیاط 

دوران جدیدی آغاز ش��ده ب��ود. همه چیز 
پیرامون او تغییر کرد، دیگر چیزی به نام شغل 
داشت؛ ساعت خاصی باید سر کار می رفت و در 
ساعت مشخص از کار برمی گشت. دیگر کیف 
به دست می گرفت، لباس رسمی بر تن می کرد. 
به او می گفتند یک فرد اداری. برایش میز قرار 

دادند و او پشت آن بر صندلی نشست. 
اولین صندلی هایی که انس��ان در اداره از 
آن استفاده کرد، تفاوتی با دیگر صندلی های 
ساخته ش��ده از چوب و چهار پایه نداشت. 
شاید تاریخ مشخصی از اولین صندلی اداری 
تولید شده در دنیا وجود نداشته باشد و حتی 
مفهومی به نام »صندل��ی اداری« رایج نبوده 
اس��ت، اما امروزه ب��ر اس��اس تحقیقاتی که 
محققان آمریکایی انجام داده اند، کارمندان در 
حدود 70 درصد از وقت خود را به صورت 
نشس��ته در محیط کاري س��پري مي کنند و 
بیشترین آسیبی که به خاطر این نشستن هاي 
طوالني مدت ایجاد مي شود، کمردرد است که 

هزینه هاي جانبي هم به همراه دارد.
از ابتداي قرن 20 سازمان جهاني استاندارد، 
استانداردهایی را برای محصول تولید شده و 
قطعات مورد استفاده در آن تعیین و نام آن را 
»استانداردهای محصولی« گذاشت. در دهه 
پایاني قرن نیز اس��تانداردهاي غیر محصولي 
مثل اس��تاندارد کیفیت و محیط زیس��ت را 

تدوین کرد. 
 ام��روزه صنع��ت چ��وب و مبلم��ان به 
بخش های مختلفی تقسیم شده است و تولید 

صندلی اداری یکی از این بخش هاست. 
صندلی خوب، مقلد حرکات بدن

صندلی تحریر یا اداری چه مدیریتی و چه 
کارمندی )کامپیوتری( معم��وال از این مواد 

اولیه تهیه می شود: 
- تخته چند الیه ب��ا ضمانت 12 میلی متر 
برای کف صندلی که با فوم یا اس��فنج روی 
تخته الیه را می پوش��انند که معم��وال فوم از 
جنس پلی پورتال سرد یا گرم و یک تکه است 
که کلیه مسائل ارگونومی در آن رعایت شده. 
یک صندل��ي ارگونومیک صندلي ای اس��ت 
که بتواند حرکات بدن انس��ان را تقلید کند. 

خانه تان  بیابید و حتی یک ریال هم بابت 
آن نپردازید. یک س��بد بزرگ، یا س��طل 
دسته دار، سه شاخه شکسته شده، خوشه 
گندم، کاج مخروطی شکل، غالف نخود 
و لوبیا را می توانید جم��ع کنید. می توان 
هر چیز طبیعی را برای دکوراسیون پاییزه 

گ��رد آورد.
چیزهایی که س��ال های سال استفاده 
می شوند: از یک فروشگاه هنرهای دستی 
محلی یا گل فروش��ی بازدید کنید و چند 
ش��اخه از گلبرگ ه��ای نگهداری ش��ده  
در رنگ ه��ای مختلف را  ب��رای  افزودن 
به دک��ور خانگی خ��ود بخری��د. به این 
گلبرگ ها برای این که به مدت چند سال  
تازه بمانند و خشک و پالس��یده نشوند، 
مواد ش��یمیایی خاصی اضافه شده است. 
این گلبرگ ها معموال در رنگ های سبز 
تیره، طیفی از رنگ های نارنجی و زرد، 
قرم��ز و قهوه ای در دس��ترس هس��تند. 
خوش��ه های گندم بس��ته بندی شده در 
دس��ته های بزرگ تر  و دانه های گیاهی 
خشک ش��ده نیز برای س��ال های سال 
دوام می آورند. اگر تمایل دارید، لوازم 
تزیینی تری ب��ه دکور پاییزه ت��ان اضافه 
کنید، به دنبال روبان  یا دسته گل ، ساقه  
یا سایر گیاهانی که در رنگ های پاییزی 
هستند، برای دکور پاییزه خود بگردید.  
اگ��ر از لوازم ش��ب عید ، چی��زی اضافه 
ندارید، یک یا دو رشته از مینی المپ های 
سفید کوچک برای دس��ته گل بیرون در 

خری��داری کنی��د.
مبلمان خود را س��الم س��ازی کنید: 

س��ه عضو بدن یعنی گردن، کمر و پاها برای 
انتخاب صندلی بس��یار مهم هستند و خرید 
ش��ما باید به نیازهاي منحصر به فرد هر یک 
از آن ها پاسخ دهد. یک صندلي کاري خوب 
باید مطابق با حرکت مفاصل اصلي بدن کمر، 
زانو و مچ پا حرکت کند و پشتی آن به راحتی 
همراه کمر به جلو یا عقب خم شود. همچنین 
پشتي باید انحنایي داشته باشد تا گودي کمر 
را پ��ر کند. ضخامت فوم یا اس��فنج نس��بت 
به طراحی صندلی باید ب��رای فوم حداقل 3 

