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 بمثابه یک عامل مشخص "ایرانی"نگاهی به هویت   

 و قابل تعریف در طراحی مبلمان 

 

 الف: مقدمه:

 پرده، مبلمان یا آمبلمان کلمه ای فرانسوی و به معنای اثاث درون خانه، از جمله صندلی، میز، کاناپه، قفسه، 

و بهره برداری کردن محیط، معنی دیگر آن، قابل زیست  است. furnishingچهارپایه و غیره، و همچنین معادل 

 یک اطاق نیز هست.  "معموال

که پس از ورود آب لوله کشی به ایران و استفاده از  "شیر"معادل فارسی مشخصی برای آن نداریم مانند کلمه 

ج یافت. بشکل کله شیر بود روا "وسایل برنجی خارجی برای کنترل آن که از فرنگ وارد می شد و عموما

بنابراین مبلمان به مرور در ذهن خانواده های ایرانی و همچنین دست اندرکاران تولید و عرضه آن یه عنوان 

ست اطاق خواب )بزرگسال و کودک( نیز  "مجموعه ست اطاق نشیمن، میز و صندلی ناهارخوری آن و بعضا

 مصطلح است. 

سنتی  وسایل آن از دو زاویه پیشینه و فرهنگ تالش شده موضوع زندگی در فضای خانه و نوشتاردر این 

ایرانی از یک سو و امکان تعریف یک هویت ایرانی در همان فضا اما برای خانواده های مدرن ایرانی بنحوی 

بررسی شود که بتوان شیوه طراحی آن را فرموله کرد یا حداقل به کشف بعضی از عناصر )پارامتر( قابل تعمیم 

 درآن دست یافت.
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 : نقش برجسته هخامنشی، تخت جمشید 1تصویر 

 ب: پیشینه: 

بررسی تاریخی مبلمان بطور حیرت انگیزی محدود به قرن پانزدهم میالدی و دوره های پادشاهی انگلیسی  آغاز

و فرانسوی می شود. البته بخاطر سطح باالی مصوربودن نقوش باقیمانده از مصرباستان، گوشه چشمی هم به 

صاویر و کنده تنت صندلی و تخت سازی در آن فرهنگ کهن انداخته شده و خوشبختانه، وجود صنعت و س

این  ازبرده و اطالعاتی را رتوانسته اند تاکنون جان بدنیز کاری های باستانی از بارگاه پادشاهان ایرانی 

 به ما بدهند. م محصوالت

پرنقش و نگار و  "عموماکه سلطان  تخت بعنوان محل جلوس پادشاه یا "صندلی های بزرگ و بعضا "عموال

نماینده برتری موقعیت او بر اطرافیان است در بسیاری از تصاویر و کنده  اغلبکه مزین به زیورآالت بسیار 

خانه های ایران وجود داشته و هنوز نیز کاری های تاریخی قابل مشاهده است. تنها تخت های چوبی است که در 

دارد که روی ایوان یا کنارحوض مستقر شده و با مفروش کردن آن باصطالح روی آن لم داده، استراحت وجود 

 کرده و با بچه ها بازی می کنند . میل نموده، غذا 
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از فضای درون خانه بوده که همیشه مفروش است و  (elevated)در واقع این نوع تخت سطحی ارتقاء یافته 

 مذکور بر آن انجام می شده است. مجموعه ای از فعالیت ها ی

 
 

 صندلی، چهارپایه هایی برای کار، صندلی تاشو، نگهدارنده های کوزه، روم باستان، موزه ملی بریتانیا: 2تصویر 

 

با رواج مدرنیسم، تغییر شیوه زندگی مردم شهر نشین و رواج استفاده از وسایل متناسب با شیوه زندگی غربی 

است که  "صندلی لهستانی"استفاده از میز و صندلی رواج می یابد که رایج ترین آنها از اواخر دوره قاجار، 

از محبوبیت برخوردار است و عکس های  یارزان "و نسبتابودن راحت و هنوز بخاطر سبکی، دوام، کاربردی

ه میزی دوره قاجار و پهلوی را که برروی این صندلی ها نشسته و آرنج خود را ب و مردم بسیاری از رجال

این تحول در محیط کار نیز رخ داد و تبدیل مغازه ها و دکاکین به فروشگاه ها و چوبی تکیه داده اند می بینیم. 

