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4GREAT DESIGNERS

بزرگان طراحی مبلمان

Karim Rashid

 

  ایمان آزادگان
پژوهشگر و کارشناس ارشد طراحی صنعتی

نگاهی بر زندگی، اندیشه و آثار

کریم رشید

»آنچه که من به انجامش می کوشم، بهره گیری از مبلامن به عنواِن رسانه ای است تا اندکی پوشیده تر درباره ی ویژگی های عرص دیجیتال سخن بگویم.« این جمله از یکی از 

خربسازترین طراحان امروز، کریم رشید  نقل شده است؛ هرنمندی با استعدادهای شگرف که می کوشد با دوری گزینی از گذشته و سبک های تاریخی، با شتابی رعدآسا، 

دنیای تخیلی ذهِن پویایش را -که بی شباهت به فیلم های علمی-تخیلی نیست- در عرصه ی واقعیت تجّسم بخشد و دنیایی رویایی و احساس برانگیز بیافریند. رشید دنیای 

دیجیتال را یکی از محورهای اساسی طراحی خود قرار می دهد و در این رهگذر می کوشد تا با نگرشی چندجانبه، بازتابنده  و تحوّل بخِش عرِص خویش باشد.

مجله ی آمریکایی تایم، در نوشتاری در سال 2001 با عنوان »شاعر پالستیک«، کریم رشید را به عنوان مشهورترین طراح صنعتی در کِل قاره ی آمریکا معرفی می کند و این، 

افتخاری بزرگ برای یک طراحِ برخاسته از مرشق زمین است. اما نکته اینجاست که رشید، دوران شکل گیری و شکوفایی خود را در غرب سپری کرده است و پرسش اینکه 

اگر او همچنان در زادگاِه خویش، در مرص اقامت می گزید، آیا به چنین جایگاهی در عرصه ی طراحی جهانی دست می یافت؟ این سخن، از آن رو اهمیت دارد که در کشور 

ما نیز، استعدادهای بی همتای طراحی بی شامر است که اگر بسرت مناسب برای حامیت از ایده های آنها فراهم شود، هر یک می توانند به دستاوردهایی چشمگیر در عرصه ی 

بین املللی دست  یابند. 

4
18
18???

؟؟؟

18

آغاز . . .

گفتگو با حسین کاشانی برای آن ها که هامنند من دوران دانشجویی شان در دهه هفتاد و در رشته هایی چون طراحی 

صنعتی یا معامری و نظایر آن سپری شده است، گفتگو با یک تن نیست؛ پرتاب شدن به دوره ای است که در آن شتاب 

نوگرایی از یک سو، پدیدار شدن نیروی نرم افزار از سوی دیگر و شور پیرشفت و همراهی با تکنوکراسی رایج آن سال ها نیز 

از سویی، مرزهای نوستالژی های غم آلود دهه شصتی را به خردساالری های سال های پایانی دهه هفتاِد ما دانشجوهای آن 

دوران پیوند می زد....

در پس » اُکتیران« هم اگر چه یک سازه هشت پر آلومینیومی بیش نبود، اما باید اعرتاف کرد که در اندیشه تو دانشجوی 

یا پروژه ای دانشجویی، ستون های  طراحی صنعتِی آن زمان که در هر منایشگاه بین املللی که به اقتضای کنجکاوی و 

برافراشته اش را می دیدی، این گامن بود که هر چیزی را بشود با این شمسه گسرتش پذیِر پایان ناپذیر ساخت و به پیش رفت....

بعدها و در رس کالس ها به ما گفتند »سیستم مدوالر« چیست و خود نیز به تجربه و کار و اندکی نوآوری پا در این راه 

گذاشتم، اما دیر زمانی نیست که دانسته ام »تفکر سیستمی« ارزنده تر از سازه هاست و »ذهن نظام مند« پیش برنده تر از 

»پروفیل های منظم« است، در هر شامره دکومان روبروی آن ها که به ذهن و زبان و عمل، راهی به پیش گشوده اند می نشینیم:

                 امروز چهارم آذر سال 1395 است و من روبروی مهندس »حسین کاشانی« نشسته ام.

                                                                   کیوان عبدلی
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فرش و مان
گفتگوی ساالنه 
مبلامن با فرش ایرانی

انجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون 

و مرکز ملی فرش ایران
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در این شامره می خوانیم: 

تاریخچه کنفرانس های دکو

در تیرمــاه 1387، هنــر - صنعــت مبلمــان و دکوراســیون ایــران 

شــاهد برگــزاری اّولیــن و مهمتریــن رویــداد علمــی - فرهنگــی 

تاریــخ ایــن صنــف - کنفرانــس دکــو 2008 - بــود. دســتاوردهای 

بــا ارزش ایــن کنفرانــس، انجمــن مبلمــان و دکوراســیون 

 را بــر آن داشــت تــا هرســال بــا برگــزاری ایــن کنفرانــس 

بیــن المللــی، در راســتای بهبــود ایــن صنعــت گام هــای 

بلندتــری بــردارد. کنفرانــس بیــن المللــی دکــو بــا هــدف 

همگرایــی دســت انــدرکاران صنعت مبلمــان و نهادهــای علمی 

و پژوهشــی و نیــز ایجــاد ارتبــاط   و جلــب حمایــت ســازمان هــا 

و نهادهــای خصوصــی، دولتــی و جهانــی بــرای توســعه کمــی و 

ــات و  ــات، تجربی ــادل اّطالع ــه، تب ــت و حرف ــن صنع ــی ای کیف

ــردد. ــی گ ــزار م ــوزه، برگ ــن ح ــه در ای ــه کار رفت ــش ب دان
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 سامانه پذیری در روش ها، پویایی در تصمیم سازی، هم افزایی در 

اجرا و یکپارچگی در ارزش ها /   2

 مبلامن های مشهور جهان به روایت اسکیس/   14

 فضاسازی با هارمونی های ساده مبلامنی /   30

 مسافر جاده ابریشم در خانه های امروز/   36

 رنگنامه 2017 به روایت رشکت های نامدار/   44

 نوآورانه های چوبی /   62

 آشنایی با شورای انجمن های مبلامن آسیا و اقیانوسیه/   108 

پروژه تدوین استراتژی و سند چشم انداز صنف و صنعت چوب، 
مبلمان و دکوراسیون

نشست بررسی گزارش تحلیلی  کارگروه تدوین اسرتاتژی و سند ملی چشم انداز 

صنف و صنعت چوب،مبلامن و دکوراسیون ایران با حضور منایندگان تشکل 

های صنف و صنعت چوب، مبلامن و دکوراسیون از ساعت 16 تا 20 روز سه 

شنبه 16 آذرماه برگزار گردید. حارضین با دریافت گزارش کلیات تحلیل ماتریس

SWOC  با رویکرد شبکه سازی)شبکه یکپارچه فرا تشکلی( از سوی مدیر پروژه 

جناب آقای دکرت رامین سمیع زاده و گروه مشاور تخصصی کارگروه و پس از 

گفتگو ها ، ارایه پیشنهادات و بیان دیدگاه ها، موافقت اصولی خود را با کلیات 

چشم انداز و مأموریت های پیشنهادی اعالم منودند.

الزم به ذکر است  پیرو آخرین مصوبه شورای ملی مبلامن و دکوراسیون ایران 

که به ریاست جناب آقای مهندس علی انصاری در تاریخ 17/خرداد/95 برگزار 

گردید کمیته های مشاوره تخصصی این کارگروه تشکیل و تا زمان ارایه این سند 

در فاز کنونی از طریق تشکیل جلسات عمومی و اختصاصی جهت دستیابی به 

ادبیات طرح و تبدیل محتوا به اسرتاتژی های معین فعالیت کردند.

در پایان این نشست و با جمع بندی برگرفته از کاربرگ های فراهم آمده از 

کمیته های مشاوره تخصصی، و در نظر گرفنت نظرات تکمیلی اعضای حارض 

در این نشست موضوعات هفت گانه اسرتاتژیک زیر که بیشرتین برخورداری را 

برای جامعه ذینفعان )مردم-کارآفرینان-کارکنان-دولت وحاکمیت( در صورت 

تحقق خواهند آفرید مورد موافقت قرار گرفت:

کلیدواژه های کاربردی دردستیابی به این هدف های هفت گانه عبارت است از:

سامانه پذیری، پویایی، هم افزایی و یکپارچگیکه با عنوان اختصاری SDSI از 

این پس شناخته و در بازشناسی اهداف و تحلیل مفاهیم مورد نظر خواهد بود:

) SDSI: Systematic / Dynamic /  Synergic /  Integrated (

انسانی  های  رسمایه  2.توامنندسازی  تخصصی  و  ای  حرفه  سازی  هویت   .1

صنعتی  و  صنفی  و  بازرگانی  های  بنگاه  و  ها  تشکل  تقویت  و  توسعه   .3 

 4. توسعه امنیت فضای کسب و کار 5. توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات 

6.ایجادکلینیک مدیریت 7.توسعه و تعمیق مسؤولیت های اجتامعی

مأموریت های زیر از سوی منایندگان تشکل های همکار در پروژه برای تحقق در 

یک سال پیش روی پروژه تعیین گردید:

1.تدوین دانشنامه تخصصی  2.ایجاد مرکز آمار و اطالعات شبکه 3. ایجاد پرتال 

جامع شبکه  4. ایجاد بانک اطالعاتی نیازمندی ها و فرصت های شغلی درون شبکه

   فهرست کمیته های مشاوره ای تخصصی:

کمیته استاندارد	 

 	ICT کمیته

کمیته تعزیرات	 

کمیته واردات	 

کمیته صادرات	 

کمیته طراحی و مالکیت معنوی	 

کمیته مالیات	 

کمیته هدفمند سازی نظام تعرفه	 

کمیته هدفمندسازی منایشگاه ها	 

کمیته هدفمندسازی نظام آموزش	 

الزم به یادآوری است که در جلسه روز 16 آذرماه 1395 به اتفاق آرا و نظر به لزوم 

تصمیم سازی های پویا در بعضی موضوعات که نتایج این تصمیامت و تعیین 

اسرتاتژی های موضوعی ذیربط از حساسیت مقطعی ویژه ای برخوردار هستند 

مقرر گردید کمیته های زیر مطابق برنامه ریزی دبیرخانه کارگروه جلسات 

موضوعی و منظم خود را تا تعیین مأموریت های معین و جامع ادامه دهند:

کمیته هدفمند سازی نظام تعرفه	 

کمیته هدفمندسازی منایشگاه ها	 

کمیته هدفمندسازی نظام آموزش	 

  اعضای کمیته راهربی پروژه:

رامین سمیع زاده - مدیر پروژه	 

کیوان عبدلی- دبیر کارگروه	 

داود ربیع- مشاور تخصصی کارگروه	 

ایثار خدادادی - مدیر رشکت بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت ؛ مشاور پروژه	 

یارس بغیری- مدیر مؤسسه حقوقی بین املللیPMI ؛ مشاور حقوقی پروژه	 

احسان حیدری- مدیر اجرایی رشکت بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت؛  	 

مشاور پروژه
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شبکه سازی فرا  تشکلی؛ 

سامانه پذیری در روش ها، پویایی در تصمیم سازی، هم افزایی در اجرا 

و یکپارچگی در ارزش ها

سخن سردبیر

ــه  ــا ب ــواده، زدودن ی             امــروز اگــر تجمیــع برنامه هــای صنفــِی هــم خان

تأخیــر انداخــنت برنامه هــا و مأموریت هــای مــوازی و یکپارچــه ســاخنت 

اهــداف و روش هــای تشــکل هــای گوناگــون را در یــک دســتگاه بــزرگ صنفی 

و صنعتــی، برپــا شــدنی ندانیــم یــا تحقــق آن را در گــرو فراهــم آمــدن هــزار و 

یــک زمینــه و پیــش فــرض بدانیــم، تردیــدی نخواهــد بــود همــه عوامــل بــرای 

ایــن تأخیــر تاریخــی و پســاندگی تشــکیالتی مهیاســت. بــی نیــاز از زیــاده 

گویــی اســت کــه در ایــن وادی بیــش از هــر چیــز دیگــری بهانــه و بــن بســت 

بــرای نشــدن و نرفــنت فراهــم اســت.