میلی متر و برای اسفنج 4 سانتی متر باشد. 
- پارچه یا مش��مع جهت کفی و پش��تی 

صندلی
- فنر بین کفی و پش��تی صندلی چرخ از 

جنس پالستیک 
- دسته صندلی

هنگام خری��د صندلی باید ب��ه این نکات 
توج��ه ش��ود:صندلی هرزگرد باش��د و پیچ 
هرزگرد کامال صیقل یا اصطالحا ترانس باشد 

و جنس آن از فوالدهای زنگ نزن باشد.
ارتفاع صندلی بسیار مهم است، باید توجه 
کنید که هنگام نشستن، پاها حتما روی زمین 
قرار بگیرد. حدود 40 تا 50 سانتی متر ارتفاع 
مناسب محس��وب می ش��ود، اما باید توجه 
کرد ک��ه  قابلی��ت تنظیم ارتف��اع در طراحی 

صندلی های اداری رعایت شود.
بهتر اس��ت یک فاصله ای به ان��دازه 5 تا 
15سانتی متر بین لبه جلویی که زانو ها روی 

آن قرار می گیرد، باشد.
معموال دس��ته صندلی ها با توجه به طرح 
صندلی متفاوت اس��ت و از جنس پالستیک 
فش��رده یا فوم تزریقی با روکش پالستیکی 
استفاده می ش��ود که باید در عین مقاوم بودن 
بسیار نرم نیز باشد. وجود دسته در کناره هاي 
صندلي براي اس��تراحت دس��ت الزم است. 
معروف اس��ت ک��ه می گویند صندل��ي باید 
توانایي تنفس داش��ته باشد. این جمله به این 
معنی است که روکش صندلی باید یک تعادل 
دمایی برای اس��تفاده کننده ایج��اد کند. اگر 
جنس آن از پارچه است، باید جذب کند، اگر 
هم چرمی است، باید دارای شیارهایی باشد 

چیزهای تازه، محافظت ش��ده یا خشک 
شده مانند گلبرگ ها ،کدو و کدو خیاری 
پس از مدت کوتاه��ی رنگ و روی خود 
را از دس��ت می دهند. ب��رای محافظت از 
مبلمان خود یا حتی چوب طبیعی یا رنگ 
شده ، همیشه دکوراس��یون خود را روی 
ظروف س��فالی یا پالس��تیکی ، بشقاب، 
تخته چوب ی��ا ورقه ن��ازک آلومینیومی  
قرار دهید. این ابتکار باعث می ش��ود که 
جابه جایی دکوراسیون شما نیز به راحتی 

ص��ورت   پذی��رد .
پیش از آغاز، برای انبار دکور پاییزی 
خود برنامه ریزی کنید: اگر اغلب لوازم 
دکور پاییزی مانند دانه های خش��ک شده 
گیاهی، خوش��ه های گندم و گلبرگ های 
محافظت ش��ده به درس��تی و دقت  انبار 
شوند، برای چندین س��ال دوام خواهند 
آورد. برای دور نگه داش��تن حش��رات از 
دک��ور پاییزه ت��ان، لوازم دکورت��ان را در 
جعبه ه��ای ذخی��ره پالس��تیکی ضد هوا 
نگهداری کنید. شاید به بیش از چند جعبه 
پالستیکی نیاز داشته باشید ، چرا که لوازم 
دکور فضای زیادی را اشغال می کنند. به 
دقت هر یک از جعبه ها را برچسب بزنید 
و آنها را در پارچه های ت��وری بپیچید و 
نگهداری کنید. به گونه ای دس��ته گل ها 
و تاج گل ه��ا  و دیگر آیتم ه��ای  دکور 
پایی��زه را نامگذاری کنید که  در س��ال 
دیگر بدانید هر یک از آنها کجاس��ت تا 

به راحتی بتوانی��د آنه��ا را پی��دا کنی��د.
اینک، ش��ما برای س��اخت چند دکور 

پاییزه بی نظیر آماده هس��تید.

که به وسیله آن هوا جریان داشته باشد و مانع 
افزایش دما و تعرق شود. در غیر این صورت 
توزیع نادرس��ت فش��ار ممکن است باعث 
تنگي عروق خوني شود و  در نتیجه برای بدن 
فرد نشسته احساس ناراحتي ایجاد کند. اگر 
توجه کرده باشید، عموم صندلی های گردان 
5 پایه چرخ دار دارند و این به خاطر آن است 