گسترش دیوانساالری به عنوان یکی از نمودهای اساسی مدرنیسم، بهمراه تغییرشیوه پوشش و رفتار، استفاده 

 از این نوع وسایل را گسترش و تنوع بخشید.
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 : نمونه هایی از تخت و صندلی های دوره آشور، موزه ملی بریتانیا2تصویر 

 

را یکی از نشانه های بارز و فراگیر تحول اجتماعی/اقتصادی ایران از سیستم  "مبلمان"بنابراین می توان  

 صنعتی دانست.  -شهری -بورژوازی -فلزی (معماری)کشاورزی به  -روستایی -فئودالی -خاکی (معماری)

فرهنگ های میانی مانند سایر ملل جهان هنوز نیز وجود دارند و خانه های مدرن فراوانی را می بینیم که خرده 

ساکنین آن ترجیح می دهند روی زمین بنشینند و تلویزیون تماشا کرده و غذا صرف  ،"مبلمان"با وجودداشتن 

ایرانی، نه تنها همچنان موقعیت خود  اما یک عنصر تعیین کننده، فراموش نشدنی و بسیار موثر در زندگی کنند.

را با اقتدارحفظ کرده، بلکه می تواند رمز قفل شناخت هویت ایرانی و تعریف آن را بمثابه ابزاری برای جهانی 

 کردن صنعت در حال گسترش مبلمان ایران را بگشاید.
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 نقاشی از مجموعه آثار موجود در کاخ گلستان:  4تصویر

 

 
 زنان حرمسرای ناصری، از کتاب: تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران، دکتر یحیی ذکاء: یکی از 5تصویر 
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نیز نشان داده می ایی و تلویزیونی مدر صحنه آرایی های سین "مشخص ترین و رایج ترین تصویری که بعضا

تکیه گاهی چوبی در سه ور هم در یادها مانده است، استفاده از تختی چوبی دارای از نشستن مردمان به دشود و

 "وجه آن است که مفروش شده و افراد می توانند بر لبه آن نشسته، پارا آویزان کنند یا برروی آن بلمند و بعضا

با قراردادن بالشت یا مخده بر تکیه گاه، بر تخت دراز بکشند. استفاده از تخت چه در حیاط خانه و کنار حوض، 

داشت و خانواده بر آن می خوابیدند، و چه در قهوه خانه ها و مکان های که اغلب تا پاسی از شب نیز ادامه 

عمومی، همچنان رایج است و با وجود اکراه ایرانیان امروزی از از پا درآوردن کفش، همچنان نشانه حداکثر 

 راحتی در نشستن و درازکشیدن تلقی می شود.

 

 
 از کتاب: تاریخ عکاسی و  ق. ه. 1320: یک قهوه خانه در تهران، حدود 6تصویر 

 . تنوع شیوه نشستن و استفاده از تخت قابل توجه است.عکاسان پیشگام در ایران، دکتر یحیی ذکاء
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 :هویت ملی و برند سازیج: 

  “Das Auto, German Engineering for the World.”  این شعار تبلیغاتی شرکت فولکس واگن، بزرگترین

آلمانی به خوبی و با وضوح و گویایی کامل  "برند"در این جمله، هویت و شرکت خودروسازی اروپا و دنیاست. 

