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دومین شماره نش��ریه تخصصی دکومان در شرایطی 
منتشر می شود که استقبال از نخستین شماره آن خارج از 
تصور بود. به نظر می رسد عالوه بر جایگاه ویژه انجمن 
به عنوان پرچمدار صنعت مبلمان و دکوراس��یون، اوالً 
رویکرد دکومان که دایره مخاطبان خود را فراتر از دست 
اندرکاران صنعت دانسته و اصحاب دانشگاهی و حتی 
مخاطبان عام را نیز مورد توجه خود قرار داده است. ثانیًا 
مطالبی که دکومان در سه حوزه صنایع چوب و مبلمان، 
طراحی صنعتی و نی��ز معماری داخلی و دکوراس��یون 

پوشش داده است اصلی ترین دالیل موفقیت آن باشد. 
در این رهگذر می بایس��ت از طرف خود و ریاس��ت 
محترم انجمن از زحمات همکاران خوبم در ش��ورای 
سیاستگذاری که در واقع مجموعه کم نظیری از اساتید 
و صاحبنظران برجسته در حوزه های تخصصی هستند، 
قدردانی نمایم و از جانب دیگر، از طرف اعضای محترم 
شورای سیاستگذاری از رهنمودها و حمایت های مادی 

و معنوی رئیس محترم انجمن سپاسگذاری کنم.
چه بس��ا اگر حمایت ه��ای انجام ش��ده و نیز فضای 
همدلی و اراده جمعی ایشان در راستای تهیه یک نشریه 
شاخص و پیشرو نبود، امروز شاهد دومین شماره دکومان 

با این شکل، فرمت و محتوا نبودیم.
از طرف دیگر، همزمانی انتشار دومین شماره دکومان 
را با آغاز س��ال تحصیلی دانش��جویان دوره اول رشته 
مدیریت صنعت مبلمان و دکوراس��یون که با همکاری 
مش��ترک انجمن صنف��ی مبل اس��تان تهران، دانش��گاه 
»هرتفورد ش��ایر انگلستان« و »دانش��گاه آزاد اسالمی« 
حاصل ش��د را به فال نیک گرفته و این اتفاق مبارک که 
آغاز تعامل و ارتباط متقابل س��ه جانبه دانشگاه، صنعت 
و یک تش��کل صنفی بوده و نقطه عطف��ی در تاریخ این 
صنعت در کشور محسوب می ش��ود را به پیشکسوتان، 
اصحاب دانشگاهی و دست اندرکاران صنعت مبلمان، 
دکوراسیون و معماری تبریک گفته، تداوم آن را در جهت 
ارتقای جایگاه علمی و اجرایی این صنعت در عرصه های 

ملی و بین المللی آرزومندم.

ما زنده برآنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
رامین سمیع زاده
 

انجمن پرچمدار صنعت 
مبلمان و دکوراسیون

یادداشت سردبیر

  احداث اولین شهرک تخصصی صنعت مبلمان و دکوراسیون
  در حمایت از مصرف کننده ضعف داریم

  نگاه ساختاری انجمن به صنعت 
 تقویت  علمی دست اندرکاران صنعت مبلمان و دکوراسیون

 مقدمات تاسیس کنفدراسیون ICF&DECO فراهم شد
 برش های کوتاه از دکو

 برگزیدگان مسابقه طراحی دانشجویی دکو  معرفی شدند
 موزه مبل ایران گشایش می یابد

 محیط کار و مساحت اندیشه

  مبلمان
ارگونومی گمشده صنعت مبلمان ایران

رکود بازار جهانی چوب
رابطه رشد و رقابت در صنعت

نگاهی به تاریخچه مبلمان
تغییر پاردایم کسب و کار از تولید محوری به برندسازی

مبلمان    وارداتی خریدار بیشتری دارد
مبلمان داخلی در رقابت با مبلمان خارجی

 معماری داخلی و دکوراسیون
بهسازی میدان آزادی

گفت وگو با اسکندر مختاری، مدیر پایگاه شهر تاریخی تهران   
نحوه همجواری بافت های تاریخی و مدرن

نگاهی به آثار جان پورتمن
کمبود فضا دشواری شهرهای بزرگ

  طراحی
ارتباط طراحی با فرهنگ و هنر
گفت وگو با خسرو خورشیدی
زیبایی را فراموش کرده  ایم

خطاهای عمومی در طراحی داخلی

  زندگی
نگاهی به حضور چوب در زندگی بشر

مبلمان گران جهان
10اشتباه رایج در خرید مبلمان

اصولی برای طراحی داخلی
خالقیت روی امواج رنگ 

  متون انگلیسی
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مهندس علی انصاری در مراسم افتتاحیه 
کنفرانس دک��و 2009 ضمن خی��ر مقدم به 
حاضرین گف��ت: دیپلماس��ی اقتصادی- 
صنعتی شاید زیرمجموعه دیپلماسی امور 
سیاسی باشد اما خیلی از مناسبات و تعامالت 
و توافقات سیاس��ی بر حس��ب ارتباطات 
اقتصادی و صنعتی حاصل می شود. همانقدر 
که اهمیت به امور سیاسی به صورت متقابل 
می دهیم باید به مسائل اقتصادی و صنعتی هم 

این ارزش و بها را بدهیم.
وی با بیان این مطلب که امروز ابزارهای 
اطالع رسانی تمام مرزها را درنوردیده است، 
ادامه داد: با توجه به حوزه و توس��عه فرآیند 
محور صنعت ب��زرگ مبلمان ای��ن ارتباط 
نمی تواند از ای��ن خانواده فارغ باش��د. آن 
چه  امروز در بازار بزرگ تجارت دنیا مورد 
معامله و تبادل و تفکر است که هم ناظر است 
و هم فاخ��ر  ، دانایی اس��ت. دانایی، کاالیی 
است که همیشه مورد توجه بوده و خریدار 

داشته است. 
وی اف��زود: کاال و فرآین��د تولیدی که 
بر حس��ب دانای��ی و دانش و اس��تراتژی 
روز تولید ش��ود، قطعا هم مورد تمایل و 

عالقه مصرف کنن��ده و ه��م تولیدکننده 
اس��ت. صنعت مبل یکی از صنایع بسیار 
به روز و با اهمیت دنیاس��ت. کشور ما در 
این صنعت جایگاه چندهزار س��اله دارد 
و تمدن و تاریخ کش��ور ما به 7 هزار سال 
پیش بر می گردد. حداقل مستندات الزم، 
نقوش و حکاکی ها ی برجسته در بناهای 
باس��تانی به خصوص دوران هخامنش��ی 
نش��ان و حکای��ت از هنر، تولی��د، توزیع 
واس��تفاده صنعت مبل حداقل در 3 هزار 
سال پیش دارد. این برای ما، مایه مباهات 
و افتخار است که ایرانی ها  بیش از 3000 

س��ال پیش نیز همنش��ین مبل بوده اند.
انصاری با ابراز تاسف از میزان حجم 
واردات مبلمان به کش��ور گفت: محیط 
تولی��د در برخ��ی صنایع مث��ل صنعت 
مبل در طول این سال ها س��اختار علمی 
و اس��تراتژی مدون در بخ��ش تولید و 
توزیع نداشته اس��ت. از این رو، مجبور 
به واردات عم��ده بودی��م. وارداتی که 
ش��اید این روزه��ا خیلی زبانزد باش��د. 
هزار میلی��ون دالر. در صورت��ی که این 
صنعت 3 هزار س��ال پی��ش اصالتش به 
ما برمی گردد. اما متاس��فانه این واردات 
وای��ن حجم ده ه��زار میلی��ارد تومانی، 
گردش بس��یار عظیمی است. صنعتی که 
8 درصد اش��تغال را به خ��ود اختصاص 
داده اس��ت. صنعتی که می تواند خیلی از 
اقالم وابس��ته خود را به صورت مستقیم 

ارت��زاق کن��د.
وی با اشاره به اولین دوره کنفرانس دکو 
تصریح ک��رد: به هر جه��ت انجمن صنفی 
کارفرمای��ی تولیدکنندگان و فروش��ندگان 
مبل در اولین کنفرانس دکو، دس��تاوردهای 
بسیاری داشت. بنده به شخصه در کارگروه ها  
و کارگاه های آموزشی که در کنفرانس برگزار 
شد، به وجد آمدم. عالقه و انگیزه را از سوی 
همه عزیزانی که اینجا حاضر بودند ش��اهد 
بودم. کارگاه های آموزشی بسیار کامل بود و 

همه عالقمند بودند.
انص��اری در ارتب��اط ب��ا راه ان��دازی 
موزه مبل کش��ور گفت: به ه��ر حال همه 
ملت ه��ا، گنجینه ها  و افتخ��ارات خود را 
که جزء آثار تاریخی و باس��تانی اس��ت، 
)حتی ادوات و وس��ائل دفاعی در خیلی 
از کشورها ش��اهدیم( در محلی به عنوان 
موزه نگهداری می کنند. ما صنعت 3 هزار 

س��اله مبلمان را درجایی متمرکز به عنوان 
موزه ملی نداشتیم. الزم می دانم همین جا 
از مسئولین محترم سازمان میراث فرهنگی 
تشکر کنم که انصافا محبت کردند و مجوز 
الزم را صادر کردند و ب��رای اولین بار در 
جمهوری اسالمی ایران، موزه ملی مبل در 
حال تاسیس و راه اندازی است که بخش 
س��خت افزاری آن به اتمام رس��یده و ان 
شااهلل در ماه ها ی آینده شاهد بهره برداری 

از آن خواهی��م ب��ود. 
رئیس انجمن صنف��ی کارفرمایی تولید 
کنندگان و فروشندگان مبل استان تهران با 
اش��اره به اینکه ارتباط با دانشگاه می تواند 
تلفیق حلق��ه کارآمد علمی، تجربه س��نتی 
و علوم مدرن باش��د، ادام��ه داد: این حلقه 
مفقوده پر واضح به چشم دیده می شد. بنده 
توفیق این را داش��تم که چندین جلس��ه با 
کارشناس��انی که در حوزه دانشگاه فعالیت 
داشتند و عزیزانی که پیشکسوت این صنعت 
بودند، گفت وگو داش��ته باش��م و طی این 
نشست ها و گفتمان ها  به این نتیجه رسیدیم 
که برای این صنعت بزرگ تا به امروز رشته 
ای در دانش��گاه ها  و مراکز آم��وزش عالی 
وجود نداشته و خوش��بختانه پیشنهاد بنده 
را پذیرفتند و با 3 دانشگاه علمی کاربردی، 
پیام نور و دانشگاه آزاد اسالمی توافق هایی 

حاصل شد.
انصاری افزود: آن چه  که امروز ضعف 
صنعت ماس��ت، نداش��تن دانش و کمبود 
تکنولوژی اس��ت. امیدواریم ب��ا درایت و 
تعامل��ی که در ای��ن حوزه ایجاد ش��ده، با 
احداث اولین ش��هرک تخصصی صنعت 
مبلمان که در ماه های آتی کلنگش به زمین 
خواهد خورد بتوانیم در مقابل حجم عظیمی 
از واردات، صادرات داشته باشیم و تولید 
ملی که افتخار ملی است وارد این خانواده 
هنری- صنعتی شود. به هرحال صنعت مبل 
یکی از صنایع اشتغالزا است و هم تلفیقی از 

هنر و صنعت است. 
وی در پایان با بیان این مطلب که صنعت ما 
صنعت زیبایی است و در سبد نیازهای اصلی 
خانواده ها ی امروز قرار گرفته اس��ت، ابراز 
امیدواری کرد که در سال آینده و کنفرانس 
بعدی، دکو2010، با توج��ه به رایزنی ها یی 
که از طریق دوس��تان و همکاران بنده انجام 
می شود، اجالس را در س��طحی جهانی تر 

برگزار کنیم. 

احداث اولین شهرک تخصصی صنعت مبلمان و دکوراسیون
رئیس انجمن صنفی مبل استان تهران  خبر داد:

گزارش یک

این برای ما، 
مایه مباهات و 
افتخار است 
که ایرانی ها  
بیش از 3000 
سال پیش نیز 
همنشین مبل 
بوده اند
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دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری ،  دکوراسیون داخلی
سال اول /شماره دوم / بهمن ماه 1388

دکت��ر نهاوندی��ان در کنفرانس بین المللی 
دکو 2009  با بیان این مطلب که این کنفرانس 
در شرایط بحران رکود اقتصاد جهانی تشکیل 
می ش��ود، گفت:  اگر بدون تع��ارف بخواهیم 
صحبت کنیم رکود در بخش تولید در اقتصاد خود 
ما در ایران هم پدید آمده است. ما با نادیده گرفتن 
واقعیات نمی توانیم بر مشکالت فائق بیاییم، باید 
مش��کالت را آنچنان که هست ببینیم، تحلیل 

کنیم، راه حل بیابیم و گامی پیش بنهیم. 
وی با بیان این مطلب که تجارت جهانی در 
سال 2009برای نخستین بار رشد منفی داشت، 
ادامه داد: تولید جهانی برای نخستین بار شاید در 
4 دهه اخیر رشد منفی 3/1 درصد را تجربه کرد. 
این به معنای افت شدید در تقاضای جهانی است. 
سقوط قیمت ها  در بس��یاری از بازارها به دلیل 
کاهش تقاضا، مشکالت جدی برای بسیاری از 
تولید کنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرد. طبعا 
بخش مبلمان هم مصون از این موضوع نبوده و 
نیست. اما بسیار مهم است که ما پس از توجه به 
واقعیت رکود و بحران تصمیم بگیریم که چگونه 
رویکردی با بحران داشته باشیم. وی در ادامه به 
چند توصیه خاص در خط مدیریت بنگاه هر 
صنعتی پرداخت و گفت: هر صنعتی که قابلیت 
ترکیب با هنر دارد، می تواند خودش را از حمله 
انبوه سازان بی هنر مصون دارد؛ یعنی اگر شما 
توانستید برای خود یک مارکتی درست کنید 
که ویژگی هنرمندانه را جزء ذات کاال یا خدمت 
خودتان قرار بدهید، در آن صورت می توانید سهم 

بازارتان را مصون تر نگه دارید. 
نهاوندیان اهمیت دادن به کیفیت  را به عنوان 
دومین توصیه خودکه  در هرصنعتی باید رعایت 
شود اعالم کرد و تصریح کرد: متاسفانه برخی 

لطمه ها یی که در صنعت مبلم��ان خوردیم از 
بی توجهی به کیفیت حاصل شد. مصرف کننده 
در هر جا حتی در ایران، گرچه میل دارد که جنس 
ایرانی بخرد، اما حداقل، آن کیفیت مشابه را در 
جنس ایرانی طلب می کند. تاکید بر کیفیت باید 
یکی از خواسته های جدی تشکل ها ی اقتصادی 
باشد، ممکن است بنگاه ها  با لحظه پردازی ها ، با 
توجه سودهای لحظه ای، منافع بلند مدت نه فقط 
خودشان بلکه کشور را و صنعت را در معرض 
خطر و سرنگونی قرار دهند. اگر یک تولید کننده 
جنس بی کیفیت تولید کرد و به کشورهای همسایه 
صادر کرد و نام ایران و محصول ایرانی را خراب 
کرد، این فقط به خودش لطمه نزده و در واقع به برند 
ایرانی لطمه زده است. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن ایران ارتقای کیفیت را وظیفه تشکل ها 
اعالم کرد و افزود: متاسفانه در کشور، انجمن های 
حمایت از مصرف کننده را کم یا ضعیف داریم. 
حتما باید تاکید بر کیفیت، هم از سوی تشکل ها ی 
مصرف کننده و هم از تش��کل های تولیدی و 

صادراتی مورد تاکید قرار بگیرد. 
س��ومین توصیه نهاوندیان به صنعتگران 
برندس��ازی بود و تصریح کرد: ما از سودی که 
در ساختن و پرداختن یک برند می توانیم داشته 
باشیم نباید غافل باشیم. برند در واقع اطالع رسانی 
می کند، پیام کیفیت می دهد. مصرف کننده چون 
صدها و هزارها جور کاال و خدمات باید دریافت 
کند، توان این را ندارد که در مورد کیفیت تمام اینها 
اطالعات کسب کند. ما در صنعت مبلمانمان مثل 
خیلی صنایع دیگرمان کوچک های فراوان داریم، 
غیر ممکن است اینها بتوانند برند بسازند. اما اگر 
اینها دور هم جمع شوند، توانهایشان را کنار هم 
بگذارند، یک برند ایجاد کنند؛ هم برای مصرف 
کننده داخلی، هم برای مصرف کننده خارجی 

می تواند کمک کننده باشد. 
وی ادامه داد: چهارم تبلیغات اس��ت، الزمه 
برندس��ازی تبلیغ آگاه کننده اس��ت. یکی از 
فرصت هایی که در همین شرایط بحران پیدا شده 
پایین آمدن قیمت تبلیغات است. االن گاهی در 
بعضی جاها با یک دهم قیمت قبلی شما می توانید 
تبلیغ کنید. پس می توانید از این فرصت استفاده 
کنید. چرا می خواهید صبر کنید هزینه تبلیغ در 
رسانه ها ی بین المللی 10 برابر شود و آن موقع 
به فکر بیافتید. هم اکنون سهام موسسات رسانه 

ای، چه رس��انه های مکتوب و چه رسانه ها ی 
دیداری یا شنیداری بسیار ارزان شده است. ما 
چرا در کشور خودمان کسانی را نداریم که به فکر 
بیافتند و در این امپراطوری ها ی رسانه ای، سهمی 

داشته باشند.  
نهاوندیان یک توصیه ویژه هم برای صنعت 
مبلمان و دکوراسیون کرد و آن استفاده مطلوب از 
برند فرش ایران در کنار مبلمان است: فرش ایرانی 
در طول قرن ها برای خود نامی پرآوازه ساخته 
است و من قبال هم این پیشنهاد را به این صنعت 
محترم ک��رده ام. با هم فکری بکنید و تبلیغات 
مبلمان ایران را کنار تبلیغات فرش ایران بیاندازید. 
برای مثال عکس��ی که در یک مجله آسیایی و 
اروپایی چاپ می کنید، فرش ایران داشته باشد و 
در کنارش مبل ایران هم داشته باشد. از این برند 

برای دیگری برند سازی کنید. 
وی ادام��ه داد: نکته پنجم این اس��ت که در 
صنعتی که با هنر درآمیخته است در حالی که 
باید چشمی به اصالت ها داشته باشد، چشمی هم 
باید به نوآوری داشته باشد. در ذات هنر نوآوری 
و ابداع وجود دارد. من نمی توانم ادعا کنم که در 
کار مبلمان و دکوراسیون هستم اما هر سال، هر ماه 
یا هر روز طرح و فکر جدیدی نداشته باشم. من 
نمی شود ادعا کنم که مدیر یک بنگاهی هستم که 
در صنعت کار می کنم اما در پرسنلم طراح جوان 

و نوگرا نداشته باشم.  
وی با بیان این مطلب که نکته ششم که الزمه 
توفیق در اینگونه صنعت ها توجه ویژه به خواست 
مصرف کننده است، افزود: اینکه بگوییم این 
کاری که طراحی کرده ایم حتما خوب است و 
مصرف کننده باید بپسندد، بدون اینکه هیچ مطالعه 
میدانی کنیم و ذائقه مصرف کننده را بررسی کنیم، 
مطلوب نیست. ما در صنعت مبلمان ایران حتما 
باید واحدهای بازارشناسی داشته باشیم. هزینه 
کردن برای این گونه واحده��ا برای بنگاه مان 

ممکن است کم باشد. 
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
در پایان گفت: یکی از بزرگترین صرفه ها  برای 
پایین آوردن هزینه در این بازاری که باید قیمت را 
پایین آورد، استفاده از صرفه مقیاس است. با هم 
کار کردن این فایده را دارد که هزینه باالسری را 
تقسیم می کنیم روی تولید بیشتر و این، نکته ویژه 

این صنعت نیست. 

ضعف حمایت از مصرف کننده
دکتر نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 در ذات هنر 
نوآوری و ابداع 

وجود دارد. 
من نمی توانم 

ادعا کنم که 
در کار مبلمان 
و دکوراسیون 
هستم اما هر 
سال، هر ماه 

یا هر روز طرح 
و فکر جدیدی 

نداشته باشم. 
من نمی شود 
ادعا کنم که 

مدیر یک 
بنگاهی هستم 

که در صنعت کار 
می کنم اما در 
پرسنلم طراح 
جوان و نوگرا 

نداشته باشم.  
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رامین سمیع زاده حدود 8 ماه است که به عنوان 
دبیر انجمن صنفی مبل استان تهران فعالیت می کند. 
او که در گذش��ته دبیری اتحادیه صادرکنندگان 
مبلمان منزل و اداری را بر عهده داشته است و به 
گفته اعضای اتحادیه، ایده های جدید، متنوع و 
متفاوتش در ساختار و برنامه های اجرایی اتحادیه 
تاثیرات مثبتی داشته است، تالش می کند تا در 
سمِت جدید خود نیز موفقیت های گذشته را در 
سطحی وسیع تری تکرار کند. او معتقد است که 
انجمن پتانسیل های بسیار باالیی دارد که با فعال 
شدن آن ها صنعت مبلمان و دکوراسیون کشور 
متحول خواهد شد. س��میع زاده نگاه انجمن به 
صنعت را یک نگاه س��اختاری می داند و معتقد 
اس��ت انجمن در دو بعد نرم افزاری  و س��خت 
افزاری، کل صنعت مبلمان، دکوراسیون و معماری 
را در تمام حلقه های تامی��ن، طراحی و تولید، 
فروش در نظر می گیرد و برای تمام بخش های 

آن برنامه دارد.
مراحل پایانی فاز طراحی شهرک صنعتی 

مبلمان 
دبیر انجمن در  باره شهرک صنعتی مبلمان 
می گوید: انجمن با توجه به ارتباط همه جانبه ای 
که با صنعت مبلمان و دکوراسیون دارد، قصد 
دارد تا به عنوان یک بازوی مش��ورتی، فکری 
و حت��ی در بخش هایی به ش��کل اجرایی در 
خص��وص راه ان��دازی ش��هرک صنعتی مبل 

همکاری و فعالیت کند. 
وی در خص��وص دالیل ع��دم تعجیل در 
اجرایی شدن شهرک صنعتی گفت: امروز که من 
با شما صحبت می کنم برنامه ریزی و  مطالعات 
همه جانبه و گسترده ای در این خصوص در حال 
انجام است. برای راه اندازی یک شهرک صنعتی 
مطابق با اس��تانداردهای روز دنیا الزم است که 
در آن همه پیش نیازها، شرایط و امکانات الزم 
پیش بینی شده باش��د و طبعا جهت طراحی و 
س��اخت چنین مجموعه ای می بایست دقت، 
برنامه ریزی و وس��واس بس��یار زیاد داشت تا 
پروژه و طرح به درستی به اهداف از پیش تعیین 
شده خود نائل ش��ود. لذا اگر چه همه موارد با 
جدیت دنبال می ش��ود و در مراحل پایانی فاز 
طراحی ش��هرک قرار داریم  ول��ی از هر گونه 
عجله ای که بر کیفیت طراحی و اجرای شهرک 

لطمه وارد نماید اکیدا پرهیز می شود.
کنکور سراس��ری دومین دوره مدیریت 

صنعت مبلمان و دکوراسیون  در بهار 89
سمیع زاده با اشاره به تاکید انجمن در تربیت 
منابع انس��انی ماهر گف��ت: ژاپنی ها می گویند 
آدم خوب بس��از کاالی خوب خودش ساخته 
می ش��ود. با همین اس��تراتژی، در خصوص 
نیروی انس��انی برنامه های جدی تنظیم شده 
است. در حوزه ارتباط با دانشگاه ها با همکاری 
دانشگاه جامع علمی کاربردی در مقطع کاردانی 
و دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی توافقات 
و فعالیت های جدی آغاز شده است، که نتایج 
آن به زودی اطالع رسانی خواهد شد. از سوی 
دیگر در قالب یک همکاری مشترک سه جانبه 
فی مابین انجمن، دانشگاه هرتفوردشایر انگلیس 
و دانشگاه آزاد اسالمی رشته »مدیریت صنعت 
مبلمان و دکوراسیون » را برای اولین بار در ایران 
راه اندازی کرده ایم و  اولی��ن دوره آن بهمن ماه 
امس��ال با 50 نفر دانش��جو آغاز می شود. این 
رشته ش��امل بخش های تئوری و کاربردی در 
حوزه هایی از مبانی مدیریت، صنایع چوب و  
مبلمان، معماری داخلی، دکوراسیون، تکنولوژی 

اطالعات، اقتصاد و طراحی صنعتی است.
مهندس سمیع زاده، »مدیریت صنعت مبلمان 
و دکوراسیون« را یک رشته بسیار کامل و جامع 
معرفی کرد و ادام��ه داد: این رش��ته به گونه ای 
طراحی شده که دانشجویان درس ها را  جهت دار 
و کاربردی بخوانند. رشته به زبان انگلیسی است 
و تعدادی از اساتید از خارج از کشور می آیند و 
ناگزیر از نظر آموزش زبان نیز باید فعال باشیم. 
ک��ه در این خص��وص نیز کالس های��ی برای 
دانشجویان برگزار می ش��ود. کنکور سراسری 
دومین دوره رشته مزبور در بهار سال 89 برگزار 
می شود که از هم اکنون متقاضیان می توانند نسبت 
به پیش ثبت نام اقدام نمایند.  نکته مهم دیگر این 

است که با هماهنگی های انجام شده در شورای 
گروه، اقدامات اولیه جهت اخذ مجوز مقطع فوق 
لیسانس نیز در حال انجام است که پس از نهایی 
شدن از طریق جراید و سایت انجمن به اطالع 

متقاضیان خواهد رسید.
پیش ثبت نام دکو 2010 شروع  شد 

او ارزیابی خود از کنفرانس دکو 2009 را چنین 
بیان می کند: ما کنفرانس »دکو« را به عنوان مهمترین 
رویداد علمی در این صنعت بگونه ای پشت سر 
گذاشتیم که س��طح توقعات و انتظارات بخش 
های دولتی و خصوصی را از انجمن به میزان قابل 
توجهی افزایش داده است. این موضوع اگرچه کار 
را برای انجمن سخت و حساس کرده است ولی 
آن را به فال نیک می گیریم و از آن استقبال می کنیم. 
من معتقدم »دکو«به عنوان محل تالقی صنعت،  
دانشگاه،  تشکل های داخلی و بین المللی، و کلیه 
دس��ت اندرکاران صنعت مبلمان و دکوراسیون 
توانسته به خوبی اهمیت و پتانسیل این صنعت را 
برای مدیران عرصه های دولتی و حتی خصوصی 
نمایان کند. دکو 2010 در روزهای دوشنبه و سه 
شنبه 5 و 6 مهرماه سال 1389 برگزار خواهد شد و 
از 11بهمن و همزمان با نمایشگاه هوفکس،  هم در 
غرفه انجمن واقع در سالن 38 و هم در سایت، ثبت 

نام اولیه برای حضور در دکو 2010 آغاز می شود.
دکو نیوز، خبرگ��زاری صنعت مبلمان و 

دکوراسیون
انتشار نشریه دکومان و راه اندازی سایت جدید 
انجمن، فعالیت هایی است که در این دوره انجام 
شده است، دبیر انجمن در این باره گفت: در عرصه 
اطالع رسانی، رسانه های مختلفی حضور دارند 
که متداول ترین آن ها رسانه های مکتوب هستند و 
انجمن در این حوزه نخستین شماره مجله دکومان 
را همزمان با کنفرانس دکو منتشر کرد. مهمترین 
ویژگی دکومان نگاه تخصصی به موضوعات با 
بهره گیری از نظرات و تجربیات اساتید دانشگاهی، 
صنعتگران و نیز توجه به نیازهای اطالعاتی طیف 
کاملی از مخاطبان صنعت اعم از دست اندرکاران 
و مخاطبان عام است. اکثر نشریات فعال در این 
حوزه یا به صورت کامال تخصصی  برای یک طیف 
خاص منتشر می شوند یا فقط برای مخاطب عام، اما 

دکومان هر دو گروه مخاطبین را پوشش می دهد.
او ادامه داد: اما بحث دیگ��ری که در عرصه 
اطالع رس��انی به آن توجه خ��اص داریم، وب 
س��ایت انجمن اس��ت. ویرایش جدید  سایت 
انجمن همزمان با دکو  فعال شد و تا قبل از اسفند 
دو زبانه خواهد شد و پیش بینی ما این است که تا 
پایان بهار 89 زبان های ترکی و عربی هم اضافه 
خواهد شد و یک سایت 4 زبانه خواهیم داشت 
که این سایت یا پورتال اطالع رسانی عالوه بر 
خبررسانی، در حوزه بین المللی نیز حرفی برای 

گفتن داشته باشد. 

نگاه ساختاری انجمن به صنعت
دبیر انجمن صنفی مبل استان تهران

گفت و گو

نگاه انجمن به 
صنعت را یک 
نگاه ساختاری 
می دانم و 
معتقدم انجمن 
در دو بعد نرم 
افزاری  و سخت 
افزاری، کل 
صنعت مبلمان، 
دکوراسیون و 
معماری را در 
تمام حلقه های 
تامین، طراحی و 
تولید، فروش 
در نظر می گیرد 
و برای تمام 
بخشهای آن 
برنامه دارد.

Decoدکو
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دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری ،  دکوراسیون داخلی
سال اول /شماره دوم / بهمن ماه 1388

عالوه بر گزارش��ات، مقاالت علمی و اخبار 
صنعت ، اخبار مربوط به فعالیت های انجمن مانند 
دکو، موزه مبلمان، شهرک صنعتی ، دانشگاه ها و 
آموزش های کوتاه مدت هم در سایت گنجانده شده 
است. از طرف دیگر بطور جدی  به دنبال این هستیم 
که با افزایش قابلیت های اجرایی و تحت عنوان 
»خبرگزاری دکو« فعالیت های انجمن در حوزه 
سایبر ) اینترنت ( را گسترش دهیم تا به عنوان یک 
خبرگزاری و مرجع خبری کامل، تمام فعالیت های 
صنعت مبلمان، دکوراسیون و معماری را به شکل 

حرفه ای و تخصصی پوشش دهد.

عضو گیری انجمن از اردیبهشت 89
س��میع زاده با بیان ای��ن مطلب ک��ه افراد و 
ش��رکت های بس��یاری هس��تند که تقاضای 
عضویت در انجمن را دارند اما ما عضو جدیدی 
نمی پذیریم گفت: اساس��نامه انجمن در حال 
تغییرات اساس��ی است، جلس��ات متعددی با 
مشاورین و اعضای ش��ورای سیاست گذاری 
انجمن برگزار شده و با توجه به اهداف و برنامه 
هایی که در انجمن طراحی ش��ده، متناسب با 
شان، جایگاه و پتانس��یل های اجرایی انجمن، 
ظرفیت های جدیدی در اساسنامه ایجاد شده 

است تا امکانی فراهم شود که همه طیف های 
مخاطب این صنع��ت از قبیل صاحبان صنایع، 
دانشگاهیان و حتی سایر صنایع مرتبط بتوانند 
در انجمن عضو ش��وند و از خدمات و مزایای 
عضویت در انجم��ن بهرمند ش��وند. تدوین 
اساس��نامه جدید مراحل پایانی را پش��ت سر 
می گذارد و اوایل سال آینده با برگزاری مجمع 
عمومی فوق العاده تصویب می شود، این نوید 
را به متقاضیان می دهیم که در اردیبهشت ماه با 
یک فراخوان عام و گسترده اقدام به عضوگیری 

خواهیم کرد.

آموزش

کمیته آموزش انجمن صنفی مبل استان تهران 
برای ارتقای سطح علمی این صنعت، برنامه های 
آموزشی بسیاری را در نظر گرفته است. دکتر شیری، 
رئیس این کمیته در پاسخ به پرسش های دکومان 
درباره برنامه های علمی و آموزش��ی این انجمن 

توضیحاتی داده است که در ادامه می خوانید.
آیا راه اندازی رشته های دانشگاهی و در کل 

آموزش وظیفه انجمن است؟
مطابق یکی از بندهای ماده4 ارتقای سطح علمی 
دست اندرکاران صنعت مبلمان، از اهداف انجمن 
است. بنابراین برای رسیدن به هدف تعیین شده، 
ارائه برنامه های آموزشی در قالب های کوتاه مدت 
و رشته های دانشگاهی می تواند از وظایف انجمن  

محسوب شود.
ایده راه اندازی رشته صنعت مبلمان از کجا آمد 

و در حال حاظر در چه مرحله ای قرار دارد؟
ایده راه اندازی رشته مبلمان پس از برگزاری 
اولین کنفرانس دکو در سال 1387 ارائه شد. استقبال 
چشمگیر دست اندرکاران صنعت مبلمان حاضر 
در کنفرانس دکو 2008 از کارگاه های آموزشی که 
توسط اساتید دانشگاهی برگزار شد، زمینه پی گیری 
راه اندازی رشته های تخصصی مربوط به مبلمان را 

به وجود آورد.
راه اندازی این رشته ها در چه مرحله ای قرار 
دارد و دانشجویان از چه مزیت هایی برخوردار 

می شوند؟
دوره کاردانی پودمانی تولید مبلمان در دانشگاه 
جامع علمی کاربردی به تصویب نهایی رسیده 
است که امیدواریم در اولین فرصت نسبت به جذب 
دانشجو اقدام شود. تمام سرفصل و محتوای دروس 
پودمان های این دوره با راهنمایی کارشناسان آن 

دانشگاه و انجمن تهیه شده است.
همچنین تهیه سرفصل و محتوای دروس دوره 
کارشناسی مبلمان و دکوراسیون در دانشگاه پیام نور 
پس از اخذ مصوبات الزم از دانشگاه مذکور برای 
اخذ مجوزهایی تحویل  شورای گسترش رشته های 

دانشگاهی وزارت علوم شده است.
رشته مدیریت صنعت مبلمان توسط دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات با همکاری 
دانشگاه هارتفورد شایر انگلستان راه اندازی شده 
است که مطالب و محتوای دروس با هماهنگی 
انجمن و دانشگاه آزاد و دانشگاه هارتفورد شایر 
آماده اس��ت. پس از برگزاری آزمون اختصاصی 
و مصاحبه از بین متقاضیان حضور در این دوره، 
حدود 60 نفر انتخاب شده اند که از بهمن ماه سال 
جاری دوره زبان و مقدمات علمی هنری را آغاز 
خواهند کرد. دانشجویان در این دوره ها دانشجوی 
دانشگاه انگلیسی  محسوب می شوند و عالوه بر 
اخذ مدرک زبان انگلیسی در سطح تافل و آیلس،  
مدارک معتبر از دانشگاه آزاد و دانشگاه خارجی را 

دریافت خواهند کرد.
همچنین برای راه اندازی دوره دوم این رشته در 
خرداد ماه آزمون برگزار خواهد شد و اطالعات الزم 
در آینده از طریق سایت انجمن، نشریه دکومان و 

جراید کشور به اطالع عالقمندان خواهد رسید.
دروسی که قرار است آموزش داده شود بر چه 

اساسی مشخص شده است؟
دروس دوره ه��ا براس��اس نیازه��ای 
دست اندرکاران صنعت مبلمان در امور طراحی، 
تولید، فروش و بازاریابی و مطا بق با دروسی که در 
دانشگاه های معتبر کشور و دنیا تدریس می شود، 

تنظیم شده است.
زمانی که انجم��ن تصمیم ب��ه راه اندازی 
رشته های دانشگاهی مرتبط با صنعت مبلمان 
کرده است آیا برای آینده فارغ التحصیالن نیز 

برنامه ریزی کرده است؟
در چشم انداز برنامه های علمی و دانشگاهی 
برای عالقمندان و دست اندرکاران این هنر-صنعت 
دوره های تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( در 
زمینه های یاد شده پیش بینی شده است و امیدواریم 
با استقبال اعضای صنف و عالقمندان و حمایت 
مسئولین انجمن و همکاری دانشگاه های مختلف 

اجرایی شود.
کمیته آموزش انجمن در جهت ارتقای علمی 
صنعت مبلمان برای مدیرانی که دیگر عالقه و وقت 

تحصیل دانشگاهی ندارند، چه برنامه ای دارد؟
برای برگ��زاری دوره های کوتاه مدت و حتی 
دوره های مجازی معتبر دانشگاهی برنامه ریزی هایی 
شده است و اقداماتی نیز تاکنون انجام گرفته است.

استقبال از برنامه های آموزشی انجمن چگونه 
بوده است؟

استقبال اعضای انجمن و دست اندرکاران این 
صنف از برنامه های علمی انجمن باعث دلگرمی ما 

برای ادامه این راه شده است.

تقویت  علمی دست اندرکاران صنعت مبلمان و دکوراسیون
آزمون ورودی رشته مدیریت صنعت مبلمان  و دکوراسیون برگزار شد
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برای اولین بار در دومین دوره کنفرانس دکو، 
10 تشکل و اتحادیه مهم بین المللی و فعال در 
صنعت مبلمان، دکوراسیون و معماری در کنار 
یکدیگر جمع ش��دند و تفاهم نامه همکاری 
در قالب ایجاد یک کنفدراسیون تحت عنوان 
ICF&DECO را امضا کردند که دبیرخانه 
دائم��ی آن نیز در ای��ران خواهد ب��ود. با دکتر 
فرهنگ آدمیت، رئیس کمیته بین املل انجمن 
گفت وگویی درباره اه��داف و برنامه های این 

کنفدراسیون کردیم که در ادامه می خوانید.
هدف از تشکیل این کنفدراسیون توسط 

انجمن چیست؟
هدف اصلی از تشکیل کنفدراسیون ایجاد 
همگرایی بین تشکل های صنف دکوراسیون 
و مبلمان در کش��ورهای عضو ب��ا محوریت 
کش��ور ایران اس��ت. از اهداف دیگر تشکیل 
چنین کنفدراسیونی می توان به گشودن فصل 
نوینی در ارتباط با صنعت مبل آسیا و خاورمیانه 
جهت گس��ترش آگاهی عمومی و دستیابی به 
تکنولوژی طراحی، تولید، بازاریابی، فروش و 
خدمات پس از فروش درصنعت دکوراسیون 
و مبلمان اشاره کرد. برقراری ارتباط با مراکز 
علمی، تحقیقاتی و حقوقی، و سازمان های 
بین الملل��ی و مب��ادالت فرهنگ��ی، علمی، 
تخصصی جهت ارتقای سطح کمی و کیفی 
در صنعت دکوراسیون و مبلمان در کشورهای 
عضو از دیگر مسائلی است که به عنوان یکی 
از اهداف اصلی تشکیل کنفدراسیون توسط 

رئیس محترم انجمن، مطرح شده است. 
اعض��ای این کنفدراس��یون ش��امل چه 

سازمان ها و تشکل هایی است؟
دبیرخانه ثابت کنفدراسیون در تهران است 
که به تصمیم کمیته مرکزی و با توجه به قوانین 
جاری کشورهای عضو می تواند در هر کجای 
دنیا نمایندگی داشته باشد و محدوده فعالیت های 
کنفدراسیون در داخل و خارج از ایران خواهد 
بود. تمامی اتحادیه ها و مجامع صنفی دست 
ان��درکار صنع��ت دکوراس��یون و مبلمان در 
کشورهای آسیا و خاورمیانه می توانند با شرایط 
فوق به عضویت کنفدراسیون درآمده و مشغول 
به فعالیت ش��ده و از برنامه های کنفدراسیون 
بهره مند شوند. در اولین کنفرانس دکو 2008 طی 

مذاکرات مفصل با نمایندگان برخی کشورها 
ایده تشکیل یک کنفدراسیون بین المللی در زمینه 
دکوراسیون و مبلمان ارائه شد که مورد استقبال 
آن ها قرار گرفت. در فاصله زمانی دکو 2008 و 
دکو 2009 مجددا مذاکرات فراوان دیگری در 
این زمینه صورت گرفت تا مقدمات تشکیل این 
کنفدراس��یون به وجود آید. در کنفرانس دکو 
2009 که زمان مغتنمی برای تایید و  ایجاد این 
تشکل توسط نمایندگان اتحادیه های کشورهای 
مطرح در صنعت دکوراس��یون و مبلمان بود، 
تفاهم نامه اولی��ه ای تنظیم و به تائید روس��ا و 
مسئولین تش��کل های صنفی مرتبط و مطرح 
در کش��ورهای مدعو رسید. کش��ورهایی که 
نمایندگانشان در کنفرانس حضور داشتند و این 
تفاهم نامه را امضا کردند، ایران، ترکیه، سوریه، 
ایتالیا، فرانسه، روس��یه، اکراین، هلند، مالزی 
و کره جنوب��ی بودند. عضویت تش��کل های 
مرتبط به صنعت دکوراسیون و مبلمان از کلیه 
کشورهای جهان به خصوص منطقه خاورمیانه 
و قاره آسیا در کنفدراسیون با توجه به شرایط 
اساسنامه کنفدراسیون و ضوابط مربوطه بالمانع 

خواهد بود. 
این تفاهم نامه برچه مبنایی استوار است؟

این کنفدراس��یون با اهداف کامال علمی، 
فرهنگی و غیرتجاری تش��کیل خواهد شد 
اما ب��ه مبادالت تج��اری و افزای��ش کیفیت 
تولید محصوالت مرتبط ب��ا این صنعت در 
کشورهای عضو کمک شایان توجهی خواهد 

کرد. 
کنفدراس��یون چه برنامه های��ی را دنبال 

خواهد کرد؟
س��ازماندهی نوین صنعت دکوراسیون و 
مبلمان، باال بردن سطح علمی دست اندرکاران 
این صنع��ت، ایجاد هماهنگ��ی در برنامه ها و 
سرمایه گذاری های مشترک، مبادله تجربیات 
موجود در امر طراحی، تولید، بازاریابی، فروش 
و ارائه خدمات پس از ف��روش، اتخاذ مواضع 
هماهنگ متناسب با منافع کلیه اعضا در بازارهای 
بین المللی و تالش برای ایجاد تس��هیالت در 
مبادالت تجاری بین اعضا در کشورهای عضو 
از دیگر برنامه هایی است که انجمن برای تشکیل 
این کنفدراسیون در نظر گرفته است. در کنار این 

برنامه ها تشکیل تیم های تحقیقات و پژوهش 
مش��ترک درکش��ورهای عضو جهت بررسی 
دقیق در خصوص مسایل داخلی و بین المللی 
اس��ت که پیرامون صنعت مبل و روابط دست 
اندرکاران این صنعت با یکدیگر و با دیگران در 
نقاط مختلف دنیا مطرح می شود. از برگزاری و 
هماهنگی دوره های آموزشی علمی، تخصصی 
و فنی، برگزاری و تدارک کنفرانس ها، سمینارها 
و دعوت از کارشناسان و برگزاری نمایشگاه های 
تخصصی دکوراس��یون و مبلمان، حمایت از 
تولیدکنندگان برت��ر، طرح ها و خالقیت های 
نوین و تولیدات علمی و فرهنگی در خصوص 
صنعت دکوراس��یون و مبلمان در کشورهای 
عضو، طراح��ی و ایجاد س��ایت های اینترنتی 
برای معرفی برنامه های کنفدراسیون، تالیف و 
ترجمه مقاالت، متون و کتب تخصصی صنعت 
دکوراسیون و مبلمان به زبان های مختلف جهت 
استفاده کشورهای عضو و از همه مهم تر با هدف 
تعامل صنعت و آموزش راه اندازی دانش��گاه 
بین المللی صنعت مبلمان و ایجاد رشته های 
مرتبط و شعبه های مربوطه در کشورهای عضو 
و  ارتباط مستمر با دانشجویان این رشته در این 
کشورها به منظور هماهنگی و همکاری نزدیک 
مراکز علمی فوق با یکدیگر  را می توان به عنوان 
مهم ترین ارکان تشکیل این تشکل بین المللی 

نام برد.
چه آینده ای برای کنفدراس��یون متصور 

هستید؟
امیدواریم با تش��کیل این کنفدراس��یون و 
راه اندازی دبیرخانه دائمی آن در تهران زمینه ای 
برای همکاری متقابل بین اعضا به وجود بیاید 
و در س��ایه آن امر تولید، توزی��ع و صادرات 
محصوالت این صنعت در کش��ورهای عضو 
ساماندهی مناسبی یافته و باعث رونق مبادالت 
اقتص��ادی در داخل و بین کش��ورهای عضو 
شود. همچنین فعالیت های مختلف پیش بینی 
شده برای کنفدراس��یون به مورد اجرا گذاشته 
شود  و اعضای بیشتری را در آینده جذب کند. 
عضویت در کنفدراسیون جهانی مبلمان و ایجاد 
تعامل بیشتر با کنفدراسیون های مرتبط با صنعت 
دکوراس��یون و مبلمان نیز در دستور کار آینده 

کنفدراسیون قرار دارد.