که تعادل آن حفظ شود. 
تولید صندلی اداری در ایران

عموم صندلی ه��ای اداری در ایران دارای 
این اس��تانداردهای اولیه هس��تند و با توجه 
به طراح��ی، کیفی��ت و مواد ب��ه کار رفته در 
آن ها قیمت های متفاوتی دارن��د. در بعضی 
ش��رکت های تولیدی این گون��ه محصوالت 
واحدی وجود دارد جهت تحقیق و بررسی 
بازار و چگونگی تعیی��ن و تبیین اندازه های 
صندلی و توجه به ابعاد اندازه های مورد نیاز 
بازار. در نگاه اول خریداران این محصوالت 
تمامی صندلی های اداری موجود در بازار را 
به یک چش��م می بینند، چون از نظر طراحی 
تفاوت چندان��ی با هم ندارن��د، ولی تفاوت 
این صندلی ها فقط در کیفی��ت و دوام آن در 
درازمدت اس��ت. انواع قیمت از 20 تا 300 
هزار توم��ان را می توانی��د در مراکز خرید و 
ش��رکت ها پیدا کنید. فوم، ابر و چرم از مواد 
رایج ساخت صندلی هستند.  مکانیزم حرکت 
عموم صندلی ها به این شکل است که یک فنر 
قوی در زیر نشمین گاه آن وجود دارد،  اهرمی 
به آن متصل اس��ت و از طریق آن صندلی به 
جلو یا عقب و پایین و ب��اال حرکت می کند. 
تولیدکننده ها بنا به س��لیقه و معیارهای خود 
صندلی های اداری را به دو ن��وع مدیریتی و 
کارمندی تقسیم می کنند. معموال صندلی های 
کارمن��دی دس��ته های کوتاه ت��ری دارند که 
دست برای استراحت روی آن قرار می گیرد. 
در ایران عالوه بر صندلی هایی که به کش��ور 
وارد می شوند، حدود 70 تولیدکننده صندلی 
اداری در ای��ران وجود دارد ک��ه در این میان 
شرکت های مثل »رادسیستم«، »نیلپر«، »لیو«،  
»ارون��د«، »دنا«، »راحتیران« از ش��رکت های 

تولید کننده صندلی در ایران هستند. 

با صندلی اداری
از محیط کار لذت ببریم

  خود را برای دکوراسیون پاییزه آماده کنیم
خا نه  کورال نافیFamilyخانواده
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خرید ک��ردن ب��ه یک��ي از لذات و 
س��رگرمي هاي آدمي در سراس��ر دنیا 
تبدیل ش��ده اس��ت. حضور برندهای 
مختلف از لوازم منزل و مبلمان گرفته 
تا لباس و غیره س��بب ش��ده که تمایل 
به خرید کردن بیش��تر ش��ود. با آن که 
به نظر مي رس��د میل خری��د در زنان 
بیشتر از مردان است، اما این به معناي 
آن نیس��ت که مردان تمایل��ي به خرید 

ک��ردن ندارن��د! 
1-نیمي از زنان مجرد هس��تند؛ این 
در حالي اس��ت که آگهي ها و تبلیغات 
کااله��ا ب��دون در نظ��ر گرفت��ن این 
جمعیت که درصدشان هم کم نیست، 
زنان متاهل و بچه دار را در نظر داشته 

آین��ده فروش عال��ي و آگهي کاالهاي 
ش��ما تامین مي شود. بس��یاري مواقع 
ارتباط از هر چیزي قوي تر است. این 

را به یاد داش��ته باش!
دق��ت داش��ته باش��ید که م��ا خرید 
مي کنیم و ش��ما به طور دقیق مي دانید 
که آگه��ي و تبلیغ��ات میزان فروش را 
باال برده و مش��تریان جدیدي به خیل 

مش��تریان قدیمي مي پیوندند.
8- زن��ان قاب��ل اعتم��اد هس��تند. 
اعتمادش��ان را از بی��ن نبر! ای��ن یعني 
این که هرگز نمي تواني این اعتماد را 
برگرداني. زیر قول زدن و بیش از حد 
وعده دادن هیچ وق��ت راه حل خوبي 
نیس��ت.  با توجه ب��ه همی��ن تبلیغات 
اس��ت که مصرف کنن��ده رغبتي براي 
خرید کاال پیدا مي کند اما وقتي مي بیند 
که وعده ها ب��ا واقعیت فاصله بس��یار 
دارد و تجرب��ه واقع��ي چی��ز دیگري 

اس��ت ناامید مي ش��ود.
9- زن��ان حافظ��ه اي ق��وي دارند. 
با ما قاط��ي نش��و! اگر ش��ما صادقانه 
با م��ا رفتار کنید، ارزش ش��ما بیش��تر 
مي شود. ما زندگي طوالني به مشتریان 

مي دهیم. اگر ن��ه ک��ه  خداحاف��ظ  .

نکاتي که فروشندگان درباره زنان باید بدانند
  مترجم: فرنوش تهرانی

و تالش دارن��د که نظر آن��ان را براي 
خرید کاالیش��ان جلب کنن��د. به نظر 
مي رس��د که نادیده گرفتن زنان مجرد 
باعث ش��ده که صاحب��ان کاال نیمي از 
مش��تریان خود را از دس��ت داده اند، 
در حالي ک��ه آن��ان نی��ز مي توانند در 
حراج ه��اي 50 درصدي، کاالي مورد 
نظرش��ان را تهیه کنند. براي تش��ویق 
زنان مجرد باید تالش کرده و به دنبال 
راه کارهایي بود که کمک کند آنان نیز 
به خرید ک��ردن عالقه مند ش��وند. در 
حقیقت باید به این نکته اذعان داشت 
که مج��ردان را نباید نادی��ده گرفت. 
نند کااله��اي متنوعي  آنان نی��ز مي توا
خریداري ک��رده و حتي پ��ول کالني 
هم بدهن��د. در واقع آن��ان در آرزوي 
ازدواج نیس��تند، چرا که اگر بخواهند 