 "عام"به مخاطب جهانی خود، یعنی رانندگان خودرو در کشورهای گوناگون دنیا یادآوری می شود: کلمه 

که به آلمانی   Dasدر تمام زبانها شناخته می شود و پیشوند   Auto mobileبه اینکه  خودرو به آلمانی، با علم

ودر بخش دوم،  یادآور شده و همه رابه حکایت طراحی خود رو از جمله دایملر و بنز، بودن موضوع تاکید می کند

 ! ره می کندکاررا یکس ،که برای همه قابل تشخیص است و اظهرمن الشمس "مهندسی آلمانی"تاکید بر 

خود را فرموله کرده اند و عالوه بر ملی با اطمینان می توان ادعا کرد که آلمانی ها سالهاست که با موفقیت هویت 

تاکید بر پیشینه سازمانی شرکت ها و دستاوردهای فنی/مهندسی آنها، آلمانی بودن را صرفنظر از موضوع، 

ولیت در برابر مشتری، و کارپیگیر و منظم تعریف کرده اند. مهندسی، کیفیت، دوام، دقت، مسئنمادی از بهترین 

این تعریف و فرموله کردن خصوصیات ملی و بکارگیری آن در برند محصوالت و خدمات را در دیگر  "عینا

 کشورهای موفق در تولید و بازرگانی نیز می توان یافت. 

فرانسوی ها در مد، عطریات و صنعت هوانوردی ایتالیایی ها در صنایعی مانند پوشاک و خودروهای اسپرت، 

چینی ها از طریق برنامه ریزی  ن در رباتیک و کیفیت عام محصوالت.مسافری، ژاپنی ها در تکنولوژی فرامدر

تغییر هویت ملی خود از یک سیستم بسته، خشک و عقب افتاده کمونیستی توام با  حساب شدهدقیق و اجرای 

از طریق نفوذ در هالیوود و استفاده از ابزار بسیار موثر حتی  ت کوش و جذاب )فقر به فرهنگی مبتکرانه، سخ

یعنی سینما و فیلم های جکی چان و اژدهاهای رنگارنگ( به خوبی  دشمن "آمریکایی های سابقا ارتباط جمعی

 یند. کاالهای خود را به حداکثر رسانده و آن را پایدارنما، تعداد و تنوع توانسته اند ارزش افزوده 

حتی هند که براستی کشور هفتاد و دو ملت و آمیزه ای از فرهنگ های گوناگون و سطوح مختلف توسعه و عقب 

خود، یعنی تنوع فرهنگی و ارزش گذاری بر آنها در شبه قاره است، با استفاده از دوعنصر کم نظیر  ماندگی

خود را براستی ظرفی  ”Incredible India“ناشی از دموکراسی نهادینه شده در آن کشور، با برگزیدن شعار 

دیدن آن زیبا و منحصربفرد مملو از جواهرات فرهنگی/طبیعی برای همه گردشگران جهان معرفی کرده که 

آرزوی هر توریستی است و ساالنه دهها میلیارددالر درآمد برخوردار از ارزش افزوده بسیار برای  "تقریبا

 از فقر هستند فراهم می نماید.ذر جامعه گسترده خود که در مرحله گ
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 : میهمانی برای افسران روس در خانه اعتمادالدوله )ارومیه(، 7تصویر 

 از کتاب: تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایرانه.ق.،  1334

 

ابزاری نه تنها ضروری بلکه حیاتی برای بقا و رشد اقتصاد،  در این فضای رقابتی که امتیازات هویتی کشورها

و  "صادرات در جهان یکپارچه شده است، جایگاه ایران کجاست؟ همه می دانیم و اتفاقا "تجارت و خصوصا

توسط سایر ملل به ما یادآوری می شود که ایران یکی از وزنه های اصلی فرهنگی و هویتی در جهان  "دائما

ارزش های اخالقی، رواداری با سایر مذاهب و اقوام، شعر، ظرافت طبع، تنوع غذایی، میهمان است. معماری، 

نوازی، موسیقی... و دهها خصوصیت دیگر را دوستان خارجی به ما گوشزد می کنند و ما نیز براحتی بعنوان 

ختلف، تاکنون کسی امری بدیهی می پذیریم. اما از میان خیل انسان های فرهیخته و هنرمند در رشته های م

را بعنوان پارامتری که  "هویت ایرانی"برای انجام آن ندیده است که  ینتوانسته یا نخواسته یا شاید هم دلیل

ده و تعریف کر "برند"صوالت و کسب و کار خویش بعنوان یا امریکایی ها یا ژاپنی ها در محآلمانی ها  "مثال