همگرایی بین تشکل های صنفی و صنعتی دکوراسیون و مبلمان کشورهای آسیا و خاورمیانه

مقدمات تاسیس کنفدراسیون ICF&DECO فراهم شد

دستاورد
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تقدیر از اساتید و پیشکسوتان صنعت مبلمان و دکوراسیون

بازتاب کنفرانس دکو 2009 در مجالت معتبر جهان 

میزگردهای تخصصی و کارگاه های آموزشی

در پایان همایش دک��و 2009، از آقایان 
عبدالحسین عباس��ی، علی اسحاق بیگی، 
صادق اصالن بیگی، میکائیل اصل خویی و 
خانم مهندس نمازی به عنوان پیشکسوتان 

و فعاالن صنعت مبلمان تقدیر شد. 
در ادامه نیز آقایان علی زبردس��ت از پایا 
طرح و فرم، رضا جوشقانی از نیلپر، حسن 
احمدیان از پادایران، محمد حسنی از برلونی، 
کام��ران چوب��ک از ارژن، مرتضی رحیمی 
از هارمونی، ناصر اس��عدی از سایت ایران 
دکوراسیون و مهدی کلهر و مهدی ثقفی از 
اتحادیه درودگران مورد تقدیر قرار گرفتند.  
تندیس همایش نیز به دکتر ناظاریان، دکتر 
عبدالرضا محس��نی، مهندس س��ایه آرین، 
مهندس حس��ین الهیجی و مهندس داوود 
ربیع  از اساتید دانشگاه رسید. همچنین دکتر 

نادیه ایمانی و دکتر ابراهیم آقا رفیعی به عنوان 
استادان برتر معرفی شده و تندیس کنفرانس 

را دریافت کردند. 
در مراس��م پایاني همایش، محمدعلي 
آب��ادي مش��اور ریی��س جمهور، حس��ن 
غفوري فرد و مع��اون وزیر صنایع حضور 

داش��تند. تقدیر از خانواده ش��هیدان ولي 
زاده، طهماس��بي، مظلومي از دیگر بخش 
هاي جذاب مراسم پایاني همایش بود که 
با اس��تقبال و احترام ویژه شرکت کنندگان 
همایش و ایس��تادن و ادای احترام به آن ها 

همراه بود.

مجله » Magazine WFC« گزارشی 
از دومی��ن کنفرانس بی��ن المللی تجارت 
جهانی مبلم��ان، طراحی و دکوراس��یون 
داخلی، دکو 2009، به چاپ رسانده است، 
که در ادامه بخش هایی از آن را می خوانید:
در راستای برنامه 20 ساله توسعه صنایع 
ایران و تالش ش��رکت ها در بهبود کیفیت، 
ارتقای س��طح دانش و ف��ن آوری، ایجاد 
نوآوری و رس��اندن محصوالت ایرانی به 
سطح رقبای خارجی، تأسیس انجمن صنفی 
کارفرمایی تولید کنندگان و فروش��ندگان 

مبل استان تهران به ریاس��ت جناب آقای 
علی انصاری، ایده پ��رداز و بانی برگزاری 
اولین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی 
مبلم��ان، طراح��ی و دکوراس��یون داخلی 
در س��ال 2008 در ایران، یک اقدام مهم و 

تأثیرگذار در پیشبرد این روند بوده است.
انجمن صنفی مبل اس��تان تهران امسال 
نیز برگ��زار کنن��ده دومی��ن کنفرانس بین 
المللی تج��ارت جهانی مبلم��ان، طراحی 
و دکوراس��یون داخلی – دکو 2009 - در 
روزه��ای 28 و 29 س��پتامبر ب��ود. هدف 

اصلی از برگ��زاری این کنفران��س، تبادل 
دانش موجود در این زمین��ه و ایجاد کانال 
اطالعاتی بین دست اندرکاران این صنعت 
چه در داخ��ل و چه در خارج کش��ور بود. 
ارائه تکنولوژی ها ی موجود، انتقال اطالعات 
و تسهیالت س��رمایه گذاری و درخواست 
حمایت دولت از فعاالن این صنعت )با عنایت 
به نقش و اهمیت سرمایه گذاری در این زمینه 
و پتانسیل های س��رمایه گذاری موجود(، از 
دیگ��ر برنامه ها ی تش��کل ها ی صنعت مبل 

شرکت کننده در این کنفرانس بود.

در کنفرانس دکو 2009 از میزگردهای 
تخصصی و کارگاه های آموزشی استقبال 
زیادی شد و فرصتی را به وجود آورد تا 
دس��ت اندرکاران، اس��اتید و دانشجویان 
فعال در این صنعت ب��ه بیان دیدگاه های 
خود  بپردازن��د. اولین میزگ��رد مربوط 
به جای��گاه صادرات��ی صنع��ت مبلمان 
ایران-فرصت ه��ا  و چالش هاب��ود ک��ه 
دکت��ر کرمانش��اهی نماین��ده س��ازمان 
توسعه تجارت ایران، مهندس علیخانی 
دبیرکل کنفدراس��یون صادرات ایران، 
تحادی��ه  ین��ده ا حس��ن احمدی��ان نما
صادرکنندگان مبلم��ان منزل و اداری، 
مهندس نوروزی نماینده انجمن صنفی 
کارفرمایان صنایع چ��وب ایران، دکتر 
ابراهیم��ی نماین��ده دانش��گاه تهران و 

یتالی��ا اعض��ای  فری��د مس��تقیم آم��ر ا
ی��ن میزگ��رد را تش��کیل می دادن��د.  ا
آسیب شناسی تجارت جهانی مبلمان از 
نگاه تولیدکنندگان بزرگ آس��یا دومین 
میزگ��رد تخصص��ی ای��ن کنفرانس بود 
که کارشناس��ان بین المللی کش��ورهای 
روس��یه، مال��زی، ترکی��ه و مهن��دس 

علیخانی در آن حضور داش��تند.
روش های نوین طراحی و تولید مبلمان 
توس��ط دکتر ش��اهرخ نصرتی، برندسازی 
در صنع��ت مبلمان توس��ط دکت��ر محمود 
محمدی��ان، بازاریابی و مهندس��ی فروش 
توسط مهندس محمد هروی، مهندسی نور 
و نورپردازی توس��ط مهندس سایه آرین، 
فنگ شوی و سیرکوالسیون انرژی در محیط 
توس��ط دکتر نورایر ناظاریان و خالقیت و 

نوآوری در صنعت مبلمان توس��ط محمود 
کریمی، عناوین 6 کارگاه های آموزشی بود 
که در این کنفرانس برگزار شد و با استقبال 

بسیار زیادی مواجه شد.
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آزاده فرزاد پور نفر اول جایزه طراحی دانشجویی دکو 
است که در حال حاضر دانشجوی ترم آخر کارشناسی 
ارشد معماری داخلی دانشگاه هنر تهران است و تا به 
حال به عنوان طراح شرکت پایوران عمران آسیا، طراح 
شرکت طراحان آینده و رئیس هیات مدیره شرکت دالیز 

فعالیت های زیادی انجام داده است.
مس��ابقه طراحی دک��و را چگونه دیدی��د و فکر 
می کنید چقدر برای فعاالن و عالقه مندان این رشته 

می تواند مفید باشد؟
مس��ابقات معم��اری و معماری داخل��ی در بین 
طراحان از اهمیت خاصی برخوردار است. به اعتقاد 
من مس��ابقه طراح��ی داخلی دک��و 2009 از معدود 
مس��ابقات برگزار ش��ده در زمینه معم��اری داخلی 
اس��ت که از مزیت ه��ای بزرگ آن مش��خص بودن 
چهارچوب موضوع طراح��ی داخلی با موضوعاتی 

است که دست ش��رکت کنندگان را برای ارسال آثار 
باز گذاشت.مسابقه دکو عالوه بر ایجاد حس رقابت 
و نمایش آثار برای عالقه مندان باعث ارتقای سطح 

این دانش می ش��ود.
طرح شما در این مسابقه چه بود؟

من موضوع طراحی داخلی هتل را انتخاب کردم که 
به عنوان یکی از جذاب تر ین و پرکارترین موضوعات 

در معماری داخلی محسوب می شود.
کمی درمورد نحوه  کار خود توضیح می دهید؟

برای انجام طرح خودم اصول و تمهیداتی را در حین 
طراحی در نظر گرفتم که به صورت طبقه بندی به این 

شکل است:
1-توجه ب��ه عناصر و المان های خ��اص منطقه در 

شکل گیری جزئیات خاص ساختمانی
2- احترام به پالن وضع موجود در حال ساخت

3- توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی کاربران دائمی
4- توجه به عملکرد و ارتباط��ات عمودی و افقی 

داخل پروژه
 5-طراحی بر اساس شرایط اقلیمی

6-رعایت اصول معماری داخلی مدرن
7-استفاده مناسب از فضای سبز در داخل مجموعه

8- بهره گیری از تجهیزات مدرن در کنار معماری سنتی 
ایرانی

9- ایجاد فضایی صمیمی با اس��تفاده از رنگ های 
مالیم و گرم در طراحی 

ش��یما ش��عبانی برنده نف��ر دوم جای��زه طراحی 
دانشجویی دکو، برگزاری چنین مسابقاتی را انگیزه ای 
برای ادامه کار و ایجاد خالقیت می داند و در گفت وگو 

با دکومان به سواالت ما پاسخ می دهد.
کمی درباره طرح خود که برنده جایزه دکو شد، 

توضیح می دهید؟
کار من طراحی برند آئودی روی اتومبیل های موسوم 
به اتومبیل های سبز بود. این طرح برپایه هوای پاک است 
و این اتومبیل ها  را از آن جهت که مصرف سوخت کمتری 
دارند و باعث آلودگی هوا نمی شوند، سبز می نامند که در 
دنیا در مرحله آزمایش است و به این دلیل که برای کمک 

به طبیعت هستند، بسیار مورد توجه و اهمیت اند.
چرا این برند را انتخاب کردید؟ 

من برند آئودی را  به خاطر فرم نرم و انعطاف پذیری 
آن انتخاب کردم. این آرم به خاطر شکل مربعی خود 
برای طراح��ی، انعطاف پذیری زی��ادی دارد  و من با 
تلفیق و تجس��م معماری با آن توانستم به طرح خود 

برسم.
چطور از برگزاری این مسابقه با خبر شدید و کار 

را شروع کردید؟
من از طریق یکی از اساتید دانشگاه خود از برگزاری 
مسابقه دکو با خبر شدم و نمونه ها یی از طرح ها یم را 

نشان دادم و به پیشنهاد ایشان در این مسابقه شرکت 
کردم. کار را ش��روع کردم و در مرحل��ه ای از کار نیز 
همکارم، آقای محمود زمانی کمک ها یی به من کردند 
و در نهایت طرح به مرحله اجرا در آمد و در مس��ابقه 

شرکت کرد.
برنده ش��دن در  مس��ابقه طراحی دکو چقدر در 
روند کار شما و ایجاد انگیزه برای ادامه این رشته 

تأثیر داشت؟
 باید بگویم شرکت در چنین نمایشگاه ها  و رقابت هایی 
به دلیل آزاد بودن در طراحی و موضوعات، تأثیر بسیار 
مثبتی در خالقیت و کار دارد و در مورد خودم باید اضافه 

کنم که باعث پیشرفت در کارم شده است.

برگزیدگان مسابقه طراحی دانشجویی دکو  معرفی شدند

همزم��ان ب��ا 
ی  ر ا گ��ز بر
کنفرانس دکو 
2009، مس��ابقه طراحی 
دانشجویی این کنفرانس 
نیز برگزار شد که پس از 
داوری آثار ارسالی توسط 
کمیته داوران، طرح های 
آزاده فرزادپور و  ش��یما 
ش��عبانی به عنوان نفرات 

اول و دوم انتخاب شد. 

برترین ها Societyانجمن
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رفتن به تماش��ای موزه و ایستادن در 
مقابل آثار و اش��یایی که گذشتگان شما 
از آن ها  استفاده می کردند، همیشه برای 
آدم ه��ای زیادی جذاب اس��ت و همین 
مس��ئله باعث ش��ده تا موزه ها  ب��ا انواع 
نام ها  ش��کل بگیرند؛ موزه فرش، موزه 
پول، موزه جواهرات، موزه آثار سفالی، 
موزه ایران باستان، موزه هنرهای معاصر 
و موزه های مختلف��ی از آثار به جا مانده 
از هنرمندان، اندیش��مندان و افرادی که 
به نوع��ی در تاری��خ کش��ور تاثیر گذار 

بوده ان��د . 
اما هیچ فکر کرده اید همه این آدم های 
مه��م و تأثیرگ��ذار در ای��ران روی چه 
می نشس��تند؟ صندل��ی و مب��ل در ایران 
از چ��ه زمانی اس��تفاده می ش��د؟ اولین 
صندلی ها  به چه ش��کل بودند؟ و آیا از 
همان زمان نیز صندلی و مبل های ایران 
وارداتی ب��ود یا خود ایرانی ها  س��ازنده 

آن بودن��د!
آن گونه که پیداست همین فکرها بود 
که ایده راه اندازی اولین موزه مبل ایران 
به ذهن عل��ی انصاری، رئی��س انجمن 
صنفی مبل اس��تان تهران و سرمایه گذار 
دو بازار اصلی مبل در یافت آباد رسید و 

به زودی این موزه تاسیس خواهد ش��د.
موزه ای که به گفته مش��اور آن، مجوز 
آن از سوی س��ازمان میراث فرهنگی داده 

شده و تا مدتی دیگر موزه مبل ایران حدود 
1000 متر از طبقه فوقانی بازار مبل تهران 

شماره 2 را به خود اختصاص می دهد.
مش��اور پروژه راه ان��دازی موزه در 
این ب��اره به خبرن��گار دکوم��ان گفت: 
» فضای الزم ب��رای این ط��رح در نظر 
گرفته شده و درحال نوش��تن سناریوی 
این موزه هس��تند، با میراث فرهنگی نیز 
صحبت هایی شده است، در مرحله بعد 
نیز به مس��ئله طراحی و دکوراسیون این 
موزه خواهیم رس��ید تا ب��ه عنوان اولین 

موزه مبل در ایران و منطقه ارائه ش��ود.«
س��یر تحول تاریخ و هنر صنعت مبل 
ایران در موزه مبل به نمایش در خواهد 
آمد؛ تاریخی که به گفت��ه وی به دوران 
عیالمی ها  و هخامنش��یان ب��از می گردد. 
او می گوید: »با توجه به تحقیقاتی که به 
دس��ت آمده تاکنون چهارپایه ای متعلق 
به 8 هزار س��ال پیش و متعل��ق به دوره 
پی��ش از تاریخ در ش��هرری پیدا ش��ده 
اس��ت و آثاری نیز از صندل��ی و مبل در 
دوران عیالم به دس��ت آمده و به جز آن 
نقش برجس��ته های زیادی هم از دوران 
اشکانی و ساسانی به جا مانده که در این 

صنعت نقش داش��ته اند .«
موزه مبل ایران تفاوتی با دیگر موزه ها 
 خواهد داشت و آن هم مربوط به آثاری 
می شود که یا امکان آوردن آن ها  به موزه 

وجود ن��دارد و یا ب��ه طور کل��ی از بین 
رفته اند  و ای��ن موزه قص��د دارد با کپی 
سازی از این اش��یا و نمایش به صورت 

ماکت آن ها  را بازس��ازی کند.
وی در این باره توضیح می دهد: »یکی از 
کارهای موزه مبل این است که سیر تحول 
مبلمان در ایران را به ش��کل های مختلف 
نمایش دهد و ب��رای این منظور یا از اصل 
اثر استفاده می کند و یا از روی طرح یا مدل 
کپی برداری کرده و نمون��ه گویای آن اثر 

تاریخی را در معرض دید قرار می دهد.«
او در پاس��خ به این س��وال که آیا این 
کار برای ای��ده گرفت��ن تولیدکنندگان و 
طراحان در این صنعت است، گفت: »بله 
این موزه پر است از آثار نقش برجسته در 
دوره های مختلف و صد درصد می تواند 
برای گرفتن ایده و طرح به هنرمندان این 

صنعت کمک کند.«
به گفته مشاور موزه مبل، آثار واقعی نیز 
با توجه ب��ه هماهنگی های صورت گرفته 
میان انجمن و س��ازمان می��راث فرهنگی 
به صورت امانی به موزه س��پرده می شود. 
او می گوی��د: »تفاهم نام��ه ای بین انجمن 
و میراث فرهنگی نوش��ته ش��ده است که 
براساس آن تعدادی از آثاری که در مخازن 
نگ��ه داری آث��ار تاریخی باق��ی مانده اند ، 
به ص��ورت امانی ب��ه موزه تحوی��ل داده 

می شود.«   

موزه مبل ایران گشایش می یابد

نمایش��گاه بین المللي مبلم��ان منزل و 
اداري )Hofex( از یازده��م ت��ا پانزدهم 
بهمن ماه و نمایشگاه بین المللي ماشین آالت، 
یراق آالت، تجهیزات مبلمان و دکوراسیون 
داخل��ي )medex( از تاریخ 27 بهمن ماه 
جاري به مدت چه��ار روز در محل دائمي 
نمایشگاه هاي بین المللي برگزار مي شود. 

رئیس اتحادیه صادرکنن��دگان مبلمان 
منزل و اداري گفت: در نمایشگاه هوفکس 
امسال 420 ش��رکت داخلی و 22شرکت 
خارجی از کشورهاي اسپانیا، سوئد، هلند، 
دانمارک، مالزي، بلژیک، اندونزي، چین، 
پاکس��تان، س��وریه، ترکیه، هند، سوئیس، 
آلم��ان، اتریش، کانادا، ام��ارات، انگلیس، 

ایتالیا و بنگالدش حضور دارند.
 حس��ین علی اکبرکاش��اني همچنین 

با بی��ان این ک��ه در نمایش��گاه مدکس 
امسال ش��اهد مش��ارکت 370 شرکت 
داخلي و 150 شرکت خارجي خواهیم 
ب��ود، اظهار امی��دواری ک��رد که ورود 
ماش��ین آالت و تکنولوژی ه��ای جدید 
ب��ر کیفیت و کمی��ت محصوالت ایرانی 

اث��ر بگ��ذارد. 
کاش��اني اف��زود: در ای��ن نمایش��گاه 
شرکت هایی از 17 کشور دنیا از جمله کانادا، 
 آلمان،  ترکیه، س��وئیس،  اتری��ش، روماني، 
چین، هند، پاکستان و سوریه حضور خواهند 
داشت و جمعا در هر دو نمایشگاه 21 کشور 
مشارکت مي کنند. همچنین سهیل عابدي، 
دبیر اتحادیه صادرکنن��دگان مبلمان منزل 
و اداري در این نشس��ت خب��ری گفت: در 
نمایشگاه امسال به جاي سالن صادرات از 

پروژه رتبه بندي صادراتي استفاده مي کنیم تا 
با شناسایي برندهاي صادراتي مبلمان اقدام به 

برگزاري غرفه هاي صادراتي کنیم.
وي افزود: سال گذشته محصوالت برتر 
مبلمان مورد ارزیابي قرار گرفت و در پایان 
نمایش��گاه ش��رکت هاي برتر مورد تقدیر 
قرار گرفتند، این طرح نواقصي داشت که با 
بازبیني مجدد آن امیدواریم که در نمایشگاه 
امسال نتایج بهتري کسب کنیم. دبیر اتحادیه 
صادرکنندگان مبلمان در م��ورد آمارهای 
صادرات مبلمان اظهار داش��ت: در س��ال 
87 ارزش ص��ادرات مبلمان 9 میلیون دالر 
بود ب��ا این حال طی 6ماه اول س��ال جاري 
این میزان 6 میلیون دالر بوده که نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته نشانگر رشد 60 

درصدي است.

برگزاری نمایشگاه هوفکس و مدکس در تهران
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نامگذاری قرن بیست و یکم؛ امری بسیار 
دش��وار اس��ت. این دش��واری نتیجه شتاب 
فزاینده ای است که در مدار دانایی رخ نموده 
است و بخشی از توانایی انسان را پدیدار و او 

را در وادی حیرت رها کرده است.
تعبیر قرن ده ساله، یک شوخی کامال جدی 
اس��ت! تفکیک دهه ه��ا، همانق��در متفاوت 
از قبل و بعد اس��ت که در گذش��ته تفکیک 
سده ها بود. مجموعه اتفاقاتی که در یک دهه 
روی می دهد، از حیث ش��کل و محتوا آنقدر 
شتابناک  و  متفاوت اس��ت که تعبیر قرن ده 

ساله را باور پذیر می کند.
انسان در طول تاریخ و عرض جغرافی، فاقد 

چنین پیش��ینه ای است. 
چه خواهد شد؟ به کجا 
می انجامد این شتابناکی؟ 
سرعت انتقال اطالعات، 
حجم انبوه اطالعات در 
حال مبادله، ولع سیری 

ناپذیر انسان برای دریافت و پردازش اطالعات 
و فرصت محدود او در نم��ودار خطی زمان، 

وجه دیگر این دگرگونی است.
غواصی انسان در اقیانوس دنیای مجازی، 
روز ب��ه روز طول و عرض و عمق بیش��تری 

می یابد. به دنبال چیست انسان؟!
آیا اش��اره مختص��ر به ای��ن مختصات و 
ویژگی ها، برای دشوار نشان دادن نامگذاری 

این قرن کافی نیست؟ 
صاحب نظران مدیریت، این مقطع زمانی را، 
دشوارترین مقطع تاریخ بشری، برای مدیریت 
می دانند. چ��را که در این مقط��ع، مدیریت بر 
فرهیختگان روی می دهد. هر انسان صاحب 

نظر و متخصص و درس خوانده ای در مداری 
از فرهیختگی واقع ش��ده و  به ط��ور طبیعی 
مدیریت بر انسان های فرهیخته، ایجاد انگیزه 
در آنها، شناسایی نیازهایشان و توانایی برطرف 
کردن این نیازهای رنگارنگ و انبوه و دائماً در 
حال تغییر، بسیار دش��وار و در برخی مواقع، 

غیرممکن است.
در چنین شرایطی، وقتی رس��انه ای، اعم 
از مکت��وب، دیداری، ش��نیداری یا مجازی، 
بخواهد وارد بازار ش��ود، کاری سترگ پیش 
رو دارد. به دس��ت آوردن س��هم بازار و در 
واقع یافتن مخاطب، جلب نظ��ر و مهم تر از 
همه حفظ او برای بلند مدت، مس��تلزم یک 

حرفه ای گری واقع��ی در عرصه امپراطوری 
رسانه ای است.

دکومان در چنی��ن روز و روزهایی، از دل 
یک هنر - صنعت برمی آید تا نظم فطری انسان 
را با نظم نهادینه ش��ده در طبیعتی که هر روز 
بی انضباطی های بیشتری را از انسان می بیند، 
همراه و هماهنگ نماید و آرایش ذهنی او را با 
آرامشی که در ساحت مادی زندگی می توان به 

دست آورد، همسان و همرنگ کند.
اتفاقات جمعیتی، انسان امروز را ناگزیر به 
آموختن قواعد زندگی در ارتفاع و در فضاهایی 
به مراتب محدودتر از گذش��ته نموده اس��ت 
و جز با مهندس��ی دقیق نمی توان از پس این 

دشواری برآمد و دکومان می خواهد رمز و راز 
این مهندسی را توصیف و تشریح نماید.

دخالت تکنولوژی در هر آنچه روزی هنر 
نامیده می شد، صنایع بسیاری از جمله فرش را 
در انزوایی غم انگیز فرو برد و این واقعیت سایر 
صنایع را نیز تهدید می کند. هنرمندانی که در 
عرصه صنعت چوب، ذوق و ظرافت اندیشه را 
بر پیکر تمام سازه های چوبی حک می کردند، 
مبهوت ماشین های دقیق و سریعی اند که همان 
هنرمندی ها را با سرعتی به مراتب فراتر و زمانی 
به مراتب فروتر انجام می دهد. صنایع نساجی، 
رنگ، پتروشیمی و ... نیز هر یک مستقیم و غیر 

مستقیم چنین تجربه ای را به تماشا نشسته اند.
محیط کار دکومان 
چنی��ن اس��ت، ولی 
چه باک که مس��احت 
اندیشه آنها که آستین 
ب��اال زده اند ت��ا چراغ 
رس��انه ای متفاوت و 
متخصص را روشن کنند، بسیار وسیع است. 
اعضای خانواده دکومان با فهم درست و دقیق 
واقعیت های جاری این روزها  و با استفاده از 
دانایی امروزین، گرد هم  آمده اند تامش��تاقان 
و دوس��تداران و فعاالن و صاح��ب نظران و 
اندیش��مندان این ح��وزه را ف��را بخوانند، تا 
وجه ایرانی این هنر- صنع��ت را در حد توان 
محافظت و به جهانیان معرفی کنند. این نیت 
پاک و ایرانی، نیازمند ایرانیانی فکور، اندیشمند، 
میهن دوست و عالقه مند است که در یک کالم 

مشتریان دکومان محسوب می شوند.
*مدرس دانشگاه، مشاور مدیریت و 
آموزش

محیط کار و مساحت اندیشه

  جمشید اثنی عشری*

صاحب نظران مدیریت، این مقطع زمانی را، دشوارترین مقطع تاریخ 
بشری، برای مدیریت می دانند. چرا که در این مقطع، مدیریت بر 

فرهیختگان روی می دهد.

تک نویسی
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اگر انس��ان را مح��ور اصل��ی تمام 
تحوالت اجتماع��ی و توس��عه پایدار 
بنامیم، آنچه این روند تحول و توس��عه 
را تکامل می بخش��د، انسان سالم است 
که می تواند منشا تغییرات اجتماعی در 
عالم گردد. هر کشوری که بخواهد در 
هر زمینه ای توس��عه پیدا کند، نیازمند 
انسان هایی اس��ت که از سالمت کامل 
برخوردار باش��ند. انس��ان های س��الم 
دارای تفکری س��الم، درایت و تدبیری 
کاف��ی، برنامه ریزی دقی��ق و مدیرانی 
الی��ق در اج��رای برنامه ریزی ه��ای 
صورت گرفته هس��تند. در همین راستا 
باید با رفع موانع و مشکالتی که سالمت 
افراد جامعه را به خطر می اندازد، آینده 
جامعه را با مش��ارکت افراد س��الم در 
س��اختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگ��ی تضمی��ن کنی��م. ام��روزه 
انس��ان برای انجام فعالیت های روزمره 
زندگی می نش��یند و عوارض ناشی از 
آن یکی از چالش ه��ای اجتناب ناپذیر 
آدمی در جهان صنعتی اس��ت. نشستن 
به ش��یوه های متفاوت و ب��رای مقاصد 
مختلف با توجه ب��ه نیاز آدمی صورت 
می گی��رد و بخ��ش زی��ادی از اوقات 
آدمی در خانه، مدرسه، دانشگاه و... به 
صورت نشسته و روی نشستنگاه سپری 
می گردد. به اعتقاد بنت، اغلب مش��اغل 
جسمانی در جهان توس��ط مردم شهری 
به صورت نشسته انجام می شود. از این 
رو نشس��تنگاه می تواند اهمیت ویژه ای 
در چگونگی انجام امور و تامین سالمت 
افراد داشته باش��د. مشکالت و عوارض 
ناشی از نشستن نامناسب در تغییر شکل 
اندام آدمی به ویژه کودکان و جوانان یکی 
از مس��ایل مطرح و مورد توجه در سطح 
جهان است. کش��ورهای پیشرفته سعی 
بر آن دارند تا با اس��تفاده از بررسی های 
آنتروپومتریک��ی و رعای��ت اصول علم 
ارگونومی، در س��اخت و س��از مبلمان 
مناس��ب برای تمامی مقاطع سنی، دامنه 
ناهنجاری های ناشی از آن را به حداقل 
برس��انند. در مطالع��ات انجام ش��ده، 
پژوهش��گران پی برده اند که نشس��تن 
زیاد روی نشستنگاه نامناسب می تواند 
از یکسو مجموعه ای از ناهنجاری های 
جس��مانی مانند انواع درد پش��ت، درد 
کمر، درد گ��ردن، خس��تگی، واریس 

سیاهرگی، استرس، ناراحتی دیافراگم 
و اختالل سیستم گردش خون و اختالل 
س��تون مهره ها را به همراه داشته باشد 
و از سوی دیگر می تواند زمینه ناآرامی 
و بی قراری انسان را فراهم کند، آرامش 
روانی را برهم زند و توج��ه و تمرکز را 
کاهش دهد. بنابراین جا دارد تا طراحی و 
ساخت این قبیل وسایل مهم و تاثیرگذار 
بر سالمت انس��ان با وسواس بیشتری در 
کانون توجه طراحان صنعتی قرارگیرد، تا 
در سایه آن شاهد شکل گیری جامعه ای 
س��الم، ش��اداب، پویا و همگام با سایر 

کش��ورهای مترقی جهان باش��یم. 
تحقق این مهم جز با در دست داشتن 
اندازه ه��ای آنتروپومتری )تن س��نجی( 
افراد جامعه و به کم��ک علم ارگونومی 
میس��ر نخواهد بود. عل��م ارگونومی یا 
فاکتورهای انس��انی به م��ا می آموزد که 
چگونه با تطبیق ابزار، وسایل، ملزومات 
و هر آن چه فراروی انس��ان از نرم افزار 
و سخت افزار اس��ت، می توان نسبت به 
پیش گیری و کاهش عوارض اقدام کرد. 
در این راستا تطبیق نشستنگاه با ابعاد بدن 
آدمی یکی از دقیق ترین و حساس ترین 
بخش های ارگونومی به ش��مار می آید، 
زیرا نشستن امروزه معضل بزرگ جهانی 
اس��ت. بدن انس��ان برای نشستن ساخته 
نش��ده اس��ت و آدمی میلیون ها سال در 
طبیعت با حرکت به دنبال قوت الیموت 

خود بوده و از نشس��تن جز گرس��نگی و 
تباهی طرفی نبسته اس��ت. انسان در این 
تالش بی وقفه در طبیع��ت از کج قامتی 
به راست قامتی رسید، ولی شیوه زندگی 
امروزی، نشستن و کار کردن، نشستن و 
حرکت کردن گویا دگر بار مردم جهان را 

به کج قامتی سوق می دهد.
آکای کاپالن معتقد اس��ت: »حرکت 
جزئی از ذات انس��ان و اس��اس هستی 
اوست، زندگی انسان هیچ گونه ایستایی 
ندارد«. از این رو نشاندن انسان روی مبل 
یا صندلی چندان آس��ان نبوده و همواره 
با عوارضی همراه اس��ت. در این رابطه 
دانش ارگونومی است که با تمهیدات و 
چاره جویی های خود می تواند مش��کل 
بین انسان و نشستنگاه را تا حد قابل قبولی 
مرتفع س��ازد. اگر س��ازه یک نشستنگاه 
را جس��م بنامیم، قطع��ا ارگونومی جان 
آن خواهد بود. آن چه از یک نشس��تنگاه 
مطلوب و راحت انتظار داریم، نهفته در 
جان آن خواهد بود، که ما آن را به دست 
فراموشی سپرده ایم. یکی از تفاوت های 
بارز بین کش��ورهای پیش��رفته و عقب 
مانده در چگونگی رعای��ت اصول علم 
ارگونومی است، زیرا کشورهای پیشرفته 
س��عی بر آن دارند تا طراحی و س��اخت 
تمامی وس��ایل، تجهی��زات و ملزومات 
م��ورد نیاز انس��ان ب��ر پایه تن س��نجی 
گروه های مختلف س��نی صورت گیرد. 

 ارگونومی
گمشده صنعت مبلمان ایران

Furnitureمبلمان   دکتر ابراهیم آقارفیعی*
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حتی مسایل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی نیز می باید منطبق با نظر عموم 
افراد جامعه باش��د. هدف از آن افزایش 
تولید و بهره وری و در کنار آن سالمتی و 
رفاه جامعه است. برعکس در کشورهای 
جهان سوم طراحی و س��اخت بر اساس 
س��الیق تولیدکنندگان صورت می گیرد 
و در نتیجه این مردم هس��تند که می باید 
بدن خود را با محصوالت س��اخته شده 
منطبق س��ازند ک��ه حاص��ل آن افزایش 
ناهنجاری های اسکلتی- عضالنی است 
که غالب اف��راد در این گون��ه جوامع به 

نوعی با آن دست به 
گریبان هستند.  

ی  ها ر کش��و
صاحب نام غربی 
که سکاندار اصلی 
مبل و مبل نش��ینی 
در جهان هستند و 

تجارب گرانبهایی در ای��ن زمینه دارند، 
جهت س��المت جامعه خود ساالنه مبالغ 
گزافی صرف پژوهش، طراحی و ساخت 
مبلمان ارگونومیک می کنند. دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی زیادی را به امر پژوهش 
در این زمینه تخصیص داده اند، تا هر چه 
بهتر بتوانند روابط خود و محیط پیرامون 
خود را تسهیل کنند. جای تاسف دارد که 
ما در ایران هنوز اندازه های آنتروپومتری 
)تن س��نجی( افراد جامعه خود را هم در 
دست نداریم و با توسل به استانداردها، 
اندازه ه��ا، طرح ه��ا و الگوه��ای دیگر 
کش��ورها می خواهیم لباس��ی بر قامت 

ایرانیان بپوشانیم.
اگر باور داشته باشیم که غالب دردها 

و مشکالت اسکلتی-عضالنی که امروزه 
افراد میانسال و س��الخورده جامعه با آن 
دست به گریبانند، ناشی از همان دردهای 
س��اده ای اس��ت که در دوران کودکی 
و نوجوان��ی هنگام نشس��تن روی میز و 
نیمکت های نامناس��ب مدارس در پشت 
خود احس��اس می کردند ک��ه امروز به 
عارضه ای بزرگ تبدیل گش��ته اس��ت، 
گزافه نخواهد بود. این مسیله از یک سو 
به علت عدم اطالع سازندگان مبلمان از 
علم ارگونومی اس��ت و از س��وی دیگر 
ناآگاهی مربیان، معلمان و والدین بر نحوه 

صحیح نشستن کودکان و همچنین عادت 
افراد از کودکی تا بزرگس��الی به ش��یوه 
نشس��تن غیرطبیعی، تغییراتی در س��تون 
مهره آن ها مانند افتادگی گردن، افتادگی 
شانه، گوژپشتی، صاف شدن قوس کمری 
و غیره ایجاد کرده و س��المت آن ها را به 
خطر انداخته اس��ت و اینک باید ساالنه 
مبلغ گزافی صرف درم��ان و بهبود خود 
کنند که حاصل آن بار مالی سنگینی برای 
خانواده ها و لطمات اقتص��ادی فراوان 

برای دولت هاست.
 بنابر این ب��ا آگاهی از ای��ن واقعیت 
علم��ی به اثب��ات رس��یده، بهتر اس��ت 
مانند س��ایر کشورهای پیش��رفته نسبت 
به پیش گیری از ای��ن ناهنجاری پنهان و 

فراگیر جامعه اقدام ک��رد. پیش گیری را 
بر درمان ترجیح دهی��م و با جمع آوری 
اطالع��ات آنتروپومتریک��ی از تمام��ی 
گروه های سنی جامعه که خمیر مایه اولیه 
دس��ت طراحان صنعتی است ، نسبت به 
طراحی ارگونومیکی وسایل، تجهیزات 
و ملزومات، به خص��وص برای طراحی 
مبلمان گامی اساس��ی در راه س��المت 
جامعه برداریم. زیرا در حال حاضر توجه 
نکردن به مطالعات آنتروپومتریکی از یک 
سو و ساخت و ساز بی رویه و غیراصولی 
انواع مبلمان مانند )مدارس، دانشگاهی، 
اداری، خانگ��ی، 
شهری، اجتماعات 
و...( از سوی دیگر، 
بیانگر این حقیقت 
اس��ت که مبلمان 
موج��ود در ایران 
ب��ا ابع��اد فیزیکی 
افراد جامعه تناسبی ندارد. ساخت و ساز 
مبلمان در ایران ب��دون توجه به اصول و 
معیارهای تن س��نجی صورت می گیرد 
و ی��ا س��ازندگان، اس��تانداردها و نتایج 
تن س��نجی کش��ورهای غربی را مالک 
کار خود ق��رار می دهن��د و از این غافل 
هستند که اندازه های بدن افراد در جوامع 
مختلف متفاوت و تابع ش��رایط اقلیمی، 
عوامل ژنتیکی، وضعیت اقتصادی، قومیت 
و ... است. مثاًل اندازه بدن افراد در جوامع 
اروپایی با اندازه مردمان خاور دور )ژاپن، 
چین، ویتنام و ...( قابل مقایسه نیست و از 
آنتروپومتری آن جوامع نمی توان نسخه ای 
برای مردم ایران پیچید. به ویژه مردم ایران، 
به لحاظ گس��تردگی خاک و تفاوت اقالیم 
آب وهوایی و تعدد قومیت ها،  باید در هر 
منطقه ای به طور جداگانه ای، مورد اندام 
سنجی قرار گیرند. آنتروپومتری افراد جامعه 
یکی از وظایف مهم دولت ها در س��امان 
بخشی کار تولیدکنندگان صنعتی و هموار 
ساختن راه آن ها برای رسیدن به عرصه ها ی 
بین المللی اس��ت، که تاکن��ون فراموش 
شده است. با توجه به اهمیت موضوع در 
ساخت مبلمان پیشنهاد می شود که به جای 
استفاده از الگوها و استانداردهای نامتناسب 
دیگر کشورها، این رس��الت مهم بنیادین 
)آنتروپومتری افراد جامعه ایرانی( توسط 
تشکل ها و دیگر دست اندرکاران مرتبط با 
این صنعت، در قالب یک طرح ملی اجرا 
شود که در غیر این صورت همچنان در 

وادی گمراهی خواهیم ماند.
*عضو هیات علمی گروه علوم 
وصنایع چوب وکاغذ دانشکده منابع 
طبیعی دانشگاه تهران

ما در ایران هنوز اندازه های آنتروپومتری )تن سنجی( افراد جامعه 
خود را در دست نداریم و با توسل به استانداردها، اندازه ها، طرح ها 

و الگوهای دیگر کشورها می خواهیم لباسی بر قامت ایرانیان بپوشانیم.
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از این محصول می توان برای تقسیم فضا استفاده کرد. این 
پارتیشن ساخته شده از لوله های فلزی به هم متصل شده است 
که دارای 75,5 اینچ ارتفاع و 53,5 اینچ پهنا است. پایه های آن 
طوری ساخته شده است که به خوبی آن را نگه می دارد.

1

با ترکیب این ماژول ها می توان مجموعه ای 
زنجیره وار برای اتاق نشیمن ایجاد کرد. این 

مجموعه ترکیبی از دو عنصر نشیمن گاه که شامل 
استوانه روکش شده برای نشستن و تکیه گاه که 

فضای بین نشیمن گاه ها را پوشش داده است. این 
محصول برای هر فضای عمومی مناسب است.

2

این محصول به 
صورت مجموعه ای 

از نشیمن های 
مدوالر است که 
پایه های فوالدی 

آن از روکش 
نقره ای است. این 
نشیمن ها با توجه 

به طراحی شان 
امکان چیدمان آنها 

را به اشکال مختلف 
فراهم می سازد.

3
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این صندلی در سال 1962 طراحی 
شده است. این محصول بسیار راحت 
با روکش چرمی براق است و دارای 
تشک با پهنای41 اینج است.

5

این نشیمن زیبا به 
سبک روستیک برای 
فضاهای باز طراحی شده 
و با استفاده از چوب 
درختان تاک ساخته شده 
است.

4

این صندلی برای استفاده در فضاهای خارجی طراحی 
شده است. بدنه ان از چوب افرا ساخته شده و تشک آن 
دارای روکش از جنس پشم و نایلون است.

6
این محصول 
یک مبلمان 
نشیمن با فضای 
اختصاصی است که 
از فوالد گالوانیزه 
و پلی اتیلن برای 
ساخت آن استفاده 
شده است.