            در جامعــه ای کــه ارزشــمندترین خاطــرات جمعــی اش برگرفتــه 

و آمیختــه بــا قهرمــان بــاوری و فردگرایــی اســت، برکشــیدن گفتــان خــرد 

جمعــی در دســتیابی بــه کامیابــی صنفــی و همگانــی اگــر نــه ناممکــن امــا 

بســیار ســخت مــی منایــد.

              شــکل گیــری کارگروهــی بــرای تدویــن اســراتژی و ســند 

چشــم انــداز بــه دســتور رییــس شــورای ملــی مبلــان و دکوراســیون و پــس 

ــا صنــف و صنعــت چــوب،  از آن همراهــی تشــکل هــای وابســته و همــراه ب

ــوان  ــوم و فراخ ــن مفه ــرح ای ــه از ط ــاه ک ــش م ــیون در ش ــان و دکوراس مبل

همراهــی و هــم صدایــی بــا آن گذشــته اســت راه را بــر هــر ناامیــدی می بنــدد 

و آینــده را روشــن و نزدیــک مــی ســازد. نشســت کمیتــه هــای دهگانــه 

ــتاندارد،طراحی و  ــوزش، اس ــی آم ــای تخصص ــه ه ــی )کمیت ــاوره تخصص مش

ــرات،  ــی و تعزی ــه ، حقوق ــام تعرف ــادرات، واردات، نظ ــوی، ص ــت معن مالکی

 مالیــات و بیمــه ، منایشــگاهی و ICT( بــرای بررســیدن و در فهرســت درآوردن 

فرصت هــا و چالــش هــای درون و پیرامــون ایــن صنعــت بــزرگ کــه بی گــان 

بــا برکشــیدن توامننــدی هــا و بازشناســی کاســتی ها ژرفــا می یابــد، خــود بــه 

تنهایــی دســتاوردی اســت کــه بایــد پذیرفــت، هاننــدی تا به امــروز بــرای آن 

بــه ویــژه در ایــن صنــف و صنعــت ندیــده ایــم. 

            بــه پشــتوانه چنیــن همگرایــی اکنــون مــی تــوان از مفاهیــم مــدرن و 

پیــرو جهانــی ســخن بــه میــان آورد و زمینــه هــای برپایــی حرکــت هایــی را 

ــی  ــی گــان و در پ ــن صنعــت فراهــم آورد کــه ب ــن رسزمیــن و از راه ای در ای

پیروزمندی هــای خــود رسمشــق هایی نیکــو را فــرا روی دیگــران گذارد. شــبکه 

ســازی فراتشــکلی در صنــف و صنعــت چــوب، مبلــان و دکوراســیون ایــران، 

ــان هــای هــم ارِز تشــکلی، کــه اســتقالل  ــه از بنی  ســاختانی اســت برگرفت

نهــاده هــای صنفــی و تشــکیالتی موجــود را پــاس مــی دارد و نیــروی پیرانــه 

خــود را تنهــا از هــم افزایــی برآمــده از ایــن همگرایــِی تاریخــی فراهــم مــی آورد 

تــا از دل ایــن یکپارچگــی، ســامانه ای پویــا، خودبســنده و گویــا در فراگردهــای 

مواجهــه بــا ســاختارهای حاکــم از قانونگــذاری گرفته تا اجــرا و یــا بازدارندگی، 

بــرای خــود مهیا ســازد.

) SDSI: Systematic / Dynamic /  Synergic /  Integrated (

از رهگــذر ایــن نشســت هــا و بــا جمــع بنــدی برگرفتــه از کاربــرگ هــای فراهم 

آمــده از کمیتــه هــای مشــاوره تخصصی، پــروردن و پیگیــری موضوعات هفت 

گانــه اســراتژیک زیــر بیشــرین برخــورداری را بــرای جامعه ذینفعــان )مردم-

کارآفرینان-کارکنان-دولــت وحاکمیــت( در صورت تحقق خواهند آفرید:

هویت سازی حرفه ای و تخصصی . 1

 توامنندسازی رسمایه های انسانی. 2

توسعه و تقویت تشکل ها و بنگاه های بازرگانی و صنفی و صنعتی. 3

توسعه امنیت فضای کسب و کار . 4

توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات . 5

ایجادکلینیک مدیریت . 6

 توسعه و تعمیق مسؤولیت های اجتامعی. 7



بــی تردیــد کمرین دســتاورد چنین پروژه ای دســتیابی به فهرســتی از اولویت های 

ایــن صنــف و صنعــت در مواجهــه و تعاملــی ســازنده بــا نهــاد هــای سیاســت گذار 

در کشــور خواهــد بــود. دســتیابی بــه صدایــی واحــد و برآمــده از افزایــش شــمول 

ــش نیازســنجی هــا در  ــت از راه ســنجش و پاالی ــه خواســت اکرثی ــا ب نیازمندی ه

قاعــده هــرم ذینفعــان کــه نقشــی تأثیرگــذار و پیــش برنــده در توجیــه، تشــویق و 

مطالبــه از هســته هــای تصمیــم ســازی کشــور از قانــون گــذاری تــا اجــرا و نظــارت، 

بــه شــنیدن ایــن صــدا و بــرآورده کــردن خواســت هــای یکپارچه ی صنــف و صنعت 

داشــته باشــد. پیروی به ســوی چنیــن هدفی نیازمنــد بازشناســی مأموریت هایی 

برآمــده از چشــم انــداز هفــت گانــه ترســیم شــده اســت کــه بــر ایــن پایــه می تــوان 

مأموریت هــای زیــر را بــرای یــک دوره یکســاله برشــمرد:

 تدوین دانشنامه تخصصی . 1

 ایجاد مرکز آمار و اطالعات شبکه . 2

 ایجاد پرتال جامع شبکه. 3

 ایجاد بانک اطالعاتی نیازمندی ها و فرصت های شغلی درون شبکه. 4

     

کنفرانــس بیــن املللــی دکــو بــا ظرفیــت ســازی هایــی کــه در مدتــی کمــر 

از یــک دهــه و بــا بهــره منــدی از باالتریــن انــدازه مشــارکت پذیــری در ایــن 

صنــف و صنعــت بــزرگ آفریــده اســت همــواره و بــرای هــر مفهــوم نوآورانه و 

کارایــی کــه دامنــه نیازســنجی هــا و چــر اثربخشــی آن گســره ذینفعــان را 

در ایــن عرصــه بهــره منــد منایــد، بســر ســاز و راه گشــا بــوده و اکنــون نیــز 

بیــش از هــر زمــان دیگــری ارزش هــای خــود را بــه روشــنی در این راه آشــکار 

خواهــد ســاخت.

بــی گــامن پیمــودن ایــن راه و نیــک رسانجامــی مســیری کــه بــه کوتاهــی 

در اینجــا از آن ســخن بــه میــان رفــت ، همتــی بلنــد و برآمــده از خواســتی 

نیرومنــد را نیازمنــد اســت امــا همراهــِی امیدآفرینــی کــه آغــاز گردیــده و 

انگیــزه و نیرویــی کــه از دل همنشــینی هــای حرفــه ای پدیــدار گشــته، راه را 

از ناامیــدی بــه امیــد و چشــم را از چالــش هــا بــه نصیــب بازمــی گردانــد.

      

وصال او زعمر جاودان به

خداوندا مرا آن ده که آن به 

     

                           رامین سمیع زاده

عضو هیأت مدیره و

دبیر انجمن صنفی مبلان و دکوراسیون
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بزرگان طراحی مبلمان

Karim Rashid

 

  ایمان آزادگان
پژوهشگر و کارشناس ارشد طراحی صنعتی

نگاهی بر زندگی، اندیشه و آثار

کریم رشید

»آنچه که من به انجامش می کوشم، بهره گیری از مبلامن به عنواِن رسانه ای است تا اندکی پوشیده تر درباره ی ویژگی های عرص دیجیتال سخن بگویم.« این جمله از یکی از 

خربسازترین طراحان امروز، کریم رشید  نقل شده است؛ هرنمندی با استعدادهای شگرف که می کوشد با دوری گزینی از گذشته و سبک های تاریخی، با شتابی رعدآسا، 

دنیای تخیلی ذهِن پویایش را -که بی شباهت به فیلم های علمی-تخیلی نیست- در عرصه ی واقعیت تجّسم بخشد و دنیایی رویایی و احساس برانگیز بیافریند. رشید دنیای 

دیجیتال را یکی از محورهای اساسی طراحی خود قرار می دهد و در این رهگذر می کوشد تا با نگرشی چندجانبه، بازتابنده  و تحوّل بخِش عرِص خویش باشد.

مجله ی آمریکایی تایم، در نوشتاری در سال 2001 با عنوان »شاعر پالستیک«، کریم رشید را به عنوان مشهورترین طراح صنعتی در کِل قاره ی آمریکا معرفی می کند و این، 

افتخاری بزرگ برای یک طراحِ برخاسته از مرشق زمین است. اما نکته اینجاست که رشید، دوران شکل گیری و شکوفایی خود را در غرب سپری کرده است و پرسش اینکه 

اگر او همچنان در زادگاِه خویش، در مرص اقامت می گزید، آیا به چنین جایگاهی در عرصه ی طراحی جهانی دست می یافت؟ این سخن، از آن رو اهمیت دارد که در کشور 

ما نیز، استعدادهای بی همتای طراحی بی شامر است که اگر بسر مناسب برای حامیت از ایده های آنها فراهم شود، هر یک می توانند به دستاوردهایی چشمگیر در عرصه ی 

بین املللی دست  یابند. 