دوران اسالمی را چکیده و اوج هنر و هویت ایران تلقی می کنند، مشخصات  ،. بعضیبکار گرفته اند تعریف نماید

 .دیگر دارند بعضی جالل و شکوه پیش از آن و تخت جمشید را هویت ایرانی می دانند و بسیاری نیز نظرات
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است. رقبا، هندی ها و  شده اما برای ما، یعنی طراحان صنعتی، مشکل نه تنها حل نشده، بلکه بشدت نگران کننده 

و  چینی ها، کره ای ها، و بزودی افریقایی ها که سوار بر موج دموکراسی خواهی از انزوا خارج خواهند شد

کاالهایشان را با هویت جدیدشان مبتنی برمشخصات فرهنگی وهنری و طبیعی خود باز تعریف و بر روی قفسه 

 کنند،دقت و خست بیشتر خرج میر هر سنت درآمدشان را با ی که دیگفروشگاه های جهان در معرض دید مشتاقان

بر ارزش های بی نظیر این غول  درحال شکل گرفتنقرارخواهند داد، هرروز بیش از گذشته جا را برای کاالهای 

 تنگ خواهند نمود. چه باید کرد؟زدگی، خفته پرنقش و نگار و دچارسرگیجه ناشی از سیاست 

 

 صع هویت ایرانی:چه مرقج: فرش ، کلید صندو

شگفتی بر با اذعان به کم سوادی در عرصه شناخت فرش، بعنوان یک طراح صنعتی، هیچگاه نتوانسته ام    

غلبه کنم. آیا محصولی را می شناسید که هرچه بر طول استفاده از آن افزوده گردد، گرانتر نیز خود از این پدیده 

پیشرفته ترین معیارهای امروزی مقبولیت یک کاال را در خود بشود؟ آیا محصولی را می شناسید که تا این حد 

بودن، سازگاری با محیط زیست، برخورداری از ارزش مادی ذاتی و فزاینده،  User Friendly   داشته باشد؟

تنوع ، برخورداری از زیبایی جامع )مقبولیت زیبایی شناسانه جهانی(، کاربردی بودن و غیره. بقول معروف، 

 جنگل نمی گذارد درختان را ببینیم!انبوهی اد درخت ها زیاد است که نمی توان جنگل را دید و یا آنقدر تعد

 
 : رختخواب پیچ قشقایی8تصویر 
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استفده از مهندسی معکوس مهارتی است که ما ایرانی ها )خوب یا بد( در آن مهارتی بسیار یافته ایم و از این   

نقطه نظر شاید در کپی کاری پس از چینی ها دارای مقام دوم باشیم که شوربختانه باعث بسیاری از عقب 

ن برای دستیابی به هدف این نوشته، ماندگی های ما درطراحی و نوآوری محصوالت شده است. اما شاید اکنو

 بتواند بکارآید.

 

 د: طراحان ایرانی چه می توانند از فرش ایرانی بیاموزند؟

شاید چنانچه بتوانیم ارزش های نهفته در فرش را با ترتیبی نوین که در طراحی صنعتی برای آنالیز   

هویت ایرانی بعنوان عنصری قابل محصوالت بکار می رود دوباره بسنجیم، قدمی نیزبسوی کشف و تعریف 

بکارگیری در محصوالتی که می خواهیم با هویت ایرانی طراحی و تولید کنیم برداریم. این پارامترها می توانند 

 مشخص کنیم. فرش های ایرانی بمانند اقوام "شامل موارد زیر باشند. البته بهتر است محدوده کار را قبال

 .تنوع بسیارندآن دارای  سازنده و مصرف کننده

 

 
 ، منبع:میالدی 1976: بقچه های شتر شاهسون در راه آستارا، 9تصویر 

Persian Handicrafts 

 

از نمد که زیراندازی ساده، ارزان و در عین حال فوق العاده موفق در هدف خود یعنی سبک و نرم بودن و در  

عین حال عایق کامل در سرمای کف است تا قالی های بزرگ، گرانقیمت و هوش ربا که در قصرهای مجلل جهان 