مي توانن��د ازدواج کنن��د!
2- ای��ن یک اص��ل کلي اس��ت که 
زنان خرید کردن را دوست دارند، به 
خصوص آن که دوس��ت دارند  براي 
کاالیي که در نظ��ر دارند وقت زیادي 
را ص��رف کنند. به عب��ارت بهتر، زنان 
وقت زی��ادي را صرف خری��د کردن 
مي کنند. ش��اید ای��ن به نظ��ر یک امر 
طبیعي به نظر برس��د، اما گاهي عکس 
آن هم ش��نیده مي ش��ود. به طور کلي 
زنان عادت ندارند که به اولین چیزي 
که برخورد کردند، در اولین مغازه آن 
را بخرن��د. این ش��یوه اي معمول براي 
خرید اس��ت که از نظر زن��ان چندان 
غی��ر طبیع��ي و عجیب نیس��ت. گاهي 
دیده شده که آنان سه س��اعت یا بیشتر 
را صرف خری��د مي کنن��د. این وقت 
آنان اس��ت، نباید زم��ان را از آنان به 

زور گرف��ت!
مردان نخستین چیزي را که مي بینند 
مي خرن��د، اما زنان این گونه نیس��تند. 
آنان باید بهترین چی��ز را انتخاب کنند 
لبته ب��ا قیم��ت مناس��ب! حتي اگر  و ا
وقت زیادي را صرف کنند. آنان 

دوس��ت ندارند که موقع خرید کس��ي 
هولش��ان کند.

3- زنان عاش��ق حرف زدن هستند. 
متوس��ط گفت و گ��وي آن��ان در طول 
ی��ک روز بال��غ ب��ر 22 ه��زار کلم��ه 
اس��ت! ش��نونده خوبي باش. بهترین 
فروشنده ها کس��اني هستند که حتي در 
حین کار نیز ش��نونده خوبي هس��تند. 
زنان همیشه این مس��ئله برایشان مهم 
بوده ک��ه تو رو خ��دا گ��وش دهید ما 
چه مي گوییم! ما اص��ال انتظار نداریم 
که ش��ما وقتت��ان را هدر دهی��د، فقط 

مي خواهیم ش��نونده خوبي باش��ید.
4- 92 درصد مبلمان س��اخته شده 
توس��ط زنان خریداری شده است. ما 
نیاز به ارتباط داش��تن با آنان داریم و 
به طور قطع انج��ام چنین کاري به نفع 

م��ا خواه��د ب��ود. 
5- زن��ان ب��ا زبان ه��اي مختلف��ي 
صحبت مي کنن��د. با آنان و زبانش��ان 
ارتب��اط برقرار کنید. زن��ان آگهي هاي 
ش��ما را مي نویس��ند و یک قسمتي از 
تیم آگهي ش��ما هس��تند. ما چشم انداز 
لبت��ه  ی��م ا ر ا ن د ز جه��ا ت��ي ا و متفا
این موض��وع م��د نظ��ر ما نیس��ت و 
نیم، بلکه منظور  نمي خواهیم آن را بدا
این اس��ت که ش��ما با زن��ان صحبت 

کنی��د.
نه  بط��ه دوس��تا 6- زن��ان ی��ک را
مي خواهن��د. ب��راي س��اختن رواب��ط 
دوس��تانه بای��د به آن��ان زم��ان داد و 
در این صورت ش��ما مش��تریان ثابت 
خواهید داشت. هر نش��انه ارتباطي با 
ش��ما باید با هماهنگي باش��د، چرا که 
زنان ب��ه آن نیاز دارند و ب��ه طور قطع 
آنان برندي را انتخاب مي کنند که مال 
شماس��ت. به طور کلي زنان از جایي 
خرید مي کنند که آشنا باشد و از جاي 
غریبه خرید نمي کنند. ما عاش��ق خرید 
کردن هس��تیم، اما خرید کاالیي که آن 
را بشناس��یم و قب��ال نی��ز آن را تجربه 

کرده باش��یم.
7- ی��ک زن ب��ه کیف پول��ش راي 
مي ده��د. ای��ن یعني صحب��ت در این 
باره که او چه چیزي دوس��ت دارد و 
چه چیزي دوست ندارد. لطفا یک بار 
دیگرگ��وش کنید که او چ��ه مي گوید. 

نش��ان عاش��ق  10- زنان و دوستا
ش��راکت هس��تند. آنها دوست دارند 
ک��ه بهتری��ن تجربی��ات خری��د خود 
رند  را در اختی��ار دوستانش��ان بگذا
ن بهترین  ی��ي را ک��ه مي ت��وا و جاها
د،   ا م د نجا خرید با قیم��ت مناس��ب ا
ین  نان نش��ان دهند. بدون شک ا به آ
بهترین ن��وع تبلیغات اس��ت؛ ارجاع 
دوس��تان به مکان هاي خری��د. ما به 
ریم و  نس��اني قضیه هم توجه دا بعد ا
مله و س��ود فکر نمي کنیم.  تنها به معا
ی��ن بهتری��ن و صحیح ترین کار  بنابرا
نجام بده و ما هم بهترین را براي  را ا

ت��و انج��ام مي دهی��م.
11- زن��ان ب��زرگ تری��ن گروهي 
ینترنت کشیده  هس��تند که به س��مت ا
لبته از ای��ن ابزار اس��تفاده  ش��دند و ا
معمول��ي دارن��د. روزنامه ها ب��ه نظر 
مي رسد که کافي نیس��تند. به طور قطع 
رس��انه ش��ما باید مخلوطي از چندین 
رس��انه باش��د که زنان امروزي از آن 
اس��تفاده مي کنند نه م��ادران خانه دار 
دیروز. هی��چ چیزي ش��یرین تر از این 
نیس��ت که زن خانه دار پاي اجاق گاز 

هم از آن اس��تفاده کند. 