کریم رشید در 18 سپتامرب سال 1960، در قاهره، از پدری مرصی و مادری انگلیسی زاده شد. وی در 

دوران کودکی، به همراه خانواده به انگلستان مهاجرت کرد و سپس، بخش عمده ی نوجوانی خود را در 

کانادا سپری کرد. کریم نیز به ماننِد اغلب نوآفرینان، از هان کودکی، فریفته ی تغییر و تحوّل بود و به 

هر چیز، از دریچه ای نو و دیگرگونه می نگریست. وی در گفتگویی می گوید: 

»من فکر منی کنم که طراح شده ام؛ من فکر می کنم که همیشه یک طراح بوده ام. من در سِن پنج سالگی 

در لندن به مأموریِت زندگی ام پی بردم. من در آن زمان در انگلستان، همراه با پدرم، ساعت ها به کشیدِن 

طرحِ کلیساها می پرداختم. او به من دیدن را آموخت؛ او به من در آن سن، مناظر و مرایا )پرسپکتیو( 

آموخت و به من آموخت که می توانم هر چیزی را طراحی کنم و همه ی جنبه های چشم انداِز فیزیکی مان 

را ملس کنم. یادم می آید همراه با پدرم، در حال کشیدِن منای یک کلیسای جامع بودم؛ اما همواره 

می خواستم چیزی را تغییر دهم، شکِل پنجره های گوتیک را دوست نداشتم؛ بنابراین، آنها را از نو طراحی 

کردم. پنجره ها را به شکل بیضی کشیدم. همچنین، یادم می آید که در یک مسابقه ی نقاشی کودکان 

برنده شدم؛ موضوع نقاشی من، اسباِب سفر بود. ایده های خودم را از چگونگی سفر به تصویر کشیدم. 

در آن دوران، درباره ی هرنمندان در رسارس جهان کتاب می خواندم. در رسارس دوران کودکی، به 

کشیدِن طرحِ عینک، کفش، رادیو، چمدان و ... مشغول بودم. طراحی، هرن، معاری، ُمد، فیلم، همگی 

برای من یکسان بودند: آفرینش، زیبایی و ارتباط. من همواره از کودکی، رویای تغییر در رس داشته ام. به 

باور من، هر طراح یا هرنمندی، همواره می خواهد که چیزی به فرهنگ بیافزاید و در آن مشارکت کند.« 

در پی این انگیزه های درونی، رشید برای مدتی به موسیقی و نوازندگی عالقه مند شد و بخشی از نوجوانی 

خود را، در سال های دهه ی 70، در کافه ها و کلوب ها به عنوان صفحه گردان موسیقی )دی.جی.( سپری 

کرد. اما دیری نپایید که با دنیای پرهیاهوی طراحی صنعتی آشنا شد و تحصیالت خود را در این رشته 

در »دانشگاه کارلتون«  در ایالت اوتاوا در کانادا آغاز کرد و در سن 22سالگی، در مقطع کارشناسی از 

این دانشگاه فارغ التحصیل شد. وی سپس برای تکمیل تحصیالت خود، رهسپار ایتالیا شد و در شهر ناپل، 

در مکتب استادان نامداری، چون گائِتانو پیِشه  و اتوره سوتساس، به دانش اندوزی پرداخت. آموزه های 

سوتساس از انقالِب فرم و رنگ که آن روزها تحت نام ممفیس به جهان معرفی می شد، تأثیری ژرف بر 

رشید جوان به جای گذاشت. 

Poly XO Chair
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در  سال  یک  مدت  به  تکمیلی اش،  تحصیالت  پایان  از  پس  رشید 

استودیو و کارگاه رودولفو بونِتو  در میالن به کارآموزی پرداخت. بونِتو 

پیشگام  محصوالت  از  بسیاری  طراحی  مسؤول  و 70،  دهه های 60  در 

آن زمان از پالستیک اِی.بی.اِس. و پلی اتیلِن بود و در نتیجه، کار با او 

آینده ی  رویکردهای  تا  آورد  فراهم  جوان  رشید  برای  مغتنمی  فرصت 

حرفه ای خود را شکل دهد. وی رمز و راِز جان بخشیدن به مواد جدید را 

در کارگاه بونِتو آموخت و از آن به عنوان سبک تازه ای از بیان برصی در 

همه ی زمینه های طراحی بهره گرفت. رشید پس از توشه ی ارزشمندی 

که از میراث طراحی ایتالیایی برگرفت، به کانادا بازگشت؛ اما به منظوِر 

بلندپروازانه اَش در سال 1991، رهسپاِر مهِد هرن مدرن  تحّقِق رویاهای 

غرب، نیویورک شد و نخست به تدریس هرن و طراحی در »مؤسسه ی 

شخصی  استودیوی  سال 1993،  در  بعد،  اندکی  شد.  مشغول  پرات«  

خود را بنیان نهاد و به شکلی جّدی به دنیای حرفه ای طراحی گام نهاد.

یکی از نخستین آثار مبلان رشید که در دوران دانشجویی او طراحی شده 

و تا حدودی تأثیرپذیری او را از سبک طراحی ایتالیایی نشان می دهد، 

رشکت  برای  سال 1985،  در  که  صندلی  این  دارد.  نام  زائر   صندلی 

کانادایی ایریا  طراحی شده، پیکره ای منتظم با گوشه ها و لبه های تیز 

و خطوط راست را به منایش می گذارد و از نخستین حرکت های رشید 

برای بهره گیری از مناد و نشانه در فرم حکایت می کند؛ مسیری که 

بعدها به طراحی مجموعه ای از عنارص و نشانه های انحصاری کریم رشید 

منتهی شد و  بخشی از هویت برصی طرح های او را شکل بخشید. وی 

در سال 2006 در پی پژوهش های نشانه شناختی خود، مجموعه ای وسیع 

از عنارص تزیینِی رسامیکی در قالِب گلدان، کاسه، مجسمه و توتم با 

عنوان منادین  طراحی کرد که از سوی رشکت ایتالیایی رسامیک سازی 

بیتوسی  به تولید رسید. وی همچنین این زبان برصی پویا و بازیگوشانه 

را در طراحی مجموعه ای از ظروف چینی به نام رسامیکون  برای رشکت 

پرتغالی ماترسامیکا  در سال 2007 به کار گرفت. کریم رشید سّنت شکن 

است؛ او فرهنگ را امری پویا و انعطاف پذیر می داند و از این رو، پیوسته 

با کلیشه های فرهنگی به مقابله برمی خیزد. برای منونه، از دیدگاه او، 

رنگ موضوعی در انحصاِر سن و جنسیت نیست؛ رشید از رنگ سیاه 

بیزار است و همواره با کت و شلوار و لباس های صورتی یا سفید ظاهر 

SANCAL
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می شود. برخی، شاید این گرایش وی را تنها ژستی ُمدگرایانه 

برای جلب توجه بپندارند؛ اما وی آن را تالشی برای بازتعریِف 

کلیشه ها و قراردادهای فرهنگی برمی شارد. رنگ صورتی، از 

نگاه رشید، رصفاً رنگی دخرانه نیست؛ بلکه بیانگِر زندگی 

در لحظه ی اکنون است و بیشر بازتابنده ی نگرش و شیوه ی 

زندگی مردی است که می کوشد با به چالش کشیدِن سّنت، 

تصویرگِر زندگی در جهانی متکرّث و متنوع باشد. وی در 

رنگ  من،  برای  و  است  زندگی  »رنگ  می گوید:  گفتگویی 

و  روان  و  روح  احساسات،  و ملِس  تعامل  برای  است  راهی 

ماهیِت معنویان. در تاریخ هرن مدرن، هرنمندانی بودند 

که به شکلی جّدی و متمرکز، پژوهش های تجربِی جامعی 

درباره ی رنگ انجام دادند؛ هانند ایو کالین  و نیز مارک 

راتکو  و دیگران. آنها بیشر زندگی خود را رصِف پژوهش بر 

رنگ کردند. زندگی حرفه ای من به شکلی ناخواسته، اکتشاف 

رنگ بوده است.«

برخی از منتقدان بر این باورند که کریم رشید رنگ صورتی 

را که از دیدگاِه اغلب مردم یادآوِر عروسک های باربی است، 

به رنگی مردانه متحول کرده است. رشید خود در این باره 

می گوید: »صورتی، رنگی پرانرژی، درخشان و گیراست و در 

حقیقت، نفوذ و عزیمتی چشمگیر به دنیای مردانه ای است 

که بخش عمده ی چشم انداِز مصنوعِ پیراموِن ما را فرا گرفته 

است. رنگ مایه های فراوانی از صورتی برای هر حس و حالی 

و حتّا هر فردی موجود است. صورتی، همچنین به روشنی، 

پیام آوِر مفاهیِم فرامادیّت، نظم گریزی و پیش بینی ناپذیری 

و خوش بینی است. صورتی، مشکی  نیرومندی  )آنروپی(، 

جدید است.«

رشید می گوید: »طراحی خوب، تجربه ا ی شورمستانه )برای 

کاربر( است. من بر این باورم که اشیا و فضاها نباید موانعی 

در زندگی باشند، بلکه باید یک تجربه ی رسشار از شور و 

ارگانیسم هایی  به  اشیا  آورند.  ارمغان  به  ما  برای  را  شعف 

تبدیل می شوند که ما با آنها زندگی می کنیم. آنها طبیعِت 

انسانی ما هستند. زندگی ما واالیش می یابد هنگامی که 

به  را  سودمندی  و  عملکرد  آسودگی،  راحتی،  زیبایی،  ما 

از  بطنی  عمِق  این  تجربه می کنیم.  با هم  یکپارچه  شکلی 

زیبایی بدین معناست که محتوا، نقِش بنیادینی در زیبایی 

همه چیز دارد. من باور دارم که زیبایی، آمیزه ای یکپارچه 

از درون و برون است؛ هاننِد یک نقاشی انتزاعی )آبسره( 

آن، محتوا وجود  که ما زیبا می پنداریم؛ زیرا در زیر سطحِ 

دو  این  ناخودآگاه.  درون،  و  هست  خودآگاه  برون،  دارد. 

برای الهام و القای زیبایی باید جدایی ناپذیر باشند. بنابراین، 

کارکرد، مواد، فرم، عملکرد، بافت، رنگ و سهولِت کاربری، 

همگی در یک شیء یا فضای زیبا جدایی ناپذیر هستند.« 

رشید درباره ی سبِک طراحی خود می گوید: »برای یک طراح 

بسیار دشوار است که سبک خودش را ببیند و جایگاهش 

با  آثارم  به  همواره  من  کند.  تعریف  خودش  جهان،  در  را 

عناوین و عباراتی همچون »کمینه گرایی احساس برانگیز«  

هانند  اصطالحاتی  گاهی  و  »احساس برانگیزی«  یا 

»تکنورگانیک« و »اینفوستتیک« اشاره کرده ام. من همواره 

می کوشم تا در کارم، سطحی ولو بسیار ظریف، از اصالت یا 

نوآوری داشته باشم، خواه این نوآوری یک ماده ی جدید باشد، 

یک رفتاِر انسانی تازه، یک فرِم نو، یک روِش تولید جدید، یک 

بازار جدید، یک پیام جدید )که می تواند حاوی شوخ طبعی، 

طنزآمیزی، احساسات، معنا و موضوعات اجتاعی و سیاسی 

باشد(، تجربه های تازه یا مفاهیِم کامالً نو. حقیقت آن است که 

طراحی همه ی محیِط مصنوعِ ما را فرا می گیرد.«

نرم،  باید  ما  باورم که فضاهای  این  بر  وی می افزاید: »من 

برصی،  اطالعات  فناوری،  و  باشند،  مفهومی  و  منحنی 

به خدمت گیرند، همچنان که  را  رنگ  از  انبوهی  و  بافت 
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همه ی نیازهایی را که برای زندگی در یک محیِط ساده تر، 

برآورده  است،  الزم  احساس برانگیزتر  البته  و  سامان یافته تر 

برای تحریِک یک محیِط دوستانه ی  اتاق های گِرد،  سازند. 