 .جلوه می نمایند
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بوده بافته شده و  (functionalism)ه حداعالی کاربری از گلیم های بافته شده توسط زنان زحمتکش عشایر ک 

در سفرهای پایان ناپذیر ایل چه به روی زمین چادر هنگام استقرار و چه جایگاه نگهداری و بازی کودکان پشت 

تاقالیچه های ظریف و زیبای ابریشمی که گاه بجای تابلو برروی دیوار اسب هاهنگام کوچ همیشه حضور دارند، 

درخانه  "خودنمایی می کنند، نوعی از آن را بعنوان استاندارد بررسی مد نظر قرار می دهیم که تقریبا عالقمندان

 :هر ایرانی متوسط الحال یافت می شود

  فرم: -1

 دو بخش طرح و رنگ تقسیم کنیم، می توان این ادعا ها را مطرح کرد:اگر مقوله فرم در فرش را بتوانیم به 

گرافیکی که خود ریشه های تاریخی بسیار کهن  "طرح: تنوع طرح ها از فرم های استیلیزه شده و کامال -1-1

برخاسته از اسطوره های ایرانی دارند تا فرم های برخاسته از طبیعت، درختان، حیوانات و گیاهان که تدقیق و 

ت ها و اشکال هندسی. می توان گفت که این یادآوری آنها از حیطه صالحیت نگارنده خارج است، و همچنین خالقی

 iPodفرم ها، نوعی روایت و گفتگو با استفاده کننده است که تنها می توان آن را با محصوالت نوینی مانند 

محصول نیز  interactiveدرگیر لذت بردن از تنوع بصری و  ،در عین استفاده از عملکرد userمقایسه کرد که 

 تنوع ابعاد و اندازه نیز یکی از نقاط قوت این محصول است. .می شود

رنگ: شاهکار رنگ آمیزی فرش ایرانی و تابلوهایی که از زوایا و مناظر مختلف با تکنیک های ساده یا   1-2-

پیچیده بر آن خلق می شود شاید مهمترین و شناخته شده ترین خصوصیت جهانی آن باشد. خوشبختانه 

ما طراحان تحلیل و طبقه کارشناسان معتبر ایرانی و خارجی بسیاری می توانند این ارزش را با شایستگی برای 

 بندی نمایند.

 
 : جل اسب ترکمن10تصویر 
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 عملکرد:  -2

 :(User Friendly)سازگار با استفاده گر  -2-1  

شما می توانید روی فرش در حالت های مختلفی بنشینید و دراز بکشید. استفاده از مخده از قدیم رایج بوده و  -

 همانگونه که آمد، می توان این امکان را با استفاده از تخت به سطح باالتری منتقل نمود.

ریشم( حتی برای تماس پوست بدن با سطح فرش همیشه لذت بخش و جنس طبیعی آن )پشم، کرک یا اب -  

 کودکان نیز لذت بخش است. این جنس از مقاومت بسیار دربرابر آتش برخورداراست.

 عایق بودن فرش آن را برای استفاده در همه فصول مهیا می کند. -  

 قابلیت جمع آوری و انتقال آن با کمترین زحمت نیز از امتیازات آن است. -  

وری بکار رفته درآن پیچیده نیست. حتی درصورت استهالک زیاد امکان قابلیت تعمیر همیشگی دارد و فن آ -  

 .استفاده از قطعات آن برای ساخت وسایلی دیگر مانند کوسن موجود است

 
 : نمد، گیالن11تصویر 

 سازگار با محیط زیست:  -2-2

عمر مفید رنگ و مواد بکاررفته درآن طبیعی بوده و برای مصرف کننده بی خطر بوده و پس از پایان  -

 آلودگی زیست محبطی ایجاد نمی نماید.

 آلودگی زیست محیطی ایجاد نمی کند.و در نهایت، ازبین بردن آن  -

 پاک کردن آن با ابزارعادی ممکن و آسان است. -
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 ارزش اقتصادی:  -3-2

از  "همانگونه که گفته شد، ارزش اقتصادی این محصول استثنایی بوده و نه تنها از بین نمی رود، بلکه تقریبا  

 اسثهالک نیز برخوردار نیست.