7
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اول تا 15 سپتامبر 2009
 اولین کاهش قیمت  کاالهای کفپوش 

طی 10 سال گذشته
صنع��ت کفپوش اروپا ط��ی یک دهه 
اخیر یکی از مهم ترین زمینه های رش��د 
بازار چوب سخت بوده است. بر اساس 
آمار منتش��ر ش��ده از س��وی فدراسیون 
کفپوش پارکت اروپا، در دوره 10 ساله 
بین 1997 ت��ا 2007 تولیدات پارکت در 
منطقه تحت پوشش این فدراسیون  با 86 
درصد رش��د از 53/8 میلیون مترمربع به 
100/3میلیون متر مربع افزایش یافت، اما 
این بازار در سال گذشته اولین واژگونی 
عمده قیم��ت خود را دس��ت کم در یک 
دهه گذشته ش��اهد بود. طی سال 2008، 
تولیدات پارکت در منطقه مورد نظر با 16 
درصد کاهش به 84/72 میلیون مترمربع 

سقوط کرد.
کاهش تولید پارکت در س��ال گذشته 
در تمام کشورهای تولید کننده عمده ثبت 
شد. در لهستان، س��وئد، آلمان، اسپانیا و 
فرانسه به ترتیب8،29،15،19 و 25 درصد 
کاهش تولید گزارش شد. این کاهش بر 
تمام انواع پارکت از جمله چندالیه) 15 
درصد کاهش(، س��ه بعدی)17 درصد 
کاهش(، موزاییکی)19 درصد کاهش( 
و لَم پارک��ت ) 4 درص��د کاهش(تاثیر 

گذاشت.
لهستان، فرانسه، سوئد، آلمان، اسپانیا، 
اتریش، نروژ، دانم��ارک، فنالند، ایتالیا، 
رومان��ی، هلند، مجارس��تان، جمهوری 
چک، سوئیس و بلژیک اعضای فدراسیون 

کفپوش پارکت اروپا هستند.
 بهبود صنعت جنگل داری چین

در نیمه اول 2009
رت  وزا ع��الم  ا س��اس  ا ب��ر 
صنع��ت  ی��ی  رآ کا ری،  ا جن��گل د
جنگل داری چین در نیمه نخست سال 
2009 بهب��ود یافته اس��ت. داده های 
آم��اری حاک��ی از افزای��ش ارزش 
کل تولی��دات صنع��ت جن��گل داری 
726 میلیارد یوهان در شش ماهه  به6/
نخس��ت 2009است که به س��ختی به 
میزان تولیدات س��ال پیش می رس��د. 
در همین دوره، تولید الوار و تخته به 
29 میلی��ون متر مکعب و  ترتیب به 5/
59 متر مکعب رسید. تولید  تقریبا 57/
43 میلیون تن  کاغذ صنعتی نیز به 10/

افزایش یافت و تنها در م��اه ژوئن با 
8 میلیون تن تولید به بیشترین حد  /52

خود رس��ید. 
16 تا 30 سپتامبر 2009

کاهش شدید در واردات چوب اروپا
تازه ترین داده های مربوط به واردات 
چ��وب اروپا حاک��ی از کاهش ش��دید 
واردات چوب سخت استوایی است که 
از ابتدای سال 2008 آغاز شد و تا دومین 
ربع سال 2009 ادامه یافت. واردات ُکنده 
اس��توایی، الواربرش خ��ورده، روکش 
چوب و تخته چندال  به اروپا در ماه های 
ژانویه و ژوئن 2009  در مقایسه با مدت 
مش��ابه در س��ال 2008 به ترتیب به 41، 

45،39 و46 درصد کاهش یافت.
در حالی که توجیه این کاهش واردات 
به دلیل بحران اقتصاد جهانی ساده است، 
اما عمق این نزول  به حدی بوده است که 
موضوعات بسیار جدی ای درباره طوالنی 
شدن آن مطرح می شوند؛ موضوعاتی مثل 
این که ممکن اس��ت تغییرات ساختاری 
طوالنی م��دت در صنعت چ��وب اروپا 
رخ ده��د و این موض��وع  احتماال برای 
چش��م انداز آینده چوب سخت استوایی 

زیان بخش است.
شواهد و مدارک تغییرات ساختاری

 ب��ه نظ��ر می رس��د برخ��ی تغییرات 
س��اختاری معنادار در صنع��ت واردات 
چوب اروپا که از چند س��ال پیش آغاز 
ش��د، اینک در مقابل مواجه شدن با این 
کس��ادی عمیق تر خواهد ش��د. به طور 
مثال، وابستگی به سفارش چوب سخت 
استوایی در زمان نیاز از شرکت های بزرگ 
با تمرکز بر کشورهای بنه لوکس)هلند، 
بلژی��ک و لوکزامب��ورگ( افزایش یافته 
اس��ت. در نتیجه وضعیت این شرکت ها 
در آینده طوالنی مدت چوب استوایی در 
اروپا به طور روز افزونی  در حال بحرانی 

شدن است.
بالتکلیفی و نبود اعتبار الزم نیز دوری 
از هر گونه خرید پرمخاطره  و سوق یافتن 
به س��وی عرضه کنندگان و محصوالت 

بی خطر را تشویق می کند. 
 چین؛ تمرکز بر بازار داخلی

به دلیل بحران مالی جهانی و متعاقب آن 
تضعیف تقاضا، صادرات مبلمان چین افت 
داشته است. صادرات محصوالت چوبی 
شرق با تغییرات شرایط بازار سازگار شده و 

اینک محصوالت آنها بیشتر در بازار داخلی 
چین فروخته می شود. 
 بازار آفریقا در رکود

هیچ تغییری در شرایط بازار طی یک 
ماهه گذش��ته اتفاق نیفتاده است. تاکید 
تولیدکنن��دگان آفریقای غرب��ی هنور بر 
صادرات الوار به بازارهای آسیا متمرکز 
است. کسب و کار الوار آفریقای غربی در 
اروپا بعد از تابستان هنوز رشدی نداشته 
است و تجار می گویند که چرخش بسیار 
اندک��ی از عرضه و تقاض��ا در این بازار 
وجود دارد. همین اندک چرخش کسب 
و کار نیز به تقاضا برای  چوب های برش 
خورده با اندازه های دقیق و مشخصات 
محدود اس��ت که جذابیت اندکی برای 

  مترجمه: مجید اعزازی

رکود بازار جهانی چوب
گزارش سپتامبر و اکتبر 

Furnitureمبلمان 
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کارخانه ها دارد.
ظاه��را خری��داران ایتالیایی ب��ه بازار 
برگشته اند، اما سایر بخش های بازار اروپا 
همچنان ضعیف باقی مانده است. رقابت 
فشرده ای میان تولیدکنندگان بر سر قیمت ها 
وجود دارد. به همین دلی��ل قیمت ها  طی 

ماه های گذشته ثابت بوده است.
در مجموع بازار چ��وب اروپا  راکد 
باق��ی مان��ده اس��ت و تولیدکنن��دگان 
و صادرکنن��دگان هیچ تغیی��ر معناداری 
را برای چهارمی��ن ربع س��ال پیش بینی 

نمی کنند. 
اول تا 15 اکتبر

 ژاپن؛ قدرت ین
 به قیمت الوار آسیب می زند

قدرت یابی تازه واحد پول ژاپن)ین( 
برقیمت الوار وارداتی به این کش��ور اثر 
گذاشته اس��ت. در ماه گذشته به نظر آمد 
که گویی افزایش رون��د قدرت یابی ین 
متوقف شد و خریداران ژاپنی نشانه های 
خرید الوارهای استوایی را ارسال کردند، 

اما آنها با در دست داشتن ین قوی در برابر 
دالر آمریکا در حال ضعف که قیمت های 
چوب با آن محاس��به می ش��وند، دوباره 
از بازار کناره گیری کردن��د. هر چند که 
این گ��زارش حاکی از آن اس��ت که هر 
گونه کاهش ش��دید قیمت های الوار به 
دلیل این که کارخانج��ات تخته چندال 
افزای��ش تولید خود را آغ��از کرده اند و 
به طور فعال درحال خرید الوار هستند، 
غیرممکن است. طی دو تا سه ماه گذشته 
ای��ن کارخانه ها میزان مص��رف خود را 
ماهانه به بی��ش از 50 ه��زار متر مکعب 
افزایش داده اند و پیش بینی ها حاکی از آن 

است که این روند ادامه خواهد داشت. 
 شرایط بازار جهانی درربع چهارم سال

 آغاز ربع چه��ارم س��ال 2009  هیچ 
تغییری را در ش��رایط بازار ایجاد نکرده 
است. هنوز داد و ستد چوب با بازار آسیا 
کسب و کار صادرات آفریقای غربی را به 
وسیله برخی سفارشات ثابت  برای خرید 
الوار برش خورده به مقص��د خاورمیانه 
و ش��مال آفریقا هر چند با قیمت های به 
شدت رقابتی تحت الشعاع قرار می دهد.

همچنین بنا به اعالم موسس��ه ترابری، 
خری��داران ایتالیایی همچن��ان فعال ترین 
خریدار اروپا هس��تند. آنچنان که پیش از 
این گفته ش��د، چانه زنی ها بر سر قیمت ها 
به ش��دت ادامه دارد و خریداران همچنان 
خرید با قیمت های رقابتی را در دس��تور 
کار خود دارند. الواره��ای آذوب به چین 
فروخته می ش��وند، در حالی که تقاضای 
خریداران اروپایی بس��یار اندک اس��ت و 
معموال به الواره��ای دارای گواهینامه که 
مرجوع کردن آنها سخت تر است و جذابیت 
کمتری هم برای صادرکنندگان دارند، نیاز 
دارند؛ دست کم برای این دوره ای که آغاز 

شده است.
16 تا 31 اکتبر

ژاپن؛ ی�ن همچنان ب�ا ق�درت به پیش 
می رود

از آوریل تا کنون، ی��ن ژاپن در برابر 
دالر آمریکا تقویت شده است، به گونه ای 
که هم اینک هر 90 ین با یک دالر آمریکا 
برابری می کند. این نرخ برابری 10 درصد 
بیش از نرخ یک س��ال پیش اس��ت. در 
حالی که این افزایش ن��رخ برابری  خبر 
خوبی برای صادرکنندگان است، در عین 
حال ، خبر بدی برای واردکنندگان نیز به 
شمار می رود. موضوع ارزی دیگری که 
واردکنندگان ژاپنی الوار و تخته چندال از 
آسیای جنوب شرقی طی چند ماه گذشته 
با آن مواجه  بوده ان��د، افزایش ارزهای 
کشورهای صادرکننده در مقایسه با دالر 

آمریکا بوده است.
در ماه فوریه، نرخ برابری روپیه اندونزی 
با دالر کمتر از 12 ه��زار روپیه به ازای هر 
دالر بود، اما به تازگی ای��ن نرخ به 9 هزار 
و 300  روپیه به ازای هر دالر فزونی یافته 
است که نشانگر جهشی 22 درصدی است. 
رینگیت )واحد پول( مالزی نیز طی شش 
ماهه گذشته نسبت به دالر 12 درصد تقویت 
شده است. از آنجا که بخش عمده کسب و 
کار ژاپن با این منطقه بر حسب دالر آمریکا 
صورت می گی��رد، صادرکنندگان تالش 
کرده اند که قیمت کااله��ای صادراتی را 

افزایش دهند.
تنزل قیمت در آفریقای مرکزی و غربی

طی هفته های گذش��ته، تعداد اندکی از 
قیمت های کن��ده و الوار خیلی کم تغییرات 
داش��ته اند، این تغییرات، کاهش قیمت های 
بسیار اندکی هستند که تاثیر معناداری در رکود 
بازار نگذاشته اند. به نظر می رسد قیمت چوب 
برش خورده کمتر ناپایدار باشد، آن چنان که در 
تمام بازارهای عمده  هنوز تا حدودی سرعت 
این تغییر آهسته است و تولیدکنندگان بر این 
باورند که حجم تقاضا در سرتاسر زمستان 
اروپا همچنان پایین خواهد ماند. قیمت های 
انواع ُکنده با تغییرات بسیار اندک همچنان 
ثابت هستند. ُکنده های اُُکومه همچنان بیشترین 
تقاضا را دارند و انتظار این است که این روند 
ادامه یابد. ُکنده های پادوکا به خوبی در هند و 
چین فروش می روند و این درحالی است که 
قیمت های آن از مبنای بسیار محکم و ثابت 

افزایش یافته است.
شرایط بازار میانمار

بازار هند می خرد، اما برخی گزارش ها 
حاکی از آن است که فعالیت این بازار نه 
به دلیل تقاضای زیاد که برای دستیابی به 
سود ناشی از روپیه قوی است. همچنین 
گزارش شده است که واردکنندگان هندی 
کاالهای زیادی را که با دالر قوی خریده 
بودند، در انبار دارند. و این تنها بازار هند 
است که چنین تاب آورده و سایر بازارها 

همچنان ضعیف هستند.
کنُده های پی��ن کادو همچن��ان مورد 
تقاض��ای ویتنام اس��ت، درعی��ن حال، 
گزارش هایی مبنی براین که انتقال کاال در 
سراشیبی کاهش قرار گرفته  نیز در دست 
است. انتقال ُکنده پین کادو طی ماه های 
جوالی وآگوست بیش از 10 هزار تن در 
هر ماه بود، اما در ماه سپتامبربه6 هزارتن 
کاهش یافت. در ماه اکتبر نیز تاکنون تنها 
ی��ک محموله 3 هزار تنی گزارش ش��ده 
است. در مجموع چشم انداز بازار در هیچ 

کجای دنیا خوب نیست.
Global.wood.org:منبع



86
86

صنایع مبلمان از قدیمی ترین بخش صنایع 
چوب جهان شمرده می شود و بشراز دیر زمان 
به صورت نیمکت از آن استفاده می کرده است. 
در ایران این صنعت از قدمت زیادی برخوردار 
نیست، چون در گذشته در اغلب نقاط ایران 
نشستن روی قالی های زیبا و نفیس مرسوم 
بوده اس��ت و حتی تا اواخر دوره قاجار فقط 
در منازل معدودی از افراد سرشناس مبل های 
مخصوص پارچه ای به س��بک دربار فرانسه 
وجود داشته که اغلب از خارج وارد می شده 
است. ولی پس از آن دوره با تغییر شیوه های 
زندگی م��ردم، صنعت مبلم��ان  روبه ترقی 
گذاشته است و اکنون برخی از استادکارهای 
ایرانی قادر به خلق شاهکارهایی در این زمینه 
هستند، صنعت مبل سازی در حقیقت تلفیق 
هنر، علم و صنعت است. بدین نحو که با به کار 
بردن ماشین آالت و تجهیزات و خالقیت و 
هنر محصولی ساخته می شود که زینت بخش 
منازل و دفاتر است. صنعت مبلمان در طول 
سال های گذشته دس��تخوش تغییرات قابل 
توجهی شده است. امروزه این صنعت خود را 
به تولید صندلی، میز یا تخت خواب محدود 
نکرده اس��ت، بلکه به تولید دامنه وسیعی از 
مبلمان خانگی و اداری و همچنین معماری 
داخلی ش��یک و مجلل پرداخته ک��ه این امر 
موجب جهش و رونق اقتصادی در صنعت 
مبلمان شده اس��ت. درهر کشورگالری های 
مبلمان در انواع و سایزهای مختلف شروع به 
کار کرده اند. تغییر شیوه زندگی، درآمد، رشد 
اقتصادی و افزایش مهاجرت به مناطق شهری، 

همه مواردی هستند که در افزایش تقاضا برای 
مبلمان و درکل رشد صنعت مبلمان تاثیرگذار 

بوده اند.
صنعت مبلم��ان فقط ش��امل تولید دامنه 
گسترده ای از کاالهای مربوط به محیط اداری، 
اتاق نشیمن، اتاق خواب، آشپزخانه، مبلمان 
محیطی، مبلمان مدارس نیست و لوازم جانبی 
بسیاری مانند تشک، لوازم خانه، پرده و کرکره، 
قطعات مبلمان را نی��ز در برمی گیرد. در این 
صنعت دامنه گس��ترده ای از مواد خام مانند 
چوب، خیزران، پالستیک و فلز  و به تازگی 
نقره در تولید محصوالت به کار می رود. انواع 
مختلف چوب و مبلمان چوبی سهم عمده ای 
از تولید و صادرات صنعت مبلمان در بیشتر 

کشورها را به خود اختصاص داده اند.
افزایش رقابت در جهان

با توجه به رشد سریع اقتصاد در 10 سال 
گذش��ته، بازار مبلمان نیز گس��ترش یافته و 
صنعت مبلمان به سرعت در جهان رشد کرده 
است. کشورهای سازنده مبلمان سنتی بیش از 
70 درصد از بازار جهانی را تصاحب کرده اند، 
چون ظرفیت تولید، علم و تکنولوژی پیشرفته، 
سرمایه گذاری های اصلی و تجارب مدیریتی 
متعلق به آنهاست. توسعه کشورها و نواحی 
مانند چین، جنوب شرقی آس��یا، لهستان و 
مکزیک باعث شده اس��ت که این کشورها 
با مزایای رقابتی خود تقریبا 30 درصد بازار 
جهانی را پوش��ش دهند. صنعت مبلمان در 
این کشورها به شدت در حال رشد است و از 

پتانسیل باالیی برخوردار است.

اتحادی��ه صنعت مبلم��ان اروپ��ا تولید 
جهانی مبلمان را تقریب��ا برای نیمی از جهان 
در سال 2006 محاس��به کرده و ارزش تولید 
این صنعت در این قس��مت تقریبا برابر 82 
میلیارد یورو ب��وده اس��ت. در اتحادیه اروپا 
از نظ��ر اش��تغال زایی، تقریبا ی��ک میلیون 
نفر در این صنعت ش��اغل هس��تند. در میان 
کش��ورهای اروپای��ی، آلمان ب��ا  27 درصد 
کل تولید اروپا، بیش��ترین تولی��د را دارد و 
ایتالیا)21.6درصد(، فرانسه )13.5درصد( و 
انگلستان )10.4درصد( در رتبه های بعدی 
قرار دارند. بیشترین  تولید مبلمان مربوط به 
کشورهای جنوب شرقی آسیامانند فیلیپین، 
اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند، کره، تایوان 
و هند است. در تجارت جهانی مبلمان، آسیا 
نشانه های رشد بسیاری را در میان سایر رقبای 
خود در جهان داشته است و صنعت مبلمان 
آنها در کشورهای توسعه یافته آمریکا، اروپا و 

استرالیا نیز مورد توجه قرار گرفته است.
با  بیش از 20 سال رشد سریع،  چین توانسته 
فرصت های تج��اری نامحدود و بق��ا را  در 
صنعت مبلمان جهانی پیدا کند. امروزه چین 
به صورت یک مرکز تولیدی مبلمان، با مراکز 
توزیع به صورت مراکز نمایش��گاهی در دنیا 
پدیدار شده است. رشد صنعت مبلمان چین به 
خاطر یک دوره جدید بازسازی مجدد صنعت 
مبلمان و الگوهای تجاری جدید در این کشور 
است. با توجه به تخمین اخیر، صنعت مبلمان 
هندوستان در حدود 350 میلیارد Rs  تخمین 
زده شده اس��ت که 85 درصد از آن به بخش 

جهان Furnitureمبلمان 

رابطه رشد و رقابت در صنعت
صنعت مبلمان جهان از نگاه آمار

رشد صنعت 
مبلمان چین 
به خاطر یک 
دوره جدید 
بازسازی محور 
صنعت مبلمان 
و الگوهای 
تجاری جدید 
در این کشور 
است
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غیر ساختاری مرتبط است. براساس مطالعه 
بانک جهانی، انتظار می رود صنعت ساختار 
یافته مبلمان در یک س��ال آین��ده 20 درصد 
رشد داشته باشد و هند، برزیل و روسیه نشان 
دهنده این رونق اقتصادی خواهند بود. طبق 
گزارش مرکز آمار ایران ح��دود 226 واحد 
تولید صنعتی مبلمان با اشتغال حدود 10 هزار 
نفر در کشور وجود دارد. همچنین بر اساس 
گزارش های اتحادیه درودگران تعداد 46700 
واحد رسمی در زمینه صنایع چوب مشغول 
فعالیت بوده که تعداد 117 ه��زار نفر دراین 
کارگاه ها مش��غول فعالیت هستند. بر اساس 

مطالعات و مقاالت ارائه 
شده در دومین اجالس 
بین الملل��ی جنگل و 
صنعت، ارزش افزوده 
مصنوع��ات چوب��ی 
30درصد برآورد شده 
است و چنانچه بخش 
صنایع مبلم��ان نیز به 
آن اضافه شود،  ارزش 

افزوده این مجموعه تولی��دات به حدود 70 
درصد خواهد رسید که رقمی قابل توجه است 
و اگر روند صادرات آن بهبود یابد، تاثیر بسزایی 
در افزایش تولید ناخالص داخلی کش��ور و 

درآمد ارزی خواهد داشت.
تولید و بازار مصرف مبلمان

در س��ال 2006 تولید جهان��ی مبلمان به 
271.9 میلیارد یورو رس��یده و در مقایسه با 
سال 2005، بیش از پنج درصد افزایش داشته 
اس��ت. ارزش تولید مبلمان در اتحادیه اروپا 
99.4 میلیارد یورو بوده  که نس��بت به سال 

2005، 4درصد رش��د داشته اس��ت که این 
مقدار 36.6درصد از تولید جهانی را تشکیل 
می دهد. منطقه NAFTA ش��امل آمریکا، 
کان��ادا و مکزی��ک دارای 29 درصد )معادل 
79.4میلیارد یورو( از تولید جهانی اس��ت و 
در آس��یا نیز میزان تولید معادل 74.1 میلیارد 
یورو اس��ت که رش��د زیادی در این منطقه 
وجود داشته است که در این بین کشور چین 
)40.5میلیارد یورو با رشد  12درصد( و ژاپن 
)15.2میلیارد یورو( تولید کنندگان اصلی در 

این منطقه هستند.
در کش��ورهای آمریکای  التین نیز تولید 

مبلمان در حدود پنج میلی��ارد یورو بوده که 
دوسوم آن توسط برزیل تولید شده است. میان 
این کشورها،  آمریکا با 67.7 میلیارد یورو، با 
بیشترین میزان تولید 25درصد تولید مبلمان 
جهان را دارد. 87 درصد تولید جهانی متعلق 
به 20کشور است که بیشترین تولید مبلمان 
را دارند. 11 تا از این کشورها در اروپا، چهار 
کشور تا در آسیا، چهار کشور در آمریکا و یکی 

از آنها در اقیانوسیه قرار دارد. 
اتحادیه اروپا بیشترین  بازار مصرف مبلمان 
را در مجموع با مصرف 99.9 میلیارد یورو یا 

201 یورو به ازای هر نفر داراس��ت که میزان 
مصرف از کش��وری به کش��ور دیگر کامال 
متفاوت است. در ش��مال اروپا و کشورهای 
آلمانی زبان سرانه مصرف به اعضای هر نفر 
300یورو است و برای اعضای جدید در حدود 
50 یورو ب��ه ازای هر نفر اس��ت. دومین بازار 
بزرگ مبلمان در منطقه NAFTA در مجموع 
97.2 میلیارد یورو است که واردات 28درصد 
سهم بازار این منطقه را تشکیل می دهد. مصرف 
ساالنه مبلمان در این منطقه به ازای هر نفر 221 
یورو اس��ت.  بازار مبلمان در آسیا برابر 57.8 
میلیارد یورو اس��ت، که بازار ژاپن 31درصد 
و بازار چین 43 درصد 
آن را در اختی��ار دارد. 
 EFTA در کشورهای
می��زان مص��رف از50 
درص��د )361یورو به 
ازای هر نفر( فراتر رفته 
اس��ت و در آمریکای 
التین، مصرف مبلمان 
4.8 میلیارد یا به عبارتی 
9 یورو به ازای هر نفر اس��ت که بازار برزیل 

65درصد از کل را در اختیار دارد.
سرانه مصرف مبلمان در کشورهای مختلف 
به صورت میانگین 52.83 دالر در سال است 
و در این میان کشور نروژ با 520 دالر بیشترین 
سرانه مصرف مبلمان در دنیا را دارد. طبق این 
آمار سرانه مصرف مبلمان در ایران تنها 14 دالر 
است که یکی از دالیل آن قیمت تمام شده باالی 
مبلمان در کشورمان اس��ت که امکان خرید را 

کاهش می دهد. 
منبع آمار: گزارش اتحادیه اروپا

سرانه مصرف مبلمان در کشورهای مختلف به صورت میانگین 52.83 
دالر در سال است و در این میان کشور نروژ با 520 دالر بیشترین سرانه 

مصرف مبلمان را در دنیا دارد. طبق این آمار سرانه مصرف مبلمان در 
ایران تنها 14 دالر است، که یکی از دالیل آن قیمت تمام شده باالی 

مبلمان در کشورمان است که امکان خرید را کاهش می دهد.
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نشانه ثروت، موقعیت و اعتبار
نگاهی به تاریخچه مبلمان

مبلمان در زندگي انسان، همراه با گذر از 
»کوچ نشیني » تا زمان » سکونت« به وجود 
آمده است.  این تغییرات همراه با پیشرفت 
کشاورزي شروع ش��د و تاریخچه مبلمان 
نیز با شهر نشیني آغاز و تا زمان حال ادامه 

داشته است.
 در دوران نئولیتی��کNeolitik ک��ه 
هزاران سال ادامه داش��ت و از آن به عنوان 
آخرین دوره عصرحجر نامیده می ش��ود، 
اولین نظم و ترتیب مکاني که در راس��تاي 
س��کونت انس��ان ها به وجود آمده، از راه 
حل ها و سیس��تم هاي برگرفته از عادات و 
رسوم که همواره ثابت بوده اند تشکیل شده 
که نیازي به اس��تفاده از مبلمان نیز نداشته 
است. اما براي انجام برخی از کارها از یک 
بلندي به عنوان وس��یله ای براي نشس��تن 
اس��تفاده می ش��د که با گذر زمان مردم از 
وس��ایلي مانند چهارپایه و صندوق نیز به 

عنوان اولین مبلمان استفاده کردند.
انس��ان در گذش��ته که ادامه حیاتش به 
صورت فردي ممکن نبوده است، به صورت 
تجمعي زندگي می کرد و پیوسته در اطراف 
یک رهبر جمع می شدند. این رهبر با توجه 
به باورهاي آن زمان از نسل پروردگار بود و 
یک وجود مقدس به حساب می آمده است. 
در این زمان یکي از مهم ترین نش��انه هاي 
تشخیص بین رهبر و دیگر انسان ها، مبلمان 
بود که به عنوان نشانه برتري مورد استفاده 
قرار مي گرفته اس��ت. این مبلمان ک�ه جزء 
مایمل��ک این فرد مقدس ب��ود و همراه ب�ا 
او حمل می ش��د، بعد از مرگش هم همراه 
با این فرد دفن می ش��د. مبلم��ان رهبران با 
س��مبل هاي بس��یار زیاد و مقدس که اکثر 
آنها برگرفته از باوره��اي مردم بود، تزیین 
می شد. با وجود تغییر در مهارت کارگران 
و تکنیک هاي پیشرفته در اعصار مختلف، 
 استفاده از مواد باارزش به ویژه در ساخت 

 تخت ها   مشهود است. 
پس از س��ال3000 قب��ل از می��الد در 
منطقه ای بی��ن رودخانه هاي دجله و فرات 
 )Mesopotamia( در کشور عراق فعلي
استفاده از مبلمان شروع ش��د. در بررسي 
کتیبه هاي مختلف گلي و سنگي برجسته و 
مجسمه ها، استفاده پادشاهان و نزدیکانشان 
از مبلماني با نقوش انس��اني با جثه بسیار 

بزرگ و داراي خطوط عضالني و وجودي 
زمخت که با جثه و هیبت انس��ان معمولي 

هم خواني ندارد، مشخص بوده است. 
پیش��رفته ترین مبلمان«عصرآنتیک« در 
دوره تمدن مصر ثبت ش��ده اس��ت و اکثر 
مبلمان هایي که به دلیل خصوصیات اقلیمي 
تا دوره ما سالم مانده از آرامگاه فرعون کشف 
شده است. مبلمان ساخته شده در سال 1361 
قبل از میالد عموما متناسب با انسان ها بود 
و از نظر ظرافت و تکنیک در س��طح بسیار 
باالیي قرار داشت. در بسیاري از مبلمان ها، 
کار گذاشتن سنگ هاي قیمتي و طال کاري 

بدون نقص و ایراد انجام شده است.
دسترس��ي به س��طح کاري فوق العاده 
مصري ها با دارا بودن گنجینه ای از تخت ها، 
مبل ها، انواع صندلي، میز عس��لي، سه پایه، 
چهار پایه، صندوق هاي کش��ودار و انواع 
مبلمان در قرن 18 و در دوران » کالس��یک 

جدید« امکان پذیر شد.
در » دوران آنتیک« و در بررسي مبلمان 
مربوط ب�ه تمدن یونان، تاثیرات مصر قابل 
مشاهده است. امروز از مبلمان یونان هیچ 
گونه نمونه ای در دس��ت نیست و فقط در 
تصاویر گلدان ها ب��ه نمونه هایي از مبلمان 
این دوره مي ت��وان برخورد کرد. صندلي و 
میز عسلي » کلیس موس » )Klismos( که 
متناسب با انسان ها ساخته شده، مهم ترین 
نمونه مبلمان تمدن یونان به شمار مي رود 
و همچنین نوعي نیمکت دراز به نام«ش��ز 
النق« است که از مبلمان های بارز این دوره 
به حس��اب می آید. در مبلم��ان دوره روم، 
در کنار مبلم��ان یونان، تاثی��رات مبلمان » 
اتروسک » نیز دیده مي ش��ود. این دوره به 
دلیل این که تمدن« عصر آهن« نیز محسوب 
مي ش��ود، با کمدهاي طبق��ه دار و میزهاي 

جالب نیز جلب توجه مي کند.
 ب��ا وجود ان��واع مبلمان فل��زي در این 
دوره و با وجود زیبا ب��ودن این مبلمان، از 
نظرکیفیت و س��ایر خصوصیات کاری با 

مبلمان مصر قابل مقایسه نیست.
پس از فروپاشي امپراتوري روم و ظهور 
تدریجي اث��رات انحطاط تمدن و تس��لط 
اقوام کوچ نشین، رسم استفاده از مبلمان به 
خصوص در اروپاي شمالي به طور کلي از 
بین رفت و فقط در اروپاي جنوبي و آن هم 

در منطقه محدودي این رسم باقي ماند. در 
ادامه صدها سال تالش براي شهرنشیني و 
به موازات آن موفقیت در امر س��کونت در 
قرن دهم، مبلمان دوباره توانس��ت جایگاه 
خود را در مکان هاي مربوط به ثروتمندان 
به دست آورد. هم زمان با پیشرفت تجارت 
و زندگي اجتماعي، معماري و مبلمان نیز به 
صورت موازي با استفاده از »تمدن آنتیک » 

شروع به رشد کرد.
پادشاهان ثروتمند اروپا با کشف دوران 
آنتیک که از دوران رنس��انس شروع شده 
بود، دوباره همان خطوط و نش��ان ها را به 
عنوان سمبل برتري خود استفاده می کردند 
و به طور کلي و بر اثر تاثیر روم، مناس��ب 
بودن مکان و مبلمان را براي مقام و ش��ان 
خود الزم مي دانس��تند. مبلمان س��ال هاي 
طوالني جایگاه خ��ود را در میان مردم پیدا 
نکرد و فقط سمبل قدرت و شکوه قصر ها 

 به حساب می آمد.
تعیی��ن م��دل و خصوصی��ات فیزیکي 
مبلمان مورد استفاده در قصرها،  بر اساس 
نوع پیش��رفت و ترقي دس��تخوش تغییر 
می ش��د و خطوط طراحي مورد نظر براي 
معم��اري و اس��تیل قصر ها  نی��ز موجب 

تغییرات در ساختار مبلمان مي گردید.
تغیی��رات اجتماعي و تغییر در سیس��تم 
قصرها در قرن 19 باعث شد مردم با مبلماني 
که نجیب زادگان استفاده می کردند، آشنایی 
بیشتری پیدا کنند. مبلمان همراه با پیشرفت هاي 
به وجود آمده در صنعت، به یک نشانه ثروت، 

موقعیت و اعتبار براي مردم هم تبدیل شد.
از قرن بیستم در طراحي مبلمان تحوالتي 
صورت گرفت و به صورت موازي در زمینه 
کاري نیز راه زیادي را ط��ي کرده و هنوز هم 
نش��انه موقعیت و اعتبار را ادامه داده است. 
انتخاب مبلمان بر اساس شخصیت ها  همچنان 
نشانه تشخیص و فرق بین موقعیت ها  باقي 
مانده و نقش مشخص کننده خود را در این 

راستا همچنان حفظ کرده است.
با توجه به پیشرفت تکنولوژي و شنیدن 
اخبار تازه ها  در دنیا که لحظ��ه  به لحظه به 
گوش مي رس��د، وجود مبلم��ان  در تمام 
کشورها و حفظ جایگاه خود در بهترین و 

مهم ترین مکان ها جالب توجه است.
*کارش��ناس معماری

 مبلمان 
سال های 
طوالنی جایگاه 
خود را میان 
مردم پیدا 
نکرد و فقط 
سمبل قدرت و 
شکوه قصرها 
به حساب 
می آمد
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 تغییر پاردایم کسب و کار
 از تولید محوری به برندسازی

با این س��وال آغاز کنیم که آیا داشتن 
واحد کنترل کیفیت) QC( درس��ازمان 
ضروری اس��ت؟  از آنجا ک��ه هدف هر 
سازمان ایجاد ارزش برای مشتری است 
پس هر فعالیتی که برای مش��تری ارزش 
ایجاد نکند زاید بوده و باید حذف شود. 
با توج��ه به اینکه مش��تری پ��ول کیفیت 
محص��ول را پرداخت می کن��د و نه پول 
کنت��رل کیفی��ت را و در نظر داش��تن این 
مطلب که وظیفه س��ازمان ساخت جنس 
س��الم و باکیفیت اس��ت، بنابراین نه تنها 
وج��ود واحد کنت��رل کیفی��ت ضروری 
نیس��ت بلکه این واحد اضافی و هزینه زا 

نیز هس��ت. 
اما چه زیرس��اخت هایی الزم است 
تا بت��وان جهت ح��ذف واح��د کنترل 
کیفی��ت اق��دام ک��رد؟ درصورت��ی که 
 زنجیره تامین سازمان با روش هایی مثل

ی��ا  و    JIT ) Just  In Time ( 
  TPS )Toyota Product System(
مدیریت ش��ود می توان با حذف واحد 
کنت��رل کیفی��ت و انب��ار، کاه��ش قابل 
توجهی را در هزینه ها ایجاد کرد. چرا 
که با اعمال اس��تانداردهای سختگیرانه 
و در نظر داشتن این مطلب که درصدی 
از فروش جنس س��الم به تامی��ن کننده 
تعل��ق می گی��رد ، تامین کنن��ده س��عی 
می کن��د کاالی تولی��دی را ب��ا حداکثر 
کیفی��ت تولید کند. ب��ا توجه ب��ه اینکه 
در گذش��ته تاکید کارخانجات بر تولید 

بوده اس��ت و فراه��م ک��ردن امکانات 
تولید ازجمله مواد و تجهیزات مش��کل 
عم��ده تولیدکنندگان ب��ود، بنابراین هر 
کارخانه ای که محصول بیش��تری تولید 
می ک��رد از اقب��ال بیش��تری برخوردار 

ب��ود..
اما از آنجا که با گذشت زمان امکانات 
تولی��د تقریبا در هم��ه جا فراهم ش��د ، 
شرکت ها سعی کردند با ارائه محصوالت 
متمای��ز ک��ه بتواند ب��ه نحو بهت��ری نیاز 
مشتریان را برطرف کند مشتریان بیشتری 

را به خود جذب کنند. 
در این راس��تا کارخانجات با تقویت 
بخش پی��ش از تولی��د یعن��ی »تحقیق و 
ز تولی��د  R&D(« و پ��س ا توس��عه)
Branding(«  در  یعنی«برندس��ازی)
تالشند تا مش��تریان بیش��تری را به خود 
ج��ذب کنن��د. در واقع واح��د تحقیق و 
توسعه وظیفه شناخت نیاز مشتری و برند 
وظیفه معرفی محصول شرکت به عنوان 

محصولی متفاوت را ب��ر عه��ده دارن��د. 
همانط��ور ک��ه در نمودار مش��خص 
است در گذش��ته بیش��تر تاکید و تمرکز 
کارخانجات بر محور تولید بوده است و 
در زمینه »تحقیق و توسعه« و »برندسازی« 
از تمرکز کمتری برخ��وردار بوده اند، اما 
امروز ش��اهد این هس��تیم که بسیاری از 
ش��رکت ها و کارخانجات تمرکز خود را 

روی این دو بخش گذاش��ته اند.
در همین راستا کشورهای توسعه یافته 

و پیش��رفته بخش های تولی��دی خود را 
در کشورهای دیگر س��ازماندهی کرده و 
اکثرا تالش سازمان خود را  به بخش های 
تحقیق و توس��عه و برندس��ازی معطوف 

کرده ان��د.
با توج��ه به تغیی��ر پارادایم کس��ب و 
کار از تولی��د محوری به برندس��ازی در 
قرن 21 ، برندس��ازی تنها نقطه تمایز بین 
ش��رکت ها خواهد ب��ود. بنابرای��ن، برند 

اکنون یک دارایی کلیدی اس��ت.
ام��روزه با توج��ه به توس��عه و تنوع 
محص��والت تولی��دی ش��رکت ها و با 
در نظ��ر گرفت��ن رقاب��ت ش��دیدی که 
میان ش��رکت ها وجود دارد و همچنین 
مش��ابهت زی��اد محص��والت آن ه��ا، 
تصمیم گیری در مورد انتخاب محصول 
ب��رای مش��تریان، مش��کل، زمان ب��ر و 

پرهزینه ش��ده اس��ت. 
بنابراین خری��داران به دنبال راه های 
کوتاه ت��ر و مطمئن ت��ر ب��رای انتخ��اب 
محصول یا خدمت هس��تند ت��ا در عین 
اینکه ریسک حاصل از خرید را کاهش 
می دهن��د، بهتری��ن به��ره و نتیجه را از 
انتخاب خود کسب کنند. در این فرایند 
اتکا به محصوالت��ی که دارای برندهای 
مشهور هستند، یکی از راه های مفید و 
ثربخش جهت کمک ب��ه تصمیم گیری  ا

خریداران و مصرف کنندگان اس��ت. 
*مدرس دانش��گاه  و  دبیر انجمن 
صنفی مبل اس��تان تهران 

یادداشت



90
گزارش90 Furnitureمبلمان 

مبلمان، راحتی، زیبایی خانه و حتی سالمتی 
چیزهایی اس��ت که خریداران زی��ادی را به 

بازارهای مبل می   کشاند. 
وقتی به خیابان ولیعصر و محله یافت آباد 
تهران و بازارهای مبل 1 و 2 می   روید، سرتاسر 
را فروشگاه های   مبل زینت داده اند و گرمای 
یک خانه را احساس می   کنید. انواع طرح، رنگ 
و دکورهای متفاوتی که در این فروش��گاه ها 
 جلوه می   کنند. چه اهل مبل های    کالس��یک 
باش��ید و چه اهل طرح های    مدرن مبلمان و 
یا به دنبال مبل راحتی باش��ید و حتی اگر در 
جس��ت وجوی مبل و صندلی ه��ای    اداری 
هس��تید، همه را همین حوالی می   توانید پیدا 

کنید. 
مبلمانی که اگرچه بسیاری از آنها    ایرانی 
نیستند، اما شاید نیاز شما را برآورده کنند. نیازی 
که موجب می   شود تا برخی خریداران، مبلمان 
وارداتی را بر مبلمان تولید داخلی ترجیح دهند 
و یا به قول یکی از همین مش��تری ها  »معلوم 
است که باید مبل خارجی خرید«. این مشتری 
که در یکی از فروشگاه های   مبل فروشی در 
حال قیمت کردن مبل برای جهیزیه دخترش 
است، قبل از هر چیز از فروش��نده در مورد 
این که این مبل متعلق به کدام کش��ور است 
می   پرس��د. در مورد اصرارش به خرید مبل 
خارجی می   گوید: »مبل های ایرانی که خوب 
نیستند، طرح ها خیلی قدیمی است، به درد 
یک زوج جوان نمی خ��ورد که می   خواهند 

خانه شان زیبا باشد.«
او به مبل های    رنگی که در فروشگاه جزو 
کارهای ترک محس��وب می   ش��وند، اشاره 
می   کند و ادامه می   ده��د: »ببینید چقدر رنگ 
هایشان بهتر است، جنسش��ان هم خوب تر 
است، حداقل بابت پولی که پرداخت می   کنید، 
خیالتان راحت تر است و پس فردا هم جلوی 
خانواده داماد شرمنده نمی شوید که بگویند 

مبل بد برای دخترشان خریدند.«
از میان فروشگاه های   خیابان ولیعصر تعداد 
معدودی از آنها    مبل های    خود را تولید می   کنند 
و از کارگاه های   خود به فروشگاه می   آورند و 
بیشتر کاالهای این فروشندگان از کشورهای 

ترکیه، چین و مالزی وارد می   شود.
خانمی درحال س��فارش یک کتابخانه به 
فروشنده یکی از مغازه ها ست. ساختمان سه 
طبقه کوچک و تنگ این تولیدی مقابل پارک 
س��اعی قرار دارد و طرح های    خود را از مبل، 
تخت، میز تلویزیون، صندلی و کل کارهایی که 
برای تکمیل یک خانه الزم است، در طبقات 
مختلف به نمایش گذاش��ته است. فرجامی 
از مش��تری های    قدیمی این تولیدی است: 
»من نه تنها خودم بلکه پسرهایم هم مبلمان 
خانه شان را از اینجا خریداری می   کنند.« البته 
او هم معتقد است که اگرچه کیفیت و جنس 
کاالهای این مغازه با دوام اس��ت، ولی شاید 
مبل خریدن از اینجا بیش��تر برایشان تبدیل 
به یک عادت ش��ده اس��ت و می   گوید: »کار 
مبل های    اینجا بیشتر چوب است و دوام کار 
را زیاد می   کند. اما حقیقتش را بخواهید سبک 
مبل هایش چندان در این مدت تغییر نکرده و 
همیشه تقریبا طرح هایش به همین شکل است 