انسانی تر، ماهیتی نرم و مالیم دارند. اما من، افزون بر آن، در 

آثارم یک وجِه بسیار زاویه دار )هندسی( نیز دارم.«

رشید، در سال 2001، اندیشه های تحول خواهانه ی خود را در 

کتابی با عنوان »می خواهم دنیا را تغییر دهم « به نگارش 

درآورد. وی در توضیحِ یکی از دالیل برگزینی این عنوان برای 

بیستم،  سده ی  طول  در  »معاران  می گوید:  خود  کتاب 

یک بینِش آرمانشهری )اتوپیایی( داشتند؛ آنها جهان را تنها 

یک گونه می دیدند. در این کتاب، نوشتاری است درباره ی 

اینکه چگونه ما در یک جهاِن بسیار پیچیده زندگی می کنیم 

و اینکه چنین جهانی، منی تواند یک بینش آرمانشهری واحد 

بر  را  بینش خودم  که  هرگز منی خواهم  من  باشد.  داشته 

هیچ  کس دیگر تحمیل کنم؛ من تنها به بی شار تأثیرات 

زیبایی شناختی و احساسی موجود می افزایم.«

کریم رشید هانند فیلیپ استارک فرانسوی، اعتقادی راسخ 

به طراحی مردم ساالر دارد. وی در سال های اخیر، اصطالِح 

یک  که  گرایشی  است؛  کرده  ابداع  را  »دیزاینوکراسی«  

طراحی واال را حِق اکرثیت مردم جامعه می داند و آن را از 

رویکرد،  این  پایه ی  بر  درمی آورد.  خاص  طبقه ای  انحصاِر 

همه ی شهروندان حق دارند به یک طراحی متعالی و باکیفیت 

و در عین حال، کم هزینه و دوستداِر محیط زیست دسرسی 

داشته باشند و این امر، به عنوان یکی از حقوق انسانی، باید 

همواره مورد توجه طراحان قرار گیرد. دیزاینوکراسی چالشی 

بزرگ پیش روی طراحان قرار می دهد؛ آنها باید سه مؤلفه ی 

اصلی این رویکرد را، که هانا طراحی واال ، هزینه ی معقول 

برای عموم و دوستداری محیط زیست است، به شکلی با 

یکدیگر هاهنگ کنند که نتیجه ی آن به فرآورده ای چشمگیر 

و راهگشا بینجامد. 

تکرّثگرا  یک  را  خودم  همواره  »من  می گوید:  خود  رشید 

)پلورالیست( دیده ام، حتا هنگامی که یک دانشجو بودم. من 

چندان متایلی به ایده ی تخصص گرایی ندارم و همواره افراِد 

خالقی را که جنبه هایی بسیار متفاوت از فرهنِگ برصی را 

ملس می کردند، تحسین می کردم. من با خودم عهد کردم 

که اگر روزی کار خودم را آغاز کردم، آن را گسرده نگاه دارم 

و در همه ی جنبه های چشم انداِز فیزیکی پیرامومنان دست 

اندیشه ای،  چنین  برایند  فرهنگی.«  شکل دهی  یک  بربم- 

شکوفایی افسانه ای است با بیش از 3000 طرحِ در حال تولید و 

بیش از 300 جایزه ی طراحی که در بیش از 40 کشور جهان، به 

طور بی وقفه به نوآوری می پردازد. 

کریم رشید، در سال های اخیر بیانیه )مانیفست( مشهوری 

منتر کرده است که تا حدودی بیانگِر دیدگاه های او در 

زمینه ی طراحی در دوران معارص است. این بیانیه حاوی نکات 

جالبی است و به طور عمده بر تحوِل نقش و رسالت طراحی 

8
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بزرگان طراحی مبلمان

 منونه ای از طرح کاغذ دیواری رساب از مجموعه ی چند وجهانی)مولتی ورس(، گالمورا، 2013



تأکید می کند:  امروز  آن در جهان  تازه ی  و سوی  و سمت 

معیارهای  از  مجموعه ای  بر  شاعرانه  طراحی  »امروز 

پیچیده استوار است: تجربه ی انسانی، رفتارهای اجتاعی، 

و  جسمی  تعامل  سیاسی،  و  اقتصادی  جهانی،  موضوعات 

روانی، فرم، کشش برصی، و گرایشی عمیق برای فهِم دقیِق 

فرهنِگ معارص. از سوی دیگر، ساخت و تولید نیز، بر گروهی 

دیگر از معیارهای به هم پیوسته مبتنی است: رسمایه گذاری 

مالی، سهِم بازار، سهولت تولید، گردِش اطالعات و تبلیغات، 

رشد اقتصادی، توزیع، تعمیر و نگهداری، خدمات، عملکرد، 

کیفیت، مسایل زیست محیطی و پایداری. ترکیب این عوامل، 

اشیای پیرامون ما را شکل می دهند. به فرم های ما، فضای 

ما  امروز  انسانی  تجربه ی  و  ما  ما، فرهنگ برصی  فیزیکی 

هویت و شخصیت می بخشند. این سازه های کّمی، تجارت 

)برند( و ارزش را شکل  نام تجاری  و کسب و کار، هویت، 

می دهند. این کسب و کاِر زیبایی است. هر کسب و کاری 

باید به طور کامل با زیبایی مرتبط باشد- هر چه باشد، این یک 

نیاز انسانی جمعی است.

من بر این باورم که ما می توانیم در یک جهان کامالً متفاوت 

مکان ها،  فضاها،  اشیا،  از  کنیم- جهانی که رسشار  زندگی 

دنیاها، احساس ها و تجربه های الهام بخش امروزین است. 

طراحی شکل دهنده ی فرهنگی جهان ما از آغاز بوده است. ما 

سیستم ها، شهرها و کاالهای بیشاری طراحی کرده ایم. ما به 

مشکالت جهان پرداخته ایم. اکنون، دغدغه ی طراحی دیگر 

حل مسأله نیست؛ بلکه زیباسازی دقیق و جامعِ محیط های 

ساخته ی ماست. دغدغه ی طراحی، بهبود زندگی های ما از 

دیدگاه شاعرانه، زیباشناسانه، تجربی، حسی و احساسی است 

. آرزو و آرمان واقعی من این است که ببینم مردم در مسیر 

زمان ما زندگی می کنند، در جهان معارص مشارکت می کنند 

و خودشان را از نوستالژی، سّنت های کهنه، آداب و رسوم 

قدیمی، اشیای سطحی، زننده و بی معنی رها می کنند. ما باید 

هوشیار باشیم و ساعت خودمان را با این جهان، در این لحظه 

کوک کنیم. اگر طبیعِت انسان، زندگی در گذشته است، 

برای تغییر جهان، ناگزیر باید طبیعت انسان را تغییر داد.« 

آثار  از  شاری  در  توجه  شایان  و  بارز  ویژگی های  از  یکی 

طراحی کریم رشید، الهام پذیری او از سبک »هرن دیدگانی« 

، و در پی آن بازی های حرکت برصی است. گفتنی است که 

هرن دیدگانی در اوایِل نیمه ی دوم سده ی بیستم، به عنوان 

یک جنبش و مکتب هرنی تأثیرگذار در هرنهای تجسمی، از 

سوی هرنمندان نامداری چون ویکتور وازارلی  مجاری االصل 

بنیان گذاری شد. هرن دیدگانی، نوعی انتزاع گرایِی مبتنی 

بر سامان دهی اشکاِل دوبعدی و سه بعدی بود که بر تأثیراِت 

دیداری و حرکِت نگاه در پهنه ی تابلوی نقاشی توجه داشت. 

آنچه که بیننده در رویارویی با چنین اثری دریافت می کرد، 

یا متکی بر واکنش های روان شناسانه در حرکِت نگاه و فرایند 

اشیایی که در ساختان خود، عنرص  یا رصفاً  و  بود  دیدن 

Koop Chair
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حرکت را تداعی می کردند. 

امروز، کریم رشید به لطِف فناوری رایانه ای و با 

هان  خود،  تصویرپردازانه ی  ذوِق  از  بهره گیری 

فنون برصی را در برخی آثاِر طراحی خود به کار 

گرفته و نوعی هیجان و پویایی برصی را به منایش 

گذاشته است. رشید، هرنِ طراحی گرافیک را با 

طراحی صنعتی به نیکی درآمیخته است. رشید در 

اغلِب آثارش، به پردازش نوعی گرافیک سه بعدی 

خالقه ی  نوآفرینی های  زمینه ساز  که  آورده  روی 

بی شاری است.

به  می توان  رشید،  آپ آرت  از  ُملهم  آثار  میان  در 

این  کرد.  اشاره    13 اِف  کوارک  روشنایی  چراغ 

ایتالیایی  رشکت  از سوی  سال 2011  در  محصول 

است.  شده  ارائه  فابیان   روشنایی  تجهیزات 

این چراغ با ساختار مشبّک و سه بعدی خود، به 

است.  وازارلی  ویکتور  نقاشی های  یادآوِر  روشنی 

ساختار مشبِّک چراغ از آلومینیوِم ریخته گری شده 

با جلوه ی طبیعی یا رنگ شده ساخته شده است 

اِل. نوِر المپ های  بازتاِب  با  آن،  که سطح پشتی 

ئی.دی، یک جلوه ی نوِر حجمی می آفریند. گفتنی 

است که این محصول با باالترین بهره وری انرژی، 

منونه ا ی موفق از طراحی پایدار به شار می رود. 

الگوهای  پایه ی  بر  و  این گرایش  تداوِم  رشید در 

)آپ آرت(،  دیدگانی  هرن  سه بعدی منایی  برصِی 

مجموعه ای بسیار وسیع از کاغذهای دیواری در 

محّرک  و  گوناگون  بافت های  و  نقش ها  رنگ ها، 

ناِم مجموعه ی  با  طراحی کرد که در سال 2013 

گالمورا   ایتالیایی  رشکت  سوی  از  چندجهانی  

مجموعه ی  این  منونه های  از  یکی  شد.  عرضه 

در  که  دارد  نام  رساب   کاغذدیواری  چشمگیر، 

ترکیب بندی های رنگی متنوعی طراحی شده است 

و احساِس حرکت و عمق را بر فضای دوبعدی دیوار 

به خوبی القا می کند.