 

 

 : کاله ممقانی و کمربند12تصویر 

 

بررسی از زاویه تاثیرات روانشناختی و ارگونومیک قابل  "بسیاری موارد و مشخصات دیگر دراینباره خصوصا

 .است

 
 : پولک دوزی، دیوارپوش، اصفهان، قرن نوزدهم13تصویر  
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 : سوزن دوزی روی پیراهن، زرتشتی14تصویر 

 

 ه: تعریف پارامترها برای مبلمان:

اگر جمع شدن این خصوصیات را به بهترین نحو در یک محصول، هنری ناشی از جهان بینی و رفتار ایرانی   

بدانیم، رعایت آنها در طراحی محصوالت از جمله مبلمان می تواند استفاده گر حتی خارجی را در مقام مقایسه 

بسیاری از خصوصیات نامبرده، وی با شناخته شده ترین و موفق ترین محصول ایرانی یعنی فرش قراردهد. 

 می تواند برای طراحی مبلمان بکار رود از جمله:

امروز، از استفاده از مواد سازگار با محیط زیست در پوشش مبلمان که عالوه بر رعایت استانداردهای جهانی  -

این مواد می توانند از انواع فوق پیشرفته و  نظر کیفیت لمسی و تماس پوست با استفاده کننده فکر شده باشد.

همچنین  نانو باشند که با قیمت کمتری، کیفیت فیزیکی و دوام مواد اولیه سنتی بکاررفته در فرش را تکرار کنند.

  ایجاد امکان استفاده از قطعات متشکله برای مصارف دیگر پس از پایان عمر مفید محصول اصلی.

 ،با هدف ایجاد تعامل بصری و حتی داستانگویی میان محصول و استفاده گر رنگ هاو  استفاده از طراحی نقوش -

 همچنانکه فرش ایرانی در انجام آن موفق است.

قابلیت حمل آسان و نصب با حداقل تالش و حداکثر انعطاف پذیری در نقاط مختلف خانه و عملکردهای گوناگون  -

 گونه که در فرش میسر است.مانند تبدیل شدن به مبل، میز، تخت و غیره همان

امکان انجام فعالیت های مختلف برای افراد خانه از جمله کودکان و خانم های خانه دار با پیش بینی امکان ایجاد  -

 تغییرات در چینش مجدد قطعات با حداقل تالش و ابزار به این منظور.
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 و نتیجه گیری: پایان گفتارو: 

رانیان، که به راحتی از هنگام ورود فرد به خانه قابل مشاهده است )بعنوان تغییرات اساسی در شیوه زندگی ای  

بصری فعلی که بخشی از آن ناشی از  آشفتگیمثال درآوردن کفش در گذشته( و رفتار وی درآن، و از سوی دیگر 

حضور محصوالت نوین در فضای خانه است )مانند تلویزیون، کامپیوتر، صندلی ها و ابزار تزیینی که بندرت 

 استفاده می شوند( نقش فرش را در مجموعه وسایل زندگی ایرانیان کاهش داده است.

ن بسیاری تحوالت اجتماعی و رفتارهای مربوط اما این محصول ارزش خود را طی هزاران سال و از سرگذراند 

در صدسال گذشته به اثبات رسانده است. استخراج ارزش های این محصول در همه ابعاد و  "به آن خصوصا

اشکال آن، کاری است مفصل اما ضروری که به دریافت ریشه های فرهنگی با ارزشی که این کشور را در طی 

داقل به حفظ یکپارچگی آن کمک کرده ضروری و بخصوص بدالیل اقتصاد هزاران سال یکپارچه ساخته و یا ح

 صادراتی و جهانی حیاتی است. 

لمان با استفاده از عناصر هویتی ایرانی که درفرش نهفته است قدم اول در این راه باشد اما بدون بشاید طراحی م

را شکل و سامان دهد و زمینه ساز  ایرانی "برند"شک در صورت موفقیت، این امر می تواند برای اولین بار 

 کاالهای مصرفی دیگر شود. برایافزایش توان صادراتی 

 

 مصطفی میرفندرسکی
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