و تنوع ندارد.«
 بازار مب��ل یافت آباد هم ب��ه نوعی محل 
نمایشی است برای مبلمان های    تولید دیگر 
کش��ورها یکی از این فروشگاه   که مساحت 
زیادی از بازار مبل یک را به خود اختصاص 
داده و در ورودی آن با یکی از درهای  ورودی 
پاساژ یکی است. طبقات باالی این فروشگاه 
مبل های    خارجی و وارداتی آن است و طبقه 
پایین مبل های    کالسیک و استیل که از اولین 
تولیدکنندگان ای��ن نوع مبل در ای��ران بوده 

است. 
خریداران بیشتر در طبقات باال به تماشای 

مبل ها می   پردازند و مبل های    راحتی را که این 
ش��رکت تولیدکننده وارد کرده است بیشتر 

می   پسندند. 
مجید که به همراه همسرش به این فروشگاه 
آمده، به دنبال خرید مبل های    راحتی برای منزل 
جدیدشان است. یکی از طرح های    مبل را که از 
کشور مالزی است بیشتر پسندیده اند. در مقابل 
این سوال که چرا مبل های    ایرانی را انتخاب 
نمی کنید، به مبل مورد نظر خود اشاره می   کند 
و می   گوید: »آخر شما خودتان مقایسه کنید، 
طراحی چقدر متفاوت است، همه چیزهایی 
را که برای راحتی مناسب است، در خود دارد، 
از نظر ارگونومی و نوع حرکت، اندازه، حتی 
جای لیوان نیز در آن تعبیه ش��ده، این یعنی 
طراحی، کدام مب��ل ایرانی چنین طراحی ای 

دارد.«
مبل های    وارداتی از کش��ورهای اروپایی 
مانند ایتالی��ا و آلمان نیز طرف��داران خود را 
دارد، اگرچه به لحاظ قیمت کمی گران تر از 
مبل های    وارداتی کشورهای همسایه هستند، 
اما همچنان برخی خریداران خاص خود را 
دارند که ترجیح می   دهند مبل هایی با مدل ها و 
سبک های    روز اروپایی بخرند. نوشین یکی از 
همین خریداران است، او بیشتر سعی می   کند 
مبلمانش را از طرح های    ایتالیا و ساخت این 
کش��ور انتخاب کند، چون معتقد است این 
کشور به طور کلی در طراحی و ساخت مبلمان 
بهتر و اصیل ت��ر اس��ت. او می   گوید: »هرگز 
حاضر نیس��تم مبل چینی بخرم، چین دیگر 
همه بازارها را تسخیر کرده اما به لحاظ جنس 
آن قدر دوام ندارد و فقط از نظر قیمت ارزان 
است. باز مبل های    ایرانی را اگر تنوع و کیفیت 
بهتری   داشتند بیشتر دوست داشتم بخرم، اما 
به هرحال مبل خارج��ی را ترجیح می   دهم 
و از میان آنها    نیز همان مبل س��اخت ایتالیا را 

می   خرم.«

مبلمان    وارداتی خریدار بیشتری دارد
  سمیرا سیاح
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فروشنده یکی از فروشگاه ها  که مبلمان 
کار آلم��ان دارد، ب��ا تعری��ف از کیفی��ت 
جنس هایش و سبک خاصش��ان در مورد 
به روز بودن مدل هایی    که از یک برند خاص 
خریداری کرده اس��ت، می   گوید: »س��عی 
می   کنیم مدل های    روز آن شرکت را داشته 
باشیم، اما به هرحال کشور ما در این مسائل 
همیشه کمی عقب تر است و خود مشتری ها 
 نیز از مدل های    روز و م��د اروپایی چندان 

اطالعی ندارند.«
محمود و همس��رش نیز ب��رای خرید 
مبلمان اتاق خواب بچه هایشان به یافت آباد 
آمده ان��د. وقت��ی از آنه��ا    می   پرس��م برای 
خرید مبلم��ان ترجیح می   دهید به س��راغ 
فروشگاه هایی که تولید داخلی دارند بروید 
یا مبل وارداتی بخرید، بدون تامل می   گوید: 
»مبل خارجی، معلوم است.« او و همسرش 
اعتقاد دارند مبل های    خارجی دوام بیشتری 
دارند.« نازنین همسر او در تکمیل حرف هایش 
می   گوید: »آخر کدام کاالی ایرانی را دیده اید 
که خیلی خوب باش��د، دیگر عادت کردیم 
به این که کاالی خارجی بهتر است و دوام 

بیشتری دارد.«
و محمود نیز می   گوید: »وقتی قیمت کاالی 
خارجی فرقی که ندارد، تازه کمتر هم هست، 

برای چه باید محصول ایرانی آن را بخرم.«
مریم که دانشجوست و به تازگی ازدواج 
کرده و در حال خرید وسایلی برای خانه شان 
است، در مورد این که چگونه مبلی را انتخاب 
خواهد کرد، می   گوید: »بستگی دارد چه مبلی 
بخواهم، فکر می   کنم کارهای کالس��یک و 
کارهای چوبی ایرانی خوب باش��د، اما تا به 
حال مبل راحتی خ��وب کار ایران ندیده ام و 
فکر می   کنم بیشتر ترجیح بدهم مبل راحتی و 

کاناپه برای خانه ام بگیرم.«

 کیفیت هایمان خوب است، تنوع نداریم
اما خریداران مبل تنه��ا منتقدان مبل های 
   ایرانی نیس��تند، بلکه خود تولیدکنندگان نیز 
معتقدند صنعت مبل کش��ور جای پیشرفت 
بیشتری دارد. تولیدکنندگانی مانند شرکت 
ارژن یا ایتال ف��وم که خ��ود در این صنعت 
صاحب ن��ام و برند هس��تند، در جواب این 
سوال که مصرف کنندگان گرایش به خرید چه 
کاالهایی دارند، می   گویند: »کاالهای خارجی 

را بیشتر می   خرند.«
به نظر آنها مبل خارجی از نظر طراحی و 
دیزاین زیباتر است، همه جا هم به وفور یافت 

می   شود.   
میرجلیلی مدیر ش��رکت ایتال فوم حجم 
تولید و کیفیت این صنعت در ایران را مناسب 
نمی داند. او می   گوید: »دلیل عمده اش سیستم 
نامناسب دولتی و ورود واردات زیاد و وجود 

تعرفه نامناسب است.«
او معتقد اس��ت: »عدم سیاس��ت گذاری 
صحیح در زمینه واردات باعث شده صنعت 
مبل پیشرفت چندانی نداشته باشد و در واقع 

کار نشده است.«
میرجلیلی نداش��تن تن��وع و کیفیت را از 
دالیل دیگر عدم موفقیت صنعت مبل عنوان 
می   کند و می   گوید: »از آنجا که کاال در ایران با 
سیستم صحیح و آشنایی با طرح های    دنیا تولید 
نمی شود، از نظر تنوع با صنعت مبل دنیا چندان 

قابل مقایسه نیست. «
این مدیر شرکت مبلمان طراحی، کیفیت 
کاالی خارجی، نوآوری، به روز بودن چه از 
نظر طرح و پارچه را از مهمترین عوامل فروش 

کاالهای خارجی در ایران می   داند.
 او می   گوید: »راندمان تولید در کش��ور 
پایین اس��ت، درحالی که چی��ن روی این 
موضوع بیشتر سرمایه گذاری می   کند، یعنی 

با توجه به تحقیقات صورت گرفته کارگر 
ما در کارخان��ه 2 س��اعت کار مفید انجام 
می   دهد، اما این زمان برای کارگر چینی 7 

ساعت در روز است.«
این تولیدکننده ادامه می   دهد: »متأس��فانه 
کش��وری که منب��ع درآمدش نفت اس��ت، 
نمی تواند صنع��ت را آن قدر پیش��رفته کند 
که سیس��تم مالیات را جایگزی��ن آن کرده و 

بهره وری را بیشتر کند.«
جهانگیرنی��ا دیگ��ر تولیدکننده فعال 
در این صنعت و مدیر شرکت ارژن نیز 
نبود طرح و کیفیت مناسب را مهم ترین 
عامل در فروش کااله��ای تولید داخل 
می   داند: »مبلمان و صندلی های    وارداتی 
به دلیل مدرن بودن طرفدارن بیش��تری 

دارد.«
او می   گوید: »صنعت مبلمان با مد و زیبایی 
در ارتب��اط اس��ت، از نظر ن��وع پارچه، نوع 
طراحی، نوع قرار گرفتن در فضا همه مرتبط 
با هنر روز دنیاست، اما متاسفانه کاالهای ما به 
اصطالح دِمده و قدیمی اس��ت و با توجه به 
وجود ماهواره ه��ا، تلویزیون و فیلم هایی که 
وجود دارد، مردم سطح س��لیقه و توقعشان 
تغییر کرده و با آن چه در بازار می   بینند متفاوت 

است.«
او معتقد است مس��ئله قیمت در این میان 
کمتر مطرح اس��ت و به هرحال محصوالت 
مختل��ف با قیمت ه��ای    مختلف ب��رای هر 
مصرف کننده ای با هر شرایطی وجود دارد و 
می   تواند انتخاب کند و قیمت از اولویت های 

   سوم و چهارم اوست.
جهانگیرنیا اولویت های    اول انتخاب را از 
نظر خریدار چنین طبقه بندی می   کند: »مد و 
زیبایی، طراحی، اندازه و س��ایز آن مهم ترین 

عوامل در انتخاب هستند.«

 عدم 
سیاست گذاری 

صحیح در 
زمینه واردات 

باعث شده 
صنعت مبلمان 

پیشرفت 
چندانی 

نداشته باشد
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زمانی ک��ه در بازارهای مبلم��ان ایران قدم 
می زنید، حضور مبلمان های خارجی با شکل 
و رنگ های مختلف ذهن بیشتر خریداران را به 
خود جلب می کند و به دالیل مختلف ترجیح 
می دهیم کاال با برند خارجی خریداری کنیم تا 
مبلمانی ساخته دست صنعتگران داخل کشور.

امروز دیگ��ر در خانه ه��ای ایرانی مبلمان 
کاالی تجمالتی و به قول معروف برای مرفهان 
بی درد به حساب نمی آید و شاید لزوم بیشتری 
نسبت به بسیاری از اثاثیه  در خانه های ایرانی 
پیدا کرده اس��ت. واقعیت امروز این است که 
صنعت مبلم��ان و مصنوع��ات چوبی صرفا 
منطبق با فرهنگ و نیاز بومی آن کشور به تولید 
محصوالت مورد نیازمردم نمی پردازد و رفته 
رفته به یکی ازمهم ترین ش��اخه های صنعتی 
مولد اش��تغال و ثروت در درون کش��ورهای 
در حال توس��عه و نیز یکی از شاخه های مهم 
تجارت بین الملل بدل گشته و رقابت جهانی 
در این صنعت افزایش پیدا کرده است.  افزایش 
بی رویه واردات مبلمان خارجی که  طی چند 
سال اخیر اتفاق افتاده، به طور یقین در خور و 
شایسته صنعت مبلمان ایران نیست.  ولی سوال 
اینجاست که با توجه به حرکت رو به جلوی 
صنعت مبلمان در کشور، چرا مشتریان تمایل 
بیشتری نسبت به کاالهای خارجی  به کاالهای 

داخلی دارند.
در کشور ما از مشکالت متعددی در تولید 
داخل مانند بهره گی��ری نکردن  از تکنولوژی 
جدید، بسته بندی نامناسب، قیمت باال و ... نام 
برده می شود تا صنایع نتوانند در مقابل کاالهای 
خارجی رقابت کنند که مربوط به تمامی سطوح 
کشور یعنی تولیدکننده، دولت و حتی در برخی 

موارد مصرف کننده می شود. 
کارشناسان می گویند تمایل مصرف کنندگان 
در کشور ما به محصوالت خارجی نشات گرفته 
از فرهنگ غلط جامعه است و به نظر می آید اگر 

تمام عوامل نیز اصالح شود، تغییر در باور اشتباه 
مردم کمی سخت تر است. از نظر جامعه شناسی 
در سطح اجتماعی، عامل ترجیح کاالی خارجی 
به کاالی خ��ودی، نش��انه ای از خود باختگی 
جامعه هاست. یعنی زمانی که فرد به این تلقی 
رسیده باشد )یا به او القا شده  باشد( که علم و 
صنعت و فرهنگ دیگر کشورها، برتر از کشور 
اوست، در نتیجه، مردم آن کشورها را ناخودآگاه 
برتر از خود می پندارد و خواهد کوشید خود را 
به شکل و شمایل مردم آن کشورها دربیاورد و 
مانند آنان زندگی کند.  ولی آیا در صنعت مبلمان 
نیز این دلیل در عالقه به کاالهای خارجی وجود 
دارد  یا عوامل دیگری نیز در آن دخیل است. این 
حقیقت را باید قبول کرد که برخی کشورهای 
فعال در صنعت مبلمان از استانداردهای باالتری 
در زمینه نظر طراحی، تکنولوژی، مواد اولیه و 
... برخوردار هستند و حق مصرف کننده است 
ک��ه از کاالی باکیفیت و تکنول��وژی باالتری 
استفاده کند. زمانی که تولیدات داخلی نیز در 
کیفیت تفاوت آشکاری با تولیدات خارجی 
ندارند، قیمت کاالی ایرانی بسیار باالتر است و 
مصرف کننده نیز دلیلی نمی بیند کاالی ایرانی را 
مصرف کند و به فکر منافع زندگی خود است، 
حتی اگر انتخاب تولی��دات داخلی کمک به 
اقتصاد کشور می کند. رقابت و منفعت، قاعده 
تجارت بین الملل چه به صورت آزاد و چه به 
صورت محدود است و باید رقابت کرد تا به 

منفعت رسید.
مصرف کنندگان داخل��ی و خارجی با دو 
کاال در مقابل خود مواجه ان��د؛ کاالی ایرانی 
یا کاالی مثال چینی. او می تواند با یک میلیون 
 توم��ان کاالی خارجی ای را بخ��رد که کاالی 
داخلی با کیفیت مشابه 500 هزار تومان از آن 
گران تر اس��ت. بدیهی است که مصرف کننده 
داخلی منافع خانوادگ��ی اش را به منافع ملی 
ترجیح می ده��د و کاالی خارجی را می خرد. 

همه می دانیم وقت��ی کاالی داخلی را مصرف 
کنیم، اشتغال برای جوانان ایجاد می شود، پول 
و س��رمایه در داخل مملکت خودمان گردش 
می کند، تولید کننده با خیال راحت تولید می کند 
و به سراغ تولیدات جدید می رود و ده  ها مزیت 
دیگر ایجاد می شود، ولی مصرف کننده تا جایی 
که منافع خود را در خطر نبیند ممکن است به 
این احساسات توجه کند. برای حل مشکالت 
در این زمینه و افزایش قدرت رقابت صنعت 
مبلمان، سیاست های دولتی باید کارساز شود. 
تولید کنندگان در کشور با مشکالت متعددی 
رو به رو هستند و باید فکری به حال تولید ملی 
کرد. به عنوان مثال در کشور ما تولیدکنندگان 
به طور متوسط با تورمی معادل 16 درصد در 
س��ال دس��ت به گریبان بوده اند، در حالی که 
طرف های تجاری تولیدکنندگان ایرانی تورمی 
در حدود دو تا چهار درصد در سال داشته اند. 
در چنین شرایطی است که تولیدکننده زمانی که 
توانایی رقابت ندارد یا واردکننده می شود و یا 
کیفیت مبل خود را  کاهش می دهد و مشتري 
هم که قادر به تش��خیص در این زمینه نیست. 
مصرف کننده  این شرایط نامطلوب را به دیگر 
مبل هاي تولید داخلي تعمیم مي دهد و در نتیجه 
گزینه تولیدات خارجي را بر مي گزیند، از این 
رو بازار مبل داخلي با تهدید روبه رو مي شود. 
تورم یکی از مشکالتی است که تقریبا تمامی 
صنایع داخلی با آن رو به رو هستند و مشکالت 
دیگری نیز مانند تهیه مواد اولیه،  ارائه نکردن 
تسهیالت مناس��ب بانکی و ... نیز وجود دارد 
که می تواند کاالی داخلی را قادر به رقابت با 
کاالی وارداتی کند. صنعتگران مبلمان معتقد 
هس��تند که در این صنعت به پیشرفت خوبی 
در تکنولوژی و کیفیت رسیده اند که صادرات 
باالیی نیز می توانند داشته باشند، ولی در این راه 
حمایت دولت را بیش از پیش الزم دارند که به 

اهداف خود دست پیدا کنند.

مبلمان داخلی در رقابت با مبلمان خارجی

نگاه  مهرداد پارسا

تولیدکنندگان 
ایرانی به طور 
متوسط با تورمی 
معادل 16 درصد 
در سال دست به 
 گریبان 
بوده اند در حالی 
که طرفهای تجاری 
ایران تورمی 
در حدود 2 تا 4 
درصد در سال 
داشته اند
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  بهسازی میدان آزادی

  گفت وگو با اسکندر مختاری، مدیر پایگاه شهر تاریخی تهران و کارشناس میراث فرهنگی

  نحوه همجواری بافت های تاریخی و مدرن

  نگاهی به آثار جان پورتمن

   کمبود فضا  دشواری شهرهای بزرگ

interiOr 
DeSiGn

معماری داخلی 
و دکوراسیون
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دو روی سکه طرح های  توسعه ای  پایتخت در مواجهه با میراث تاریخی شهری

 م��وارد  زی��ادی از بدنه ارزش��مند ش��هرها در براب��ر طرح های 
 توسعه ای  مدیران، ایستاده می  میرند. خانه های  قدیمی، عمارت های 
 تاریخی، محوطه های  باس��تانی و محله های  باارزش و خاطره انگیز 
قربانیان اصلی نس��خه توس��عه ای  هس��تند که مدیران ش��هری برای 
ش��هرهایمان می  پیچند! البته نباید یک س��ر تقصیر را به گردن مدیران 
شهری انداخت، چرا که الگوی جامع توسعه به واسطه غلط بودنش 
باعث ش��ده هیچ مرز محدود کنن��ده ای  نتواند جل��وی بلدوزرهای 
پیش��رفت را بگیرد. در این می��ان پایتخت یکصد س��اله بیش از همه 
شهرها با چش��مان کامال بسته اش ش��اهد از بین رفتن گذشته 

تاریخی خودش است. بسیاری از خانه های  بزرگان پیشین، بسیاری 
از عمارت های  اعیان دوره ه��ای  قبل، بس��یاری از کوچه های  محل 
تولد بزرگان این دوران و دوره های  قبل در بافت شهری تهران قرار 
داش��تند که طرح های  توس��عه ای  پایتخت آنها  را ب��ه ویرانه ای  بدل 
کرده و یا به جایش��ان اتوبان، خیابان، کوچه و یا خانه ای  تازه ساز 
بنا شده اس��ت. بی اهمیت بودن تاریخ ش��هری برای پایتخت اتفاقی 
است که هیچ دلس��وزی به راحتی از آن نمی گذرد. این نوشته قصد 
دارد از هویت ش��هری تهران در برابر بیل و کلنگ هایی که بر پیکره 

تاریخی ش��هر می  خورد گله کند، همین و بس!

ساختن به بهای نابود کردن خاطرات 

بهسازی میدان آزادی
تا به حال سه بار برای بهسازی میدان آزادی تاریخی مان اقدام شده است

نمی دانم چه مدتی است که میدان آزادی 
را ندیده اید و اصال نمی دانم که آیا ممکن 
است هر روز از کنار آن رد شوید و نفهمیده 
باش��ید در محوطه میدان باز هم کارگران 
مشغول کارند. این طور که در خبرها آمده، 
شهرداری تهران باز هم آستین ها  را باال زده 
تا فاز دیگری از بهس��ازی میدان آزادی را 
آغاز کند. این بار البت��ه کار در حد فضای 
س��بز و رس��یدگی به وضعیت آب رسانی 
میدان آزادی نیست، این بار قرار است برج 
س��فید پایتخت هم مرمت شده و روکشی 
زرینی به روی آن بکشند تا برای همیشه از 
آلودگی ها  دور بماند! فعالیت های  بهسازانه 
در مدیریت ش��هری پایتخت اگر چه امر 
میمونی اس��ت، اما غالبا با خس��اراتی هم 
همراه بوده؛ خس��ارت هایی که گاه ارزش 
پروژه و هزینه های  آن را زیر سوال می  برد. 
در پروژه بهسازی میدان آزادی هم آن چه 
به دست تخریب سپرده شد، نه بنای برج، 
بلکه مجموعه عظیم فرهنگی زیر برج بود. 
مجموعه ای  که چند سالی می  شود اداره اش 
به دس��ت بنیاد رودکی افت��اده و به عنوان 
مجموعه انق��الب از آن یاد می  ش��ود. در 
پروژه های  بهسازی میدان آزادی، مجموعه 

انقالب فدای زیبایی برج شد!
85 ؛ استارت بهسازی آزادی

اولین بار جرقه های  بهسازی میدان آزادی، 
در سال 85 اتفاق افتاد. شهردار تهران در آن 

روزها و درس��ت در لحظه افتت��اح پروژه با 
اشاره به نورپردازي زیبا، آب نماي موزیکال 
و فضاي س��بز منحصر به فرد میدان آزادي 
گفت: »بعد از ]گذشت[ 40 سال از احداث 
میدان آزادي که نم��اد وحدت و همدلي در 
کشور است، بسیاري از بخش هاي میدان نیاز 
به بازس��ازي و مرمت داشت که شهرداري، 
فقط حدود 18ماه وقت ص��رف مطالعات 
کارشناسي براي حفظ معماري برج در جهت 

بهسازي آن کرد.«  
مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازی که این 
روزها، روزهای خوشی برای سازمان متبوع 
اوس��ت، نیز در گفت وگوهای مکرری که 
با خبرگزاری ها، روزنامه ها  و س��ایت های 
 مختلف داشته به کرات بر نکات زیر در پروژه 
بهس��ازی میدان آزادی تاکید ک��رده: »عایق 
کاری ، اصالح سیستم خاک، اصالح فضای 
س��بز و به کارگیری چمن مقاوم در برابر پا 
خوردگی، اصالح سیستم آبیاری فضای سبز 
و استفاده از سیستم هوشمند آبیاری، اصالح 
سیستم روشنایی، نورپردازی برج با استفاده از 
جدیدترین تکنیک های  روز دنیا، اصالح آب 
نماها و حوضچه ها و تعویض سنگ فرش 
محوطه از اقداماتی است که در فاز نخست 

این پروژه انجام گرفته است.« 
فاز دوم و سوم، اکتشاف در معدن

فاز دوم مرمت برج آزادی درس��ت بعد 
از برگزاری مراس��م دهه فجر سال 85 آغاز 

شد؛ آنجایی که رئیس س��ازمان زیباسازی 
اهم کارهایی را که شهرداری قرار است برای 
این میدان انجام ده��د را روی دایره ریخت 
و گفت: فاز دوم بهس��ازی می��دان آزادی با 
پایان مراسم 22 بهمن ماه در این میدان آغاز 
خواهد شد و فضاهای مجاور برج آزادی به 
پیاده راه تبدیل می  شود. این در حالی است که 
اکنون و با گذشت نزدیک به سه سال از این 
وعده نه تنها پیاده راهی در این میدان به وجود 
نیامده، بلکه رف��ت و آمد عابرانی که مقصد 
هر روزه شان عبور از این میدان است هم با 
مشکل مواجه شده است. به گفته های  وی  در 
روز نخست پروژه گوش بدهید:  »به دنبال آن 
هستیم که با مطالعه و کارکارشناسی مسیری را 
که اکنون با مشکل ترافیکی روبروست حذف 

و آن را به پیاده راه تبدیل کنیم.«
قرار ش��د در فاز دوم بهس��ازی میدان 
آزادی ، شست وش��وی برج ، رفع نقایص 
احتمالی بدنه برج ، استفاده از مواد پوششی 
خاص برای جلوگیری از اسید خوردگی 
و تعویض برخی از کاش��ی های  بنا که از 
بین رفته اس��ت، در دستور کار قرار بگیرد 
و حتی ایشان اعالم کرد برای بخش هایی 
از سنگ پوشش برج که از بین رفته است 
هم فکری می  کنند. ب��ا همین برنامه ها  بود 
که ش��هرداری تهران به معدنی دور افتاده 
و متروک در اصفهان رفت و سعی کرد با 
احیای این معدن سنگ، بخشی از مرمت 
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میدان را به شیوه علمی انجام دهد. جالب 
اس��ت که بدانید این معدن س��نگ، همان 
معدنی است که در دوره پهلوی از سنگ آن 

برای پوشش برج استفاده شده است.
پس از این، سازمان میراث فرهنگی  جلو 
آمد و از فعالیت ش��هرداری انتقاد کرد. آن ها 
 بر این عقیده بودند که هیچ گونه هماهنگی با 
سازمان متبوعشان برای مرمت برج انجام نشده 
و از آن جا که برج بخشی از میراث شهر است 
و در لیست آثار تاریخی پایتخت ثبت شده، 
برای هر کاری در آن باید با میراث هماهنگی 
کرد. بعد از آن شهرداری اعالم کرد که تمامی 
این مراحل کامال تحت نظارت سازمان میراث 
فرهنگی انجام می  ش��ود. اما می��راث این را 
نپذیرفت و از ش��هرداری خواست فهرست 

برنامه های  کاری اش را اعالم کند. با این 
درگیری قضیه کمی کش��دار شد 

و نتیجه آن شد که کار توسط 
ش��هرداری پی گیری شد و 

هنوز هم کسی نمی داند 
ناظران سازمان میراث 

فرهنگی از آن بازدید 
می  کنند یا خیر.

تخریب بهایی است که باید پرداخت
کمی پایین تر از سطح پوسته زمین، زیر 
می��دان آزادی، مجموع��ه فرهنگی انقالب 
در قالب یک��ی از بزرگ ترین و مجهزترین 
موزه های  کش��ور قرار دارد. بنایی عظیم که 
حس��ین امانت، معمار جوان برج در همان 
نقشه های اولیه، طرح آن را ریخت و تا امروز 
که حدود 45 سال از س��اخت آن مي گذرد، 
اینچنین به شکوه خود نبالیده. پی گیری تاثیر 
پروژه بهس��ازی میدان آزادی در ساختمان 
این موزه حکایت از آن دارد که بس��یاری از 
بخش های  این بنا به دلیل عدم توجه میراثی 
مورد تعرض قرار گرفته اند. چکیدن قطرات 
آب از س��قف های این م��وزه بزرگ ترین 

چالشی است که در حال حاضر موزه انقالب 
به واسطه بازسازی نادرست شهرداری با آن 
درگیر اس��ت. به نظر می  رسد پروژه آبیاری 
هوشمند میدان زیر زمین را مورد حمله قرار 
داده و این بنای بتن��ی را در معرض خردگی 

دراز مدت قرار داده است.
به اعت��راف رئیس س��ازمان زیباس��ازی 
شهرداری تهران عدم عایق کاری صحیح سطح 
میدان، حرکت لودر روي سنگ ها و فشار آن 
بر عایق، عدم سنگ کاري صحیح روي عایق 
و برخي موارد دیگر باعث از بین رفتن امنیت 
این بخش مهم از میراث فرهنگی کشور شده؛ 
مسئله ای  که مس��ئوالن به راحتی از کنار آن 
می  گذرند اما مردم آن را فراموش نمی کنند. به 
دور از همه این حاشیه ها، نه فقط مردم تهران، 
بلکه م��ردم ایران از ش��هرداری تهران 
برجشان را می  خواهند؛ برجی که 
بدون هیچ تحمیلی به عنوان 
نماد ایران در دل هر ایرانی 
ثبت شده اس��ت. آن ها 
 امیدوارند شهرداری از 
بهسازی برج آزادی با 
پیروزی  بلند شود.

نه فقط مردم 
تهران، بلکه 
مردم ایران 
از شهرداری 

تهران برجشان 
را می خواهند. 
برجی که بدون 

هیچ تحمیلی 
به عنوان نماد 
ایران در دل 

هر ایرانی ثبت 
شده است 
و ورودش 

به قلب ها با 
فشار تبلیغاتی 

نیست.
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 سازمان میراث فرهنگی
بودجه  کافی برای خرید ساختمان های تاریخی ندارد

گفت وگو با اسکندر مختاری، مدیر پایگاه شهر تاریخی تهران و کارشناس میراث فرهنگی

خاطره های دور محله های قدیمی ته��ران کم کم دارد از خاطر 
همه می رود. اندک ان��دک حتی تهرانی های اصی��ل هم دارند 
فراموش می کنند که ترانه »برفتم بر در ش��مس العماره... همان 
جایی که دلبر خونه داره« به چه مناسبت ساخته و کجای تهران 
خوانده می ش��د. می گوین��د با از یاد رفت��ن خاطره ه��ای قدیمی، هویت 
یک ش��هر از بین می رود و وقتی که داریم از ش��هری در حد و اندازه های 
تهران به عنوان پایتخت صدساله ایران حرف می زنیم، تبعات این جریان 
بیشتر اس��ت. به همین خاطر رفتن به سراغ اس��کندر مختاری، کارشناس 
سازمان میراث فرهنگی و کارش��ناس تاریخ معماری شاید بتواند بخشی 

از خاطره های آن روزهای تهران را دوب��اره زنده کند. بخش عمده ای  از 
این گفت وگو پیرامون قدیمی ترین   محله تهران که هنوز می توان در آن 
نشانه های معماری دوره های قبل را یافت شکل گرفته؛ میدان توپخانه که 
محور بسیاری از تحوالت سده اخیر بوده و شاخص ترین   آثار معماری 
و شهرسازی اش هنوز برای تحلیل و بررسی مانده اند. ساختمان هایی که 
خیره به عابران خسته این شهر غبار آلود می نگرند و در حسرت دیده شدن 
و مورد احترام قرار گرفتن روزشمار مرگ خود را دنبال می کنند. مختاری 
در حال حاضر مدیر پایگاه ش��هر تاریخی تهران است و در گذشته ای  نه 

چندان دور، مدیر پروژه نجات بخشی میراث جهانی بم بوده.

تهران هر روز در حال نو شدن و به روز 
شدن است، ساختمان های جدید می آیند، 
میدان ها و خیابان های جدی��د، تا ترددها 
در شهر آسان تر شود، ضریب اسکان باال 
رود و خدمات شهری گسترش پیدا کند، 
با این حس��اب دیگر چه نی��ازی به حفظ 

ساختمان های قدیمی شهر است؟  
س��ردر باغ ملی، برج آزادی و برج میالد، 
هر سه نماد شهر تهران اند و در کنار یکدیگر 
معنی دارند، چرا که زندگی شهر تهران را در 
مقاطع مختلف تاریخ نشان می دهند. سردر 
باغ مل��ی در مقطعی، نماد ته��ران بوده و در 
مقطع دیگر، ب��رج آزادی و اکنون برج میالد 
نماد آن است؛ ولی آن دو اثر نیز به قوت خود 
باقی اند، حضورشان کم رنگ نشده است و 
حتی ش��اید این آثار مکمل یکدیگرند. باید 
بپذیریم که ش��هر تهران درح��ال زندگی و 
پوست انداختن است، اما هر کدام از این آثار، 
معرف زمانه خود هس��تند. به همین خاطر 
اس��ت که می توان تهران را یک ظرف برای 

معماری معاصر کشور به حساب آورد.
آقای مختاری، آغاز نخستین تغییرات در 
معماری تهران از کجا و به چه شکل بود؟

معماری معاصر یا هم عصر به چند مفهوم 
ب��ه کار رفته؛ ی��ک مفهوم دو س��ده  اخیر را 
دربرمی گیرد و یک مفهوم از س��ال 1300 به 
بعد را شامل می ش��ود. این دو سده با تاریخ 
تحوالت شگرف معماری و شهرسازی در 
س��طح جامعه و در تهران به عنوان پایتخت 
ایران مقارن اند. تهران ب��ه تبع این تغییرات، 
دچ��ار دگرگونی می ش��ود و تغیی��رات را 
می پذیرد. آغاز این تغییرات در تهران به دهه  
1290 )حدود 1870 می��الدی( برمی گردد. 
در این دوره، ش��هر برای نخستین بار با یک 
تعریف جدید، از منظر مدیریت ش��هری و 
آرایش ش��هری در دس��تور کار دولت قرار 
گرفت و شهردار تهران )میرزا عیسی وزیر( 
به عنوان وزیر دارالخالفه، عضو کابینه شد. 

این اتفاق نش��ان دهنده  اهمیت ش��هر تهران 
به عنوان پایتخت در دوره ای است که در آغاز 

تحول هستیم. 
آثار چنین چرخش تفک��ری در حوزه 
می��راث تاریخی پایتخ��ت در کدام محله 

قدیمی تهران به بار نشست؟
نخس��تین نتیجه مس��تقیم چنین اتفاقاتی 
این بود که میدان ارک که میدانی نظامی بود، 
به یک تفرجگاه تبدیل ش��د؛ حوض بزرگ 
هشت گوشی در وسط ورودی آن ایجاد و دو 
طرف آن درخت کاری شد. هم چنین میدان 
دارای پیاده رو شد و شاید برای نخستین بار 
بود که چیزی به عن��وان مبلمان ش��هری یا 
مجسمه در میدان قرار گرفت. این مجسمه به 
»توپ مروارید« معروف و نخستین مجسمه 
شهری است که به عنوان نماد دوره صنعتی 

شدن در جایی نشست. 
اما شکل کنونی میدان ارک متفاوت با 
چیزی است که شما می گویید، آیا باز هم 

تغییراتی در آن اعمال شد؟
بله! در دیگر دوره  تحوالت شهری و در 
زمان رضاشاه، ش��کل میدان تغییر کرد و در 
یک س��مت آن، کالنتری بازار ساخته شد و 
وزارت امور داخله در س��مت دیگر میدان 
ش��کل گرفت و در کنار آن، ساختمان رادیو 
را در میان باغ گلشن ساختند. حتی بخشی از 
سردر کاخ گلستان را خراب کردند و میدان 
ارک کوچک تر شد و از حالت شرقی � غربی 
به شمالی � جنوبی تغییر جهت داد. البته در 
دوره  ناصرالدین شاه قاجار، خندق کنار ارک 
را پر و به خیابان تبدیل کردند. سپس میدانی 
در ورودی کوچ��ه  مروی ایج��اد کردند که 
میدان »جلوخان شمس العماره« نام گرفت. 
شب ها در آنجا موزیک می زدند، مردم جمع 
می ش��دند و ش��عرهایی مانند »برفتم بر در 
ش��مس العماره، همان جایی که دلبر خونه 
داره« به برگزاری این گونه مراسم در مقابل 

عمارت شمس العماره مربوط است. 

به نظر ش��ما برای تحلی��ل بخش های 
مختلف معماری معاصر ایران بر اس��اس 
بافت ش��هری تهران باید به س��راغ کدام 

بخش ها و محله های قدیمی رفت؟
به نظرم میدان توپخانه محل مناسبی است، 
چرا که این میدان یا میدان ارک جدید به عنوان 
نقطه  اتصال بین ش��هر قدیم و ش��هر جدید 
مطرح اس��ت. توپخانه، میدان گس��ترده ای 
 است که به مناطق مختلف ش��هر راه دارد و 
شهر قدیم را که درون حصار صفوی بوده، به 
شهر جدید که تازه توسعه یافته بود، متصل 
می کرد. این روند از سال های 1282 و 1283 

آغاز شد و تا 1295 و 1296 ادامه یافت. 
در ای��ن دوره آیا معماران سرشناس��ی 
هم در ته��ران فعالیت می کردن��د یا هنوز 
تفکر معماری به همان شیوه سنتی بود و از 

آوردن اسم خودداری می شد؟
نه، م��ا از ح��دود س��ال 1312، معماران 
تحصیل ک��رده ای  متأثر از مکت��ب مدرن را 
مانند گابریل گورکیان، وارطان آوانس��یان، 
محس��ن فروغی، کی قباد ظفر بختیار و علی 
صادق که جزو پیش��گامان عرصه  معماری 
مدرن بودند در تهران داریم. البته از بناهای 
مسکونی ساخته شده توسط آن ها چیز زیادی 
باقی نمانده است، ولی خانه های آپارتمانی 
و قصرهای ساخته شده توسط وارطان هنوز 
در س��عدآباد هس��تند. همچنین آثار زیادی 
از گورکیان باقی نمان��ده و فقط می دانیم در 
چند مسابقه  بزرگ شرکت کرده و بعضی از 
طرح هایش با تغییراتی اجرا ش��ده اند، مانند 
طرح س��اختمان وزارت امور خارجه که با 
تغییر اجرا شد. در این دوره، معماران دیگری 
نیز مانند مهندس حسین شقاقی، علی قلیچ 
باقلیان، کریم طاهرزاده بهزاد و چند خارجی 
مانند کل، ول��ش، مارکوف، آن��دره گدار و 
روالند دوبرول بودند. هم چنین سیرو که از 
همکاران گدار بود، همراه فروغی و دیگران، 
نخستین مدرسه  معماری ایران را پایه گذاری 

سردر باغ ملی، برج 
آزادی و برج میالد 
هر سه نماد شهر 
تهران اند و در 
کنار یکدیگر معنی 
دارند، چرا که 
زندگی شهر تهران 
را در مقاطع مختلف 
نشان می دهند
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کرد. این مدرسه هم اکنون پردیس هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران نام دارد. 

اگ��ر بخواهیم برای معم��اری پایتخت 
دسته بندی دوره ای قائل شویم، آیا می شود 
به اجماع رسید که به عنوان مثال کدام بناها 
در این دوره و ک��دام در دوره دیگر قرار 

می گیرند؟
بله، خدا را شکر در حال حاضر ما از آثار 
دوره  س��نت تا دوره  فرنگی مآب��ی و از آن تا 
دوره  مدرن را همه یک ج��ا در تهران داریم. 
البته این دوره ها نیز قابل تقسیم بندی اند؛ دوره  
مدرن به چند دوره  مختلف تقسیم می شود 
که نش��انه های آن در تهران ف��راوان وجود 
دارند. می ت��وان دوره های تاریخ معماری را 
به چهار دوره  »پیش از مدرن«، »آغاز مدرن«، 
»مدرن« و »مدرن متأخر« تقسیم کرد و درباره  
هریک از آن ها توضی��ح داد. دوره  »پیش از 
مدرن« بین فرنگی مآبی و مدرن است. بیشتر 
در ای��ن دوره، معماری اقتدارگ��را را داریم 
و لفظ غیرمحترمانه  آن فاشیس��تی است. از 
جمله نمونه آثار این دوره به ساختمان کاخ 
شهربانی، مدرس��ه  البرز، صندوق پس انداز 
بانک ملی، موزه  ملی ایران و کالنتری دربند 

می توان اشاره کرد که 
اقتدارگرا هستند. 