با  که  رشید  مبلان  آثار  از  دسته  آن  میاِن  در 

طراحی  گرافیکی  و  تصویرپردازانه  رویکردی 

شده اند، مجموعه کاناپه های راحتی سیت کیت  

دارند.  هیجان انگیز  و  چشمگیر  بسیار  کیفیتی 

رشکت  سوی  از   ،2014 سال  در  مجموعه  این 

ایتالیایی لوکا بافی  ارائه شده  است. کریم رشید با 

بهره گیری از تنوعی از نقش های گرافیکی بر روی 

این مجموعه، هر یک از آنها را به یک عنرص برصی 

قدرمتند بدل کرده است.   

برنِد آمربا  هانند آیکیا، همواره کوشیده تا رسالِت 

همراه  اجتاعی  مسؤولیِت  آرمان  با  را  طراحی 

کند و بدین ترتیب، محصوالتی بیافریند که در 

عالی  از کیفیت  ارزان،  بهای  و  انبوه  تولید  عیِن 

طراحی برخوردار باشند؛ و این دقیقاً هان رویکرِد 

دیزاینوکراسی است که کریم رشید همواره تبلیغ 

می کند. مشهورترین و فراگیرترین محصول کریم 

رشید تا به امروز، سطل آشغال گاربینو  و نسخه ی 

بزرگ تر آن، گاربو   است که در سال 1996 برای این 

برند کانادایی طراحی شده است. همچنین، رشید، 

Pierce Bench
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 چراغ روشنایی کوارک F13 ، فابیان، 2011

  نیمکت نشیمن پیرس، سافت الین، 2011

صندلی اوه، آمربا، 1999  



نسخه ی کوچک تر این سطل را با نام گاربینی  به عنوان یک لیوان جامدادی رومیزی 

ارائه کرده است. این سطِل ساده با فرم منحنی نرم از جنس ِپُلی پراپیلِن بازیافتی، هنوز 

هم یکی از پرفروش ترین فراورده های آمربا به شار می رود و به عنوان یکی از منادهای 

موفِق طراحی معارص در گنجینه ی دایمی موزه ی هرن مدرن نیویورک جای گرفته است.   

یکی دیگر از موفق ترین طرح های رشید برای آمربا، صندلی اوه!  نام دارد که نسخه ی 

نخستین آن در سال 1999 ارائه شده و تولید آن تا به امروز نیز ادامه یافته است. صندلی 

اوه در تنوعی از رنگ های شاد و چشمگیر و فرِم ساده  و بازیگوشانه ی خود، آمیزه ای از 

کمینه گرایی و احساس برانگیزی است. این صندلی با قیمت پایین و کیفیت زیست محیطی، 

به عنوان یک منونه ی برتر طراحی مردم ساالر همواره از تازگی و هیجان برخوردار است. 

یکی از آثار مبلان کریم رشید که تا حدودی یادآوِر آثار طراح مشهور فنالندی، ایرو آرنیو  

است، صندلی کوپ  نام دارد. این صندلی، در حقیقت، فرمی خالصه تر، یکپارچه تر 

و روزآمدتر از صندلی توپ  آرنیو ارائه می دهد. صندلی کوپ که در سال 2012، برای 

رشکت فنالندی مارتاِل  طراحی شده، منونه ی عالی محصولی است که یک نشیمِن 

نیمه- خصوصی برای کاربر فراهم می کند. این صندلی از یک پوسته ی فایربگالس 

پوسته ی  لطِف  به  است.  گرفته  جای  گردان  فلزی  پایه ی  یک  بر  که  شده  ساخته 

تخم مرغ مانندش، کاربر از یک حریم خصوصی برصی بهره مند می شود. کاربر می تواند 

با رها شدن در درون این صندلی، در آرامش کامل، مجله ای بخواند، با رایانه ی همراهش 

کار کند، یا از یک مکامله ی تلفنی خصوصی لّذت بربد. در مجموع، این شیء منحنی، 

نرم و سیال، از نظر فیزیکی، احساسی گرم و صمیمی به کاربر می بخشد و او را همچون 

پناهگاهی به آغوش می کشد. 

از دیگر صندلی های شاخص رشید باید به صندلی نوک  اشاره کرد. این صندلی در سال 

2012، برای رشکت ایتالیایی شاتو داکس  طراحی شده است. »نوک« در انگلیسی، به 

معنی تورفتگی است و در طرحِ این صندلی، به فرورفتگی های باریکی اشاره دارد که 

بالشتک هایی رنگین را در پشتی و دو سوی صندلی در درون خود جای داده اند و یک 

ترکیِب رنگی شاد و روح بخش آفریده اند.  

Oh Chair
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صندلی اوه، آمربا، 1999  

  صندلی از مجموعه ی  ورتکس، واندوم، 2010

  صندلی نوک، شاتو داکس، 2012 



اوجِ رویکرِد هندسی رشید در تجسِم گوشه های تند و تیز را می توان در 

مجموعه ی ِورتِکس  مشاهده منود. مجموعه ای خالقانه که منایانگِر توامنندی 

تحسین برانگیِز رشید در بهره گیری از نرم افزارهای طراحی رایانه ای است. 

ِورتِکس در اصطالحِ فنی، به هر یک از گوشه های یک چندضلعی یا چندوجهی 

گفته می شود و در اینجا، بیانگر احجامی چندوجهی با سطوحِ تخِت مثلثی 

است که به شکل میز و صندلی تجسم یافته اند. رشید این مجموعه را در 

سال 2010 برای برند معترب اسپانیایی واندوم طراحی کرده است. مجموعه ی 

ِورتِکس که از یک صندلی، صندلی پیشخوان و چند منونه میز به رنگ های 

گوناگون تشکیل شده، افزون بر فضاهای رسپوشیده، در فضاهای باز نیز 

کاربری دارد. این مجموعه به روش قالب گیری چرخشی تولید شده و از 

این رو، صد در صد قابِل بازیافت است. مجموعه ی ِورتِکس، منونه ای بارز از 

سبِک اینفوستتیک کریم رشید است. 

منونه ای دیگر از این سبِک گوشه دار و هندسی را می  توان در صندلی ِهرَم  

رشید به روشنی دید. هرمی چشمگیر و پر نقش و نگار که یادآور اهرام 

سه گانه ی مرص، زادگاِه رشید است و با وجود فرمی خالص و کمینه گرا، به 

فلزی چهارگوش، احساسی  بر سطح  تأثیرگذار است. هرِم واژگون  شدت 

آکنده از مترکز، تقارن، نظم و صالبت به بیننده القا می کند. صندلی هرم 

از  آنکه وسیله ای برای نشسنت باشد، چونان اهرام مرص،  رشید، افزون بر 

کیفیتی رمزآلود، ستودنی و جادویی برخوردار است؛ چنانچه همچون یک 

مناد برصی قدرمتند در محیط پیرامون خود خودمنایی می کند. این صندلی 

محصول همکاری رشید با رشکت کانادایی نینکامِپر  در سال 2009 است و 

با فرِم وارونه ی خود، به نوعی اندیشه های ساختارشکنانه ی آفریننده اش را 

تجسم می بخشد. وی در همین سال، بر پایه ی طرحِ گرافیکی صندلی ِهرَم، 

یک مبلان نشیمن راحتی چندنفره ی پیوسته به نام ایزوال8  برای نینکامپر 

طراحی کرد که منایانگر فرمی سیال، مدور و پرتحرک است. رشید در این دو 

طرح، پیوند هاهنِگ فرِم سه بعدی و تصویرپردازی دوبعدی را به خوبی به 

منایش گذاشته است. 

صندلی باونس  که از نوآفرینی  های سال 2014 برای رشکت معترب ایتالیایی 

گوفرام  به شار می رود، منونه ای شاخص از بلندپروازی های فنی رشید 

است. باونس به عنوان یک صندلی معلق با قابلیت انبارش، زیبایی شناسی فرم 

و کارکرد نشیمن را به لطِف بهره گیری از مواد بسیار سبک درآمیخته است. 

Isola 8
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  صندلی هرم، نینکامپر، 2009

  مبلامن نشیمن راحتی ایزوال 8، نینکامپر، 2009



این صندلی از یک ساختار فلزی لوله ای ساده و قطعاتی 

به ظاهر خمیرمانند تشکیل شده که از انعطاف پذیری 

و نرمی مناسبی برخوردارند و در ترکیب های گوناگون 

می آفرینند.  تأثیرگذاری  احساسی  جلوه های  رنگی، 

»کارکردگرایی  جدیِد  مناِد  عنوان  به  می تواند  باونس 

پاپ«  تعریف شود. باونس، پاپ است، زیرا به لطِف 

عنارص مدوالر رنگینش که در ترکیبی بی پایان جلوه های 

برصی متنوعی می یابند، ماهیتی جسور، شوخ، تازه و 

درخشان دارد و ما را به طراحی پاپ نزدیک می کند. 

این عنارص رنگین که چونان خمیری کش آمده به نظر 

می رسند، در هر چشم انداز داخلی حل می شوند و چنان 

باونس  دیگر،  سوی  از  می درخشند.  تسبیح  دانه های 

کارکردگراست؛ زیرا اگر فرم باید پیرو کارکرد باشد، در 

اینجا، هندسه ی قطعات به گونه ای طراحی شده که اوالً 

از عهده ی وزن کاربر برآید و ثانیاً به شکلی مطلوب به 

ساختار فلزی متصل شود. راحتی این صندلی از طریق 

نرمی و انعطاف پذیری قطعات و کیفیت فرنی پشتی 

معلق صندلی حاصل می شود، بدون آنکه از هیچ بالشتک 

یا الیه ی فومی برخوردار باشد. 

یکی از ویژگی های کلیدی کریم رشید در طراحی داخلی، 

تا  است؛  جزییات  طراحی  در  وی  موشکافانه ی  توجِه 

جایی که وی در یک پروژه ی محیط آرایی، همه ی عنارص 

میکرو را -از دستگیره ها و ظروف گرفته تا دیگر عنارص 

هریک،  به  و  میکند  طراحی  خودش  همگی  تزیینی- 

شخصیت و هویتی منحرص به فرد می بخشد. عنارص 

میکرو در طرح های رشید، گاهی هویتی چشمگیرتر از 

پیکره ی کلی دارند و هانند یک توتم، یک پیام برصی 

و عاطفی نیرومند انتقال می دهند. رشید خود اظهار 

می کند که همه ی آنچه را که در خانه اش دارد، به جز 

یخچال، خود طراحی کرده است و با ورود جاه طلبانه ی 

وی به عرصه ی طراحی لوازم خانگی در سال های اخیر، 

آینده ای نزدیک، همه ی خانه اش، همچون موزه ای  در 

شخصی و انحصاری خواهد بود.  