12- زن��ان بس��یار وفادار هس��تند. 
وفاداري آن��ان چندی��ن کاربرد دارد. 
آنها به برنامه هایش��ان وفادار هستند و 
به آن نگاه مي کنن��د. روزنامه ها را مي 
نن��د، تارنماها را ن��گاه مي کنند و  خوا
بیشتر از همه به فروش��گاه ها مي روند 
و خرید مي کنند. دوس��تان ما، همیشه 

دوس��تان ما هس��تند. 
13-زنان با احساس خرید مي کنند. 
زن��ان ب��ا قل��ب و احساسش��ان فک��ر 
مي کنن��د و این یعني ه��وش آنان. اگر 
ش��ما بتوانید این س��ه م��ورد را تحت 
تاثیر ق��رار دهی��د، یک تاج��ر خوب 

هس��تید نس��بت به دیگران.
14- اگر شما باهوش باشید، تالش 
خواهید ک��رد که کارمندانتان همیش��ه 
حضور زن��ان را نادی��ده نگیرند، حتي 
اگر سرشان ش��لوغ باش��د. آنان زنان 
را یک س��ر و گ��ردن باالتر نس��بت به 
دیگران خواهند ش��ناخت، چرا که من 
زن هس��تم حتي اگر بودن م��ن کوتاه 
مدت باش��د. من خوش��حال هستم که 
آنان ب��راي زماني طوالني م��را نادیده 

نمي گیرن��د. 
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تناسب رابطه 
نسبي و قیاسی 
بین اجزاس��ت 
,ب��راي ایج��اد ارتب��اط و 
هماهنگي در کل فضا، اجزا 
باید هماهنگ باش��ند. پس 
تناس��ب عنصري مشترک و 
فعال اس��ت و این تناسبات 
موزون با ترکی��ب و ارتباط 
با اش��یای مجاور، زیبایي را 
به وجود مي آورند. بنابراین 
در طراحي و تزیینات داخلي 
خانه براي ایج��اد زیبایي و 
هماهنگي باید وسایلي به کار 
گرفته مي شود، با فضاي اتاق 

متناسب باشند .

رعایت تناسبات
 اصل اول دکوراسیون

تناسب سبک مبلمان با سبک فضا
سبک های مبلمان کالسیک برای فضاهای 
کالس��یک و س��بک های مبلمان مدرن برای 
فضاهای مدرن مناس��ب هس��تند. در غیر این 
صورت تضاد و ناهماهنگی بین سبک مبلمان و 
سبک فضا باعث عدم هارمونی می گردد که در 
مبانی دکوراسیون نادرست است. به عنوان مثال 
سبک های مبلمان مربوط به دوران قرون وسطی 
و رنسانس باید در فضایی با همین حال و هوا و 

سبک قرار بگیرند. 
مبلمان پرتجمل و طالیی رنگ لویی 15 یا 
لویی 16 فرانس��ه باید در فضایی پر تجمل و 
پرزرق و برق قرار گیرد. مبلمان س��بک مدرن 
باهاوس به علت س��ادگی در طرح آن باید در 
فضای مدرن با س��طوح براق و فلزی و کامال 
مدرن ق��رار گی��رد و البته این س��بک مبلمان 

می تواند در فضای روستیک-مدرن نیز باشد، 
چون از لحاظ سادگی با هم هارمونی دارند. 

مبلمان کالسیک امروزی که بیشتر شباهت 
را با سبک کالسیک امپایر  دارد باید در فضایی 
مدرن ولی تا حدودی تجملی ق��رار گیرند تا 

تناسب بین مبلمان و فضا برقرار شود.
تناسب فرم و سبک مبلمان با یکدیگر

ممکن اس��ت در یک فضا از س��بک های 
مختلف مبلمان برای دکوراسیون استفاده شود 
ولی باید در نظر داش��ت که همه آنها از تمام 
جهات با هم تناس��ب داشته باش��ند. به عنوان 
مثال اگر سبک روس��تیک را استفاده می کنیم، 
در کنار آن باید از سبک های ساده مبلمان که 
حالتی طبیعی و روستایی دارند، استفاده شود تا 

تناسب برقرار شود.
وس��ایل فلزی مدرن هیچگاه ب��ا مبلمان 

کالس��یک فرانس��وی لویی یا امپایر و غیره 
تناس��ب ندارند، مگ��ر این که م��ا بخواهیم 
موزه ای از مبلمان ایجاد کنیم. معموال مبلمان 
مربوط به سبک ها ی قرن هفدهم با یکدیگر 
و یا سبک ها ی قرن نوزدهم نیز با هم موارد 
مش��ترکی دارند و در کنار یکدیگر متناسب 

هس��تند.
تناس�ب و هماهنگ�ی در اندازه و س�ایز 

اجزای یک وسیله
بین اندازه اجزای یک وس��یله مثل پایه ها و 
سطح رویه یک میز باید هارمونی وجود داشته 
باشد و به صورتی نباشد که س��طح رویه میز 

کلفت و پایه ها  بسیار نازک و ظریف باشد.
اجزای یک وس��یله باید از لحاظ ظرافت و 
یا زمختی با هم تناسب داشته باشند. به عنوان 
مثال پایه نازک و ظریف برای آباژور و کالهک 