در دوره  »آغ��از 
ب��ه  نی��ز  م��درن« 
ساختمان دانشکده  
پرستاری، بیمارستان 
بانک ملی که فروغی 
آن را ساخت و بانک 
ملی ب��ازار می توان 
اشاره کرد. ساختمان 

بانک مل��ی در خیابان فردوس��ی روبه روی 
سفارت آلمان، ساختمان بانک کشاورزی، 
ساختمان شهرداری تهران در خیابان بهشت، 
ساختمان سازمان بهزیس��تی، هتل هیلتون، 
بانک کار ک��ه بورس اوراق بهادار اس��ت و 
وزارت جه��اد کش��اورزی نی��ز نمونه های 

شاخص دوره  »مدرن« هستند. 
همچنی��ن در دوره  »م��درن متأخ��ر« 
ش��اهکارهای نفیس��ی از معماری در قالب 
معماری مدرن با مزه  بومی و بوم گرایی ایجاد 
ش��ده اند که از آن جمله به س��اختمان فعلی 
آموزش و پرورش در خیابان س��پهبد قرنی، 
س��اختمان موزه  هنرهای معاصر، ساختمان 
فرهنگس��رای نیاوران، بنای سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری و برج میالد که به نظر 
من اثر ش��اخص معماری اس��ت، می توان 

اشاره کرد. 
با چنی��ن اوج و قدرتی، چ��را در حال 
حاضر کسی به معماری باارزش پایتخت 

آنچنان که باید احترام نمی گذارد؟
تهران یکی از معدود ش��هرهای کش��ور 
اس��ت که همه نش��انه های این تحوالت را 

در خود دارد. البته اکنون ساخت وسازهای 
جدید و گران شدن زمین سبب شده اند جایی 
برای مقاومت س��اختمان های قدیمی باقی 
نماند و مالکان به دلیل باال رفتن قیمت زمین 
و افزایش سرمایه ای که با تبدیل شدن زمین 
به ساختمان برای آن ها ایجاد می شود، تمایل 
دارند بس��یاری از س��اختمان ها را تخریب 
کنن��د و س��اختمان جدید بس��ازند. همین 
پایتخت ما حدود 2500 اثر دارد که مشمول 
تعری��ف »دارای ارزش از نظ��ر تاریخی و 
هنری« می شوند. بخش عمده ای از این آثار، 
خانه هایی هس��تند که در اختیار مالکان قرار 
دارند؛ اما 300 تا 400 اث��ر از این آثار دارای 

ارزش، در اختیار بهره برداران عمومی اند. 
ت��ا به ح��ال برای حف��ظ و نگ��ه داری 
خانه های تاریخی تهران چه فعالیت هایی 

انجام شده است؟
ما در پایگاه ش��هر تاریخی تهران حدود 
2300 خانه را روی نقشه های یک دوهزارم 
پیاده سازی و به شهرداری های تهران اعالم 
کرده و ب��ه تهیه کنندگان طرح جامع ش��هر 
تهران داده ایم، ولی متأسفانه این اسناد هنوز 
به عنوان س��ند مکم��ل طرح جام��ع منظور 

نشده اند. همچنین شهرداری تهران می گوید 
اگر جلوی تخریب یک اثر را بگیرید، چگونه 
پاسخ گوی حقوق مالکانه  آن می توانید باشید. 
این درحالی است که سازمان میراث فرهنگی 
بودجه  کافی را برای خرید س��اختمان های 

تاریخی در اختیار ندارد.
اما بحث مالکیت یک چیزی اس��ت که 
در قانون به صراحت به آن اش��اره ش��ده، 
وقتی که یک شخص مالک یک خانه باشد، 
حتی اگر جزو شاهکارهای معماری کشور 
باشد، باید خریداری ش��ود و نمی توان از 
او خواست که فالن کار را بکند یا نه، این 

چالش چگونه باید حل شود؟ 
ما می گوییم میراث فرهنگی به یک سازمان 
متعلق نیست و به آحاد ملت تعلق دارد. حتی 
متعلق به یک نسل هم نیست و به آینده تعلق 
دارد. بنابراین باید از طری��ق منابع عمومی، 
میراث فرهنگی را حفظ کرد. مالک یک اثر 
تاریخی نیز همان طور که حقوق فردی بر آن 
مترتب است، باید محدودیت هایی را از نظر 
حقوق عمومی داشته باشد.  مکانیسم هایی 
در اختی��ار ش��هرداری اند که ش��هرداری با 

کمک آن ها می تواند عدم نفع مالکان بناهای 
تاریخ��ی را جبران کن��د. در این راس��تا، ما 
پیش��نهادهایی را برای ش��ورای ش��هر تهیه 
کرده ایم، ولی شرایط شهر و الزمه  درآمدزایی 
شهر به گونه ای اس��ت که فعال کسی حاضر 
نیس��ت برای حفظ میراث فرهنگی در این 
شهر س��رمایه گذاری کند و این امر به عزمی 
جدی ت��ر از آن چه ام��روز رخ می دهد، نیاز 
دارد. در شش ماه اخیر، در خیابان ولی عصر 
)عج( از تجریش تا پارک وی، دو ساختمان 
از بین رفته اند. »باغ گیاهی« در خیابان ملکی 
نزدیک میدان تجریش اخیرا تخریب ش��ده 
اس��ت و به پارکینگ طبقاتی تبدیل خواهد 
ش��د. چه مکانیس��می به جز اراده  مدیریت 
ش��هری می تواند جلوی تخریب یک باغ و 
س��اختمان وس��ط آن را با این قیمت باالی 

زمین بگیرد؟ 
آی��ا در بح��ث حف��ظ و نگ��ه داری از 
بافت ه��ای ارزش��مند تاریخی ش��هرها 
نمی توان به الگوهای کشورهای خارجی 
رجوع کرد؟ اصوال فعالیت های خارجی 

در چنین طرح هایی دیده می شود؟
در شهرهایی مانند پاریس، رم و لندن که 
زمین بسیار گران تر  
از ای��ران اس��ت، 
ش��هری  مدی��ران 
توانس��ته اند آث��ار 
تاریخی خود را حفظ 
کنند، چرا که در آنجا 
حفظ آثار تاریخی از 
حقوق عمومی است 
که برعهده  مدیریت 
و  اس��ت  ش��هری 
مدیریت ش��هری متولی ب��رآوردن حقوق 
عمومی ساکنان شهری است، چون ابزارهای 
الزم را دارد. در ایران نیز شهرداری می تواند 
کاربری بناها را تغییر ده��د و از این طریق، 
منافع بناهای تاریخی را تأمین کند. همچنین 
ش��هرداری می تواند تراکم و معافیت بدهد. 
فراتر از این مس��ایل، در یک طرح مدیریتی 
به جایگاهی می توانیم برسیم که اثر و پالک 
تاریخی نس��بت به یک مجموعه  مسکونی، 

ارزش بیشتری داشته باشد. 
با این حس��اب آینده می��راث معماری 
پایتخت را چگونه ارزیابی می کنید؛ ویرانی 

یا حفظ و نگه داری؟
در چند س��ال آین��ده، ما به این س��مت 
می رویم و مردم ترجیح خواهند داد یک خانه  
تاریخی را نگه دارند تا آن را خراب کنند. این 
اتفاق که ما خانه  تاریخی را خراب می کنیم 
تا ساختمان بسازیم، به این دلیل رخ می دهد 
که حال ما خوب نیس��ت و گرسنه ایم؛ ولی 
وقتی دنبال کیفیت برویم، گوهرهایی مانند 
خانه های تاریخی پاسخ گو هستند. هرچند 

ممکن است آن زمان خیلی دیر باشد. 

در شهرهایی مانند پاریس، رم و لندن که زمین بسیار گران تر از ایران است، 
مدیران شهری توانسته اند آثار تاریخی خود را حفظ کنند، چرا که در آنجا حفظ 
آثار تاریخی از حقوق عمومی است که برعهده  مدیریت شهری است و مدیریت 
شهری متولی برآوردن حقوق عمومی ساکنان شهری است، چون ابزارهای الزم 
را دارد. در ایران نیز شهرداری می تواند کاربری بناها را تغییر دهد و از این 

طریق، منافع بناهای تاریخی را تامین کند.
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بافت های تاریخی یکی از ارکان ارزشمند 
و هویت بخش در شهر ها  هستند. عناصر، 
بناها و نحوه شکل گیری و شبکه های عبور 
و مرور در هر بافت تاریخی نشان از نحوه 

زندگی اجتماعی ساکنان آن شهر دارد.
عدم توجه به یک بافت تاریخی با توجه 
به گذر زمان و عمر زیاد ابنیه ارزش��مند آن 
می تواند به ناب��ودی فرهنگ و هویت یک 
جامعه منجر شود. با توجه به گسترش روز 
افزون صنعت توریسم در جهان و اقتصاد 
مبتنی بر توریس��م به احیا و زنده س��ازی 
بافت های تاریخی در کشورهای اروپایی 
اهمیت ش��ایانی داده شد. بهس��ازی و باز 
زنده سازی این گونه بافت ها در پویایی و 
ماندگاری آن ه��ا و همچنین در آمدزایی از 

طریق جذب توریست تاثیر بسزایی دارد.
کش��ورهای اروپای��ی ب��ه خص��وص 
کش��ورهایی چون ایتالیا، فرانسه و اسپانیا 
در جهت باز زنده سازی بافت های تاریخی 
خود گام ها ی بسیار با ارزشی برداشته اند.  
همجواری بافت های تاریخی و بافت جدید 
شهرها و نحوه اتصال این دو به یکدیگر و 
همچنین نحوه مداخله در یک بافت تاریخی 
همواره یکی از حساس تر ین تصمیمات به 
ش��مار می رود. نحوه همجواری بافت ها با 
توجه به سیاس��ت های کالنی که برای آتیه 
یک ش��هر در نظر گرفته می ش��ود، تعیین 
می گردد و بسته به تاریخ و پیشینه هر شهر 
متفاوت است. به عنوان مثال در شهرهایی 
مانند بارسلون و والنس��یا سیاست کلی بر 

توسعه مدرن شهر اس��ت و بافت تاریخی 
توس��ط یک کمربند خیابانی از بقیه بافت 
که به صورت شطرنجی و مدرن است جدا 
ش��ده و بافت تاریخی به عنوان یک هسته 

حفظ شده است.
اما در شهری مانند گرانادا و یا کوردوبا 
بافت تاریخی در حلقه محاصره یک خیابان 
نیست و به خوبی با بافت جدید که از فرم 

قدیمی تبعیت کرده تلفیق شده است.
روش های مداخله

در بافت های تاریخی 
به نظر می رس��د مداخل��ه در بافت های 
تاریخی در شهرهای اروپایی در سه مقیاس 
کل نگ��ر )ش��هری(، میانه نگ��ر )بافت( و 

جزء نگر )ابنیه( صورت پذیرفته است.

 نحوه همجواری بافت های تاریخی و مدرن
و مداخله در بافت ها ی قدیمی در شهرهای اروپایی

بافت تاریخی 
شهر بارسلون 

که توسط 
خیابان ها ی 

اطراف محصور 
شده و از 

بافت مدرن و 
شطرنجی شهر 
جدا شده است

 نمای 
ساختمان ها ی 
نوساز در شهر 

تولدو در اسپانیا 
– در این شهر 

تاریخی مداخله 
به گونه ای است 
که ساختمان های 

نوساز نیز باید 
از فرم و نمای 
قدیمی بافت 
تبعیت کنند 

موزه و گالری هنری 
در شهر تاریخی 
تولدو در اسپانیا – 
این بنا نیز با ساختار 
و مصالحی متفاوت با 
بافت، اما یکسان از نظر 
رنگ در دل بافت قدیم 
بنا شده است. ایجاد 
بناهای فرهنگی برای 
حفظ جمعیت بافت و 
سرزندگی و فعالیت 
در آنها ضروری به نظر 
می رسد.

خیابان رمبال در 
بارسلون – این 
خیابان به عنوان 
یک محور پیاده 
در درون بافت 
تاریخی شهر 
سبب ارتباط آن 
با بافت مدرن 
شده است
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دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری ،  دکوراسیون داخلی
سال اول /شماره دوم / بهمن ماه 1388

   در س��طوح مداخله کل نگر س��عی بر 
تعریف محدوده تاریخی بوده و هدف ایجاد 
س��اختاری معقول برای ارتب��اط بین بافت 
تاریخی و بافت مدرن است. در بسیاری از این 
بافت ها جهت ارتباط بر محور تاریخی تاکید 
شده و امتداد محور به عنوان رابط بین دو بافت 
قدیم و جدید مطرح می شود. با ایجاد فعالیت های 
جذاب، جمعیت به داخل بافت کشیده شده و 
بدین صورت بافت تاریخی حیاتی دوباره یافته 
است. بس��یاری از این محورها عالوه بر نقش 
عملکردی دارای نقشی منظرین نیز هستند، بدین 
معنی که این محورها با در نظر گرفتن عنصر 
شاخص شهری در ابتدا و انتها و دید و منظر آنها 
طراحی و احیا شده اند. وجود پرسپکتیوهای 
بسیار ش��دید در این محورها و وسعت فضا 

در جهت ایجاد تعامالت اجتماعی بین مردم 
بسیار قابل تامل است.

 در مقیاس های میانه نگ��ر که مداخالت 
در محدوده باف��ت انجام می ش��ود، با اعمال 
سیاست های باال دست در س��اخت و سازها 
منظر و نمای بافت ثابت نگه داش��ته می شود. 
در این سیاست ها ضوابطی برای ارتفاع، رنگ 
و مصالح س��اختمان ها در نظر گرفته می شود 
تا روحیه تاریخی بافت حفظ شود. در بعضی 
موارد نیز با جسارتی خاص ابنیه تاریخی دارای 
ارزش به عنوان یک مونومان شهری در میادین و 
یا فضاهای شهری قرار می گیرند و به عنوان یک 

عنصر نشانه در شهر مطرح می شوند. 
 در مقیاس ه��ای جزء نگر، مداخله در 
بافت ب��ه اندازه یک بنا انجام می ش��ود. در 

این نوع مداخله بسته به سیاست های اتخاذ 
شده در ایجاد آن بنا یا فرم و مصالح از بافت 
تبعیت می کند و یا یک بنای مدرن با کاربری 
متفاوت برای باز زنده س��ازی بافت در آن 

ایجاد می شود. 
نتیجه گیری 

به طور کلی قبل از هرگونه ساخت و ساز در 
یک بافت تاریخی باید به دنبال یک استراتژی 
برای یک مداخله هدفمند در آن بافت بود. در 
یک بافت عالوه بر حفظ کالبد باید به دنبال 
حفظ روح آن نیز بود. بدین صورت بافت با 
پویایی به وجود آمده بعد از مداخله به صورت 

کامال مستقل به حیات خود ادامه خواهد داد.
* دانشجوی کارشناسی ارشد معماری 

منظر دانشگاه تربیت مدرس

کلیسایی در خیابان 
رمبال در بارسلون – 
این کلیسا به سبکی 
کاماًل مدرن در دل 
بافت تاریخی شهر 
بارسلون بنا شده 
است. هدف از ایجاد 
چنین بناهایی تزریق 
زندگی و حیات در 
بافت کهن است.

 نمای ساختمانی 
در بافت تاریخی 
شهر لیسبون در 
پرتغال -  با توجه 
به ضوابط، نمای 
قبلی ساختمان 
حفظ و مرمت 
می شود اما کالبد 
کلی آن نوساز 
می گردد. با این 
رویه نمای ظاهری 
بافت حفظ خواهد 
شد.
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فرآیند طراحی در معماری یک بنا زمانی نتیجه مطلوب را در بر دارد که نس��بت میان نشانه های شکلی و 
عملکردی توأمان برقرار گردند. نش��انه ها جهت برقراری با محیط خود فرم بیرونی را بیان می کند تا یکی از 
اجزای شهر، که همانا مبلمان شهری است شوند و در داخل با شکل عملکردی، محیط داخلی خود را با طراحی 
داخلی چیدمان کنند و در نهایت امکان استفاده انسان را فراهم آورند. و پیوند میان معماری و معماری داخلی 

را تا چیدمان نهایی مبلمان برقرار کند و اثر خود را به صورت کامل بگذارد.
می کرده،  یکی از معماران ب��زرگ دنیا که در م��ورد ارائه کاره��ای خود چنین تفک��ری را دنبال 
جان پورتمن اس��ت که تمام اجزای معماری و معماری داخلی را به عنوان یک اثر هنری 
مطرح می کند.برای او تمام اجزای یک بنا شخصیتی هنری را دنبال می کند؛ همچنین که 
یک پله فقط عملکرد ارتباطی ندارد، بلکه در محی��ط، مانند یک تندیس زیبا خود را به 
نمایش می گذارد. تمام عناصر شرکت کننده در طراحی بنا، چه در خارج و چه در داخل، 
مانند یک تابلوی قابل بحث مطرح می گردند تا خاطره های ماندگار را در ذهن بیننده 

فراهم سازند.
)معماری همواره به چیزی کرامت و جاودانگی می بخشد. بنابراین در جایی 

که چیزی برای کرامت بخشیدن نیست، معماری نمی تواند وجود داشته باشد.
ویتگنشتاین(

دکتر عبدالرضا محسنی

معمار  معماری داخلی
Interior designو دکوراسیون

طراحی معماری تا مبلمان
  نسرین مرادی

نگاهی به آثار جان پورتمن

»هنر تعقل در گرو پرداختن به موضوع از زاویه درست است،  در گرو 
چنگ زدن به معدود ایده ها ی عامی که روشنگر کل  هستند و سازماندهی 
تمامی واقعیت های فرعی پیرامون آن ایده ها . هیچکس نمی تواند اندیشمند 
خوبی باشد مگر اینکه با تجربه مستمر اهمیت چنگ زدن به ایده ها ی بزرگ 

و دودستی چسبیدن به آن ها را دریافته باشد.« )ای. ان. وایتهد.( 
تنها هنگامی یک معماری مناسب شکل می پذیرد که معمار آن یک اندیشمند 
واقعی باشد. اندیشیدن به تمام جوانب طراحی بنا از فرم گرفته تا رنگ و بافت 
عناصر و تزئینات و ... روشی اس��ت که معماران موفق برای خلق یک مکان 
مطلوب برای زندگی پیش می گیرند.در یک سیر رفت و برگشتی در طراحی 
درون و برون بنا،  باید به تک تک عناصر و جزییات پرداخته شود،  بسیاری از 
معماران موفق مانند فرانک لوید رایت،  لوکوربوزیه و ... حتی به نوع مبلمان و 

طراحی آن نیز در فضاهای معماری شان اندیشیده اند.
یکی از معمارانی که از این دقت نظر بی نهایت بهره برده است جان پورتمن 
می باشد که آثارش نمونه ها ی تمام عیاری از طراحی معماری و معماری داخلی 
می باشد ،وی در طراحی هایش به تمامی مراحل حتی طراحی مبلمان و چیدمان 

فضاها نیز پرداخته است.
جان پورتمن، معمار و هنرمند معروف آمریکایی در چهارم دسامبر 1924 
در شهر کارولینا متولد شد و بیشتر عمر خود را در آتالنتا سپری کرد. او اولین 
بار هنگامی که بسیار جوان بود، در دوران دبیرستان به معماری عالقه مند شد 
و در سال 1950 مدرک لیسانس معماری اش را از انجمن تکنولوژی دانشگاه 

جورجیا )Georgia( دریافت کرد. 
پورتمن پس از گذراندن دوران کارآموزی اش در شرکت معماری سرشناس 
استیونز و ویلکینسون )Stevens and Wilkinson( به فکر تاسیس شرکتی 
برای خودش افتاد و در س��ال 1953 با ش��ریک کاری اش جان استریت یک 
شرکت تاسیس کرد. او در سال 1956 با اچ .گریفیت ادوارد، پروفسور انجمن 
تکنولوژی جورجیا شریک شد و بعد از 12 سال که ادوارد بازنشسته شد، نام 

شرکت به »پورتمن و شرکا« تغییر پیدا کرد.
طی این س��ال ها خالقیت و روحیه مبتکر او بیش از پیش آش��کار شد. او 
تعهد شخصی اش را نسبت به ارتقا دادن فرهنگ شهری آمریکایی در پروسه 
ساختمان سازی به اثبات رسانده است. می توان اذعان داشت که طراحی های 
پورتمن معماری مدرن جهان را به سوی یک آگاهی جدید از امکانات فضایی 
سوق داد. خلق هنر در یک هارمونی کامل از معماری، طراحی داخلی، مجسمه 

سازی،  نقاشی،  موسیقی و فلسفه بزرگ ترین راه نجات انسان از دیدگاه اوست. 
اصلی ترین   و معروف ترین ایده طراحی پورتمن،  طراحی آتریوم در مقیاس 
بسیار بزرگ است که اولین بار در پروژه هتل هایت ریجنسی آتالنتا طراحی 
و اجرا شد. این آتریوم ها ش��امل یک فضای بزرگ و فراخ داخلی است که 
طبقات حول آن شکل گرفته اند و نور طبیعی از سقف به این فضا وارد می شود. 
اختالف در عقب نشستگی طبقات، بالکن هایی را با دید مناسب به این حیاط 
بزرگ میانی به وجود آورده است. استفاده از گیاهان و فضای سبز،  آب،  نور، 
 مبلمان متناسب،  تندیس و... تنوع فضایی بی نظیری را در این طرح معماری 

داخلی ایجاد کرده است. 
طراحی های پورتمن در حال حاضر جهانی شده است. او شرکت معماری 
خود را از شعبه مرکزی اش در آتالنتا به دیگر نقاط جهان بسط داده و از اروپا 

تا آسیای میانه را طی کرده است. 
سفر به مناطق مختلف دیدگاه او را در طراحی و معماری قوت داده است. 
در پی پروژه ها ی عظیمی که در آتالنتا انجام داد، به کشورهای دیگر از جمله 
برزیل،  سوئد،  دانمارک،  مکزیک و در آسیا ژاپن،  کره،  چین،  هند،  اندونزی و 
سنگاپور و ... سفر کرد و طراحی های بی نظیری را در این مناطق اجرا کرد. هر 
چند ایده ها ی این هنرمند معمار گاهی بسیار جسورانه و نوین هستند،  ولی همه 

آن ها به عملکرد و کارایی پایبند بوده اند.
طرح های او نمونه موفقی از معماری با هدف باال بردن کیفیت فضای زندگی 

است، که بزرگ ترین موهبت یک معماری خوب در خدمت به مردم است.
 تالش او خلق یک نوع معماری است که بیشتر از آن که تنها طراحی یک 
ساختمان باشد، در واقع خلق » فضایی برای بودن « است و نیز سعی در آمیختن 
یک معماری برتر با مالحظات اقتصادی و ایده ه��ای خالق برای برآوردن 
نیازهای جسمی و روحی مردم است. اساس فلسفه طراحی و فاکتورهای 
موثر در محتوا و فرم از دیدگاه او شامل نگرش و دیدگاه طراح، قدرت خالقه 
و روحیه ای مبتکر و پیشرو اس��ت که اجزای اصلی و جدایی ناپذیر پروسه 

طراحی هستند. 
در ادامه با بررسی برخی از طرح های او، بر سیر تحول اندیشه ها ی جان 
پورتمن در طراحی هایش که از کانسپت  خانه خودش  شروع می شود و در 
طرح آتریوم های بزرگ و غول آسا و توسعه مراکز شهری چندکاربردی ادامه 

می یابد، می پردازیم. 
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Entelechy I :طرح
طراحی و اجرا: 1962/1964

Atlanta , Georgia :مکان
مساحت:1,091  مترمربع

واژه Entelechy   که پورتمن ب��رای خانه ها یش انتخاب 
کرده، یک واژه یونانی کالسیک به معنای  حقیقتی است که یا 
وجود دارد و یا در غیر این صورت بالقوه اس��ت. طراحی این 
خانه خیلی از اصولی را که س��ایر کارهای پورتمن را راهبری 
می کنند نش��ان می دهد. این خانه هم ساده است و هم پیچیده. 
هندس��ه دایره و مربع بر آن حکم فرما س��ت و یک حس قوی 
از نظ��م و آرایش در طراح��ی را منعکس می کند. یک ش��بکه 
بیست و چهار تایی به ش��کل دایره از ستون های متالشی شده، 
سازه خانه را در دو طبقه ش��کل می دهند و نورگیری از سقف 
را ممکن می س��ازند. این س��تون ها به جاگیری پله ها ی مدور، 
تندیس های هنری، صندوق خانه،  شکل گیری ارتباطات عمودی 

و افقی و سیرکوالسیون فضاها کمک کرده است.
ادغام کردن محیط داخلی با گیاه��ان و آب و نور طبیعی در 
مقیاس گسترده فضای معمارانه ای  را به وجود آورده است. یک 
استخر کم عمق، نشیمن اصلی را از دیگر قسمت ها جدا کرده  
و یک جزیره مدور در قسمت ناهارخوری خلق کرده است .و 
همچنین یک اس��تخر جداگانه در محوطه بیرونی مخصوص 
شنا وجود دارد. آن چه در این پروژه به طور خاص جلب توجه 
می کند، طراحی مبلمان قسمت های مختلف خانه توسط خود 
معمار است. او از قدرت خالقه خویش در طراحی این مبلمان ها 
استفاده کرده و میز و صندلی های مدرنی برای فضاهای نشیمن، 

 نهارخوری، تراس و ... طراحی کرده است.

 Entelechy II :طرح
طراحی و اجرا: 1985/1987

Sea Iland, Georgia :مکان
مساحت:1,170  مترمربع

دومین خانه،  خانه س��احلی پورتمن اس��ت که بینشی وسیع 
و گس��ترده از معماری او را بیان می کند. این خان��ه که در کنار 
اقیانوس اطلس ق��رار گرفته، یک خانه-م��وزه و مکانی برای 
لذت بردن خانواده اش از این کلکس��یون پهناور هنری است. 
این خانه بر اس��اس عملکرد ها و نیاز های محیطی شکل گرفته 

اس��ت و منظره دریا و  جزی��ره  در نتیجه فرمی اث��ر بازنمایی 
می ش��ود. به طوری که این بنا به طور کامل ب��ا طبیعت عجین 
شده و با برگ های درخت های مو که مکان را احاطه کرده اند ، 
پوشیده شده است. کانس��پت اصلی خانه هم ساده و هم بسیار 
پیچیده است. ستون های متالشی که فرم آن ها سمبل چترهای 
کالسیک س��احلی اس��ت و بار 
سقف نورگیر را تحمل می کنند، 
س��ازه ویال را تش��کیل می دهد 
و زیر این س��قف چهار نشیمن 
به هم پیوس��ته وج��ود دارد. از 
دیگر فضاه��ای داخلی می توان 
اش��اره کرد به یک ناهارخوری 
شیشه ای  اس��توانه ای  که تصویر 
آن در اس��تخر مرک��زی محیط 
داخلی منعکس می شود، اتاق های 
خواب و بهارخواب و ایوان که در 
امتداد افقی و عمودی گس��ترده 

شده اند و به اقیانوس دید دارند.
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Hyatt regency Atlanta :طرح
 : ی ز س��ا ز با / ا جر ا / حی ا طر

1965/1967/1982
Atlanta, Georgia :مکان

مساحت: 78,000   مترمربع

معم��اری این هت��ل ب��رای اولین بار 
سیستم آتریم مرکزی را ارائه می دهد. این 
هتل 800 اتاق دارد و با وجود نور طبیعی، 
 آب نماها،  تندیس ه��ا و درختان همانند 
یک میدان بزرگ شهری به نظر می رسد 
که ش��امل کافی ش��اپ ها، فروشگاه ها، 
رستوران های متعدد، فضاهای نشیمن و 

انتظار و ... برای مهمانان است.
ی��ک آتری��وم 22 طبق��ه، طبق��ات 
آن را احاط��ه کرده اس��ت و به وس��یله 
تراس هایی که به فضای میانی دید دارند 
و آسانس��ورهای شفاف مس��افران را در 
طبقات جابه جا می کنند، نقش تندیس های 

زیبایی را ایفا می کنند.

از آن ها 802 اتاق و هتل دیگر 360 اتاق دارد. این ساختمان ها به 
وسیله یک منظره زیبا و پیاده روهایی در چند سطح به هم مرتبط 
شده اند و معماری این مرکز هم عملکردی و هم خاطره انگیز است 
که یک محیط عمومی باشکوه و مجلل به وجود آورده است. هتل 
هایت ریجنس��ی ش��امل 802 اتاق  و یک آتریوم مرکزی بزرگ 
17 طبقه اس��ت . پورتمن در فضای بیرونی این هتل یک تندیس 
گل نیلوفر طراحی کرده و در داخل بنا نیز این ایده را حفظ کرده 
است. به طوری که در طراحی سقف های کاذب و نورپردازی ها 
و نیز در تابلوها این فرم را مشاهده می کنیم و یک هارمونی کامل 
در کل بنا احساس می شود.  در طبقه آخر این هتل یک رستوران 
چرخان طراحی شده است که این فضا شامل مبلمان های ثابت و 
قابل جابه جاست. پورتمن در طراحی داخلی این هتل تصویری 
تمام عیار ارائ��ه می دهد، به طوری که حتی ب��ه طراحی تک تک 
تابلو ها نیز فکر کرده است. این تابلوها ابتدا در مقیاس 1/8 طراحی 
و ساخته شده است و پس از تایید در مقیاس واقعی در محل مورد 

نظر نصب شده اند. 

 Marina square :طرح
طراحی/ اجرا: 1984/1987

مکان: سنگاپور
مساحت:371,750   مترمربع

مرکز تج��اری امبارکادرو س��نتر در یک منطق��ه مهم تجاری 
ساخته شده و شامل پنج برج تجاری و دو برج هتل است، که یکی 

این هتل یکی از سه هتل ساخته شده در میدان تاریخی مارینا در 
سنگاپور است. در طبقات زیرین این هتل ها، پیاده روهای پردرخت 
بزرگی ساخته شده است که به البی هتل ها راه دارند تا بازدیدکنندگان 
اوقات استراحت خود را در البی این هتل ها سپری کنند. در داخل 
البی این هتل نیز سیستم طراحی آتریوم مشاهده می کنیم. .این البی 
شامل رستوران ها، کافی ش��اپ ها، فضاهای نشیمن برای مهمانان، 
آسانسورهای ش��فاف و تزیینات متعددی است. فضای این آتریوم 
چنان با فرهن��گ منطقه در آمیخته که با وج��ود یک معماری کامال 
مدرن سنت ها نیز دیده می شود. رنگ های شاد و تزیینات محلی مانند 

لوستر ها و آویزها، المان های آب و آتش و مهماندارهایی با لباس های 
محلی از عناصر این طراحی داخلی هستند که با سنت های منطقه در 
ارتباط است. پویایی فضای داخلی این هتل و فضای میانی اوج گرفته 
آن، با آسانسورهای شیشه ای در حال حرکت و نورپردازی بی نظیرش  

تشدید می شود.

Embarcadero center :طرح
طراحی/ اجرا: 1971-1989/ 1968-1985
San Francisco , California :مکان

مساحت: 397,493  مترمربع
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کمبود فضا
دشواری شهرهای بزرگ

امروزه پیدا کردن فضای کافی در ش��هرهای بزرگ تبدیل 
به یک معضل بزرگ شده اس��ت و مردم در آپارتمان های 
کوچکی زندگی می کنند، که خیلی گران هم هستند. حل این 
مشکل به دست معماران افتاده است و هنر و علم آن هاست 
که می تواند به س��اکنان این خانه های کوچک کم��ک کند تا بهترین 

استفاده را از محیط زندگی خود ببرند.

کلبه های متحرک در کوه ها
معمار: اُلِسن، ساندبرگ، کاندینگ، آلن

مکان: آمریکا، واشنگتن، مازاما
مساحت: 440 فوت مربع برای هر کلبه )200 فوت مربع 

فضای داخلی،240 فوت مربع عرصه خارجی(

 کلبه های متحرک در پاسخ به نیاز مالکان به فضایی برای 
پذیرایی از دوستان و اقوام، در خارج از اردوگاه خود ساخته 
ش��ده  اس��ت، در حالی که دارای فن آوری ابتدایی هستند و 
طراحی ش��ان کمتر تاثیر گذار اس��ت. این کلبه ها  با مالیمت 
روی این قطعه از زمین – مس��یلی چمن��زار در دره ای میان 
کوه های بلند – ق��رار می گیرند. مالک ای��ن زمین، با هدف 
احیای ای��ن چمنزار این زمین را برای اختصاص به  وس��یله 
نقلیه تفریحی) که می ش��ود در آن خوابید و خوراک پخت( 
به طور رس��می  خرید.  اتومبیل ها،  س��ازه ها)کلبه ها( را به 
باالی چمنزار می برند تا منظره ای  گشوده به سوی طبیعت و 

دورنمایی از کوه های اطراف فراهم آید.
سازه هرکلبه ساده  اس��ت . در اصل جعبه ای  دارای روکشی 
پوالدین است که روی تختگاهی پوالدی و چوبی قرار می گیرد. 
زندگی نه تنها در 200 فوِت مربع  داخل این جعبه اتفاق می افتد، 
بلکه در 240 فوت مربع فضای عرصه خارجی که کلبه را احاطه 
کرده نیز زندگی جاری است. مکمل های داخلی – چوب پنبه 
و تخته چن��د الیه- س��اده، ارزان و تا حد امکان خام هس��تند. 
مکمل های بیرونی نیز پردوام، بدون مواد نگه دارنده، فوالدی 
یا تخته چندالیه هس��تند. کلبه ها  گله وار دسته بندی می شوند: 
مادامی که هریک به سوی منظره ای  کوهستانی)و دور از سایر 
سازه ها( قرار می گیرند، مجاورتش��ان، آنها را با یکدیگر یکی 

می کند. 

اثاثیه به مثابه معماری
 آپارتمان کوچک در شهر الهه

مکان: الهه
مساحت:322 فوت مربع

وایسته  معمار: کُّ

برخالف مق��دار فضایی اندکی ک��ه اثاثیه اش��غال می کند، 
تزیینات و آراستگی ظاهری موجب می شود که اثاثیه و معماری 
داخلی کارایی دو چندان داش��ته باش��ند.این آپارتمان، اتاقی 
برای خوابیدن و صبحانه خوردن است که در طبقه سوم و زیر 
شیروانی  یک منزل شخصی در هلند واقع شده  است . مستاجر 

و مالک در همان ساختمان زندگی می کنند.
فضای محدودی در حدود 30 متر مربع با این امکانات تجهیز 
شده  است : محلی برای خواب دو نفر، جایی برای صرف شام با 
ظرفیت حداکثر چهار نفر، یک آشپزخانه، توالت، حمام با دوش 
و مکانی برای ذخیره وس��ایل مختلف. هدف از چنین طرحی 
ایجاد محیطی برای زندگی بود که برخ��الف فضای اندکش، 
جادار باش��د و همه تسهیالت متعلق به زیس��تگاه های مجلل 
معاصر را فراهم کند. افزون بر این، آپارتمان قرار بود که هویتی 
مشخص و قوی به منظور ایجاد حسی از یگانگی و بی همتایی 

برای مشتریانش داشته باشد.

  ترجمه: مهران صالحمعماری و فضا
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کلبه ساحلی
مکان: ناشناخته

مساحت: 388 فوت مربع
معمار: استودیوماما

اس��تودیوماما که مرکزش در لندن است، این کلبه کوچک 
اما دل انگیز س��احلی را به مثابه »خان��ه ای  دنج دور از وطن« 
طراحی کرده  است . این کلبه نقلی 388 فوت مربعی ساحلی، 
برای جلوگیری از غرق شدن روی پایه های چوبی گالوانیزه 
شده بنا شده  است ، اما نگران نباشید، شما از طریق چشم انداز 
ساحلی کلبه، سهم خود را از آب به دست می آورید. این خانه 
ساحلی هم از بیرون و هم از درون شکل و شمایلی روستایی 
و بی تکل��ف دارد. نمای آن از س��روها و کاج های س��احلی 
پوشانده شده  است .این طرح نقلی ش��گفت انگیز، تجهیز آن 
را ساده می کند: اقامتگاه های خواب در طبقه باال، آشپزخانه، 
حمام و تختخواب س��فری کودکان نیز در طبق��ه پایین همه 
چیزهای اساسی را برای تعطیالت معرکه خانوادگی در کنار 

س��احل فراهم می ش��ود. 

 فضای اندک، انباری بزرگ
مکان: نیویورک )محل اقامت لوکا آندریسانی(

مساحت:400 فوت مربع

به طور کل، انباری در شهر نیویورک یک چیز اضافی است، اما برای 
لوکا آندریسانی ، داشتن انباری یادآور داشتن آزادی بیشتر است. این 
مهندس معماری که در ایتالیا به دنیا آمده  است،  می گوید: » من آزادی و 
قدرت این که بتوانم برخی خرت و پرت ها را از خودم دور و در جایی 
پنهان کنم ، دوست دارم«.شاید این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا 

می کند که آپارتمان 
ش��ما 400 ف��وت 
مربع بیش��تر نیست. 
آپارتمان او چندین 
درس و نکت��ه برای 
ابتکار عمل در استفاده 
بهینه از فضاها را ارائه 
می کند. آندریسانی 
از مزایای دیوارهای 
آجری برهنه و سقف 
بلند 11 فوتی بهره مند 
بود. ام��ا در ابتدا باید 

کمی آن جا را تمیز می کرد. بستر اتاق زیر شیروانی تعویض ، آبراه 
آش��پزخانه و حمام تعمیر و پارکت های صنوبری کف آپارتمان 
دوباره پرداخت ش��د. افزون بر این، صفحه گچی ای که نشیمن 
را از بخش خ��واب جدا می کرد، با یک دی��وار دو طرفه انباری- 
ترکیبی ش��یک و روغن جالی س��فید خورده از درهای تاشو و 
معمول��ی- عوض 
شد. حاال در بخش 
مرک��زی آپارتمان، 
هوش��مندانه ی��ک 
تلویزی��ون فلت که 
می چرخد در میان دو 
سری از درها پنهان 
شده  اس��ت ؛ یکی از 
درها رو به حمام و از 
سمت دیگر، در دوم 
رو به اتاق نشیمن باز 

می شود.

ملهم از اُریگامی
) هنر ژاپنی ساختن گل و حیوانات کاغذی(

مکان: بارسلونا
مساحت: 529 فوت مربع

این آپارتمان که نه کمت��ر از 500 فوت مربع بلکه مقداری 
هم بیش از آن اس��ت، س��وراخ س��نبه های زیادی دارد. این 
آپارتمان از هنر ژاپنی اریگامی الهام گرفته شده اس��ت ؛ یک 
دیوار تمام کارکرده��ای آپارتمان را از هم جدا می کند. پیش 
از آن که طراح این دیوار را ایجاد کند ، آپارتمان پوس��ته ای 
 از دیوارهای بتونی داش��ته  اس��ت . در عین ح��ال، معماری 
داخلی هنوز برخی از عناصر روستایی و ساده خود را حفظ 
کرده است . ظاهر شکاف این دیوار از در ورودی و در سراسر 
آپارتمان مشهود اس��ت که احساسی از حرکت و پنهان شدن 
فضاها را به دلیل ش��کل اُریب خود القا می کند. طراحی این 
آپارتمان با تمام عناص��رش فضای کوچکی را ایجاد می کند، 

اما بزرگ تر از آن چه که هس��ت ، نمود می یابد.

معماری و فضا
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  ارتباط طراحی با فرهنگ و هنر

  گفت وگو با خسرو خورشیدی

  زیبایی را فراموش کرده  ایم

  خطاهای عمومی در طراحی داخلی

DeSiGnطراحی
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ارتباط طراحی با فرهنگ و هنر
طراح��ی صنعت��ی به عن��وان یک��ی از 
کاربردی ترین و ملموس ترین رش��ته های 
 هنری، نقش انکار ناپذیری در شکل دهی به 
محصوالت مورد استفاده در زندگی روزمره 
انسان ها را دارد. این رشته را می توان حاصل 
فرآیند توسعه کیفیت زندگی به تبع توسعه 
کمی وجوه مختلف زندگی دانست. به بیان 
دیگر از دیدگاه »اتوره سوتس��اس«-طراح 
نظریه پرداز- طراح��ی کردن به معنای فرم 
دادن به یک محصول ک��م و بیش بی روح 
برای یک صنعت متمدن نیس��ت. طراحی 
کردن ب��رای من راهی ب��رای بیان و مطرح 
کردن زندگی، روابط اجتماعی، سیاس��ت، 

غذا، عشق و حتی خود طراحی است. 
بررس��ی طراحی از هر وجهی بدون در 
نظر گرفتن هنر آن دوره امکان ناپذیر است. 
هنر )Art( و طراحی )Design( به عنوان 
دو مقوله تفکیک ناپذیر همیش��ه در طول 
تاریخ تاثیرات متقابلی بر هم داشته اند. از 
نمونه های  بارز این تقابل می توان به صندلی 
»قرمز، آبی« اش��اره کرد که توسط یکی از 
طراحان جنبش »دی استیل« »گریت توماس 
ریتولد« طراحی شده است که شباهت بسیار 
زیادی به تابلو های  »پیت موندریان« دیگر 

هنرمند این جنبش دارد.
 آن چه در ادامه می آید، دیدگاه و نگرش 
طراحان و صاحب نظران سبک های  مختلف 
طراحی درباره اهمی��ت، جایگاه و ارزش 

طراحی در هنر و فرهنگ جوامع است. 

صندلی »قرمز، آبی« ساخته ریتولد به عنوان 
نمونه ای شاخص از فعالیت های همسوی 
طراحان در کنار هنرمندان  است. طراح این 
اثر، آن را با به کارگیری س��ه رنگ اصلی به 
همراه رنگ مشکی با رعایت وسعت سطوح 
متناس��ب و متعادل بر پایه مبان��ی تئوری و 
آکادمیک هنر دوره مدرن خلق کرده و ارزش 
هنری این صندلی را درحد یک ش��اهکار 

ماندگار هنری افزایش داده است.

طرح های »استفان ِوورکا« برای معماری، 
مبلمان و معم��اری داخلی بیش��تر از آن که 
بخواهد راه حلی ارائ��ه کند، عملکردگرایی 
را به چالش می کش��اند. صندلی های  کج و 
نصف ش��ده او به هیچ عنوان قابل اس��تفاده 
نیس��تند و کامال مشخص اس��ت که وورکا 
هم به دنبال عملکرد نب��وده، بلکه در پی بیان 
دیدگاه های خود در مورد طراحی و هنر بوده 
است و از فعالیت های هنرمندان کانسپچوال 

)Conceptual Art( تاثیر گرفته است. 

استفان وورکا در این طرح نه تنها طرح 
جدیدی ارائه نمی کند، بلکه یک صندلی را 
طوری دگرگون  می کند که قابل اس��تفاده 
نیست. او با این کار، تفکرات طراحی دوره 

خود را به چالش می کشاند.
 طرح های متفاوت، پیچیده و مجسمه وار 
اتوره سوتساس و محصوالت کنایه دار و شوخ 
طبعانه فیلیپ استارک نه تنها نشان از ارتباط  
تنگاتنگ هنر و طراحی دارد، بلکه نشان دهنده 

از میان برداشته شدن مرز هنرها ست.

آب میوه گیری شرکت »آلسی« که توسط 
فیلیپ اس��تارک طراح فرانسوی طراحی 

شده، با شمایل فضایی و متفاوت بیشتر از 
آن که از جنبه کاربردی اهمیت داشته باشد، 
از نظر شکل ظاهری و زیبایی مورد توجه 
است. عالوه بر این استارک با این طرح به 
روش جدیدی در طراحی خالقه که مبتنی بر 
بازنگری در چگونگی استفاده از محصوالت 

است، تاکید می کند.
 دس��تمایه قرار گرفتن صندلی و وسایل 
صنعتی ب��ه عن��وان م��واد و اب��زار هنری 
توس��ط هنرمن��دان در چیدمان هایش��ان ( 
Installation ) از تاثی��رات طراح��ی 
صنعتی بر هنر اس��ت. تبادل دو جانبه هنر 
و طراحی را در آثار هنرمندانی که به شیوه 
حاض��ر، آم��اده کار می کنند نی��ز می توان 
مشاهده کرد. مجسمه هایی که از مواد دور 
ریختنی و وسایل صنعتی توسط » آرمان پیر 

فرناندز « ساخته شده از این گونه است. 
در دوره فعالی��ت مدرس��ه »باهاوس« 
شخصیت های برجسته مدرنیسم در طراحی 
گرد هم آمدند. در این مدرسه، ایده شکستن 
مرزها بین زمینه های  مختلف هنری طراحی، 
صنایع دس��تی و معماری تبلیغ و اجرا شد. 
این مسئله  زمینه ساز ساخته شدن اشیا، پدید 
آمدن آثار نقاشی و بنا شدن ساختمان هایی 
شد که به عنوان یک اثر هنری مطلق و کامل 
شناخته شدند. بس��یاری از آثار مبلمان که 
در این مکتب شکل گرفته اند هم اکنون به 
عنوان نمونه های  کالسیک جنبش مدرن به 

شمار می آیند.