وسعِت  گویای  روشنی  به  تا شهر«  قاشق  »از  عبارت 

در  وی  است.  امروز  جهان  در  رشید  تأثیرگذاری 

مبلان،  ظروف،  محصول،  طراحی  زمینه های  همه ی 

محیط آرایی، روشنایی، بسته بندی، پوشاک و ُمد، هرن، 

گرافیک و رسانه به دستاوردهای تازه ای رسیده است و 

سبک انحصاری خود را به نوعی در همه ی این زمینه ها 

متبلور کرده است. شاید از نگاِه برخی منتقدان، آثار 

رشید تا حدودی فانتزی و انتزاعی به نظر آیند؛ اما این 

جهاِن رویاگونه و احساس محور، دقیقاً هان هدفی است 

که وی دنبال می کند؛ دنیایی که در آن حتّا لوازم خانگی 

و خودرو نیز از تعاریف متداول رها شده و چشم اندازی 

کامالً حسی و فرامادی به خود می گیرند.  Isola 8
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   صندلی باونس، گوفرام، 2014
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آموزش طراحی
DESIGN STUDY

INKLINE FURNITURE COLLECTION
BY: SKETCHING

  این سلسله مطالب می کوشد تا از راه بازآفرینی دنیای ذهنی طراحان نامدار مبلامن و دستیابی به دریافتی ساده و 

خطی از این محصوالت آشنا، مخاطب کنجکاو، به ویژه دانشجویان طراحی را به سادگی با گونه ای آموزش دیداری 

آشنا سازد.

Inkline Furniture Collection :این شامره

کریم رشید)KARIM RASHID( طراح نامدار محصول و مبلامن این مجموعه مبلامن را به سفارش رشکت ایتالیایی 

Cierre Imbottiti در سال 2011 طراحی کرد. این مجموعه شامل یک صندلی راحتی و یک مبل دونفره است. 

ساختار بدنه این مبلامن ترکیبی از آهن و چوب است که با تسمه هایی الستیکی در هم تنیده ای در جای خود پایدار 

شده اند. برای پایه ها دو گونه آهنی و روکش کروم درخشنده در نظر گرفته شده که در منونه های آهنی این محصول 

پوششی از رنگ شفاف آکریلیکی ظاهر نهایی پایه ها را شفاف، نرم و دوست داشتنی ساخته است.

مبلمان های مشهور جهان
به روایت اسکیس

 مجید احمدی 
خوشبخت

طراح صنعتی و معامری داخلی

مدرس و مؤلف کتاب های آموزشی 

طراحی
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اسـکچینگ بـه عنـوان روشـی بـرای اندیشـیدن و همچنیـن بـه عنـوان زبـان تفکـر در دنیـای دیزایـن مطـرح می شـود تـا از ایـن رهگـذر 

تبدیـل بـه گفتگویـی بـرای برقـراری ارتبـاط میـان طراحـان و دیگـر عوامـل تصمیـم گیـری و سـاخت شـود. حرکـت دسـت بـر روی کاغـذ 

می توانـد آغازگـر ایدهـای باشـد کـه بـه مـرور و بـا پختگـی بـه محصـول نهایـی ریخـت می دهـد.
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آموزش طراحی
DESIGN STUDY
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Inkline Furniture
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چشـم هـای آدمـی بـه گونه ای ناخـودآگاه در پی همانندسـازی اسـت. همان هنـگام که پیرامـون خود را مـی بیند گویی 

سـامانه همانندیابـی خـود را نیـز بـه کار مـی انـدازد تـا از ایـن راه در میـان تکـه هـای بـزرگ یـا کوچـک، تیـره یـا روشـن، 

ایسـتاده یـا تخـت، سـاده یـا پیچیـده، رنـگ دار            یـا           بـی رنـگ و . . . بهانـه هایـی را بـرای گروه بندی  عناصر در دسـته های 

هماننـد بیابد.آفرینـش »هارمونـی« در چیدمـان و دکوراسـیون فضاهـای داخلی با خـود آرامـش را به همراه مـی آورد و 

گاه از دل نظمـی کـه آفریـده و یـا گاه از راه بـی نظمـی های خودخواسـته و بـه اندازه، هوش و دلربایی و چشـم نـوازی را در 

بیننـده مـی آزماید.

نـدا مکرمـی، دانـش آموختـه کارشناسـی ارشـد طراحـی صنعتـی و طـراح و مشـاور در صنعت مبلمان کشـور می کوشـد 

تـا شـیوه های دسـتیابی بـه »هارمونـی« را بـه ویـژه در گـروه مبلمان خانگـی و فضاهای وابسـته بـه آن، با بررسـی روش 

شناسـی شـرکت های برجسـته جهانـی در ایـن زمینه بازنمایـی کند و بـا یادداشـت هایی کوتاه بـرای هر یـک، فراگیری 

ایـن روش هـا را آسـان تر کنـد.

 )تصویرشامره 1(- منونه فضای نشیمن با عنارص مبلامن مربوطه، رشکت Desiree ایتالیا
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 ندا مکرمی
دانش آموخته کارشناسی 

ارشد طراحی صنعتی 

دانشگاه تهران

کارشناس ارشد طراحی  در 

بخش مبلامن خانگی رشکت 

بازرگانی و تولیدی نیلپر

فضاسازی با هارمونی های 
ساده مبلامنی



 )تصویر شامره2( – فضای غذاخوری، رشکت Alfemo ترکیه
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جهــت ورود بــه مبحــث عنــوان شــده ابتــدا چنــد عنــوان در حیطــه مبلــان خانگــی مــورد بررســی و تعریــف قــرار مــی گیرنــد. در 

ایــن مقالــه بــه بررســی فضــای نشــیمن  و فضــای غذاخــوری  خانــه بــه عنــوان مطالعــه مــوردی  جهــت ایجــاد هارمونــی میــان عنارص 

مبلــان در فضــا پرداختــه شــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن کــه در معــاری و فضــای خانــه هــای ایرانــی ایــن دو فضــا در کنــار یکدیگــر 

قــرار داشــته و از لحــاظ بــرصی بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتند هــردو فضــا از ســوی نگارنــده جهــت بررســی انتخــاب شــده انــد. 

عنــارص اصلــی مبلــان فضــای نشــیمن شــامل : مبــل، جلومبلــی، میــز تلویزیــون، بوفــه و اکسســوری هــای مربــوط بــه ایــن فضــا 

هســتند. )تصویرشــاره 1(.

همچنیــن عنــارص اصلــی فضــای غذاخوری نیز شــامل میــز و صندلــی غذاخوری، 

بوفــه ظــروف و اکسســوری هــای مربوطــه می باشــند. )تصویر شــاره2(

در صــورت شــباهت کامــل ایــن عنــارص در فضــا، محیــط پــس از مــدت کوتاهــی 

ــرای اســتفاده کننــده یکنواخــت و تکــراری خواهــد شــد. و در صــورت تضــاد  ب

کامــل ایــن عنــارص در فضــا حــس تشــویش و ناهمگونــی آزاردهنــده ای در دراز 

مــدت  بوجــود مــی آیــد. در مبحــث پیــش رو، ســاده تریــن راه ایجــاد هارمونی در 

بیــن عنــارص مبلــان منــزل از چهــار روش کــه رشکتهای مطــرح و پیــرو دنیا در 

زمینــه طراحــی و تولیــد مبلــان خانگــی نیــز از آن بــه صــورت یــک الگــوی ســاده 

پیــروی مــی کننــد، مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.ای
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1. ایجاد هارمونی از طریق رنگ :

ــارص  ــن عن ــی بی ــاد هارمون ــن روش ایج ــی تری ــن و ابتدای ــاده تری س

مبلــان یــک فضــا اســتفاده از رنــگ یکســان در اجــزا اســت، بــه طــور 

مثــال مــی تــوان رنــگ متــام عنــارص چوبــی فضــا کــه مــی تواند شــامل 

پایــه هــای مبلــان و صفحــات چوبــی باشــد را یکســان انتخــاب منود، 

یــا نهایتــا در صــورت متایــل از ترکیــب دو رنــگ ســفید بــا رنــگ هــای 

چــوب  اســتفاده منــود. در ایــن حالــت هارمونــی مناســبی بیــن اجــزا 

در محیــط بوجــود خواهــد آمــد. )تصویــر شــاره 3( 2. ایجاد هارمونی از طریق مریال:

فضــا  مبلــان  عنــارص  در  هارمونــی  ایجــاد  دوم  روش 

از طریــق انتخــاب یکســان مریــال پایــه هــا اســت. در 

ــا  رشکتهــای معتــرب تولیــد کننــده مبلــان خانگــی در دنی

توجــه بــه ایــن مســاله در چیدمــان محصــوالت در فضــا 

ــل را  ــت مب ــر س ــال اگ ــور مث ــه ط ــت. ب ــهود اس ــال مش کام

ــورت  ــم، در ص ــه بدانی ــیمن خان ــای نش ــی فض ــرص اصل عن

انتخــاب مبــل بــا مریــال پایــه چــوب، جلومبلی ها و عســلی 

نیــز کــه مقابــل ایــن عنــرص در فضــا قــرار مــی گیرنــد، نیــز 

ــی  ــال م ــان مری ــاب یکس ــن انتخ ــود. ای ــد ب ــی خواه چوب

توانــد در پایــه هــای بوفــه و میــز تلویزیــون نیــز تکــرار شــود، 

ــه  ــی هــای پای ــه اصــوال صندل ــا در فضــای غذاخــوری خان ی

چوبــی مقابــل میــز پایــه چوبــی قــرار میگیرنــد. همچنیــن 

در صــورت اســتفاده از مبلــان بــا پایــه هــای فلــزی ســایر 

پایــه هــای عنــارص مبلــان فضــا نیــز از ایــن جنــس مریــال 

خواهنــد بــود،  )تصویــر شــاره 4( . علــت اصلــی ایــن روش 

ایجــاد هارمونــی، انتقــال دو حــس متفــاوت ایــن دو مریــال 

ــرصی  ــوب عن ــد. چ ــی باش ــط م ــر در محی ــتفاده گ ــه اس ب

گــرم در طبیعــت بــوده و انتقــال دهنــده حــس صمیمیــت 

و آرامــش در فضاســت، امــا فلــز عنــرصی رسد و انتقــال 

ــت.  ــودن در فضاس ــک ب ــدرن و تکنولوژی ــس م ــده ح دهن



ــگ  ــتفاده از رن ــدم اس ــت: ع ــمت راس ــامره 3- س ــر ش  تصوی

یکســان در پایــه هــای مبــل بــا جلومبلــی- ســمت چــپ: ایجــاد 

هارمونــی در فضــا بــا یکســان ســازی رنــگ پایــه صندلــی بــا میــز 

)رشکــت Calligaris ایتالیــا(.