یا ش��ید برزگ و زمخت برای آن با هم تناسب 
ندارند. پایه کلفت و پرحجم آباژور با کالهک 

کوچک و ظریف نیز تناسبی ندارند.
تناسب در اندازه و سایز قطعات مبلمان 

با یکدیگر
یک وسیله زمانی در سایز و اندازه درست 
قرار دارد که سایز آن با سایر وسایل و همچنین 
با فضای اطراف آن هماهنگ باشد. این قانون 
مهمی  در رعایت تناسبات است و همواره برای 
دکوراسیون از کاناپه به عنوان اصلی ترین آیتم 
شروع کنیم و سپس سایر قطعات را به ترتیب 

اهمیت با آن هماهنگ می  کنیم.
 تناس�ب در اندازه و مقی�اس مبلمان در 

اندازه فضا
این قانون بدان معناس��ت که ابتدا در نظر 
می گیریم که فضا چه اندازه ای دارد و سپس 

مبلمانی را ب��رای آن در نظ��ر می  گیریم که 
سایز آن با سایز فضا متناسب باشد. به عنوان 
مثال مبلمان بزرگ را ب��رای فضای کوچک 
در نظر نگیریم و برعک��س مبلمان کوچکی 
را برای فضای ب��زرگ انتخ��اب نکنیم.این 
قانون در مورد س��ایر اجزای مبلمان از قبیل 
میزها، صندلی ها، لوس��تر، آباژور و غیره نیز 

صادق اس��ت.
تناس�ب در فرم و شکل و س�ایل با فرم و 

شکل فضا
اگر فضا دارای فرم ها ی منحنی یا سه گوش 
و زاویه دار و یا مستطیل شکل باشد، بهتر است 
مبلمانی برای آن پیش بینی کنیم که خطوطی به 
همان فرم در آن وجود داش��ته باشد تا تناسب 
و هماهنگی بیش��تری بین مبلمان و فضا ایجاد 

شود.

مبلمان بزرگ را برای 
فضای کوچک در نظر 
نگیریم و برعکس 
مبلمان کوچکی را 
برای فضای بزرگ 

انتخاب نکنیم.
این قانون در مورد 
سایر اجزای مبلمان 

از قبیل میزها، 
صندلی ها، لوستر، 
آباژور و غیره نیز 

صادق است.

خط  آخرFamilyخانواده
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trade union of furniture producers and sellers in 
Tehran, he is the Secretary of Deco conference 
and tries to have more effects on the conference 
with his ideas. Here is our conversation with him 
about Deco 2009.
- What is the purpose of this conference?
Conference is one of the elements of teaching 
and instruction that is considered in improving 
software fields. Deco is an international event 
in furniture industry and interior design and it 
seems it will be a place to share the new ideas, 
thoughts and designs inside and outside of the 
country. It is also a good opportunity for univer-
sity professors, students and members of this 
industry to share their experiences. Definitely 
the presence of professors and experts of inter-
national organizations will improve transferring 
of the knowledge and the latest results.
 - What is the difference between the first con-
ference and the second one?
Beside the volunteers, professors and students, 
we have invited the governmental organizations 
in order to introduce the importance of this in-
dustry. The first conference showed governors 
that how much this industry is noticeable and 
wanted them to pay attention and support it. In 
the second one, we have more foreign countries 
and probably twenty chairmen of important or-
ganizations of the world will participate. In this 
course, the article calling was well appreciated 
and we had more articles in comparison of the 
previous one. I feel the workshops will be held 
more purposefully. The committees that were 
arranging the conference were more qualified 
and the experience of the previous conference 
helped them a lot.
 - Has been Deco conference influencing on the 
furniture industry? 
 Yes, it is easily understood by the welcomes 
that we had in the second conference. The other 
point is that the governors have changed their 
minds toward this industry and they have treated 
differently. This means that Deco beside the oth-
er exhibitions have a high ability and capacity in 
this industry.
 - What has Deco done to work internationally?

One of the main aims is the dynamic deal in in-
side and outside areas. Actually when we are in 
deal with foreign organizations, we are proving 
our own industrial position and we can consider 
their results as well.
Anyway, we can easily understand Deco>s po-
sition as we see how much it is appreciated.
- According to Deco 2008, how much Deco 2009 
is likely to fulfill its purposes?
 According to last year>s experience, the plan-
ning are more extensive and also we had more 
time for it. I think we will meet our purposes and 
we hope to have the international federation of 
furniture unions in Deco 2009 to be in touch with 
the world scientifically, enquiringly and appeal-
ingly.
 - What does Deco do to introduce the Iranian 
furniture industry to the world?
 This conference presents itself scientifically 
and appealingly and according to the work-
shops and the high scientific level of this confer-
ence, the foreign witnesses understand its high 
potential. I think holding Deco is admirable and 
all participation it last year was quite satisfied.