 میس وندروه��ه در طراحی صندلی 
»بارس��لونا« با ساختار شکنی و دگرگون 
کردن کلی��ت یک صندل��ی نگرش های 
جدی��دی را در طراحی مبلم��ان ایجاد 
می کن��د و آن را ب��ه عنوان نمون��ه بارز 

طراحی متفاوت معرفی می کند.
از آنج��ا ک��ه پیدایش طراح��ی صنعتی 
مصادف بود با ظهور مدرنیسم، طراحی زیر 
سیطره تفکرات مدرنیس��تی به وجود آمد. 
به طوری که در این دوران عملکردگرایی 
یک اصل انکار ناپذیر در طراحی محسوب 
می شد. ولی با ظهور پس��ت مدرنیسم و به 

  مهدی اشرفی ورزیده*
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چالش کشیده شدن اندیشه های  مدرنیستی، 
س��بک های مختلفی در طراحی پدید آمد 
که کارکرد در طراحی را زیر س��وال برد و 
طرح هایی با نگرش های زیبایی شناسانه، 
فلسفی، خالقانه، شاعرانه و احساسی ارائه 
کرد. بیان احس��اس طراح، نگرش جدید 
به محصوالت، توجه به ارتباط احساس��ی 
– عاطفی انس��ان و اش��یا از مس��ائل مورد 
توجه این س��بک ها بودند. تالش طراحان 
گروه »الکیمیا« برای تبدیل اش��یای پیش پا 
افتاده و عادی مورد استفاده روزانه و ارزان 
قیمت به اش��یای طالیی طراحی با استفاده 
از رنگ های چش��مگیر و تزیینات اضافی 
و کوش��ش آن ها برای ارائ��ه طراحی های 
 شاعرانه، کنایه دار و طنزآلود از نمونه های 

 تفکرات پسامدرن است.
ایدئولوژی بس��یار باز گروه ممفیس نیز 
گویای این مسئله است. این گروه عالقه مند 
به شکستن قالب ها، گس��ترش زمینه های 
 فعالیت، تعمیق آگاهی، مباحثه در حالت ها 
و به وجود آوردن فرصت های جدید است. 
تمرک��ز فعالیت های گ��روه ممفیس برای 
ایجاد رابطه احساس��ی بی��ن محصوالت 
و انسان اس��توار ش��ده بود. در عین عالقه 
طراحان این س��بک به صنع��ت، تبلیغات 
و جنبه ه��ای  کارکردی زندگ��ی روزمره، 
اولویت با جنبه های  ارتباطی شی ء و انسان 
بود تا ویژگی های آن. ممفیس جنبشی بود 
که باور داش��ت هنرهای تزیینی مس��تلزم 
خلق اشیایی هستند که قصد دارند مفهومی 
را خلق کنند و فرم هایش��ان پر اهمیت تر از 

کارکردشان است.

شی ء بدبخت! عنوانی است که استفانو 
جیووانون��ي ب��رای برس توالت ش��وی 
انتخاب کرده اس��ت. این محصول که به 
سفارش شرکت آلسی طراحی شده نمونه 
بارز یک طرح پست مدرن است که با یک 
نگاه نوین و طنزآلود خلق ش��ده اس��ت. 
شکل ظاهری این محصول شبیه گلدانی 

است که گیاه آن در حال جوانه زدن است. 
تضاد بین فرم و کارکرد و محیطی که در 
آنجا استفاده می شود، نشان از  اهمیت فرم 

و زیبایی در مقابل عملکرد است.
در سبک »ورک بوند« دو اصل مهم وجود 
داشت: اول آن که فعالیت های هنری، فنی و 
تکنیکی، فعالیت های انحصاری و مجزا از هم 
نیستند، بلکه قابل ترکیب و تلفیق هستند. در 
همین راستا آنها بر زیبایی صنعتی تاکید داشتند. 
دوم آن که معماری و طراحی صنعتی به نوعی 
شیوه های  بیانی برای فرهنگ های ملی و تجّلی 
آنها هستند و به مرور زمان می توانند مبناهایی 
را به عنوان استانداردهای فرهنگی قابل قبول 
تهیه کنند. این اصل بیانگر نقش طراحی در 

فرهنگ ها ست.
ماکس بیل یکی از طراحان آکادمی »اولم« 
آلمان معتقد بود که طراحی نقش اجتماعی 
خطیری در جامعه بازی می کند. از ویژگی های 
 )Bel Design(مه��م طراح��ی ایتالیای��ی
ش��خصیت فردی و هویت در آثار طراحان 
بود. بدین ترتیب که اشیا تقریبا به سمبل تبدیل 
می ش��دند. از دیگر ویژگی های این س��بک 
درک قطعی این نکته بود که طراحی جزئی از 
فرهنگ جامعه است؛ و این از شاخص های 
 طراحی ایتالیایی گروه ممفیس اس��ت. یک 
عضو ممفیس طراحی را خلق می کند. او فقط 
یک محصول را که باید دارای مش��خصاتی 
چون ثب��ات، دوام و اطمینان باش��د تعریف 
نمی کند. او فکر می کند، به تصویر می کشد 
و آن طراحی را به عنوان یک دسته نشانه های 
 پر معنی با ظرفیت فرهنگی معین به روشنی 
مطرح می کند. رابطه برق��رار کردن از طریق 
طراحی به معنای در نظ��ر گرفتن طراحی به 
عنوان یک نتیجه معنا شناسانه و نگریستن و 
پرداختن به یک موضوع بر اساس اطالعات، 
ایجاد یک نمونه استعاری و طراحی کردن آن 
به عنوان یک شخصیت و وجود فعال است. نه 

چیزی اساسا تیره و بنجل برای عملکردها.

 کتابخانه »کارلتون« یکی از طرح های 
ممتاز گروه ممفیس است. در این طرح از 
نگاه س��طحی و مصرفی به یک محصول 
کاربردی صرف نظر شده و آن را به عنوان 

یک شیء ارزش��مند ارائه می دهد. قفسه 
کتاب را به شکل یک توتم معرفی می کند 
و آن را مانند یک موجود فرامادی مطرح 
می کند. اتوره سوتساس با قرار دادن یک 
پایه سنگی برای قفسه های  کتاب ارزش 
آن را تا حد یک مجسمه –اثر هنری قابل 
تقدس و پرس��تش– باال می برد. ش��اید 
طراح ایتالیای��ی با ای��ن کار می خواهد 

ارزش معنوی کتاب را یاد آوری کند. 
 تأثیر طراحان صنعتی بر فرهنگ تا جایی 
پیش رفته اس��ت ک��ه کریم رش��ید-طراح 
آمریکایی مصری االصل– از طراحی صنعتی 
به عنوان »مهندس��ی فرهنگ« ی��اد می کند. 
جایگاه طراحی در فرهنگ ت��ا جایی ارتقا 
یافته که امروزه بسیاری از اشیای صنعتی  به 
موزه های  هنری معروف دنیا منتقل شده اند. از 
این موارد می توان به چرخ خیاطی »لوتوس« 
از »انت ریچ و داور چرا« اش��اره کرد که در 
حال حاضر در مجموعه ثابت موزه هنر مدرن 

نیویورک نگه داری می شود.

ارائه شطرنجی به این ش��کل نشان از 
عالقه طراح به دگرگون ک��ردن قالب ها 
دارد. کریم رش��ید با ارائه دو رنگ ش��اد 
به جای سیاه و س��فید و جایگزین کردن 
خانه ه��ای  دای��ره ای بدون م��رز به جای 
خانه های  مربعی، خواهان از میان برداشتن 
قطعیت و تمامیت از این بازی است. شاید 
طراح می خواهد ش��طرنج را منحصرا به 
عنوان یک ب��ازی مطرح کن��د. او حتی با 
ش��فاف کردن صفحه و مهره ها و انتخاب 
ماده ژل��ه ای مانند می خواهد احس��اس 
خوشایند لمس��ی و بصری را هم زمان در 
طول بازی به شطرنج باز منتقل کند و با این 

کار لذت بردن از بازی را افزایش دهد.
با توج��ه به ش��ناخت اهمی��ت و نقش 
طراح��ی در جوامع و آگاه��ی از ارزش و 
جایگاه آن در فرهنگ ه��ای مختلف، لزوم  
ارج نهادن ب��ه ارزش و جایگاه طراحی در 
جامعه امروز ما بیشتر احساس می شود. به 
طور کلی می توان نتیجه گرفت که طراحی 
می تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند، نقش 
خطیری در ارتقای س��طح فرهنگ جامعه 

داشته باشد.  
* کارشناس طراحی صنعتی 
از دانشگاه هنر
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پدر طراحی صحنه مدرن ایران

آقای خورشیدی چرا برای تحصیل، 
آکادمی هنرهای زیب��ای رم را انتخاب 
کردی��د و چ��ه فعالیت های��ی در زمان 

حضورتان در ایتالی��ا انج��ام دادی��د؟
آکادم��ی هنره��ای زیب��ای رم از نظر 
تاریخ هنر و اساتیدی که در آنجا تدریس 
می کنند، در رشته هایی مثل طراحی صحنه 
و مبلمان یک��ی از بهتری��ن آکادمی های 
اروپاس��ت. البته ناگفته نمان��د که صرفا 
دانشکده خوب منجر به پیشرفت یک فرد 
نمی شود، بلکه کنجکاوی، سعی و تالش 

درکن��ار تحصی��ل 
می توان��د یک فرد 
را پرب��ار کند. من 
این نکته را همواره 
نم  نش��جویا ب��ه دا
توصی��ه می کن��م. 
درمدت زمانی که 
در ایتالی��ا بودم، به 

طور پیوسته در اپراهای رم، تئاترهای رم 
و شهر س��ینمایی »چینه چیتا« که قبال در 
شهر تورینو بود و پس از آن به رم منتقل 
ش��د، به کار مش��غول بودم و با استادان 
صاحب نام��ی در زمین��ه طراحی صحنه 
همکاری کردم. همچنین به مجسمه سازی 
هم عالقه داشتم و نمایشگاه های متعددی 

را در ای��ن زمین��ه برپ��ا ک��رده ام. 
چه چیزی باعث ش��د ت��ا دوباره به 

ایران بازگش��تید؟
در س��ال 1347 به ایران برگشتم تا با 
توجه به پیشینه ای که داشتم، در دانشکده 
هنره��ای دراماتیک مش��غول به تدریس 
ش��وم. البته با س��ابقه ای که در زمینه اپرا 
داش��تم، مصمم بودم به تاالر وحدت که 
در آن دوران ب��ه تاالر رودک��ی معروف 
بود، بروم. در تاالر رودکی یک طراح به 
نام »تئو الو« مش��غول به کار بود که فرد 
کاردانی هم بود، ولی ب��ه نظر من هنرمند 

مدرن��ی نب��ود.

گویا مدرنیته در آثار شما از جایگاه 
و ارزش باالیی برخوردار بوده است؟

من هنوز هم به م مدرنیته روز بس��یار 
عالقه مندم. برای این که یک هنرمند باید 
به شرایط روز و به خصوص نسل جوان 
بس��یار توجه کند. بنده در ح��ال حاضر 
بر این عقیده هستم که نس��ل جوان ما با 
امکانات خودشان به جهش بزرگی دست 
پیدا کرده اند و در عرصه هایی مثل نقاشی 
یا هنرهای دیگر هیچ کمبودی نس��بت به 
هنرمندان خارجی ندارند. این مس��ئله به 

دلیل وس��ایل ارتباط جمعی و ارتباطات 
است که باعث شده جوان های ما به روز 
باشند و این تکنولوژی در دوران ما نبود.

در آن زم��ان موفق ش��دید در تاالر 
وحدت مش��غول به کار ش��وید؟

م��ن در آن زمان نتوانس��تم ب��ه تاالر 
وحدت بروم. بحث هایی با آقای »تئو الو« 
کردیم که مورد توجه م��ن قرار نگرفت. 
بنده برای ایشان احترام زیادی قائل بودم، 
ایش��ان خیلی ج��دی پایه گ��ذار اصولی 
و منطق��ی دکور اپ��را بودن��د، کارهایش 
بس��یار منظم ب��ود و در زمینه س��اخت و 
ساز ش��اگردان بس��یار خوبی داشت که 
همگی فارغ التحصیالن دانشکده هنرهای 
زیبا بودن��د، ولی ما نتوانس��تیم با هم کار 
کنیم. من حتی به آقای« تئو الو« پیشنهاد 
دس��تیاری هم دادم که احت��رام خودم را 
نش��ان داده باش��م، چون در ش��ان خود 
نمی دیدم با توجه به این که تازه به ایران 
آمده ب��ودم خلل��ی در کار و فعالیت های 

ایشان ایجاد کنم و خدای ناکرده حرمتی 
شکسته شود، ولی متاس��فانه توافقی بین 

ما صورت نگرفت.
بنابراین شما به تدریس در دانشکده 

هنره��ای دراماتی��ک پرداختی��د؟
بله، ایشان هم در دانش��کده هنرهای 
دراماتی��ک درس می داد و ب��ه دلیل این 
که آلمان��ی زب��ان بود، ب��ا مترجم س��ر 
کالس ها حاضر می ش��د و به همین دلیل 
نمی توانس��ت ارتباط خوبی با هنرجویان 
برقرار کند و بنده را به جای ایش��ان ابقا 
کردند.به ی��اد دارم که 
در آن زم��ان ب��ه م��ن 
پیشنهاد دکور فولک را 
دادند، ولی من به دلیل 
این که کارهای بهتری 
می توانستم انجام دهم، 

قبول نکردم.
ن  دورا آن  در 
تمایل��ی به طراح��ی صحنه در س��ینما 

نداشتید؟
هی��چ گاه به س��ینمای آن دوران جلب 
نش��دم. به این دلیل که دکور در سینمای 
آن روز معنای��ی نداش��ت، کارگردان ها 
اغلب دک��ور را نمی ش��ناختند و دکور را 
معموال فیلم بردار می چید. به همین دلیل 
کار با فیلم بردارهای قدیمی مشکل است. 
آنها دخال��ت عجیب��ی در طراحی صحنه 
می کنن��د. به هرحال ش��روع ب��ه فعالیت 
در دانش��کده هنره��ای دراماتیک کردم،  
دانش��جویان از صب��ح تا عص��ر در آتلیه 
کار می کردن��د و فارغ التحصیالن خوبی 

هم داش��تیم.
در همان دوره بود که رشته طراحی 
صحنه را در دانشکده هنرهای دراماتیک 

راه  ان��دازی کردی��د؟
آقای دکت��ر فروغ که خدا رحمتش��ان 
کند، در آن زمان رئیس دانش��گاه بودند. 
ایش��ان به من گفتند که هم��ان برنامه ها 

گفت وگو با خسرو خورشیدی

  علیرضا تهرانی

خسرو خورشیدی در سال 1311 در ش��هر همدان متولد شد و 
پس از پایان تحصیالت متوسطه برای تحصیل در رشته معمای 
به ایتالیا سفر کرد. به گفته او این رشته کمی دور از ذهنش بود 
و تصمیم گرفت در رشته  طراحی صحنه در تئاتر و سینما که در 

ایتالیا منحصر به فرد است به تحصیل بپردازد.
خورشیدی پس از فعالیت های چشم گیرش در تئاتر و اپرای مدرن ایتالیا 
به تهران برگشت و رشته طراحی صحنه را در دانشکده هنرهای دراماتیک 

تهران پایه گذاری کرد.

هنرمندان و دانش��جویان به دلیل فعالیت های بس��یار در دانشگاه و 
طراحی صحنه ایران، از او به عنوان پدر طراحی صحنه مدرن ایران 
نام می برند که به درس��تی سزاوار اوس��ت. از طراحی صحنه های 
ای��ن هنرمن��د می ت��وان ب��ه س��ریال  »س��ربه داران« و نمایش هایی 
چ��ون »بینوایان«، »رند خلوت نش��ین« و »نیمه ش��ب اس��ت دیگر 
دکترش��وایتزر« اش��اره ک��رد. با او ب��ه گفت وگ��و نشس��تیم تا از 
فعالیت هایش در گذش��ته و وضعیت طراحی صحنه در ایران  برای 

ما بگوید.

هیچ گاه به سینمای آن دوران جلب نشدم. به این دلیل که دکور در سینمای 
آن روز معنایی نداشت، کارگردان ها اغلب دکور را نمی شناختند و دکور را 

معموال فیلم بردار می چید. به همین دلیل کار با فیلم بردارهای فدیمی مشکل 
است، آن ها دخالت عجیبی در طراحی صحنه می کنند.
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و درس هایی را ک��ه در آکادمی هنرهای 
زیبای رم تدریس می شد، اینجا پیاده کنم. 
البته از حضور اس��تادان دیگری هم مثل 
خانم مانی قلم و خان ملک جهان خزاعی 
که سابقه خوبی در تدریس وکار داشتند 
استفاده کردیم و برخی آقایان هنرمند هم 
به جمع مدرس��ان اضافه شدند که در کل 

دانش��کده خیلی خوبی بود.
چه مش��کل و کمبودی در دانشکده 
هنرهای دراماتیک وجود داشت که این 

تصمیم گرفته ش��د؟
-برنامه ه��ا خ��وب و مناس��ب نبود و 
چون دانش��کده تازه تاس��یس شده بود، 
برنامه جامعی که الزمه یک آکادمی باشد 
در آن وجود نداشت. دانشجوی طراحی 
صحنه باید مثل دانش��جوی معماری هر 
روز طراحی یا نقشه کشی کند که در واقع 
این را در دانش��کده هنره��ای دراماتیک 
احیا کردی��م. هدف دکتر ف��روغ این بود 
که دانش��کده ای درس��ت کند که به طور 
کامل مربوط ب��ه هنرهای نمایش��ی اعم 
از س��ینما، کارگردانی، طراحی صحنه و 

نمایشنامه نویسی باشد.
در حقیقت رش��ته ها از ه��م تفکیک 

شدند.
بله، برای همه این رش��ته ها دانش��جو 
پذیرفته می شد و چند سال بعد رشته تئاتر 
عروس��کی هم اضافه ش��د که هنرمندان 
خوبی مانند خانم هما جدی کار را تحویل 

جامع��ه هن��ری داد.
طراحی صحنه در چه زمانی به شکل 
کاربردی آن در نمایش  در ایران مورد 

اس��تفاده قرار گرفت؟
م��ن البت��ه از دی��دگاه خ��ودم در این 
زمین��ه بح��ث می کن��م و ممکن اس��ت 
اف��رادی مثل نص��رت ا... کریمی که یکی 
از بهترین هاس��ت و به طور کامل در بطن 
تئاتر ایران بوده اس��ت، اطالعات بهتری 
داشته باشند. پدر من در مدرسه دارالفنون 
تحصی��ل می ک��رد و می گف��ت درآن جا 
آمفی تئات��ری بود که دکورهایی داش��ت 
که توس��ط تقاش��ی به اس��م آقای مصور 
نقاش��ی می ش��د. در دارالفنون معلم های 
فرانس��وی و ایتالیایی بودند که شب های 
زمستان نمایش اجرا می کردند. اما اولین 
بار آقای عبدالحس��ین نوش��ین در تئاتر 
پارس الله زار مس��ئله طراح��ی صحنه را 
در نمایش » ولپن« نوشته بن جانسون به 
صورت جدی اجرا کرد. در نمایش های 
دیگر تغییرات جزئ��ی در طراحی صحنه 
صورت می گرفت، ول��ی در این نمایش 
طراحی صحنه به صورت کامل مس��تقل 
و متفاوت بود. نصرت ا... کریمی به دلیل 

این که گریمور آقای نوشین بود، در این 
رابطه اطالع��ات بهت��ری دارد. در اینجا 
یادی هم از ولی ا... خاکدان بکنم که برای 
بنده بسیار قابل احترام است، برای این که 
همواره در مخاطب ای��ن انگیزه را ایجاد 
می کرد که پرده نمایش باال رود و همگان 

شاهد یک دکور زیبا 
باشند. به هر ترتیب 
آن چه را که به عنوان 
طراح��ی صحن��ه از 
نظ��ر اهمی��ت، دید 
کالس��یک، هنری و 
آکادمی��ک م��د نظر 
اس��ت، نوش��ین در 

ایران ایجاد کرد.
حاال که به گذشته 
رفتی��م، بهتر اس��ت 
کمی درب��اره عناصر 
تعزیه به عنوان یکی 
ش��اخص ترین  از 
گونه های نمایش سنتی 

ایران صحبت کنید.
متاسفانه وقتی ما 
درباره تعزیه صحبت 
می کنیم، داغ بزرگی 
برای ما تازه می شود. 
در دوران قاجار اگر 
بی طرفانه نگاه کنیم، 
س��اخت و سازهای 
زیب��ا و هنرمندانه ای 
ایجاد ش��د و در آن 
زمان مکانی به اس��م 
تکیه دول��ت که تنها 
بازمانده آن نقاش��ی 
است که کمال الملک 
کشیده است، ساخته 
ش��د. تکی��ه دولت 
نس��ل های  ب��رای 
آین��ده خیل��ی مفید 
ب��ود و زیبایی ه��ای 
آن ام��روز نامعل��وم 
اس��ت. در نمایشی 
در ت��االر وح��دت 
ب��ه کارگردانی دکتر 
عزی��زی  محم��ود 
از تعزی��ه اس��تفاده 
کردی��م. در تعزی��ه 

یک مشت خاک به تپه و یک جام آب به 
رودخانه تبدیل می شود. در تعزیه ایرانی  
و در کل نمایشی که صحنه ندارد، بیشتر 
از اکسس��وار و لباس اس��تفاده می شود و 
باید لباس هایی اس��تفاده شود که در شان 
شخصیت هایش باشد. امروزه لباس هایی 

که در تعزیه اس��تفاده می ش��ود، بیشتر از 
جنس نایلون است و این درست نیست. 
در تئاترهای دنیا اگر بخواهند نمایش��ی 
را ب��ه ص��ورت کالس��یک از شکس��پیر 
اجراکنند، هنوز ی��ک چهارچوبی دارند 
که در آن پارچه لباس  ها مثل همان دوران 

بافته می ش��ود. متاس��فانه ما شاهکارها و 
س��نت های قدیمی را که به نظ��ر من در 
برخی موارد از هنر مدرن هم فراتر است، 
حفظ نمی کنیم. ب��ه هر حال من از آن چه 
که از تابلوهای کمال الملک و عکس های 
مستشرقان غربی دیده ام، احساس می کنم 
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در فضای تکیه دکور معنایی پیدا نمی کند. 
خیمه ای که در باالی آن بوده و چوب ها 
و فرفورژه های��ی که باال رفت��ه و گنبد را 

ساخته، اثر بی نظیری بوده است.
در غرب نمایش های سنتی و کالسیک 
به چه ص��ورت اس��ت و طراحی صحنه 
مدرن چه استفاده ای از شیوه های سنتی و 

کالسیک کرده است؟
اهمی��ت دادن به نس��ل های گذش��ته 
همواره مهم اس��ت. در ایتالیا و فرانس��ه 
تئاتر کالسیک به همان شیوه های گذشته 
اجرا می ش��ود. به این معنی ک��ه اگر هنر 
مدرن آمده اس��ت، همچنان هنری سنتی 
و کالس��یک هم وج��ود دارد. هنر مدرن 
مطابق ب��ا معماری و شهرس��ازی مدرن، 
زندگ��ی م��درن و حتی پوش��اک مدرن  
ش��کل می گی��رد و بنابراین وقتی مس��یر 
هنری درست طی شود، هنر مدرن هم به 

درس��تی ایجاد می ش��ود.
طراحی صحن��ه هم با نوع پیش��رفت 

و حرک��ت جامع��ه 
تغیی��ر می کن��د. به 
عن��وان مث��ال م��ن 
نمایش��نامه ای را از 
»ادوارد آلبی« که از 
نویس��ندگان مدرن 
اس��ت، کارگردانی 
ک��ردم. زمان��ی که 

این نمایش��نامه را می خوانی��د، می بینید 
که بازیگ��ر بای��د جایگزین 
دکور شود و در نتیجه 
ب��ه طراح��ی صحنه 
مدرنی دست پیدا 
می کنی��م، ول��ی 
باید ش��یوه های 
س��یک  کال
نمای��ش را هم 
حف��ظ ک��رد. 
ام��روزه اگ��ر 
ن��ی  ا د گر ر کا
ه��د  ا بخو

ی��ش  نما

»رومئو و ژولیت« را در صحنه اجرا کند، 
می تواند آن را به صورت مدرن به صحنه 
ببرد، برای این که چش��م بینن��ده به یک 
پیشرفت درستی رس��یده و این پیشرفت 
در شهرس��ازی، معم��اری و زندگی نیز 

وج��ود دارد.
با توجه به فعالیت های گس��ترده ای 
که معماری دارید،  این تغییرات در این 

زمینه چگونه بوده اس��ت؟
م��روزه دیگ��ر پس��ت مدرنیس��م  ا
جواب گوی معماری نیست و از آن فراتر 
رفته است. شما ببینید معمارهای معروف 
دنیا امروزه در معماری دیدی انسانی تر 
به زمان آین��ده  دارند. معم��اری امروزه 
خیلی فضایی تر ش��ده اس��ت. س��قف ها 
همه باز ش��ده اس��ت، نه این که پوششی 
نداشته باشند، بلکه به نوعی آسمان دیده 
می شود و این دقیقا بر عکس قدیم است 
که پنجره ها کوچک بود. امروز تکنولوژی 

در کنار معماری آمده اس��ت.

در هنر مدرن م��واد از چه جایگاهی 
برخوردار اس��ت؟

یک هنرمند باید مواد را بشناسد، به عنوان 
مثال در نقاشی مواد جدیدی وجود دارد که 
باعث پیشرفت آن ش��ده است. در طراحی 
صحنه مدرن نیز به همین ش��کل اس��ت و 
هنرمندان باید در جایگاه درس��تی باشند. 
ما در رشته طراحی صحنه سال هاست که 
موضوع شناخت مواد را تدریس می کنیم، 
ول��ی دکورهایمان فقط از مق��وا ، چوب و 
آهن ساخته می شود و اغلب متریال دیگری 
نداریم. در دنیا به هیچ وجه به این صورت 
نیست و مدرن بودن چیزی است که هنرمند 

باید هر لحظه خلق کند.
آقای خورش��یدی، هنر مدرن به چه 
دلیلی در آفرینش هن��ری به وجود آمد 
که در س��ده اخیر آن را در رش��ته ها و 
مکتب های گوناگون مشاهده می کنیم؟

به عن��وان مث��ال ببینید وقتی پیکاس��و 
چه��ار تابل��وی معروفش)زمان ه��ای 
آب��ی، صورتی و ...( را می کش��د، 
دیگر ارضا نمی شود و جواب 
اهدافش را نمی گیرد. در 
نتیجه از برش هایی 

اس��تفاده می کن��د که به س��بک کوبیس��م 
می رسد. اس��تادی به اسم آقای ریبوسکی 
داشتم که می گفت س��الوادور دالی وقتی 
به پس زمین��ه »لبخند ژکوند« ن��گاه کرد، 
سورئالیس��م را به وجود آورد. ش��ما اگر 
نس��لی را تربیت کنید که به م��وزه برود، 
کتاب بخواند و ب��ه طور کل ب��ا آفرینش 
هنری در ارتباط مس��تقیم باشد، به جایی 
می رس��د که اینها جواب گویش نیست و 
دست به خلق ش��یوه های جدید می زند. 
یک��ی از تابلوهای فون تافه بوم س��فیدی 
است که با تیغ خطی بر آن انداخته است و 
در حقیقت بوم را پاره کرده است. او چرا 
این کار را کرده است؟ او همه چیز کشیده 
است و می گوید دیگر نمی توانم و حرف 
من این است. این تابلوی نقاشی در موزه 
»آرت مدرن نیویورک« نگه داری می شود 
و همین تابلو به من ط��راح صحنه انگیزه 
می دهد که در آین��ده اگر بخواهم دکوری 
بسازم، فقط از اس��کلت آن دکور استفاده 
کن��م. م��ن در نمایش 
»رند خلوت نشین« به 
کارگردانی خانم پری 
صابری ی��ک حافظیه 
س��اختم که حتی یکی 
از خط های��ش ه��م 
ش��بیه حافظی��ه نبود، 
ولی مخاطب آن را به 
عن��وان حافظیه قبول و ب��اور دارد. به این 
دلیل این کار را کردم که س��اختن حافظیه 
به همان ش��کل واقعی دیگر جواب گوی 

من نیست.
به عنوان آخرین س��وال ارزیابی شما 
از وضعیت طراحی صحن��ه در ایران از 
نظر طراح��ی، ساخت وس��از و امکانات 

چیست؟
در کل فراموش ش��ده است. در حال 
حاضر چند دانش��کده هن��ری داریم که 
در آن ها دانشجویانی بس��یار بااستعداد 
و عالقه مند ک��ه ماکت ه��ای بی نظیری 
می س��ازند به تحصیل می پردازند. ولی 
از دانش��گاه که فارغ التحصیل می شوند، 
کاری برای آن ه��ا وجود ن��دارد. باید 
امکانات��ی فراه��م ش��ود و تاالرهای��ی 
را ک��ه متروک��ه مان��ده در اختی��ار این 
جوانان قرار دهند ت��ا بتوانند به فعالیت 
بپردازن��د. در زمینه طراح��ی صحنه نه 
م��واد داریم و ن��ه ارتباط دانش��جویان 
پس از فارغ التحصیلی با تئاتر مش��خص 
می شود. در این دانشکده ها دانشجویان 
با تم��ام اس��تعدادی که دارن��د، بدون 

حمایت به س��وی خود می روند.  

من در نمایش »رند خلوت نشین« به کارگردانی خانم پری صابری یک حافظیه 
ساختم که حتی یکی از خط هایش هم شبیه حافظیه نبود ولی مخاطب آن را 

به عنوان حافظیه قبول و باور دارد. به این دلیل این کار را کردم که ساختن 
حافظیه به همان شکل واقعی دیگر جواب گوی من نیست.
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دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری ،  دکوراسیون داخلی
سال اول /شماره دوم / بهمن ماه 1388

در فرصت کوتاهی که تا انتشار دومین  شماره 
مجله »دکومان« باقی مانده بود، از من خواسته 
شد مطلبی برای انتشار در آن آماده کنم. ابتدا فکر 
کردم فرصت برای آماده کردن مطلبی کامل در 
این زمینه کافی نیست، اما بعد به این نتیجه رسیدم 
که چند خط به اختصار در مورد طراحی صحنه 
)که این روزها به اندازه کافی به آن کم توجهی 
شده( نوشتن، بهتر است از دیروقت یا هیچ وقت 
ننوشتن مطلبی کامل؛ آن هم برای من که به حرف 
زدن عادت ندارم، به خصوص روی کاغذ. پس 
قرار گذاشتم که هر طور شده نوشتن این چند 

خط را بر خود واجب کنم. 
پیش از هر چیز، بسیار بسیار شاد شدم از شنیدن 
خبر انتشار مجله ای  تخصصی که به طراحی صحنه 
نیز می پردازد. زیرا طراحی صحنه تئاتر یکی از عناصر 
دیداری یگانه تئاتر است که متاسفانه پرداختن به آن 
در حیطه نقد و نظر، دانش جدید، تجربه ها ی نو و... 
در میان رسانه ها ی گروهی حضور چشمگیری 
نداشته است. تا امروز هرچه که خواندیم و شنیدیم، 
همه نقدی یا شرحی بوده بر دیگر عناصر تئاتر چون 
نمایشنامه نویسی، کارگردانی، بازیگری... و متاسفانه 
طراحی صحنه یا دیده نشده یا نادیده انگاشته شده و 
یا به اختصار و لکنت، گذری از کنار آن شده و هیچ.

امیدوارم که این نشریه پنجره ای  باشد تازه، برای  
دیدن و دیده شدن. حرکتی  که در گام نخست با 
قدرت به دنیای نشریات وارد شود و در گام ها ی 

بعد، عضوی شود ماندگار و تاثیر گذار!
و اما طراحی صحنه و جایگاه طراحی صحنه 
در تئاتر. برقراری ارتباط از طریق چشم )دیدن( و 
درک لذت زیبایی به وسیله  آن یکی از مهم ترین 
راه ها ی ارتباطی است که در فرهنگ جامعه  امروز ما 
با کم توجهی روبه رو شده است.  در فضای شهری، 
اداری، فرهنگی، آموزشی و همچنین در مناسبات 
اجتماعی و انسانی به وضوح توجه به زیبایی و درک 
آن به واسطه  دیدن اس��ت، و ایجاد ارتباط عمیق، 
فراموش شده است. چهره  شهر آشفته، بی تناسب 
و نامنظم است. در بیشتر مسیرهای رفت و آمد از 
خانه تا محل کار و غیره چشم ما از دیدن زیبایی 
و احساس هماهنگی و توازن محروم شده است. 
شکل ناهماهنگ بافت کوچه و خیابان، معماری 
بی هویت اغلب ساختمان ها ، استفاده نا مناسب و 
اندک از رنگ در شهر، انگشت شمار بودن فضای 
طبیعی و سبز و از همه مهم تر آسمان انباشته از دود 
خاکس��تری، همه و همه حکایت از یک تصویر 

شلوغ و نا زیبا دارد. 
در مناسبات اجتماعی و فردی نیز کمتر به زیبایی 
در نوع پوشش )نمی گویم تجمل و تظاهر(، اعم 
از تناسب در ش��کل، رنگ، بافت و کاربرد توجه 
می کنیم. در شکل حرکت ها ی روزانه و معروف، 
مثل راه رفتن، غذا خوردن، دست دادن کم توجهیم 

و یا از کنار آن بی اهمیت می گذریم.
همه  این م��وارد باع��ث ایج��اد تصویری 

نا هماهنگ، ناخوشایند و نازیبا از یک اجتماع 
اس��ت که چون چرخه ای  معیوب، متقابال  بر 
ارتباط تک تک افراد آن اجتماع تاثیر نا مطلوب 

را تکرار می کند.
یک��ی از بارزترین ویژگی ه��ا ی هنر تئاتر، 
دیداری بودن آن است. یعنی به نمایش در آمدن 
آن! و به دیده در آم��دن آن! )بگذریم از نمایش 
رادیویی یا ادبیات که آنها هم در حیطه  تصویر 

ذهنی به تاثیر می رسند!(
می ش��ود با چش��مان بس��ته در یک جلسه 
 سخنرانی حاضر شد- هرچند که حتما خسته 
کننده خواهد بود- اما اطالعات ضروری و پیام 
نهایی سخنران را دریافت کرد. به عبارت دیگر 
ارتباط بین س��خنران و مخاط��ب، کمابیش در 
سطحی ساده برقرار شده است. حال اگر همان 
جلسه  س��خنرانی بخواهد به سطحی کامل تر، 
عمیق تر و ماندگارتر از ارتباط دست پیدا کند، باید 
از امکانات دیگری  مانند زیبایی محل سخنرانی، 
تهویه مطبوع وسایل صوتی مناسب استفاده کند و 
در آخر تبحر سخنران در استفاده از توانایی ها ی 
فیزیکی خود مانن��د بدن )... دس��ت ها (، چهره 
)حرکت ها ی صورت و چش��م ها (، بیان )تبحر 
در استفاده از کالم، صدای خوش، فراز و فرود، 
تندی و کندی، س��کوت و... (.   بنابراین در یک 
سخنرانی در ابتدایی ترین سطح از ارتباط می توان 
تنها از طریق گوش، به پیام سخنران دست یافت و 
یا  می توان با استفاده از عناصر دیگر و پیش از همه، 
عناصر دیداری، انتقال و دریافت پیام را در بعدی 
دیگر فعال کرد تا به تاثیر خوشایندتر، عمیق تر و 

ماندگارتری دست یافت. 
با نگاهی به تئاتر و ارکان تشکیل دهنده  آن به 
عنوان یک اثر فرهنگی و هنری، درمی یابیم که ارتباط 
دیداری و ایجاد تصویر زیبا و انتقال پیام از طریق آن، 
یکی از ویژگی ها ی پراهمیت این واسطه  ارتباطی 
است که باید بر آن تمرکز خاص کرد. ما به سالن 
تئاتر نمی رویم تا به یک سخنرانی گوش دهیم و... 
بلکه این مکان اختصاص به اجرای اثری نمایشی 
دارد ک��ه در آن همه  حواس انس��انی نیاز به فعال 
شدن دارند. در اجرای یک اثر نمایشی بر صحنه، 
فراخواندن حس بینایی، شنوایی، بویایی و حتی 
المسه )از جنس کاغذ بروشور که به دست تماشاگر 
داده می شود تا بافت و جنس صندلی که روی آن 
می نشیند(، تحریک ابزار اندیشه و به وجد آوردن 
مخرن عواطفی که در ناخودآگاه هر فرد وجود دارد، 
همه و همه ابزاری است برای برقراریی یک ارتباط 
کامل، عمیق و ماندگار و در اثر آن ورود به عرصه اي 

جدید از بودن.
هنر نمایش از گذشته تا امروز، با توجه به نگاه 
اندیشمندان و فعاالن این عرصه که متاثر از عوامل 
مختلف زمانی و مکانی بوده، روش ها ی مختلفی 
را برای ارتباط با مخاطب خود تجربه کرده است؛ 
از رویکردهای کمال گرایانه، نمادین، واقع گرا، 

فراواقع گرا تا شیوه ها ی مبتنی بر درک لحظه و 
انتزاع. اما اصل مشترک و انکارناپذیر ارائه  این 
روش ها  ارتباط دیداری آنها با مخاطب است و 

همه  آنها برای دیده شدن است.
 با توجه به شیوه ها ی مختلف اجرای نمایش، 
طراح صحنه نیز روش ها ی مختلفی را در تناسب 
با اثر و هماهنگ با گ��روه اجرایی انتخاب می کند 
تا ارتباط منطقی و س��الم با بیننده برقرار شود. این 
روش ها  می توانند منجر به خلق تصاویری واقع گرا 
یا انتزاعی، ترکیبی یا س��اده  و... شوند که شرح آن 
مجالی دیگر می طلبد. در اجرای هر اثر نمایشی، 
نمایشنامه نویس، کارگردان، بازیگر، طراح صحنه، 
طراح لباس، طراح نور، طراح گریم و آهنگ ساز هر 
روشی را که برگزینند، تصویر، تصویرسازی، ایجاد 
زبان بصری و خلق زیبایی، اصلی ترین رکنی است 
که باید بر آن تمرکز و توجه کافی داشته باشند و در این 

فرآیند، طراح صحنه نقشی بی بدیل را ایفا مي کند. 
طراح صحنه از ابتدا تا انته��ای اجرای یک اثر 
نمایشی ارتباطی تنگاتنگ با مخاطب – تماشاگر 
خود دارد. او در ایجاد حس زیبایی، انتقال اطالعات 
ساده یا پیچیده و به دنبال آن انتقال فضا و معنای اثر، 
فرد تعیین کننده ای  است. در واقع تمام تصاویر ایستا 
و پویای نمایش در ارتباطی مستقیم با طراح صحنه 
است که به کمال می رس��د. او فردی است که در 
ارتباط موازی با متن نمایشی و کارگردان و با استفاده 
از ابزارهای ارتباط بصری، تعبیر بصری نمایش را بر 

صحنه به ظهور می رساند.
همه  این موارد و بسط هر یک که از حوصله 
 این نوش��تار خارج اس��ت و فرصتی دیگر را 
می طلبد، مختصری بود برای توجه بر اهمیت 
تصویر، ارتباط بصری و زیبایی در تئاتر که طراح 

صحنه نقش پر رنگي را در آن عهده دار است. 
سخن آخر این که در تئاتر ما، طراحی صحنه، 
این عنصر الزم و ضروری هنر نمایش، در بین اغلب 
فعاالن هنر نمایش وهمچنین مدیران و متولیان آن، 
به عنصری دست چندم بدل شده است. نوع نگاه 
و روش ارتباط با آن به گونه ای  است که عنصری 
صرفا تزیینی و غیر ضروری را در ذهن هر ناظري 
تداعی می کند. شاهد این ادعا، سالن ها یی با امکانات 
اندک و ناقص، عدم وجود کارگاه ها ی تخصصی 
برای ساخت دکور و تکنسین ها ی مرتبط با آن، کمبود 
آرشیوهای تخصصی، تخصیص کمترین بودجه به 
این بخش، کم توجهی به حضور موثر طراح صحنه از 
ابتدای آماده سازی یک اثر نمایشی در کنار گروه اجرایی، 
به صحنه بردن آثاری با طراحی صحنه ضعیف و فاقد 
نگاه کارشناسانه، کم توجهی به طراحی صحنه در حیطه 

 نقد – تحلیل و آموزش و... است.
گاهی فکر می کنم که با زیبایی قهر کرده ایم! 