تصویــر شــامره 5- نحــوه اســتفاده همزمــان مریــال چــوب بــا فلــز  

جهــت  ایجــاد هارمونــی در فضــا: پایــه هــا فلــز رنــگ شــده تیــره، 

صفحــه چوبــی، رشکــت Alfemo ترکیــه

        

 تصویر شامره 4: استفاده از مریال یکسان در غنارص مبلامن جهت ایجاد هارمونی در فضا )سمت راست: پایه های فلزی رشکت Desiree ایتالیا، 

سمت چپ: پایه های چوبی، رشکت Alfemo ترکیه(
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در دنیــای طراحــی رشکتهــای تولیــد کننــده مبــل خانگــی جهــت ایجــاد ترکیــب ایــن دو عنــرص و حضــور ایــن 

دوحــس بــه صــورت همزمــان در فضــای خانــه بــه روشــی ســاده ایــن دو مریــال متضــاد را بایکدیگــر در مبلان 

ترکیــب منــوده )تصویــر 5 ( و بــا ترکیــب چــوب بــا فلــز رنــگ شــده )غالبــا ســیاه یــا تنهــای خاکســری تیــره( این 

هارمونــی را در فضــا ایجــا مــی کننــد. تیــره شــدن فلــز باعــث ازبیــن رفــنت حــس رسدی ایــن مریــال گشــته ، 

ضمــن اینکــه، همچنــان بــه عنــوان مریــال هــای تــک  تــر، فلــز احســاس مــدرن تــری از عنــرص چــوب در فضا را 

انتقــال مــی دهــد. در طراحــی اینگونــه محصــوالت، چــوب بــه عنــوان صفحــه در رویــه میزهــا و فلــز رنگ شــده 

بــه عنــوان مریــال پایــه جهــت ایجــاد هارمونــی در کل گــروه مبلــان فضــا اســتفاده مــی شــود.



 تصویر شامره 7: استفاده از فرمهای مشابه در عنارص مبلامن جهت ایجاد هارمونی در فضای خانه 

)زاویه دار بودن و فرم مخروطی پایه ها(  

 تصویر شامره 6، استفاده از عنارص مبلامن هم سبک، با فرمهای متفاوت در یک فضای هارمونیک )انتخاب مریال یکسان در پایه ها نیز به ایجاد هارمونی کمک منوده است(، رشکت Bonaldo ایتالیا
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3. ایجاد هارمونی از طریق سبک:

هــم ســبک بــودن عنــارص مبلــان در فضــا یــک راه کارآمــد دیگــر جهــت ایجــاد هارمونی 

در فضاســت. بــه طــور کلــی در دنیــای مبلــان امــروزی جهــت ایجــاد هارمونــی در فضا 

الزامــا کلیــه عنــارص مبلــان را یــک شــکل طراحــی منــی کننــد.  تنهــا هــم ســبک بــودن 

مبلــان انتخابــی باعــث ایجــاد یــک فضــای هارمونیــک و همگــون در خانــه خواهــد شــد.

ــارص  ــایر عن ــت س ــر اس ــدرن، به ــبک م ــل س ــاب مب ــورت انتخ ــال در ص ــور مث ــه ط ب

وابســته را نیــز هــم ســبک و مــدرن انتخــاب منــود، بــه عبارتــی بهــر ایــن روش ایجــاد 

هارمونــی بایــد در کلیــت فضایــی کــه در آن واحــد در معــرض چشــم و دیــد انســان قــرار 

دارنــد اســتفاده شــود. یعنــی اگــر فضــای نشــیمن و فضــای غذاخــوری هــردو در یــک 

راســتای دیــد قــرار دارنــد، انتخــاب غذاخــوری مــدرن بــرای مبــل مــدرن، هارمونیــک 

تــر از چیدمــان غذاخــوری ســبک کالســیک یــا پســت مــدرن در همیــن فضــا اســت. هــم 

ــت بــرصی و کلیــت  ــاط هوی ــان در فضــا باعــث ایجــاد ارتب ــارص مبل ــودن عن ســبک ب

ــازی  ــان س ــت یکس ــدم رعای ــا ع ــاره 6(. ام ــر ش ــود )تصوی ــی ش ــا م ــک در فض هارمونی

ســبک مبلــان منــزل بــه صــورت عمــدی و ســلیقه ای، نیــاز بــه هوشــمندی و توانایــی 

ویــژه طــراح یــا اســتفاده گــر، جهــت ایجــاد ارتبــاط میــان عنــارص ناهمگــون فضــا دارد و 

ایــن ارتبــاط اصــوال بــا کمــک ســایر عنــارص ماننــد اکسســوری هــای موجــود در محیــط، 

جهــت همگــون شــدن فضــا ایجــاد مــی شــود.
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4. ایجاد هارمونی از طریق فرم: 

روش دیگــر ایجــاد فضــای هارمونیــک اســتفاده از مبلان 

بــا فرمهــای مشــابه در فضــا اســت. در ایــن صــورت ایــن 

ــارص  ــام عن ــا و در مت ــی در فض ــورت تلویح ــه ص ــرم ب ف

مبلــان تکــرار مــی شــود نــه ترصیحــی، ایــن مســاله 

ــا وجــود متایــز میــان فــرم هــای  باعــث مــی شــود کــه ب

ــپ  ــواع تی ــردد و ان ــاس گ ــز احس ــی نی ــان، هارمون مبل

مبلــان بــه صــورت عنــارص ناهمگــون در فضــا کنــار هــم 

قــرار نگیرنــد. در ســاده تریــن راه کار رشکتهــای معتــرب 

ــای  ــه ه ــارص پای ــا عن ــی دنی ــان خانگ ــده مبل تولیدکنن

مبلــان موجــود در یــک فضــا هــم فــرم در نظــر گرفتــه 

ــه دار  ــای زاوی ــه ه ــاره 7 پای ــر ش ــود. در تصوی ــی ش م

صندلــی بــا میــز و کمــد ظــروف بــا همیــن فــرم ترکیــب 

 شــده انــد. در یــک مرحلــه جلوتــر فــرم مقطــع ایــن 

پایه هــا نیــز مــی توانــد یکســان )هرمــی شــکل، مخروطــی، 

مکعبی و .....( باشــد. 

در نهایــت الزم بــه ذکــر اســت ایجــاد هارمونــی در 

ــی اســت. و بدیهــی اســت کــه  ــک موضــوع کیف فضــا ی

ــا متــام  در صــورت اســتفاده از چنــد روش ذکــر شــده ی

ایــن مــوارد مــی تــوان بــه ایجــاد هارمونــی در فضــا کمــک 

ــود.   ــری من بیش
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مسافر جاده ابریشـم 
در خانه های امروز

کلیدواژه ها: داماسک، پارچه، طراحی کالسیک، طراحی داخلی، مبلامن

بساِن  بورژوا،  مهرت،  توانگر.  شکوهمند،  همسان،  کرثت.  تقارن،  تکرار، 

زربفت... برجسته ترین واژگانی است در بیان داماسک. با خاستگاهی کهن، 

باستانی و همواره سنت گرا که فرا روی فرگشت های نو از دستان ماهر 

هرنمند تا دستگاه های پارچه بافی »ژاکارد« و از راه ابریشم تا اروپای نوگرا، 

جاودانه زیسته است. 

داماسک )Damask( که در حقیقت از واژه عربی دمسق و یا دمشق1 گرفته 

شده است به نوعی از پارچه »سوری« گفته می شود هامنند ابریشم، پشم، 

کتان، پنبه و الیاف مصنوعی با یک الگوی بافته شده به صورت گلدار و 

نقوش برجسته و یا مسطح.

 محمود عباسی
طراح، کارشناس ارشد طراحی 

صنعتی

DAMASK



ــیار وام دار  ــو بس ــک س ــک از ی ــکوه داماس ــی و ش ــد جاودانگ هرچن

ــرن و  ــش ه ــِل جنب ــر می ــوی دیگ ــی و از س ــالب صنعت ــش انق پیدای

پیشــه2 بــه کاالهــای دســت ســاز اســت، بــی گــان برآمــده از  آزموِن 

دشــواری اســت کــه امــروزه بــه آن طراحــی خــوب3 می گوینــد. چــرا 

کــه بــا وجــود فرگشــت در الگو هــا، ســاختار و بهره مندی هــای 

نویــن همچنــان دارای هســته بنیادینــی گرامنایه و ارزشــمند اســت، 

و آنچنــان بی همتــا کــه گویــی هــم اکنــون پدیــد آمــده اســت.

داماســک گونــه ای پارچــه اســت بــا الگوهــا و نگاره هــای برجســته، 

ــن رو  ــده شــود. از ای ــه شــیوه ای کــه الگوهــا در پشــت پارچــه دی ب

هــر پارچــه ای همــراه بــا فراوانــی نقش هــا هاننــد ایکات هــا و 

دارایی هــا4 )نــگاره 1(، زربفت هــای5 پــر آوازه ایران)نــگاره 3 و 2(، 

پارچه هــای ابریشــمی آراســته بــه نگاره هــا و... داماســک بــه شــار 

منی آینــد، بدیــن معنــا کــه بازتــاب نقش هــا در پشــت پارچــه 

ــان نیســت.  منای

 نگاره 1. ایکات یا دارایی گونه ای روش رنگرزی و همچنین نوعی روش بافت پارچه

 نگاره 2. پارچه زربفت ابریشمی. بافنده: استاد سید حسین مژگانی. 1342 خورشیدی

 نگاره 3. پارچه زربفت ابریشمی. بافنده: استاد محمد سلیمیان ریزی. 13۸3 خورشیدی
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داماســک برگرفتــه از واژه دمســق یــا دمشــق اســت بــه عنــوان شــهری بــزرگ و 

پویــا کــه در زمینــه گســرش و بازرگانــی داماســک ســهم بســزایی داشــت. 

ــس  ــل پ ــکوهمند و مجل ــی، ش ــی ارشاف ــون کاالی ــک همچ ــت داماس ــی اس گفتن

ــه گســره  ــزد و ب ــرو می ری ــه آرامــی مرزهــای خــود را ف از گــذر از راه ابریشــم ب

دیزایــن، طراحــی داخلــی، مبلــان، کاغــذ دیواری هــا، و دنیــای مــد رخنــه 

ــوان  ــه گــواه منونه هــای بســیار از طراحــان نامــدار می ت ــا آنجــا کــه ب می کنــد. ت

از آن بــه عنــوان رویکــردی در طراحــی امــروزی یــاد کــرد کــه از ســویی بــا طراحــی 

و الگوهــای کالســیک خویشــاوند وهم تــراز اســت و از ســوی دیگــر بــا آرت نــوو6، 

رنســانس7، بــاروک8، جنبــش هــرن و پیشــه، احیــای روکوکــو9، هــرن ویکتوریــن10 و 

ــورد. ــد می خ ــی11 پیون نوگرای

پیشــینه و یافته هــای نخســت داماســک بــه ســیصد ســال پیــش از میــالد 

مســیح در چیــن بــاز می گــردد )نــگاره 4 و 5(، پیــش از آنکــه خــود را بــه 

ــز  ــج روش در مراک ــه پن ــاند ب ــق برس ــهر دمش ــی ش ــای بافندگ جایگاه ه

ــق از راه  ــس از دمش ــود و پ ــده ب ــاز ش ــالمی آغ ــس و اس ــی بیزان بافندگ

ابریشــم بــه دریــای مدیرانــه و اروپــا رسازیــر شــد. داماســک ها پــس از 

ــد. در  ــاب بودن ــالمی نای ــپانیای اس ــارج از اس ــالدی در خ ــم می ــده نه س