Endeavour to create a unit language
Reza Daneshmir and Catherine Spiridonoff, 
which have been together in many architectural 
projects and the architects of MELLAT CINEMA 
PARDIS, reply to this issue in a short interview.
- How was that your name and your company’s 
name was engaged to Mellat Cinema Pardis? 
How did you receive the offer for constructing 
the cinema and what difficulties you have been 
through?
Daneshmir: it was summer 1382, when the Expan-
sion of Cultural Space Unity invited some partici-
pants to give them some resume of their architec-
tural activities. We were announced somehow, and 
sent our resumes with 15 other companies. Then 
we had a personal visit and it seems that they liked 
our resume .we talked and I assumed that they are 
satisfied with us, we went to see the space and then 
we gave the project .the project was interesting ,but 
questionable for them. In a meeting, the mayor of 
the 3rd zone, constructional adjutancy, and the oth-

er members of municipality were presented and we 
introduced the project again and finally they agreed 
in the 3rd meeting. Mr. Aliabadi, whom was at that 
time, the technical assistant of constructional mu-
nicipality of Tehran, was really concerned about 
the 67 meters opening of the entrance of the Cin-
ema, and we had to reply all of their problems and 
disturbances. Naturally it was not some project that 
they gladly agree with it.
Spiridonoff: in fact, it was a maximum movement 
in a minimum space. The employer was looking 
for an indicator work, and this choice was the 
best option in their own opinion. In my opinion, 
the quality which these constructions can have 
for citizens, put a lot of problems in designer’s 
way. But this building is an onset point and gives 
the other designers this possibility to work more 
different and more out of the usual frame.
- During the Project, did any objection or chang-
es happened by employer? How much did these 
problems strike or support the main idea?
Daneshmir : any architectural project that wants 
to be done in a national measure, needs trans-
action between architect, employer and con-
tractor. And the project’s result is the product 
of this cooperation. Sometimes this causes the 
work to get better and sometimes causes the 
work to get worse. In this project, there were 
not such changes that extract the work from its 
principal idea. The contractor was inclined, and 
the employer was agreeing with the project, and 
we accepted the changes they were concerned 
about, but there were no formal changes. There 
should have been a cultural building, and there it 
is. It’s true that in the first plot, there should be a 
science museum for children, but it was not con-
structed. But the totality of our project is what 
you witness. 
- During a short period, Tehran got some new cin-
emas and Cinema Pardis, what is your project’s 
priority and trait in comparison of them?
Spiridonoff: The principal trait of this cinema, in 
its respect and care for nature. I guess Mellat 
Park is the most important park in Tehran, the 
glassy view of this structure, has this ability to 
contract with nature. And it’s very important that 

the extension of the view of this structure don’t 
cut the connection of the environment with the 
addressee.
- About the inner architecture of the Mellat Cin-
ema, many say that you’ve put an empty space, 
into a beautiful frame. Many people which came 
out of the cinema, think that the wall made of 
concrete and cement, will be coated someday 
and the work is not complete yet. Is it on pur-
pose or the inner architecture of the cinema is 
not done yet?
Daneshmir : I’m really glad that people pay at-
tention to these details ,it’s enough for an archi-
tect and a designer. But about your question, I 
should say that primarily I like the spaces to be 
simple, and have some purity to diffuse their en-
ergy. This energy may not be soft at first, but I 
believe that it’s vital for any structure. 
Spiridonoff : this difference – apart from being 
good or bad - has a specific importance. It’s im-
portant that after the movies, people come out 
and talk about this structure and this issue cause 
people’s attention toward their environment and 
constructions they see around to grow.
Daneshmir : we really wanted to use a combi-
nation of all different  architectonic elements 
that were used individually in different projects. 
We meant to clarify the project in order to make 
a combination of structure, architectonic and 
schematization.
- Your architectonic critics believe that there is 
some repetition in some of your work. It seems 
that you’ve found the employer’s taste and re-
peat it in your works; will we witness this repeti-
tion in your oncoming works?
Daneshmir : I believe that if an artist, is a good 
one, he can do just one good work. I mean he can 
produce a good idea and expand it. How many 
ideas does Kafka have? You make a structure 
and gradually expand it in several projects. I’m 
not talking about forms, but about Structure. The 
thing is that form does not repeat, but the lan-
guage of architectonic will be the same. All of 
our efforts are to make a single language for all 
of our works. So we use the language of Mellat 
Cinema, for our other projects too.  

Decomanدکومان
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Conversing with Ali Ansari

We must be responsible
of our duties
If you are in relation with Iran>s furniture and 
decoration industry, you will definitely know Ali 
Ansari very well. He has been purposefully ac-
tive in this industry like establishing furniture 
market in Yaft-Abad and trade union of produc-
ers and sellers. He is also going to erect the fur-
niture industrial complex. We had a short con-
versation with him in Decoman magazine.
- How did you find furniture industry that you 
were encouraged to work with such an extent?
This industry has historical characteristics. It 
has entered to people>s lives since the early of 
decade fifty. Before this time, a special group 
of people were using wood industry. Increasing 
population and using wooden goods caused this 
industry being taught. Although there were still 
traditional situation for representing this indus-
try, I found that we can change it.
- Regarding furniture industry in Iran, what do 
you predict about its future and what do you 
think of your ideals?
This industry>s future depends on the economic 
and industrial future of Iran and the world. The 
current trend is not an accurate factor to asses 
and predicts the future, because there aren>t 
different changeable factors to have sudden ef-
fects on affairs. Also, the working and employ-
ment environment is the reality environment 
and it is not possible to achieve the ideal in this 
Field. While I am hopeful about the future, I think, 
plan, execute carefully based on scientifically 
methodology. I always rely on God and I believe 
that we should do perfectly what is our duty.
- Where the modern furniture markets are placed 
in the country?
I do not think about where this market is placed, 
because if we want to gain a good result, we 
should think of working and marketing. Creat-
ing markets causes customers to expect more 
from a shopping center and results other mar-
kets even with smaller measures. These mar-
kets affect directly on customer and sales per-