چه خوش، روزی که نگاهمان پر باش��د از 
زیبایی ها یی که برای درکشان حوصله  خواب 

نداشته باشیم!
*طراح صحنه

زیبایی را فراموش کرده  ایم

یادداشت  منوچهر شجاع*

در مناسبات 
اجتماعی و فردی 

نیز کمتر به زیبایی 
در نوع پوشش 

)نمی گویم تجمل 
و تظاهر(، اعم 
از تناسب در 

شکل، رنگ، بافت 
و کاربرد توجه 

می کنیم. در شکل 
حرکت ها ی روزانه 

و معروف، مثل 
راه رفتن، غذا 
خوردن، دست 

دادن کم توجهیم 
و یا از کنار آن بی 

اهمیت می گذریم.
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معموال تاثیرات مثبت یک طرح خوب 
به چشم نمی آید و جزئیات آن مورد توجه 
واقع نمی ش��ود. در واقع یک طرح خوب 
و مفید، چیزی را  ک��ه از آن انتظار می رود 
انجام می دهد. بدون نگرانی می توانیم آن  را 
مورد استفاده قرار دهیم و حس رضایت و 

امنیت داشته باشیم. 
ولی اگر ناراضی باش��یم یا تجربه بدی 
داشته باشیم چطور؟ خوب کار نمی کنه 
– من اینو نمی خوام – چرا من؟ و نگرانی 
و عصبانیت ش��اید به خاطر این که حس 
می کنیم زمان، هزینه یا هر چیز دیگری را از 

دست داده ایم.
طراحی هر چیزی وابسته به سیستمی 
است که آن  را به وجود می آورد؛ طراحانی 
که طراحی می کنند، مهندسان محاسب و 
کارخانه ای که تولید می کند و بازاری که به 

فروش می رساند.
مبحث جنایات طراحی س��عی دارد با 
آگاهی و اطالع رسانی مناسب، به معرفی 
طرح خوب و تش��خیص آن از طرح های 
ناقص و بی مورد پرداخته و ب��ه ارائه راه 
حل بپردازد. بنابراین با لفظ اغراق ش��ده 

»جنای��ت«، در مورد خطاه��ای طراحی 
صحبت می کنیم، زی��را هر خطای جزئی 
ممکن است ش��رایط نامطلوب بسیاری 

به همراه داشته باشد.
در این شماره برخی از اشتباهات کلی 
و عمومی طراحی داخلی عنوان می شود و 
در شماره های بعدی به کمک دوستداران 
و عالقه مندان، تجربه های ارزشمندی در 

اختیار شما قرار خواهد گرفت.
 ده خط�ای عموم�ی طراح�ی 

داخلی
1- مجسمه در چمن جلوی منزل

مجسمه فقط به حیاط جلوی منزل تعلق 
ندارد، مگ��ر این که امالک و مس��تغالت 
بزرگی داشته باش��ید. مجسمه ها موجب 
می ش��وند که نگاه ه��ا از من��زل گرفته و 
منحرف شود. مجسمه های کالسیک باید 
در میدان های ش��هر یا موزه ها باشند. اگر 
دوست دارید این مجسمه ها را ببینید، به 

موزه ها یا میدان های شهر بروید!
2- قفس های بزرگ حیوانات

حیوانات ش��ما زیبا و دوست داشتنی 
هس��تند، در حالی که قفس های بزرگ و 
جاگیر آن ها چنین نیستند. یک قفس یا آغل 
حیوان در وسط اتاق هیچ جذابیتی ندارد. 
در چنین شرایطی حتی نمی توانید خانه تان 
را بفروشید. مهمانان شما اگر با حیوانات 
خانگی آش��نایی و انسی نداش��ته باشند، 
ممکن است از این شرایط ناراحت شوند. 
در نهایت این ک��ه قفس ها معموال بوهای 
بدی می گیرند و از طرف دیگر زش��ت و 

زاید هستند.
3- مبلم��ان ب��زرگ در اتاق ه��ای 

کوچک
مبلمان بزرگ می تواند زیبا باشد، البته 
در صورتی که در اتاقی بزرگ و متناسب 
چیدمان ش��ود. اتاق خودتان را با وسایل 
غول پیک��ر نچینید. کمتر به دنب��ال لوازم 
حجیم و بیش��تر به دنبال فضاهای خالی 
باشید. ش��ما هیچ گاه به داش��تن فضایی 
برای نشس��تن 15 نفر احتی��اج نخواهید 
داشت. همان طور که به فضای زیر لوازم 
و وسایلتان احتیاج ندارید. هیچ گاه نباید 
تی ش��رتی را که سه ش��ماره بزرگ تر یا 

کوچک تر است پوشید. درست است؟ چرا 
این کار را برای منزلتان انجام می دهید؟

4- رنگ های تیره و زننده
رنگ آمی��زی می تواند فض��ای اتاق را 
متحول کند، اما اگر اتاق شما به استودیوی 
عکاسی ش��باهت دارد، از مس��یر اصلی 
بس��یار دور ش��ده اید. س��عی کنید رنگ 
آمیزی طبیعی داشته باشید. رنگ های تند 
و س��ایه های تیره، هیجان های قوی را در 
مردم بر می انگیزاند.  این در حالی اس��ت 
که احتماال شما نمی خواهید چنین کاری 
بکنید! شما مخاطبان و مهمانان بالقوه ای را 
می خواهید که  در منزلتان احساس راحتی 
بکنند و تمایل ندارید چشمان  آنها پس از 

دیدن دیوارهایتان آسیب ببینند.
5- فرش در آشپزخانه

اگر در آش��پزخانه فرش دارید، از شر 
آن خالص ش��وید، چرا که وجود آن در 
آش��پزخانه توجیه ناپذیر اس��ت. کثافات  
منزجر کننده ای را تصور کنید که از غذا ها 
و نوشیدنی های ریخته شده، روی فرش 

انباشته شده اند. به سرعت آن فرش را از 
آنجا بیندازید بیرون!

6- از سقف تا کف؛ پوشیده از چوب
به غیر از وقتی ک��ه درباره کابینت های 
چوبی شما صحبت می کنیم، باید حتی از 
سخن گفتن درباره دیوارهای تمام چوبی 
اجتناب کرد. اتاق زندگی، سونای خشک 
نیست. پوش��ش دیوارها با چوب خوب، 
می تواند زیبا باشد، اما شما نمی خواهید 
مردم احساس کنند که در جعبه های چوبی 

گرفتار شده اند.
7- چشم پوشی از طبیعت

اگ��ر در اطرافت��ان مناظر زیب��ا دارید، 
دیوارهای منزلتان را به روی آن ها بگشایید. 
آن منظره را نقط��ه کانونی و اصلی اتاقتان 
قراردهید. وس��ایل و مبلم��ان را طوری 
نچینید که این منظره مخف��ی بماند. آن را 
در آغوش بکشید! اجازه دهید طبیعت به 

تنفس مهمانان شما کمک کند.
مالف��ه  ی��ا  پرده ان��د  آنه��ا   -8

رخت خواب؟
اگر از ملحفه، حوله، پرچم، قالیچه یا پتو 
برای پنجره های خود استفاده می کنید، به 

روشنی راه اشتباهی را رفته اید. مهم نیست 
که چه توجیهی دارید، واقعیت این است 
که کاری کرده اید ت��ا اتاقتان بی ارزش به 
نظر برسد. خوشبختانه راهی برای جبران 
این اشتباه وجود دارد: آن چیزهایی را که 
به پنجره تان نصب کرده اید را جمع کنید! 

پرده یا توری بخرید و نصب کنید! 
9- اتاق خ��واب بزرگ یا س��وئیت 

مهمان؟
آیا اتاق خواب شما ش��بیه اتاق مهمان 
اس��ت؟ یک مهمان می خواهد استراحت 
کند. اتاق خوابتان را تا حد ممکن بزرگ 
و شیک درست کنید. چرا نباید احساس 

خوبی داشته باشید؟
10- آشپزخانه باز

برای کابینت هایت��ان در بگذارید! مهم 
نیست که با چه دقتی وسایل را در آشپزخانه 
سامان داده اید، چرا که هنوز به آن خوبی به 
نظر نمی رسند. واقعا هیچ کس نمی خواهد 

داخل گنجه های شما را ببیند.
  خطاهای طراحی داخلی
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در طراحی داخل��ی و همچنین در مد، 
قوانینِ سبک و کارکرد بر چگونگی تزیین 
فضاهای زندگی ما حاکم است و از ارتکاب 

به خطا توسط ما جلوگیری می کند. 
مونیکا استیونز، طراح داخلی می گوید: 
»گاه و بی گاه، در حالی که الفبای طراحی 
داخلی را فراموش می کنیم، ترکیب سنتی 
یخچال، سینک و اجاق گاز را  برای طراحی 
اغل��ب آش��پزخانه های مدرن ب��ه خاطر 
می آوریم. در برخی مواقع، بیش��تر اصول 
اساسی به ظاهر از مردم فرار می کنند، اما 
من می دانم که آن اص��ول، برای طراحی 

موفق یک اتاق مهم هستند.«
بیش��ترین خطاهای��ی که م��ا مرتکب 

می شویم، چه هستند؟ 
لغزش  در ارزیابی طراحی

 به  طور حتم، وقتی هفت ساله بودید، 
سایبان تخت خواب شما بر خالف پنجره 
اتاق تان قرار گرفته بود. اما حاال که ش��ما 
یک بزرگسال هستید، زمان مناسبی برای 
باز بینی شعار  » مبلمان پشت به دیوارها« 

است.
داشتن یک مکالمه گروهی در شرایطی 
که صندلی ها، کاناپه ه��ا و میزها به کناره 
اتاق چسبیده اند و میز قهوه خوری نیز در 
وسط اتاق، مانند یک جزیره، در اتاق غرق 
شده است، بسیار دشوار خواهد بود. چرا 
که این شرایط هیچ گونه صمیمیتی را ایجاد 

نمی کند. 
به جای این گونه چینش لوازم، تصمیم 
بگیرید که مبلمان و لوازم منزل را دور نقطه 
مرکزی و اصلی اتاق- شومینه یا تلویزیون 

در اتاق نشیمن - بچینید.
در عین حال ب��ر اصول طراحی تمرکز 
کنید. فقط به این دلیل که میز یا کتابخانه ای 
را به ارث برده اید، نباید آنها را برای تبدیل 
فضا به اتاق ب��ازی، تلویزی��ون یا مطالعه 

استفاده کنید. 
به یاد داش��ته باش��ید:« ه��ر اتاقی باید 
کاربردی داشته باش��د، قرار نیست که هر 

کاری را در آنجا انجام دهید.«
مسائل مربوط به اندازه

توجه کنید: فضای یک اتاق نش��یمن 
کوچک هرگز نباید با یک مجموعه کاناپه 
بزرگ که فقط حکم تخت خوابی شاهانه 
را دارد و دو تا المپ کم سوی مطالعه روی 

آن نصب شده است، به هدر رود. 
این موضوع، مقیاس نامیده می ش��ود. 
صاحب خانه هایی هستند که این اصول 
مهم دکوربندی را رعایت نمی کنند. آنها 
به جای برق��راری پیوند می��ان آن چه که 
دوس��ت دارند و آن چه که برای اتاقشان 
مناسب اس��ت، چیزهایی را می خرند که 

فقط دوست دارند.
اغل��ب صاحب خانه ه��ا از قالی هایی 
با اندازه بس��یار کوچک )مثل تمبر روی 
پاکت نامه (که زیر میز چای خوری از بین 
رفته اند و پرتره های بسیار ریز و کوچک که 
گویی مگسی روی دیوار هستند، استفاده 

می کنند.
ش��ما می توانید بعضی از این قطعات 
خرد و ریز  دوست داشتنی را در خانه خود 
داشته باشید، اما تناس��ب نداشتن آنها در 
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قیاس با ابعاد خانه،  مثل  بزرگ یا کوچک 
بودن یک دست لباس برای یک فرد است.   
هنگام خرید، کل اتاق را در ذهن بیاورید و 
درباره چگونگی تعامل و تعادل هر وسیله 

تازه با لوازم موجود در آن اتاق فکر کنید.
  هن��گام خری��د از ن��وار مت��ر ب��رای 
اندازه گیری لوازم مورد نظر استفاده کنید 
یا یک طرح کل��ی از ات��اق را روی کاغذ 
رسم و اندازه مبلمان یا وسیله مورد نظرتان 
را مش��خص کنید.   همه این کارها باید به 
منظور برنامه ریزی برای فضای داخلی و 

کاربرد آن فضا صورت گیرد.
تماشای نور

اگر می خواهید در تاریک��ی بمانید اما 
نور به دکوراسیون شما تابیده شود، تنها از 
چراغ ها و نورهای نقطه ای، فلورسنت های 
زی��ر کابین��ت، چراغ های زیر س��قفی و 

شمعدانی اتاق غذاخوری استفاده کنید .
به عب��ارت دیگ��ر، سوس��و زدن نور 
شمعدانی دیواری برازندگی را به فضای 
اتاق اضافه می کن��د، در حالی که نورهای 
روی آثار هنری، عکس ها یا نقاش��ی های 
قیمتی را درخش��ان تر و برجسته می کند 
و المپ ه��ای روی میز یا ک��ف اتاق، نور 
را روی س��وژه ای از یک کت��اب یا مجله 
می پاشد. بهترین ش��یوه نورپردازی برای 
یک اتاق به کاربردن منابع نوری متفاوت 
است.  اما ساده ترین راه برای نورپردازی 
یک سن، استفاده از کاهنده های نور )دیمر( 
است. از لحاظ فنی شما باید روی هریک 
از کلیدهای چراغ های ات��اق یک کاهنده 
نور داشته باش��ید.با این شیوه، هنگام غذا 
خوردن)صب��ح و ظهر( مانند زمان ش��ام 

خوردن در یک اتاق عمل پر نور نخواهید 
بود.

بازسازی در انزوا
 آیا تا کنون به خان��ه ای خاص و ویژه  
قدم گذاشته اید فقط به خاطر این که این » 
ویژگی« را   صاحب خانه در گچ بری ها و 
چوب های کف خانه متعلق به دهه 1920، 
آشپزخانه دهه 1950 و المپ های ردیفی 

دهه 1980   به کار برده است؟
ممکن اس��ت این بازس��ازی و احیای 
غیرمنتظره را   ببینید ک��ه خانواده ای لوازم 
اتاق خود را بدون در نظر گرفتن هدف و 

تصویر کلی بازسازی می کند.
در سراسر خانه چیزهای معینی وجود 
دارد ک��ه بخش��ی از جزئی��ات معماری 
محس��وب می ش��ود. دره��ا، کابینت ها، 
چهارچوب ه��ای پنجره و حاش��یه های 
چوبی کف اتاق ها عناصر اصلی هس��تند 
که پیوس��تگی را در خانه ایجاد می کنند. 
کاش��ی ها و رنگ آمیزی ها نیز باید مکمل 

یکدیگر باشند.
 سایر خطاهای دکوراسیون

عامل درهم ریختگی
 نمایش هر عک��س، هدیه یا  تصویری 
که دارید، الزامی نیست. مردم معموال اتاق 
نش��یمن خود را به انباری تبدیل می کنند. 
به جای برداش��تن و انداخت��ن چیزهایی 
که دوست ندارید، به طور فصلی عناصر 
عجی��ب  را ع��وض کنید ی��ا عکس های 

خانوادگی را به فضای خصوصی ببرید.
سندرم هماهنگی

فضای اتاق نباید تقلی��دی از یک اتاق 
نمایش یا اتاق خواب والدین باشد. سِت 

اتاق ش��ام خوری، مجموعه ل��وازم اتاق 
خواب و مجموعه اتاق نشیمن- جایی که 
هر چیزی مثل یک جفت جوراب جفت 
می شود- نیز چنین هستند. این فضا ها را 
با انتخاب و چیدن  لوازمی از جنس های 
متفاوت یا چوب های مشابه ترکیب کنید. 
با این شیوه منزل شما شبیه یک کلکسیون 

به نظر می رسد نه یک فروشگاه.
آثار هنری خارج از دید

 تاحاال فکر کرده اید چرا مردم آثار هنری 
را بسیار باال نصب می کنند؟ این موضوع 
خیلی رایج است، شاید دلیلی داشته باشد... 
شاید کسانی که تابلو ها را نصب می کنند، 

بلند قد هستند؟
قاعده درست این است که  مرکز و نقطه 
میانی آثار هنری در تراز دید قرار داش��ته 

باشد )ارتفاع چشم ناظر(.
انتخاب رنگ

معموال مردم سطل رنگ خود را از انبار 
بر می دارند، جایی که ب��ه اندازه کافی نور 
طبیعی وجود ن��دارد. آن ها با همین رنگ 
خانه خود را نقاش��ی می کنند. صبح روز 
بعد، وقتی که رنگ ها به دیوار خشک شد 
و خورشید در آس��مان باال آمد، آنها فریاد 

می کشند!
برای اجتناب از نقاشی دوباره خانه، چند 
س��طل رنگ بزرگ از مارک های مختلف 
در دسترس داش��ته باش��ید. آنها را روی 
دیوارهای متفاوت در زمان های مختلف 
روز امتحان و در نهایت بهترین آنها را برای 

رنگ آمیزی اصلی انتخاب کنید. 
*کارشناس ارشد طراحی صنعتی از 
دانشگاه تهران / مشاور امور طراحی و زیباسازی
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  نگاهی به حضور چوب در زندگی بشر

  مبلمان گران جهان

  10اشتباه رایج در خرید مبلمان

  اصولی برای طراحی داخلی

  خالقیت روی امواج رنگ 
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چوب همواره نقش بزرگی در زندگی بشر 
برای سال های طوالنی بازی کرده است. در 
بعضی از مناطق روستایی، از چوب در منازل 
برای ایجاد آتش و تولید گرم��ا در اجاق ها 
استفاده می شود و بنا به دالیل مختلف، چوب 
به عنوان یک محصول طبیعی و سودمند در 
روی زمین شناخته شده است و در میان تمام 
محصوالت چوبی، مبلمان چوبی همیش��ه 
زیبایی خاصی به خانه های ما می بخشد. به 
علت تاثیرات مثبت و طبیعی چوب که از سایر 
مواد آن را متمایز می سازد، اغلب مردم تمایل 
دارند که از چوب به عنوان دکوراسیون منزل 
استفاده کنند. از زمان های بسیار طوالنی، دلیل 
انتخاب مبلمان چوبی توسط مردم، کیفیت 
باالی آن بوده اس��ت و م��ردم هنگام خرید، 
بیشتر به دنبال مبلمانی با پرداخت مناسب و 
کیفیت باال هستند. چوب به عنوان یک ماده 
تجدید شونده، کامال دوستدار محیط زیست 
بوده و با مسائل آب و هوای جهانی سازگاری 

دارد.
چوب��ی  مبلم��ان 
ب��ر خ��الف س��ایر 
ک��ه  مبلمان های��ی 
ب��رای تولیدش��ان از 
مواد دیگری اس��تفاده 
می شود، نیاز به پروسه 

تولید کوتاه تری دارد و به این علت در میان 
تولیدکنندگان از طرفداران بیشتری برخوردار 
است. مبلمان ساخته ش��ده با چوب ماسیو 
با گذش��ت زمان و طی دوره  های مختلف، 
بیشترین تقاضا را در بین انواع مبلمان داشته 
است و مبلمان ساخته شده از این چوب به 
علت پایداری و بی نظی��ر بودنش اغلب در 
مناطق ویژه ای اس��تفاده می شود. کیفیت و 
مقاومت این نوع مبلمان به علت این که تحت 
تاثیر تغییرات شرایط طبیعی تغییر نمی کند، 
آن را ارزشمند ساخته است. این نوع مبلمان، 
توانایی انتقال از یک نسل به نسل دیگر را نیز 
دارد. در حالی که ع��ده ای از مردم به علت 
قیمت باالی مبلمان س��اخته شده از چوب 
ماسیو در خرید آن دچار تردید هستند، ولی با 
توجه به مزایای آن، مسلما و به طور کلی این 
گونه خریدها، می تواند سبب صرفه جویی 
چشمگیری در هزینه ها شود، ضمن این که 
اغلب مردم معتقد هستند که مبلمان جزئی 
از دکوراسیون و نشان دهنده سطح یا درجه 

اجتماعی صاحب خانه است.
     در مبلمان مدرن معاصر از مواد طبیعی 

مانند چوب، بامبو و یا بید استفاده می کنند، به 
این دلیل که از دکورهای معاصر، نه فقط به 
عنوان زیبایی، بلکه ب��ه عنوان ابزاری جهت 
راحتی و آسایش نیز بهره می برند. مبلمان، 
محیط خانه را بس��یار جذاب تر می کند که 
همه این موارد در سازه های چوبی به علت 

تاثیرات طبیعی و راحتی آن ها وجود دارد. 
     راحتی و آسایش؛ به عنوان پارامترهای 
مهم در ساخت مبلمان و دکوراسیون خانه ها 
محس��وب می ش��ود. مکانی که خانواده ما 
رش��د کرده، بازی می کند و تعلیم می بیند و 
کارهای روزمره را انجام می دهد، حداقل باید 
مبلمانی داشته باشد که قادر به تامین آسایش 
آنها باشد. به همین دلیل به آس��انی نباید از 
انتخاب یک مبلمان خانگی مناس��ب برای 
خانواده خود بگذرید، زیرا تامین آس��ایش 
خانواده شما با یک انتخاب نادرست از بین 
خواهد رفت. در همین راستا مبلمان چوبی 
به دلیل طبیعت ذات��ی آن، امنیت، پایداری و 

زیبایی اش پیشنهاد می گردد و مزایای زیادی 
می توان برای افرادی که مبلم��ان چوبی را 
به عنوان انتخاب خود ق��رار می دهند، ارائه 
کرد. چوب را می توان بنا ب��ه تقاضا، نیاز و 
ذائقه مردم تغییر داد و روی آن پرداخت های 
مختلفی انج��ام داد. امروزه م��ردم به دنبال 
طراحی متفاوت از مبلمان چوبی هس��تند، 
مردم اغلب می خواهند فضای زندگی شان 
راحت باشد. بس��یاری از مصرف کنندگان 
بر این باور هس��تند که هر قس��مت از فضا، 
نش��ان دهنده خصوصیت و سبک و سلیقه 
مخصوص به صاحب آن فضاست و معتقدند 
به س��رعت با انتخاب یک مبلمان مناس��ب 
برای محل زندگی تغیی��ر خواهند داد. انواع 
مواد مختل��ف نقش های زیبایی ش��ناختی 
متفاوتی روی مبلمان خواهند گذاشت، اما 
چوب تاثیر طبیعت خ��ود را روی محلی که 
مبلمان در آن قرار می گیرد، می گذارد. در کنار 
زیبایی های طبیعی که چوب پرداخت نشده 
دارد، مبلمان چوب��ی، بی-نظیر بودن چوب 
از لحاظ بافت، الیاف تشکیل دهنده و رنگ 
آن ها را به خوبی نشان می دهد که این تاثیر 

می تواند به طور مستقیم روی بیننده اثرگذار 
باشد. انتخاب های زیادی برای مبلمان داخلی 
و خارجی وجود دارد و شرایط طبیعی و آب 
و هوای محیط مصرف می تواند روی انتخاب 
آن ها در مبلمان تاثی��ر بگذارد. معجزه لمس 
چوب، در بسیاری موارد باعث شده که عقیده 
مصرف کننده، درباره مبلم��ان چوبی تغییر 
کند. حتی کسانی که در منزل کار می کنند نیز 
نیازمند یک طراحی داخلی برای مبلمان خود 
هس��تند. بعضی از مبلمان های اداری بسیار 
سرد و بی روح به نظر می رسند، در حالی که 
تاثیر حس چوب باعث ایجاد محیط کاری 

کارآمدی خواهد شد.
     مواردی که یک فرد باید هنگام انتخاب 
مبلمان خانگی به آنها دقت کند بسیار است. 
به عنوان مثال مهم ترین آنها ش��امل قیمت، 
نگه داری، کیفیت، نیاز مش��تری و طراحی 
است. مبلمان چوبی نیازمند نگه داری کم ولی 
در عین حال قیمت باالتر است و در انتخاب 
مبلمان چوب��ی، باید 
میزان بودجه و مکان 
زندگ��ی را نیز در نظر 

گرفت. 
     مبلم��ان به دلیل 
تن��وع در م��واد اولیه 
مورد اس��تفاده در آن، 
از گوناگونی بسیاری برخوردار است. برخی 
از تولیدات از پالستیک، س��نگ ها، فلزها، 
رزین، شیشه و چوب های تیمار شده تشکیل 
شده اند و ارزان ترین ماده مورد استفاده در این 
میان پالستیک است. اگرچه مبلمان چوب-
پالستیک به عنوان یک ماده ضد آب شناخته 
شده و می تواند مدت های طوالنی در محیط 
بیرون قرار گیرد، ولی آب باران قادر به نفوذ 
در کناره ها و ش��کاف های این نوع مبلمان 
است. انواع مختلفی از پالستیک در ساخت 
این نوع مبلمان به کار م��ی رود. روش های 
تمیز کردن مبلمان چوب-پالستیک با توجه 
به نوع پالستیک به کار رفته در آن ها مشابه اما 
روش های نگه داری آنها کمی متفاوت است. 
مصرف کننده اگر بداند از کدام گونه پالستیک 
در مبلمان استفاده شده است، می تواند نوع 
تمیز کردن و نگه داری آنها را مشخص کند، 
ضمن این که دانس��تن نوع پالستیک به کار 
رفته، از چالش های پیش رو در استفاده از این 

نوع مبلمان در محیط بیرون، می کاهد.
     این که ش��ما چه رن��گ مبلمان چوبی 
را انتخاب کنید، به بعضی فاکتورهای دیگر 

مبلمان چوبی؛ پایدار و راحت
نگاهی به حضور چوب در زندگی بشر

راحتی و آسایش؛ به عنوان پارامترهای مهم در ساخت مبلمان و دکوراسیون 
خانه ها محسوب می شود. مکانی که خانواده ما رشد کرده، بازی می کند و 
تعلیم می بیند و کارهای روزمره را انجام می دهد، حداقل باید مبلمانی 

داشته باشد که قادر به تامین آسایش آنها باشد.
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نیز بس��تگی دارد. به عنوان مث��ال اتاق مورد 
نظر شما با چه رنگ چوبی بیشتر سازگاری 
دارد و یا اینکه از چه موادی و چه رنگ هایی 
در تزیینات داخ��ل اتاق اس��تفاده کرده اید، 
تزیینات سقف و زمین، تزیینات پنجره ها و 
هر وسیله ای مانند میز و.... از مزایای چوب 
این است که می توان آن را با هر نقش و رنگی 
تطبیق داد و می توان آن را بارها و بارها، دوباره 

رنگ زد و به رنگ دلخواه درآورد.
پیداکردن مبلمان مناسب

     انتخاب مبلمان داخلی مناس��ب برای 
بس��یاری از مردم، مش��کل اس��ت. دالیل و 
استانداردهای مختلفی از قبیل مواد، طراحی 

و قیمت هنگام انتخاب مبلمان 
داخلی دخیل هستند. با وجود 
این که مبلمان ه��ای داخلی 
گوناگونی که از مواد مختلف 
ساخته شده اند، وجود دارند، 
اما م��ردم همچن��ان ترجیح 
می دهند که از مبلمان چوبی 
اس��تفاده کنند. برای مبلمان 
داخلی چوب��ی از تخته های 
مختلفی مانند تیک )س��اج(، 
ماهاگون��ی و بل��وط س��فید 

استفاده می شود.
چوب تیک

     تیک یک گونه گرمسیری 
پهن برگ است که منشا اصلی 
آن از آسیا س��ت، ولی بهترین 
گون��ه آن در اندونزی وجود 
دارد. چ��وب تی��ک، با بافت 
ابریش��می و مق��اوم در برابر 
انواع تغییرات و شرایط جوی 
بوده و از دوام بس��یار خوبی 
برخ��وردار اس��ت. بنابراین، 
علت باال بودن قیمت مبلمان 
قدیمی تی��ک را می توان به 
این موضوع نسبت داد. تیک 
چوب بسیار مناس��بی برای 
مبلمان خارج از ساختمان نیز 

هس��ت زیرا روغن طبیعی موج��ود در آن، 
آن را از پوس��یدگی، حش��رات و باکتری ها 
محافظ��ت می کند. این گون��ه چوبی تقریبا 
گران است، ولی قیمت باالی آن، با توجه به 
کیفیت باالی این گونه توجیه پذیر است و اگر 
بخواهیم این سوال را مطرح کنیم که به عنوان 
بهترین گزینه، چه گونه ای را برای ساخت 
مبلمان با کیفیت، انتخاب کنیم؟ تیک بهترین 
جواب خواهد بود. تیک با توجه به کیفیت 
بسیار باالیش، بس��یار مورد توجه است، اما 
متاس��فانه این گونه چوبی مورد عالقه ما، با 
رکود مواجه شده است، به طوری که استفاده 
آن در اندونزی نیز محدود شده است )به علت 

برداشت بیش از حد و غیرمجاز این گونه(. 
با وجود این که استفاده از این گونه محدود 
شده است، ولی هنوز انواع مختلف مبلمان 
تیک یافت می شود. رنگ تیک دارای توناژ 
متفاوتی از عس��لی تا نقره ای است و رنگ 
قهوه ای آن همواره نو به نظر می رسد و اگر در 
داخل ساختمان استفاده شود، به همین رنگ 
باقی می ماند. ولی هنگامی که برای مصارف 
خارجی استفاده می شود، رنگ خاکستری 
آن بیشتر دیده می شود. به هر حال تخته های 
تیک می توانند در اتاق پذیرایی، نش��یمن و 

مبلمان اتاق خواب استفاده شوند.
همواره انتخاب های مختلفی برای مبلمان 

حمام وجود داشته و آخرین گرایش ها مبلمان 
ساخته ش��ده از چوب، به خصوص مبلمان 
حمام ساخته شده از تیک است. ممکن است 
گیج کننده به نظر آید که چ��را از چوب در 
حمام استفاده می کنیم؟ تیک به عنوان یک 
گونه مقاوم حتی در برابر باران های شدید و 
جو نامساعد در نظر گرفته می شود. تیک در 
مقایسه با بسیاری از گونه ها، دارای مقاومت 
بس��یار باالیی در برابر رطوبت و دماس��ت. 
چوب یک فضای طبیعی به ارمغان می آورد 
که بسیار مناسب برای فضای حمام است و 
رنگ قهوه ای تیک باعث گرمی بخشیدن به 

فضای حمام خواهد شد.

     تخت، می��ز کنار تخت، می��ز آرایش، 
صندوق، جا رختی، قفسه کفش ها و... جزو 
مبلمان اتاق خواب هس��تند. چ��ه مواردی 
می توانند برای اتاق خواب بهترین باشند؟ 
در این جا نیز تیک بهترین پاسخ است. تیک 
بر خالف سایر چوب ها، روغن مخصوصی 
تولید می کند که کم��ک می کند تا طبیعت 
چوب حفظ ش��ود. در مجم��وع، تیک، در 
مقایسه با س��ایر پهن برگان از لحاظ کاربرد 
بسیار راحت تر است. تیک دارای مقاومت 
باالیی اس��ت و به راحتی می ت��وان از آن به 

عنوان مبلمان اتاق خواب استفاده کرد.
     با توجه به تمام مزایایی که برای این گونه 
چوب گفته شد، نکته مهم این 
است که هر چوبی حتی تیک، 
نیازمند نگه داری مخصوص 
است. تیک از لحاظ ظاهری 
به دالی��ل مختلف ب��ه میزان 
بس��یار کمی می تواند تغییر 
کند. به عنوان مثال چوب های 
نارنجی قهوه ای با گذر زمان 
می تواند ب��ه قه��وه ای تیره 
تبدیل شود و برای جلوگیری 
از این تغیی��رات و نگه داری 
ظاهر مبلمان تیک، همان طور 
که در ابتدای خرید بوده، باید 
از روغ��ن کاری و تمیزکردن 
اس��تفاده کنیم. اولین نیاز این 
کار این است که مبلمان تیک 
باید همواره تمیز نگه داش��ته 
شود. تمیز کردن فقط شامل 
پاک کردن گرد و غبار از روی 
مبلمان نیس��ت، بلکه چیزی 
فرات��ر از این مد نظر اس��ت. 
چنانچه یک م��اده داغ روی 
مبلمان ریخته شود، باید فورا 
از روی آن زدوده گ��ردد و 
مورد دوم، روغن کاری است. 
روغن کاری مجدد بعد از تمیز 
کردن باعث می شود که رنگ 

چوب همواره ثابت بماند.
ماهاگونی

   گونه دیگ��ری که  به عنوان م��اده  اولیه 
در تولید مبلمان استفاده می شود، ماهاگونی 
اس��ت. این گونه به اندازه تیک گران قیمت 
نیس��ت، اگر چه دارای کارایی بسیار عالی و 
دوام بسیار خوبی است که آن را برای ساختن 
کشتی و قایق مناس��ب می سازد و همچنین 
برای ساختن ابزارآالت موسیقی به خصوص 
صفحه پشتی گیتار و مبلمان خانگی استفاده 
می ش��ود. ماهاگونی دارای رن��گ قهوه ای 
قرمز اس��ت که گرمی و تاثیر طبیعی خود را 
روی بیننده می گذارد و در طول زمان تیره تر 
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می ش��ود و با پولیش زدن دارای رنگ قرمز بس��یار 
جذابی می شود. ماهاگونی یک گونه گرمسیری است 
که از گروه پهن برگان با دوام بوده و از آن می توان برای 
ساخت مبلمان با کیفیت عالی استفاده کرد. این چوب 
مشخصا به خاطر رگه های زیبا و رنگ قرمز متمایل 
به قهوه ای و کیفیت بس��یار باال شناخته شده است و 
همچنین از لحاظ ماش��ین کاری و ابزارکاری بسیار 
خوش دست است. به طور کلی، ماهاگونی یک ماده 
مناسب برای مبلمان و ابزارآالت موسیقی مانند گیتار 
است. این چوب می تواند هم در مبلمان داخل منزل 
و هم مبلمان بیرونی استفاده شود و به تازگی مبلمان 
ساخته شده از ماهاگونی مانند میز، صندلی، کابینت 
و ... نیز به بازار آمده است. در جنوب آمریکا و آسیا، 
کاشت ماهاگونی برای تامین مواد اولیه صنعت مبلمان 
انجام می شود. البته بسیاری از کارخانجات، درصدد 
استفاده از این گونه جهت تولید تخته خرده چوب و 
روکش هستند، ولی به دلیل محدودیت هایی، عمال 

این کار در حال حاضر غیرممکن است.
   گون��ه ماهاگونی به دو گ��روه اصلی ماهاگونی 
با برگ ه��ای کوچ��ک و ماهاگونی ب��ا برگ های 
بزرگ تر تقسیم می شود که هر دوی آن ها به خانواده 
Meliaceae مربوط می ش��وند. ماهاگونی مربوط 
به مناطق حاره و گرمسیری مانند آفریقای مرکزی و 

جنوب آسیا مانند اندونزی است.

   با توجه به خصوصیات ماهاگونی مانند مقاومت 
آن در برابر هوای بد، حش��رات و پوس��یدگی، تیک 
گونه مناسب تری برای اس��تفاده در مصارف بیرون 
ساختمان است. ولی چون قیمت تیک بسیار گران تر 
از ماهاگونی است، می توان از ماهاگونی برای مصارف 
داخلی با قیمت کمتر و کیفیت عالی و از تیک برای 

مصارف بیرونی استفاده کنیم.
بلوط سفید

 بلوط س��فید ،مریکا )Quercus alba( ، یک 
گونه پهن برگ متداول برای س��اخت مبلمان در کل 
جهان است. این گونه سال-ها برای ساخت کابینت، 
درب، مبلمان اتاق خواب، مبلمان آشپزخانه، ساخت 
کشتی و ... استفاده می شده اس��ت. این گونه دارای 
الیاف موازی و رگه های مس��تقیم، رنگ روش��ن و 
قابلیت ماشین کاری روان برای ساخت مبلمان است. 
با توجه به این که بلوط سفید چوبی سنگین و سخت 
است، ولی به راحتی می توان آن را به اشکال مختلف 
فرم داد، که این خصوصیت، آن را بسیار مناسب برای 
ساختن اشیای لوکس و تجمالتی می کند. بلوط سفید 
آمریکا در آمریکای ش��مالی و به خصوص در کانادا 
رشد می کند که البته می تواند در تگزاس و مینسوتا 
نیز رشد داشته باشد و ارتفاع درخت آن نیز درحدود 
60 تا 85 فوت است. یکی از خصوصیات بلوط سفید 
که گونه قرمز آن ن��دارد، غیرقابل نفوذ بودن در برابر 

آب است که آن را برای ساخت کشتی و بطری های 
نوشیدنی مناسب کرده اس��ت. هم اکنون نیز به دلیل 
همین خصوصیت برای س��اخت مبلمان خارج از 
ساختمان بس��یار مناس��ب و مورد توجه است. این 
خصوصیت بلوط سفید ناشی از ساختار سلولی آن 
است که دارای تیلوز است و ساختار آن را در برابر آب 

غیر قابل نفوذ می سازد.
   کارخانه های مبلمان اکثرا بلوط سفید را با مقطع 
مربع و بریده ش��ده و با ضخامت 1 تا 3 اینچ که قبال 
در کوره خشک ش��ده اس��ت، از آمریکای شمالی 
می خرند. اگر چ��ه ضخامت های باالت��ر و طول و 
عرض های مختلفی نیز دیده شده است، ولی عرض 
متداول آن 4 تا 9 و گاهی 10 اینچ اس��ت که با قیمت 
باالتر به فروش می رسد. این گونه همان طور که برای 
ساخت میز و صندلی متداول است، برای ساخت تمام 
وسایل آشپزخانه، تخت و وسایل خواب نیز استفاده 
می شود و تنها خصوصیت منفی آن این است که به 
فلزات غیر گالوانیزه مانند آهن واکنش نشان می دهد 
و لکه دار و باعث ساییدگی الوارها می شود. به همین 
منظور توصیه می شود که از اس��تیل یا برنج به جای 
آهن استفاده شود و همچنین الوارهای بلوط سفید، 

تخته های مناسبی برای چسب زنی نیستند.
*کارشناس ارشد رشته صنایع چوب و کاغذ، 
گرایش فرآورده های مرکب و چند سازه چوبی
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1- گران تری��ن اث��اث جه��ان، گنجه 
بدمینتون اس��ت که 19 میلیون پوند در سال 
1726 توسط  هنری سامرِست فروخته شده 
 است . این گنجه در اصل برای سامرست 594 
پوند هزینه داشته  است و 30 مرد هنرمند طی 

شش سال این گنجه را ساختند.
 یک قلم کاال مانند ای��ن گنجه واقعا 
دو س��ر اتاق را به هم م��ی دوزد. وقتی 
که این گنجه آبنوس��ی خاتم کاری شده 
با س��نگ ها ی عقی��ق، فی��روزه، کوارتز 
36 میلیون دالر در حراجی کریستی  و...
در س��ال 2004 فروخته ش��د، رکورد 
خ��ود را ب��ه عن��وان گران تری��ن اثاث 
فروخته ش��ده در آن حراجی شکست. 
گنج��ه بدمینتون به دلیل این که به مدت 
بی��ش از  دو ق��رن در منطق��ه بدمینتون 
نگلی��س باقی مان��د،  گنجینه  واقع در ا
ی��ن گنجینه  بدمینت��ون نامی��ده ش��د. ا
رکورد پیش��ین خود را در س��ال 1990 
ثبت کرد؛ وقت��ی که حراجی کریس��تی 
آن را به  میلیاردری ب��ه نام باربرا پیاس 
کا جانس��ون ) عضو خانواده جانس��ون 
و مبلمان جانس��ون ( ب��ه قیمت 16/59 
میلیون دالر فروخت. جانس��ون گنجینه 
بدمینت��ون را در س��ال 2004 به فروش 
گذاش��ت و پرنس هان��س آدام دوم از 
کشور لیختن اش��تاین آن را خرید و به 
موزه لیخت��ن اش��تاین در اتریش  اهدا  
کرد. در پنجم ج��والی 1990 حراجی 
کریس��تی گنجین��ه بدمینت��ون را به 15 

میلی��ون دالر فروخ��ت. 
اما کار به اینجا ختم نشد. در 9 دسامبر 
2004 ای��ن گنجه بار دیگر در کریس��تی 

برای فروش به حراج گذاشته شد. و پس 
از یک پیشنهاد قیمت سرسام آور، چوب 
حراج پایین آمد و دکت��ر یوهان کرائفت 
نِر، مدیر موزه لیختن اش��تاین در وین، به 
نمایندگ��ی از پرنس هان��س آدام دوم از 
لیختن اشتاین، پیش��نهاد 19 میلیون و 45 
هزار و 250 پوند یا به عبارتی 36 میلیون 
و 662 ه��زارو 106 دالر آمریکا را برای 
گران تر ین اثاث جه��ان ارائه کرد و آن را 

در اختی��ار گرف��ت.

2- حاال گنجه را دارید، اما نیازمند جایی 
برای نشستن هستید. این صندلی روزگاری به  
ایوزالرنس مقّدس تعلق داشته  است . اگر چه 
انتظار این بود که این صندلی در حراجی کریستی 
به قیمت 3 میلیون پوند به فروش برسد، اما این 
صندلی چرمی در سال2009 در این حراجی به 

19/4 میلیون پوند فروخته شد.

3- دفت��ر کار ش��ما نکات زی��ادی را 
درباره ویژگی ها ی ش��خصیتی شما هویدا 
می کند. نظرتان درباره این میز چیس��ت؟ 
به قیمت تک فروشی 200 هزار دالر که از 
شش نوع چوب ساخته شده   و پنج ماه زمان 

برای ساخت آن صرف شده است.

4- مارس نیوِس��ن ، طراح استرالیایی 
در س��ال 1986 این نیمکت تخت مانند را 
خلق کرد. این نیمکت به زودی در حراجی 
کریستی با قیمت مناسبی به فروش خواهد 
رفت. پیش بینی می شود که در این مزایده به 

قیمت یک میلیون پوند دست یابد.

5-کودکان را فراموش نکنید. این صندلی 
جورواجور تا س��قف 75 هزار دالر به فروش 

گذاشته شده  اس��ت . فرناندو و هامبرتو کامپانا 
طراحان برزیلی این صندلی را طراحی کرده اند.

6-این می��ز چهارپایه کوت��اه، پس از 
مرگ خالقش توم��اس تاف، ب��ه نام تاف 
نام گذاری ش��د. این میز که در قرن 1700 
میالدی ساخته ش��ده  اس��ت  به تازگی به 
قیمت 4/6 میلیون دالر فروخته شده  است .

7- پول دیگری در بانک ندارید؟ نظرتان 
درباره این گنجه چند رسانه ای  چیست؟ 100 
هزار یورو قیمت گذاری ش��ده  است . روی 
این گنجه  که هر اتاق نشیمن را زیبا می کند، 
25 الیه روغن جال و 50 قیراط خاک بهترین 

الماس کار شده  است .

  مجید اعزازی

مبلمان گران جهان
بی گمان همه ما 
دوست داریم 
منزل خود را به 
بهترین وجه تزیین کنیم، 
اما تا چه ح��د برای خرید 
مبلمان و اثاثیه مدرن آمادگی 
داریم؟ ما سراسر اینترنت 
را جس��ت وجو کردیم و 
گران ترین اثاثیه و مبلمان 
را پیدا کردیم؛ اثاثیه ای  که 
شاید در هر خانه ای  زیبا به 

نظر برسند.شاید؟

جهان

منبع: نیویورک تایمز
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از  همیش��ه 
این که مردم در 
خری��د مبلمان 
دچ��ار اش��تباهات فاحش 
می ش��وند، تعجب می کنم. 
به خصوص این اشتباهات 
بیش از پیش در میزان هزینه 
 ای است که برای خرید در 

نظر گرفته می ش��ود.
 ام��ا خب��ر خ��وب این 
است که با این راهنما شما 
می توانی��د از هزینه ه��ای 
بالقوه و همچنین اشتباهات 
در خرید مبلمان پیشگیری 
کنی��د. ای��ن متن ش��ما را 
راهنمایی می کند تا هنگام 
خرید مبلمان از اشتباهاتتان 

جلوگی��ری کنی��د.
furniture.about.com :منبع

 10اشتباه رایج
در خرید مبلمان

فراموشی برای اندازه گیری مبلمان 
برای خری��دن مبلمان از ان��دازه اتاق غافل 
نش��وید. پی��ش از آن که ب��رای خری��د اقدام 
کنید؛ اتاق خ��ود را اندازه گی��ری کنید و بعد 
متناس��ب با فضا، اقدام به خرید کنید. بسیاری 
از فروش��ندگان مبلمان از انتخاب خریداران 
شگفت زده می ش��وند؛ به دلیل آن که خریدار 
غافل از اندازه گیری اس��باب و وس��ایل خود 
بوده و یا راهرو، درها، آسانسور و حتی پله ها 
را در نظر نگرفته تصمیم به خرید مبلمان جدید 

می گیرد.
نادیده گرفتن مقیاس

گاهی در فروش��گاه ممکن است مبلمانی 
خیلی بزرگ  و یا خیلی کوچک به نظر برسد، اما 
این دلیل کافی نیست. با آن که در لحظه خرید 
مبلمان درفروشگاه تصمیم گیری خیلی سخت 
است، ولی از مقیاس مبلمان مطمئن شوید، بعد 

اقدام به خرید کنید.
درنظر نگرفتن رنگ 

در نمایشگاه و فروشگاه های مبلمان به علت 

تعدد، ممکن اس��ت پر رنگ یا کم رنگ بودن 
رنگ مبلمان به نظر نیای��د. بنابراین باید به این 
مسئله توجه کنید که چه رنگی متناسب با خانه 
شماست. شاید ش��ما مبلمانی را در فروشگاه 
ببینید که رنگی مسحور کننده داشته باشد، ولی 
در خانه چنین نباشد. بهتر است همراه با خود یک 
نمونه رنگ داشته باشید. به عنوان مثال کوسن 
یا بالشی را که هماهنگ با وسایل خانه است، 
همراه داشته باشید تا بهتر بتوانید رنگ مبلمانتان 
را انتخاب کنید. اگر از طریق اینترنت می خواهید 
خرید کنید، به رنگ مبلمان در مانیتور دقت کنید 
یا بهتر است که از فروشگاه درخواست پارچه 
مبلی را که پسنده اید بکنید تا راحت تر بتوانید 

انتخاب کنید و خرید بهتری داشته باشید.
توجه به مد روز بودن

بهتر است برای خرید مبلمان توجه زیادی 
به مد روز بودن نداش��ته باشید. خریدی بکنید 
که سال ها با خیال راحت از آن استفاده کرده و 
از خریدتان احساس رضایت و آسایش داشته 
باشید. البته در انتخاب رنگ و سبک دقت کنید. 

توجه داشته باشید که مبلمان هایی که به مد روز 
هستند، خیلی زود دمده می شوند و پس از چند 

ماه دیگر از خریدتان هیجان زده نیستید.
نادیده گرفتن این که

چه کسانی از مبلمانتان استفاده می کنند
قبل از خرید مبلمان، اطمینان حاصل کنید 
که می خواهید چگونه از آن استفاده کنید. مثال 
از آن برای تماشای تلویزیون استفاده می کنید یا 
در حال خوردن غذای عصرانه و یا قرار است 
کودکان از آن استفاده کنند. به عنوان مثال اگر 
مبل شما رنگی باشد، برای کسانی که بچه دارند 
یا در خانه ش��ان حیوان خانگی اس��ت، اصال 

مناسب نخواهد بود.
قبل از خرید

 مبلمان مورد نظرتان را آزمایش کنید
هنگام خرید مبل یا صندلی راحتی، همیشه 
کیفیت آن را هم مد نظر داش��ته باشید. اگر چه 
زیبایی ظاهری و طراحی هم یکی از اصول مهم 
اس��ت، اما اولویت، راحت بودن است. حتما 
برای شما پیش آمده که به مهمانی رفتید و روی 

  ترجمه: فرنوش تهرانی
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مبل یا کاناپه  ای که نشسته اید، احساس ناراحتی 
کرده و بعد از مدتی از نشستن روی آن خسته 
شده اید. نشستن روی کاناپه های شیک و مدرن 
راحت نیست. همیشه س��عی کنید از اسباب و 
وسایل راحت و ساده در منزلتان استفاده کرده و 
در آن احساس آرامش کنید. دقت داشته باشید 
که مبلی که در فروشگاه امتحان کرده اید برایتان 
به منزل بفرستند، چرا که اگر خالف این باشد، 
به معنای این است که فروشنده امانتدار خوبی 
نبوده و به شما دروغ گفته است. اگر قصد خرید 
مبلمان را به صورت اینترنتی دارید، بیشتر دقت 
کنید. پس از انتخاب، حتما به فروشگاه بروید و 
مبلمان مورد نظرتان را بررسی کنید که مشکلی 
نداشته باشد. همچنین به یاد داشته باشید که در 
موقع خرید دراور یا بوفه، در و کشوهای آن را 

باز و بسته کنید که مشکلی نداشته باشد.
انگیزه  فقط برای خرید مبلمان

 فقط صرف خرید مبلمان بدون در نظر گرفتن 
موارد گفته شده در باال،  بزرگ ترین اشتباهی است 
که افراد مرتکب می شوند. گاهی دیده شده است 

که افراد توجهی به قیمت اجناس نکرده و حتی 
اگر قیمت نامعقولی هم از سوی فروشنده عنوان 
شود، بدون مقاومت، آن را پرداخت می کنند. اما 
خیلی مواقع دیگر هم قیمت ها به نظر خیلی منطقی 
است و اصال در این جور مواقع مکث نکنید و حتما 
آن را بخرید. ولی همیشه به یاد داشته باشید که از 

تصمیمات عجوالنه پرهیز کنید.
نظر دیگران را هم جویا شوید

نظ��ر دادن و نظ��ر گرفتن از دیگ��ران چیز 
خوبی است، ولی گاهی وقتی زیاد از افراد نظر 
می پرسید، باعث می شود که انتخابتان هم سخت 
و هم محدود ش��ود. هرگز در طول زمانی که 
همراهان را برای خرید مبلمان با خود می برید، 
از آنان دائما نظر نپرسید. این مسئله هم فروشنده 
را اذیت می کند و هم این که شما از ارائه نظرات 
چند فرد مختلف دچار س��ردرگمی شده و در 
حقیقت از نظر آنان نیز بهره مند نمی شوید. اگر 
دوس��ت ندارید که تنها خرید کنید، نهایتا یک 
همراه با خود ببرید. کسی را انتخاب کنید که به 

سلیقه او اعتماد دارید.

در خواست کمک
فروشنده هم در انتخاب مبلمان مورد نظرتان 
حتما به ش��ما کمک می کند. آنها قادر به دادن 
مشاوره و حتی پیشنهادهایی برای خرید بهتر 
هس��تند که در نهایت هم به تصمیم گیری شما 
در خرید کمک می کنند. البته به یاد داشته باشید 
که تصمیم گیرنده نهایی شما هستید. شمایید 
که باید مبل مورد نظرت��ان را انتخاب کنید. اما 
مشاوره می تواند به شما ایده های خوب بدهد 

که گزینه بهتری را انتخاب کنید. 
پرداخت پول زیاد برای مبلمان

وقتی قصد خرید مبلمان کرده اید، به پول آن هم 
فکر کرده اید و حتما مقداری را برای خرید ذخیره 
کرده اید. همه دوس��ت دارند که خریدی خاص 
داشته باشند. توصیه می شود هنگام خرید چند 
تکه حتما تخفیف بگیرید. از شعار«خرید کن بعدا 
بپرداز« اجتناب کنید. این طرح های سرمایه گذاری 
باعث می شود که شما با نرخ بهره باال جنس مورد 
نظرتان را بخرید و این به صرفه نیست. سعی کنید 

در همان ابتدا کل هزینه را پرداخت کنید.
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اصولی برای طراحی داخلی
وقتی شما با اصول طراحی داخلی آشنا باشید، می توانید هر فضایی را متحول کنید. زمانی که شما وارد یک 
اتاق یا مکانی می شوید که احساس آرامش در آن می کنید، نشان می دهد که چگونه همه چیز به طور منسجم 
و کنار هم چیده شده است. فقط کافی است که خانه خود را با شناخت کمی که از اصول اولیه طراحی دارید، 

آرایش دهید. با همین دانش اندک خود می توانید یک خانه زیبا داشته باشید.
تعادل

در طراحی، هماهنگی احساس تعادل به وجود می آورد. در حقیقت یکنواختی در طراحی به طور 
تقریبی سبب وزن بصری اجسام می شود. البته باید متذکر شد که این تعادل تنها از طریق شکل اجسام 

نیست، بلکه عوامل دیگری چون رنگ، الگو و بافت نیز در این امر دخالت دارد.
سه نوع مختلف از تعادل وجود دارد:

متقارن و یا رس��می: این نوع طراحی در حقیقت به طراحی س��نتی معروف است. یعنی این 
که برای فضاها از وس��ایل متقارن برای تعادل آن فضا استفاده می ش��ود. به عنوان مثال دو عدد 
صندلی که در دو طرف میز قهوه است، تعادل متقارن اس��ت. این نوع تعادل که یکی از عناصر 
طراحی است که به طور مساوی در هر طرف تکرار می شود، یکی از راه های  آسان برای طراحی 
فضای مورد نظر است. البته باید متذکر شد که این نوع طراحی می تواند در دراز مدت یکنواخت 

و خسته کننده باشد.
نامتقارن و یا غیررسمی: در این نوع طراحی، تصویری از وزن خطوط، رنگ ها، فرم ها و بافت ها 
را که بدون تکرار و دقیق و متعادل ایجاد شود، به عنوان تعادل متقارن نام می برند. در حقیقت این نوع 
طراحی می تواند عالوه بر پیچیدگی، جالب و چشم نواز هم باشد. به عنوان مثال می توانید با قرار دادن 

دو عدد صندلی در دو طرف یک کاناپه تعادل نامتقارن ایجاد کنید.
در واقع تعادل به معنی شعاعی اس��ت که تا وقتی نقطه مرکزی فاصله کانونی با سایر عناصر در 
پرتویی از آن و یا در اطراف آن به وجود آید، نوعی از تعادل نامتقارن را ایجاد می کند. به عنوان مثال 

می توان به دور میز ناهارخوری و صندلی های  چیده شده اطراف آن اشاره کرد. 

ریتم
همان طوری که در موسیقی ریتم وجود دارد، در طراحی نیز چنین است. در طراحی نیز عالوه بر 
آن که باید از الگوهای تکراری پرهیز کرد، همچنین باید برای ایجاد بهره بصری از کنتراست استفاده 
کرد. شما می توانید برای کنتراست از عواملی چون رنگ یا اشکال مختلف استفاده کنید. در حقیقت 
هدف از استفاده از کنتراست در طراحی حرکت کردن چشم مخاطب در فضایی است که آن را طراحی 
کرده اید. برای این کار می توانید از راه های  ساده همچون گذاشتن یک کوسن رنگی روی کاناپه یا 
چیدن چند قاب نقاشی و استفاده از فرش یا موکت در جهت بازتاب رنگ استفاده کنید. این تکرار 

کمک خواهد کرد که چشم مخاطب به اطراف نیز جلب شود.
هارمونی

هارمونی یعنی هماهنگی در کلیه عناصری که در چینش یک فضا لحاظ شده باشد. ایجاد ریتم و 
هماهنگی در طراحی ایجاد آرامش و آسایش در فرد می کند. به عنوان مثال شما می توانید با استفاده از 

تنها یک رنگ ایجاد هماهنگی کنید؛ حتی اگر فرم تا حدود زیادی با هم تفاوت داشته باشد.
تاکید

باید به این نکته اشاره کرد که استفاده متقارن یا پراکنده در اتاق خسته کننده به نظر می رسد. استفاده از 
فضاهای معماری همچون بخاری یا شومینه و یا پنجره ای که به روی فضای زیبا باز شود، در جلوگیری از 
خسته شدن چشم مخاطب کمک کند. همچنین شما می توانید به منظور ارتقا در نقطه کانونی از تنظیم مبلمان 
در طرفی که به سمت پنجره یا بخاری است استفاده کنید. اصال نیازی نیست که از قطعات بزرگ مانند کاناپه 

یا مبلمان استفاده کنید. هر تغییر کوچکی نیز می تواند به چشم نواز کردن فضا کمک کند.
تناسب و مقیاس

تناسب و مقیاس اشیای به کار برده در یک اتاق بسیار مهم است. به عنوان مثال گذاشتن مبلمان 
بزرگ در یک اتاق کوچک و یا اتاقی که پر از اثاثیه است، چندان چشم نواز نیست. باید متذکر شد که 
استفاده از وسایل متناسب در طراحی یک فضا نه تنها برای شما بلکه برای دوستان و کسانی که به خانه شما 
می آیند خوشایند خواهد بود. تنها کافی است که از همین فرمول ساده استفاده کنید. این چیزی است که در 
طبیعت هم وجود دارد؛ استفاده از جزء به کل. هنرمندان و معماران نیز از همین فرمولی که در طبیعت وجود 

دارد، برای طراحی استفاده می کنند.
furniture.about.com :منبع
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دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری ،  دکوراسیون داخلی
سال اول /شماره دوم / بهمن ماه 1388

وقتی شما با اصول طراحی داخلی آشنا باشید، می توانید هر فضایی را متحول کنید. زمانی که شما وارد یک 
اتاق یا مکانی می شوید که احساس آرامش در آن می کنید، نشان می دهد که چگونه همه چیز به طور منسجم 
و کنار هم چیده شده است. فقط کافی است که خانه خود را با شناخت کمی که از اصول اولیه طراحی دارید، 

آرایش دهید. با همین دانش اندک خود می توانید یک خانه زیبا داشته باشید.
تعادل

در طراحی، هماهنگی احساس تعادل به وجود می آورد. در حقیقت یکنواختی در طراحی به طور 
تقریبی سبب وزن بصری اجسام می شود. البته باید متذکر شد که این تعادل تنها از طریق شکل اجسام 

نیست، بلکه عوامل دیگری چون رنگ، الگو و بافت نیز در این امر دخالت دارد.
سه نوع مختلف از تعادل وجود دارد:

متقارن و یا رس��می: این نوع طراحی در حقیقت به طراحی س��نتی معروف است. یعنی این 
که برای فضاها از وس��ایل متقارن برای تعادل آن فضا استفاده می ش��ود. به عنوان مثال دو عدد 
صندلی که در دو طرف میز قهوه است، تعادل متقارن اس��ت. این نوع تعادل که یکی از عناصر 
طراحی است که به طور مساوی در هر طرف تکرار می شود، یکی از راه های  آسان برای طراحی 
فضای مورد نظر است. البته باید متذکر شد که این نوع طراحی می تواند در دراز مدت یکنواخت 

و خسته کننده باشد.
نامتقارن و یا غیررسمی: در این نوع طراحی، تصویری از وزن خطوط، رنگ ها، فرم ها و بافت ها 
را که بدون تکرار و دقیق و متعادل ایجاد شود، به عنوان تعادل متقارن نام می برند. در حقیقت این نوع 
طراحی می تواند عالوه بر پیچیدگی، جالب و چشم نواز هم باشد. به عنوان مثال می توانید با قرار دادن 

دو عدد صندلی در دو طرف یک کاناپه تعادل نامتقارن ایجاد کنید.
در واقع تعادل به معنی شعاعی اس��ت که تا وقتی نقطه مرکزی فاصله کانونی با سایر عناصر در 
پرتویی از آن و یا در اطراف آن به وجود آید، نوعی از تعادل نامتقارن را ایجاد می کند. به عنوان مثال 

می توان به دور میز ناهارخوری و صندلی های  چیده شده اطراف آن اشاره کرد. 

ریتم
همان طوری که در موسیقی ریتم وجود دارد، در طراحی نیز چنین است. در طراحی نیز عالوه بر 
آن که باید از الگوهای تکراری پرهیز کرد، همچنین باید برای ایجاد بهره بصری از کنتراست استفاده 
کرد. شما می توانید برای کنتراست از عواملی چون رنگ یا اشکال مختلف استفاده کنید. در حقیقت 
هدف از استفاده از کنتراست در طراحی حرکت کردن چشم مخاطب در فضایی است که آن را طراحی 
کرده اید. برای این کار می توانید از راه های  ساده همچون گذاشتن یک کوسن رنگی روی کاناپه یا 
چیدن چند قاب نقاشی و استفاده از فرش یا موکت در جهت بازتاب رنگ استفاده کنید. این تکرار 

کمک خواهد کرد که چشم مخاطب به اطراف نیز جلب شود.
هارمونی

هارمونی یعنی هماهنگی در کلیه عناصری که در چینش یک فضا لحاظ شده باشد. ایجاد ریتم و 
هماهنگی در طراحی ایجاد آرامش و آسایش در فرد می کند. به عنوان مثال شما می توانید با استفاده از 

تنها یک رنگ ایجاد هماهنگی کنید؛ حتی اگر فرم تا حدود زیادی با هم تفاوت داشته باشد.
تاکید

باید به این نکته اشاره کرد که استفاده متقارن یا پراکنده در اتاق خسته کننده به نظر می رسد. استفاده از 
فضاهای معماری همچون بخاری یا شومینه و یا پنجره ای که به روی فضای زیبا باز شود، در جلوگیری از 
خسته شدن چشم مخاطب کمک کند. همچنین شما می توانید به منظور ارتقا در نقطه کانونی از تنظیم مبلمان 
در طرفی که به سمت پنجره یا بخاری است استفاده کنید. اصال نیازی نیست که از قطعات بزرگ مانند کاناپه 

یا مبلمان استفاده کنید. هر تغییر کوچکی نیز می تواند به چشم نواز کردن فضا کمک کند.
تناسب و مقیاس

تناسب و مقیاس اشیای به کار برده در یک اتاق بسیار مهم است. به عنوان مثال گذاشتن مبلمان 
بزرگ در یک اتاق کوچک و یا اتاقی که پر از اثاثیه است، چندان چشم نواز نیست. باید متذکر شد که 
استفاده از وسایل متناسب در طراحی یک فضا نه تنها برای شما بلکه برای دوستان و کسانی که به خانه شما 
می آیند خوشایند خواهد بود. تنها کافی است که از همین فرمول ساده استفاده کنید. این چیزی است که در 
طبیعت هم وجود دارد؛ استفاده از جزء به کل. هنرمندان و معماران نیز از همین فرمولی که در طبیعت وجود 

دارد، برای طراحی استفاده می کنند.
furniture.about.com :منبع
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در زندگی پر تالطم ام��روزی که افراد 
بیشتر وقت خود را در محل کار می گذرانند، 
داش��تن محیط��ی آرامش بخ��ش، یکی از 
نیازهای ضروری انسان عصر حاضر است. 
همه ما ب��رای یافتن لحظات��ی آرام و بدون 
دغدغه در جست وجو هستیم وگاه نیز فکر 
می کنیم رسیدن به آرامش روحی وفکری 
امری محال اس��ت. در این دنیای پرتحرک 
که هر روز در حال تغییر و تحول اس��ت، 
برای ایج��اد آرامش و دادن ای��ن حس به 
انسان ها، نیازمند خلق چنین تفکری هستیم 
که درون محل کار خود به دنبال آسایش و 
تمرکز فکری باشیم. برای طراحی این چنین 
محیطی رن��گ یکی ازعوامل بس��یار موثر 
اس��ت. رنگ ها می توانند به شیوه مختلف 
تاثیراتی بنیادین در زندگی بر جای گذارند. 
از جمله آنها در محی��ط کار تاثیر بر روند و 
پیشرفت کار و همچنین ایجاد انرژی همراه 

با آرامش خاطر برای افراد است. 
رنگ یکی از عوامل تعیین کننده سبک 
و س��یاقی اس��ت که بدان طری��ق با محیط 
پیرامون خود ارتباط برقرار کنیم و بیش��تر 
از هر عامل مستقل دیگری می تواند فضای 
کاری کسالت بار و یکنواخت را به مکانی 

روح بخش و انرژی زا مبدل سازد. 
کار موثر با رنگ بیش از همه به تحریک 
حس خالقیت نیازمند اس��ت. به دس��ت 
آوردن یک ترکیب رنگ مناسب که درست 
با منظور و هدف فرد منطبق باشد، خود به 

نوعی »آفرینش« محسوب می شود. 
برای رسیدن به اهدافی همچون کارکرد 
مناس��ب، زیبایی بصری، هارمونی فضایی 
و تاثی��ر روان��ی موثر و مثب��ت در طراحی 
داخلی، ملزم به استفاده هماهنگ و منسجم 
و معنی دار از کلیه اص��ول طراحی اعم از 
رنگ، نور، ف��رم، هارمون��ی و... که هدف 

شاخص طراحان داخلی است، هستیم.
امروزه ایجاد هماهنگ��ی رنگ ها در یک 
ات��اق از عناص��ری مانند پوش��ش دیوارها، 
کف پوش ه��ا، روک��ش مبلم��ان و پ��رده 
الهام پذیراست. برای به دست آوردن طراحی 
موفق در یک ات��اق کار، از مخلوط کردن ته 
رنگ های ثابت و ترکیبی از الگوهای مشخص 
استفاده می کنیم، البته این عناصر باید با یک 
رنگ که نقطه ی��ا محور مش��ترک همه آنها 
باشد، پیوند یابد. رنگ آمیزی یک اتاق کار بر 

معیارهای خاصی مبتنی است، از جمله:
1- چه نوع فعالیتی قرار اس��ت در این 

مکان انجام گیرد؟
2- چه ن��وع رنگ های طبیع��ی در این 

مکان وجود دارد؟
3- چه مقدار نور در این محیط احتیاج 

است؟
4- اساسا فضا روشن است یا تاریک و 
مایل به داشتن فضایی گرم هستیم یا سرد؟

5- ش��کل اصلی اتاق چیست؟ سقف 
اتاق کوتاه است یا بلند؟

و. . .

البته نظرات ش��خصی نیز تا حدی برای 
ایجاد فضای مورد عالقه کاری موثر است. 
توجه به این نکته که با چه رنگی احساس 
آرامش بیشتری در محیط کار دارید و این 
رنگ می توان��د اثرات مثبتی ب��ر روحیه و 
روند کار شما داشته باش��د، حائز اهمیت 
است. به عنوان مثال اس��تفاده از رنگ های 
سبز، فیروزه ای و آبی باعث افزایش انبساط 

خاطر و وسعت فکر می شود.
رنگ هایی که ما می پسندیم، ترکیب آنها 

با یکدیگر در یک مجموعه واحد و تاثیر نور 
موجود در فضا بر آن ها، عواملی هستند که 

نتیجه کار را تحت تاثیر قرار می دهند.
انتخ��اب رنگ مناس��ب برای پوش��ش 
دیوارها اولین ق��دم در طراحی رنگی برای 
دکوراسیون هر اتاق اس��ت. اما شاید یافتن 
رنگ های متناس��ب با آن برای دیگر اجزای 
دکوراسیون کمی مش��کل تر به نظر برسد. 

چگونگی تاثیرپذیری ما انسان ها از رنگ ها 
ماهیت کامال روانی دارد و به طورغیر مستقیم 
در هنجارها، واکنش ها، عکس العمل ها و 

رفتار های فرد موثر است.
رنگ یکی از حائز اهمیت ترین جنبه های 
دکوراس��یون داخلی اس��ت. وقتی به یک 
ترکیب رنگ��ی رضایت بخش رس��یدیم، 
توجه داش��ته باش��یم که تاثیر نور موجود 
در محیط و ش��رایط کار خود را نیز در نظر 
بگیریم. نور چه از نوع طبیعی و چه از نوع 

خالقیت روی امواج رنگ 
  حدیث رستمی*
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مصنوعی باش��د، تاثیرات مختلفی بر رنگ 
خواهد داشت و آگاهی از این مطلب هنگام 

طراحی رنگ یک فضا ضروری است. 
اس��تفاده از چرخه رنگ، روشی مطمئن 
برای یافتن رنگ های متناسب با رنگ مورد 
نظر ماست. چرخه رنگ متشکل از 12 رنگ 
اس��ت که س��ه رنگ قرمز، آبی، زرد در آن 
رنگ های اولیه و رنگ می��ان آنها به عنوان 
رنگ های ثانویه ش��ناخته می شود. هر یک 
از این رنگ ها می توانند با رنگ های کناری 
خود که رنگ های هم خانواده اش محسوب 

می شوند و همچنین رنگ مقابلش که رنگ 
مکمل آن اس��ت، به خوبی ترکیب شود  و 
نتیجه ای زیبا و موزون را خلق کند. استفاده 
از یک رنگ با میزان کمی از رنگ مکمل آن، 
چنانچه به  درس��تی و در اندازه های صحیح 
صورت گرفته باش��د، نتیجه ای درخشان و 
چشم گیر می آفریند و بر جذابیت مجموعه 
رنگ ها می افزاید و مانع غالب ش��دن کامل 

یک رنگ بر فضای اتاق کار می شود.

به عنوان مثال زمان��ی که در اتاق کارتان 
یک میز کنفرانس با پایه های استیل نقره ای 
رنگ ق��رار دارد، برای خل��ق فضایی آرام، 
شیک و امروزی، رنگ آبی روشن و سفید 
بهترین گزینه برای دیوارها هستند، چرا که 
درخش��ش فریبنده ای را در اتاق به وجود 
می آورند. آبی از رنگ های سرد است، ولی 
طیف رنگ های پرمایه مانند آبی آس��مانی 
ش��فاف، حس امیدبخش وصمیمانه ای را 
می آفریند. وجود پنجره های نورگیر، اتاق ها 
را از ن��ور طبیعی بس��یار بهره مند می کند و 

با اس��تفاده از پرده های روش��ن و یا سفید 
لغزش نور، بر س��طوح آبی نمایان می شود 
و در نهایت اس��تفاده از رنگ آبی و س��فید 
دیوارها برای اتاق کار شما عالوه بر القای 
فضای صمیمی، فضایی آرام و امید بخش 
را نیز  خلق می کند. فضاهای��ی که با انواع 
رنگ های خنثی دکور شده اند نیز از جمله 
این موارد هس��تند. رنگ خنث��ی که حول 
تک رنگ های سفید، س��یاه، خاکستری، بژ 

و زرد کمرنگ هستند، به آسانی مخلوط و 
هماهنگ می شوند و اثر مسحورکننده ای را 

خلق می کنند.
ایجاد تعادل بین رنگ های روشن، متوسط و 
تیره در هر اتاقی حائز اهمیت است. برای روح 
دادن به فضایی که با رنگ های خنثی دکور شده 
است، استفاده از تابلو های آبستره با رنگ های 
زغالی، تاکیدی بر هماهنگی رنگ واستفاده از 
الگوی دکور اتاق دارد. برای گرما بخشیدن به 
فضای اتاق، استفاده از کف پوش های چوبی 
بسیار مناسب است. استفاده از رنگ های خنثی 
در سبک مدرن بسیار رایج است. این رنگ ها 
توجه را به نحوی زیرکان��ه و مالیم به خود 
جلب می کند و به چشم های شما این اجازه 
را می دهد که سرعت خود را تنظیم و تک تک 
اشیا  را تفکیک کند. در کنار خطوط عمودی 
و مستقیم و سیال مبلمان مدرن، این رنگ ها از 

بهترین گزینه ها هستند.
یکی از اصولی که باید ب��ه آن توجه کرد، 
این است که رنگ اتاق کار در تامین روشنایی 
مناسب، نقش بس��زایی دارد. انتخاب رنگ 
مناسب برای پوش��ش دیوارها اولین قدم در 
طراحی رنگی برای دکوراسیون فضای اداری 
است. به عنوان مثال سقف باید 80 درصد نور 
را بازتاب دهد،  رنگ س��فید مناسب است. 
دیوارها بهتر اس��ت 50 تا 75 درص��د نور را 
بازتاب دهند که برای این منظور از رنگ های 
سرد برای این منظور اس��تفاده می شود. کف 
هم باید کمترین بازتاب را داش��ته باشد. )20 
درصد( و توصیه می شود برای کف محل کار 
از رنگ تیره استفاده شود.  رنگ اکثر میزها و 
مبلمان اداری با پیروی از رنگ چوب، تنالیته ای 
از رنگ قه��وه ای دارد، این رن��گ برگرفته از 
طبیعت پیرامون اس��ت و  احساس راحتی را 
منتقل می کند. چنانچه به این ترکیب س��فید 
هم اضافه شود، بس��یارتاثیر گذار است، چرا 
که سفید ملکوت و عرش را تداعی می کند.  
استفاده از مشکی بیانگر س��کوت است که 
استفاده از دو رنگ س��فید و مشکی در کنار 
هم یک نیروی قوی معنوی را ایجاد می کند، 
که می تواند آرامش را به همراه داش��ته باشد 
و از میزان اس��ترس و خستگی در محیط کار 

کاهش دهد.
در پایان ویژگی ورودی و خروجی ها، 
راهروه��ا، ترکیبات حجم��ی، نورگیرها، 
تقس��یم بندی فضا ه��ای داخل��ی، مبلمان 
داخلی، نحوه رنگ بن��دی و حتی مقیاس 
به کار رفته، همه و همه به عنوان فاکتور های 
مهمی برای تعریف یک محیط کار مناسب 
عمل می کن��د و وظیفه یک ط��راح داخلی 
اس��ت که تعامل محکم بین موارد یاد شده 

برقرار سازد. 
*کارشناس ارشد طراحی صنعتی

 رنگ اکثر میزها 
و مبلمان اداری 
با پیروی از رنگ 
چوب، تنالیته ای از 
رنگ قهوه ای دارد، 
این رنگ برگرفته 
از طبیعت پیرامون 
است و  احساس 
راحتی را منتقل 
می کند. چنانچه 
به این ترکیب 
سفید هم اضافه 
شود، بسیارتاثیر 
گذار است، چرا 
که سفید ملکوت 
و عرش را تداعی 
می کند.  استفاده 
از مشکی بیانگر 
سکوت است که 
استفاده از دو رنگ 
سفید و مشکی در 
کنار هم یک نیروی 
قوی معنوی را 
ایجاد می کند، که 
می تواند آرامش 
را به همراه داشته 
باشد و از میزان 
استرس و خستگی 
در محیط کار 
کاهش دهد.
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of the furniture when they plan a plan. 
John Portman is one of these architects and his 
works are the full samples of internal planning. 
There is a full attention to all steps, even  
planning the furniture, in his plans. 
John Portman, the famous American artist and  
architect, was born in Carolina at 4 December 
1924 and spent most of his life in Atlanta. When he 
was very young, he was interested to architec-
ture and in 1950 received M.A from the Technology  
Association of Georgia University. After completing 
his experiences in some famous companies, he  
establishes a company in coordination with John 
Street at 1953.  Then he become the sharer of 
Professor H. Grefeete Edward and after 12 years 
when Edward was retired the name of the company 
changed to “Portman and the sharers”
During these years his creativity and his initiative 
character was discovered even more than past. 
He has assumed his commitment in improving 
the American citizen culture through building 
process. His plans opened a new awareness 
of space instruments in planning. In his point 
of view the man can salve through creating 
art. Atriums planning in Hyatt Regency Hotel in  
Atlanta is his most important and famous idea. 
These atriums contain a great and valid internal 
space that floors have formed around it. Nowadays 
John Portman’s works has been universal. He has 
developed his company from Atlanta to various 
places in all over of the world. (Brazil, Swede,  
Denmark, Mexico, Japan, Korea, China, India,  
Indonesia and Singapore). Although sometimes 
his idea is very new and adventurous, but they are 
planed based of their practice and application. 
His plans are a successful architecture  
example, because are going to evaluate the  
quality of the life space and the greatest  
advantage of a successful architecture is  
attendance to means’ satisfaction.  He is more  
attempting to create a space for being rather than 
only planning building. The base of his form and 
content philosophy contains the architect’s point 
of view, creative ability and advance guard and  
initiative character. These are the min aspects in 
planning process that could not be departed.  

Decomanدکومان

made with government. In the next step, we 
 attend to the designing and decoration of this 
museum and this museum would be the first   
furniture museum in Iran and the region”.
In this museum the history and art of the furniture 
industry would be revealed. As Zahedi confirms, 
this history refers to Achaemenid and Elamite  
periods. He says: “a seat has been discovered in 
Ray and it belongs to 8,000 years ago. Also there 
are some other signs of using the seat in Parthian 
and Sassanid periods in stone pictures.“
This museum has a difference with other  
museums. Because some ancient works are not 
available, some copies and mark of them are 
shown in this museum.
Zahedi explains this: “this museum is going to 
show the process of changes in the history of the 
seat and furniture.“
Answering to a question, he confirmed that 
some ideas would transparent between producers 
and designers: “yes, the works available in this  
museum would belong to different periods and 
certainly help the designers and artist”
Some of the original works is given to this museum 
by the governmental organization, the consultant 
of the furniture museum explains: “a documentary 
has been written between government and TEFSO, 
The Entrepreneurial Society of Furniture produc-
ers & Sellers of Tehran. According to this documentary, 
some of the works that now are keeping in the  
related depots, would be transferred to this  
museum in a safe keeping manner. 
 
 A review of John Portman’s works 

Planning; from architecture
to the furniture 

An appreciate architecture is formed only by a real 
thoughtful architect. Thinking about all dimensions 
of a building (form, color,) is a method that have 
been used by successful architects. In a continuum 
circle in the internal and external planning of   a 
building it should be attended to all details. Many 
successful architects such as Frank Lovid Rite, 
Locorbozia and …even have thought about the kind 
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commodities in 2009 are a small fraction of 
those of only two years earlier.
While it is easy to explain falling imports as a  
response to the global economic downturn, such has 
been the depth of the decline that serious issues 
are raised about the extent to which it might drive 
long-term structural changes in the European wood 
industry that may be generally detrimental to future 
prospects for tropical hardwood.
Evidence of structural changes
Some significant structural changes in the  
European wood importing industry, which be-
gan several years ago, seem now to be deepening 
in response to the recession. For example,  
dependence on just-in-time ordering of tropical 
hardwood goods from large corporations with 
concentration yards in the Benelux countries, 
has increased. As a result, these companies are 
becoming increasingly critical to the long term 
future of tropical wood in the EU.
Uncertainty and lack of availability of credit is also 
encouraging a move away from any speculative 
purchases, and encouraging a shift to products and 
suppliers which are regarded as lower risk, usually 
to the detriment of tropical wood.
There has been no change in West African  
market conditions since the last months. The 
emphasis for West African producers is still on 
logs for Asian markets.
Business in Europe for W. African timbers has 
not picked up after the summer and traders say 
there are very few enquiries circulating. The few 
that are circulating are for particular sizes and 
restricted specifications of sawn wood that are 
of little interest for millers.
Italian buyers are reportedly back in the  
market but with all markets remaining weak 
there is strong competition amongst producers 
and as a consequence prices are very keen and 
unchanged over the past few months.
Overall the market remains stable and producers 
and exporters do not forecast any big changes 
in near future.
Price adjustments
Over October 2009 there have been a few price 
changes for both logs and lumber in Central/

West Africa, but these are minor adjustments 
that have not had a significant impact on the 
overall stability of the market.
Sawn wood prices do seem to be a little less firm 
as demand in all major markets is still relatively 
sluggish and producers believe that demand 
volumes will remain low through the European 
winter months.
Log prices are stable with few changes. Okoume 
logs are still in high demand and this is expected 
to continue.
Padouk logs are selling well to India and China and 
prices have increased from a very firm base.

The Iran National furniture Museum is 
established

Going to museum and standing in front of  
something that has been used your ancestors 
always has been attractive for many people 
and this has caused the composition of museum 
with many different names such as the carpet  
museum, the money museum, the jewelry museum, 
the clay- building museum, ancient Iran museum, 
the contemporary arts museum and the other 
different museum contained other topics.
But do you ever think where all of this important and 
affective people in Iran have been sitting?  When 
the first seat and furniture in Iran was used? What 
were the first seats look like? And were the seats 
and the furniture importing to Iran in the aged eras 
or were they produced by Persian people.
Apparently some thoughts like this made Ali  
Ansari (President of TEFSO, the Entrepreneur-
ial Society of Furniture Producers & Sellers of  
Tehran and the main investor of the greatest 
Furniture Malls of Iran) to start the introduction 
of The Iran National Furniture Museum.
The permit of this museum is given by the related gov-
ernmental officials and part of the upside floor 
of the Iran Furniture Market (Complex No. 2) is 
allocated to this museum.
“The necessary space for this project has been 
determined“ said Mr. Zahedi “and we are writing 
its scenario. Also some agreements have been 
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a healthy man can be the cause of the social 
changes in the world. Every country that is go-
ing to develop in every aspect requires the men 
with complete health. The healthy men have the 
safe thought, enough tact and counsel, exact  
programming and capable mangers in running the 
policies. Thus, it must be eliminated the problems 
and tackles that opposite the health of men of a 
society and guaranteed the future of society by  
having healthy men in social, economical, political 
and cultural structures. Nowadays, the man sits for 
his everyday activities. The conclusions of this sit-
ting are one of the unavoidable challenges of the 
man in the industrial world. Sitting has different 
versions based on the different activities of the 
man. Every man spends a great part of his life 
by sitting in home, school, university and....   To 
Benet, the most physical jobs of the people in 
the cities are done through sitting. Thus the seat 
can have an especial importance. One of the in-
tended problems in global level is the bad con-
clusion of an inadequate sitting. An inadequate 
sitting changes the organs form. Developed 
countries attempt to decrease these bad con-
clusions to the minimum through using anthro-
pometric studies and the ergonomic principles 
in producing the adequate furniture for different 
ages. In the reviewed literature, the scientists 
have discovered that  sitting on an inadequate 
seat for a long time can cause collection of  
physical abnormality such as different kinds of 
pains in waistline and neck, exhortation, stress 
and some disturbs in blood circle system and 
backbone and in the other hand can creates 
some agitation and decreases the attention 
and centralization. Thus, it is essential that 
the industrial designer have more scrupulos-
ity in designing and producing of such instru-
ments in order to achieve the healthy, dynamic 
and happy society commensurate to global  
society.
This is not archived unless having anthro-
pometric measurements of the people and  
assistance of ergonomics. Ergonomics teaches 
us how one can prevent or decrease the bad  
conclusion by adapting tools, software and hardware.   

International wood market in 
 recession 
The shadow of global economy crisis on inter-
national wood market has been leaded to unbal-
ance in supply and demand of wood products 
in the world market of wood during the Septem-
ber and October 2009. Under the crisis, African 
wood market have experienced lack of serious 
demand due to European have not shown any 
eagerness to buy wooden products.
First decline in nearly 10 years
The European flooring sector has been one of 
the most important areas of market growth for 
hardwoods over the last decade. According to 
statistics produced by the European Parquet 
Flooring Federation (FEP), in the ten year period 
between 1997 and 2007,  parquet production in
the FEP region increased 86% from only 53.8 mil-
lion m² to 100.3 million m². However, last year 
this market suffered its first major reversal for at 
least a decade.
During 2008, parquet flooring production in the 
FEP region declined by 16% to 84.72 million m².
Falling production was recorded last year in all 
the major producing countries including Poland 
(down 8% to 15.3 million m²), Sweden (down 29% 
to 12.0 million m²), Germany (down 15% to 11.0 
million m²), Spain (down 19% to 8.2 million m²) 
and France (down 25% to 7.7 million m²).
The FEP region includes: Poland, Sweden, Ger-
many, Spain, France, Austria, Norway, Denmark, 
Finland, Italy, Romania, Hungary, The Nether-
lands, Czech Republic, Switzerland and Bel-
gium.
Huge fall in imports
The latest European import data shows that the 
dramatic fall in EU tropical hardwood imports 
that began at the start of 2008, continued into 
the second quarter of 2009.
Between January and June 2009, European im-
ports of tropical hardwood logs, sawn lumber, 
veneer and plywood were down 41%, 45%, 39% 
and 46% respectively compared to the same pe-
riod in 2008. European import volumes of these 
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President of TEFSO, the Entrepreneurial Society of 
Furniture Producers & Sellers of Tehran addresses:  

Introduction of the 1st Industrial 
Town of Furniture  
“The economical-industrial diplomacy may be a 
sub collection of political diplomacy, but some 
of political affairs and agreements are achieved 
through economical and industrial communities” Ali 
Ansari pointed this in the inauguration of DECO 
2009, The 2nd International Conference on World 
Trade in Furniture, Decoration & Interior Design: “as well 
as we emphasize the political affairs, we should do it 
for political and industrial affairs, too“.
President of TEFSO, the Entrepreneurial 
 Society of Furniture Producers & Sellers of 
Tehran emphasizing that nowadays media 
has broken all burdens, continued: “according 
the district and the process based development 
of the great industry of furniture, this community, 
would not be out of this group. What today 
in the great global business market is trans-
acted in all districts is knowledge. Knowledge  
always has been intended and bought. He 
admitted: “the product and processing based 
on knowledge and awareness and update 
strategy, have been produced certainly are 
interested by consumers, producers and buy-
ers. The furniture industry is one of the most 
update and important industries in the world. 
Our country has an ancient position in this 
industry. Our civilization and history refer to 
7,000 years ago. The least of the necessary 
documentaries especially in the Achaeme-
nid Empire Period show the use and distribution of  
furniture industry 3,000 years ago. It’s our 
glory that 3,000 years ago, our ancestors 
have used furniture. 
Ansari who was worried of the great volume of 
the furniture imports, said: “the production envi-
ronment in some industries such as the furniture 
industry has not a scientific structure.  Thus, 
we have to import. Unfortunately this is a great 
number. This industry allocated 8 percent of the 
economy. 
Confirming the 1st DECO Conference he said: 

“however this society had many achievements in 
this conference. I personally became very glad 
of the workshops and introductive classes in this 
conference. I saw some people who were very 
interested in this industry in this conference. The 
workshops were very perfect.
Ansari regarding the Iran National Furniture  
Museum said: “all countries do something like 
this. We didn’t have a sectorial museum for 
our 3,000 years experiences and achievement 
in this industry. I, here thank the governmental 
post that confirm its legal necessities and for 
the first time in the Islamic Republic, The Iran 
National Furniture Museum is introducing and its  
hardware part are completed and in coming 
months, we would use of its benefits. 
Emphasizing on the relation with the university, 
President of TEFSO, the Entrepreneurial Society of 
Furniture Producers & Sellers of Tehran continued: 
“this is obviously a missed circle. It’s a  great pleas-
ure and honor for me to meet some university  
exerts and through our intercourses we con-
clude that there isn’t an individual subject in the higher  
education system of our country for this Indus-
try and fortunately they accepted my proposal for  
inauguration this subject in three universities. 
He admitted: “the main weakness in our industry 
is the lack of knowledge and the low technol-
ogy. By the tact and intercourse that has been 
created in this industry, we would start the  
Introduction of the 1st Industrial Town of  
Furniture. However, the furniture industry is one 
of the employments-making industries and is 
syntax of industry and art, too.
Assuming that our industry is the indus-
try of beauty and art, and is one of the main  
necessities of families, finally he announced 
that in the next year, DECO Conference will be 
organized in a more global level. 

ERGONOMICS; A FORGOTTEN PRINCI-
PLE IN THE FURNITURE INDUSTRY OF IRAN
If the man is known as the main pedes-
tal of all social revolutions and the constant  
development, what evaluates this revolutionary 
development process is the healthy man and 
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