sons treatments and make a big change for this 
industry>s distribution and sale. All these factors 
are determining this industry>s place among 
other industries.
- What will customers get as the facility in this 
market? Is there any control on this matter?
I think customers see the goods with high quality 
and different varieties to expand their choosing 
areas. Also, there are other facilities like parking 
zone, restaurants, coffee shops, good air-condi-
tioning that are fantastic. But the most important 
thing is customer>s satisfaction. 
- Why there has been less export of furniture in 
comparison with its import? 
Establishing balance between import and ex-
port is an old wanting in national economy 
and this doesn>t happen just for this industry. It 
takes place because of some reasons that can 
be named as using modern and new technology, 
high quality, grantee, price of the materials and 
other wooden manufactures. Also people based 
on a wrong culture, think that foreign goods 
are better. This wrong culture should be basely 
improved by national production and Iranian 
goods.
 - What problems were you faced that you de-
cided to establish that trade union of furniture 
producers and sellers in Tehran province?
Organizing is the most important affair in man-
agement. Naturally, cooperation, dividing af-
fairs, modern and regular constructions are the 
necessities in a business. The union is going 
to improve cooperation, understandings, team 
work, to create a long term and global look on 
this industry and more important than anything 
to increase the knowledge of active personali-
ties.
 - Why did you decide to establish an industrial 
company of furniture in Iran?
This complex will be the biggest producing cent-
er of this industry. It is going to be scientifically 
promoted, practically knowledgeable, to use the 
up to date global technology and professionals 
and to create a permanent exhibition.
 - How much establishing of this complex is 
done so far?

 The basic stages like the field, getting the neces-
sary permissions from the related organizations, 
preparing the plan and gaining the agreement from 
executive organizations are all done and hopefully 
we will start the project in the current year.

Holding the second Deco in Iran
The second international conference of global 
trade in furniture and interior design is going 
to be held through trade union of the producers 
and sellers of Tehran province which is under 
supporting of governmental and private asso-
ciations. It is on September 28th and 29th in the 
center of international forums of Seda-Sima.
The first international conference of furniture, 
interior design and decoration was held in June 
2008 by this union which in addition to give in-
formation, Iran and three countries of Turkey, 
Azerbaijan and Syria agreed to cooperate with 
each other.
This conference is a suitable place to introduce 
the furniture industry of Iran and its different as-
pects in economy, industry, business and em-
ployment.
Connecting university professors and those who 
are active in economy inside and outside of the 
country and industry managers, this specialized 
conference strengthens the followings:
-Profiting the newest global results in this indus-
try through those who are in practice,
-Reinforcing the industrial economy of furniture 
in Iran,
-Making suitable fields to supply furniture inside 
and outside of Iran.
This two-day conference is going to make a 
bilateral deal between industry managers and 
scientific and appealing organizations, make 
connection with private, governmental and in-
ternational organizations to develop industry 
in quantity and quality, treat experiments, infor-
mation and knowledge of production and sale 
among experts of this conference, distinguish 
the importance of investment in furniture indus-
try and introduce the potential of furniture indus-
try for absorbing investment.

Mr. Ali Ansari, Chief of Entrepreneurial Society of 
Furniture Producers & Sellers of Tehran, as the 
Chairman, Mr. Ramin Sami Zadeh as the Secre-
tary of the conference, Dr. Fazel Larijani as the 
Secretary of scientific committee, Dr. Bijan Shiri 
as the Secretary executive committee, Dr. Jam-
shid Asna Ashari as the Secretary of planning 
committee, Dr. Amir Farhang Adamiat as the 
Secretary of international committee, Keivan 
Eghbalian as the Secretary of advertisement 
committee are all active in this conference.
The pivot of the conference
This conference>s pivots are including the place 
of furniture and decoration industry in Iran and 
the world, challenges of furniture industry, the 
new methods and systems of furniture designing 
and producing, marketing, nets for distributing 
and selling, management of treating with cus-
tomers, international standards of furniture de-
sign and production, engineering of ergonomic 
factors in furniture and decoration industry, 
Feng Shui, considering consumption in circula-
tion of decoration and furniture design.
Also there will be two round tables between Iran-
Afghanistan and Iran-Iraq with the title of the ex-
port of furniture industry in this conference.

The different instructive workshops of 
the conference
The new methods of Holand is taught by Dr. 
Mahmoud Mohamadian who is the member of 
Utrecht union, furniture design and production is 
taught by Dr. Shahrikh Nosrati, the instructor of 
Tabatabai university, marketing and selling by 
Mohamad Heravi, engineering of light and light-
ening by Sayeh Arian, the instructor of Tehran 
university, Fenf Shui and environmental energy 
circulation Dr. Nazerian, decoration of exhibi-
tions and shops by Morad Shamel. These are all 
workshops that are going to be held.

The general secretary of Deco conference of 2009

The conference has been welcomed
Mr. Ramin Samizadeh is an active member in 
furniture industry of Iran who has good ideas to 
promote it. While being recently the Secretary of 
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