طــی جنگ هــای صلیبــی بافنــدگان زبــر دســتی کــه از یونــان ربــوده شــده 

بودنــد در سیســیل ایتالیــا بــه کار گاشــته شــدند؛ بدیــن ســان در ســده 

ــه،  ــان در فرانس ــد و همزم ــده ش ــاره زن ــک دوب ــالدی داماس ــیزدهم می س

ــا و رسزمین هــای دیگــر گســرش یافــت. ــد، بریتانی هلن

 نگاره 4. داماسک با الگوهای ابر و کاراکرهای چینی، 

چین، دودمان یوآن 1271 تا 136۸ میالدی

 نگاره 5. داماسک جناقی، پرندگان و نقوش، چین،

 اواخر سده 8 و 9 میالدی
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ایــن گســرش و پیــروی در اروپــا تــا ســده 

چهــارده میــالدی بــه آهســتگی و بــا حساســیت 

همــگام بــود بــه گونــه ای کــه تــا پیــش از آن واژه 

ــن واژه  ــان ای ــت و در پای ــود نداش ــک وج داماس

نخســت در زبــان اروپــای غربــی و فرانســه12 

ــا  ــرش ب ــن گس ــدازه ای ــر ان ــت. ه ــدار گش پدی

پژواکــی آهســته همنــوا بــود در پســندیدگی 

جامعــه توانگــر و رسمایــه دار بــا آهنگــی پــر 

ــه ای  شــتاب و بــی درنــگ پیــش می رانــد و خان

از ارشاف نبــود کــه بــا داماســک ها در چارچــوب 

مبلــان  و  دیوار هــا  رومیزی هــا،  پرده هــا، 

ــگاره 6 و 7( ــردد. )ن ــته نگ ــیده و آراس پوش

 نگاره 6. مبلامن طراحی شده با رویکرد داماسک، جان اچ ِبلر، 1863-1804

  نگاره 7. مبلامن طراحی شده با رویکرد داماسک، سی.ای، بریتانیا، 1730
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ــده  ــا آفری ــواران و میوه ه ــا، جان ــان، گله ــش گیاه ــه نق ــر ب ــا بیش ــک در اروپ ــای داماس پارچه ه

شــدند و بــا نقــش و نگارهــای انبــوه کنگــر13، آمیــزه گیاهــان و گاه نگارهــای شــکار، مونوگرام هــا14 

بــه عنــوان شــیوه و روشــی دلنــواز شــناخته شــدند و چنــان محبــوب، دلنــواز و فریبنــده کــه پــس 

از گذشــت ســال ها همچنــان جاودانــه و شــکوهمند بــر پارچه هــا، کاغــذ دیواری هــا و پارچه هــای 

ــد. ــی می کنن ــان خودمنای مبل

ســال 1800 میــالدی رسآغــاز و بازگشــتی دیگــر بــرای داماســک بــه شــار می آیــد کــه همزمــان شــد 

بــا اخــراع دســتگاه  نســاجی جعبــه ای ژاکارد15 در ســال 1801، بدینســان صنعتگــران ناچــار نبودنــد 

بــه رونــد پیچیــده، دراز مــدت و پــر رنــج آفرینــش پارچه هــای ابریشــمی و دســت بافت بســنده 

ــد  ــت و تولی ــت آویز صنع ــه دس ــته ب ــر از گذش ــر و ارزان ت ــا رسیع ت ــه پارچه ه ــن گون ــد و بدی کنن

انبــوه بــرای متــام اقشــار و خانواده هــا در دســرس بــود. از ســوی دیگــر ایــن هجــوم ســبب کاهــش 

محبوبیــت آن گردیــد و تغییــر جایــگاه داد )نــگاره 8(. پــس از آن جنبــش هــرن و پیشــه در اواخــر 

ســده نوزدهــم میــالدی در راســتای ارج نهــادن بــه کاالهــای دســت ســاز و بــا کیفیــت و همچنیــن 

بازگشــت بــه صنایــع دســتی جانــی دوبــاره بــه داماســک بخشــید. ویلیــام موریــس16 بــا اندیشــه و 

آثــاری واال در زمینــه طراحــی پارچــه و کاغــذ دیواری هــا، کــه از پیشــگامان ایــن جنبــش بــه شــار 

ــت در  ــن داش ــای دوره ویکتوری ــذ دیواری ه ــر کاغ ــه ب ــوذی ک ــا نف ــرات ب ــی تاثی ــت در پ می رف

ســال 1864 الگوهــای داماســک را جاودانــه ســاخت، هرچنــد آثــار موریــس داماســک هایی بســیار 

گرانبهــا بودند.)نــگاره 9(

ــه خانواده هــای انگلیســی در ســال  ــواری چــاپ شــده ب ــن یافته هــای نخســت کاغــذ دی همچنی

ــا بخش هــای  ــاز می گــردد، کــه گاهــی ب ــام ب ــگ مشــکی ف ــک رن ــا روش طراحی هــای ت 1509 و ب

ــدند.  ــته می ش ــی آراس رنگ

 نگاره 9. طرح هایی از ویلیام موریس بر روی پارچه و کاغذ دیواری

  نگاره 8. تصاویری از پارچه و کاغذ دیواری های داماسک، موزه 

آلربت و ویکتوریا
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بــا وجــود ریشــه های باســتانی و تاریخــی ،نقــش 

پــردازی هــای داماســک امــروزه نیزمی توانــد بــه 

روشــی بــی رقیــب، لــذت بخــش، بازآرایــی فرهنــِگ 

بــا طراحــی نوگــرا  باســتان و متــدن در التقــاط 

چشــم انداز های  در  داماســک ها  شــوند.  پدیــدار 

دیــداری و انــدام وار بــی همتــا هســتند، در طراحــی 

داخلــی نوگــرای خانــِه آبشــار17 یــا اقامتــگاه کافمــن18 

ــن  ــی از برتری ــه یک ــت19 ک ــد رای ــک لوی ــط فران توس

شــاهکارهای قــرن بیســتم بــه شــار مــی رود و 

ــاری  ــه مع ــت ب ــتگی رای ــت از دلبس ــی اس پژواک

ژاپــن، یــک داماســک زریــن بــر روی تختخــواب در 

فضــای چــوب و شیشــه اتــاق خود منایــی مــی کنــد. 

آنهــا نفســانی، شــگفت آور، شــوق برانگیــز و بــه 

هــان ســان شــگرف و رازآگیــن هســتند. )نــگاره 10(

 نگاره 10. همجوشی و التقاط سنت، فرهنگ باستان و نوگرایی
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نــگاره هــای داماســک بــه ســبب آفرینــش ارزشــهای دیــداری در رنــگ، الگــو 

و مبلــان در طراحــی نوگــرا همــگام بــا تیزنگــری، زیبایــی و پیچیدگــی از 

اهمیــت واالیــی برخــوردار هســتند بــا ایــن رشط کــه اجــازه دهیــد مســحور 

ــا  ــواری ب ــه دی ــی ک ــوند. هنگام ــعله ور ش ــی ش ــای داخل ــا در فض ــد ی کنن

ــای  ــر رنگه ــتانی در بس ــان باس ــش و زب ــود گوی ــیده می ش ــک پوش داماس

همســان آنگونــه آمیختــه می گــردد گویــی کــه میــان آنچــه هســت و آنچــه 

ــی  ــی مفهوم ــی و پارادوکس ــادل، پویای ــت تع ــخ اس ــان تاری ــش و زب در گوی

آفریده ایــد. 

طراحــی داماســک آن هنــگام کــه پارچه هــا و کاغــذ دیواری هــا را بــه 

ــار و  ــر ب ــار دیگــر فرهنگ هــای پ ــک ب ــزد، ی ــا یکدیگــر در می آمی ســادگی ب

پــر مایــه را کــه نخســتین بــار در جهــان بــر پایــه طــرح و رنــگ پدیدار شــدند 

ــگاره 11( ــد. )ن ــی می کن فراخوآن

 نگاره 11. احیای ارزشهای دیداری فرهنِگ باستان با بهره گیری از کاغذ دیواری داماسک

 نگاره 12. آثار جیسون سیف تکنیک و مدیوم های آکرلیک با الهام از نقش  قالی ها و فرش های ایرانی

نگاره 13. هرن چیدمان مارتین راث فرش ایرانی و گیاهان، در بیان روایتی از سنت و آبجکت های فرهنگی

42
42ANCIENT MOTIFS

زندگی با نگاره های تاریخی



جمع بندی

در آن هنــگام کــه چینیــان بــه راز ابریشــم پــی بردنــد و پادشــاهان بیزانــس 

ــال ها  ــتادند، س ــن فرس ــه چی ــن راز ب ــه ای ــردن ب ــی ب ــرای پ ــتادگانی ب فرس

پیــش از آن رومیــان مبالــغ بســیاری بــرای زیبایــی و آوازه زربفت هــای 

زری  پرده هــای  بــا  را  خــود  خانه هــای  اشــکانیان  می پرداختنــد،  ایــران 

ــم  ــی و گلی ــت در قال ــای زربف ــیان از پارچه ه ــتند و هخامنش ــی می آراس باف

ــک  ــتار داماس ــری و جس ــا بازنگ ــاط ب ــد در ارتب ــر چن ــتند. ه ــره می جس به

ــه میــان آمــد، گفتنــی اســت  ــام ب ــار در ایــن نوشــتار ن ــر ب ازفرهنگ هایــی پ

ــی  ــوده اســت، رویکردهای ــران و رشق ب برخــی رویکردهــا الهامــی از هــرن ای

همچــون آرت نــوو در چگونگــی کاربــرد نقــوش گیاهــان در زیبــا ســازی فضــا 

بــه جــای شکســت آن برگرفتــه از نقش هــای اســلیمی، دکوراتیــو رشق و 

ســبک های زیبایی شناســی معــاری ایرانــی و اســالمی اســت. 

جنبــش هــرن و پیشــه وام دار بــاز شــناخت تفکــرات عرفانــی، هرن ایــران زمین 

و نقــوش ایرانــی اســت، همچنیــن ویلیــام موریــس پژوهش هــای بســیاری در 

ــی، شیشــه گــری، نســاجی، ظــروف  ــی، چــون قال ــار هــرنی تزیینــی ایران آث

ــی  ــی داشــته و بیــش از همــه مســحور نقــوش فرش هــای ایران ســفالی ایران

بــوده اســت. در واپســین جســتارها همچنــان نقــوش اســلیمی، موتیف هــای 

ــان20  ــرن چیدم ــون ه ــاری چ ــران در آث ــرش ای ــی و ف ــای قال ــی، نقش ه ایران

مارتیــن راث21 یــا نگارهــای جوهــر و آکریلیــک جیســون ســیف 23 خــود منایــی 

ــان،  ــا طراح ــن گواه ه ــت ای ــته اس ــک و شایس ــگاره 12 و 13(. نی ــد )ن می کن

هرنمنــدان، پژوهشــگران، صنعتگــران و... ایرانیــان را در گذرگاه و روشــهایی 

رهنمــون ســازد کــه در راســتای احیــا، بــاز شــناخت و بــاز پرداخــت فرهنــگ، 

ارزش  و هــرن ایــران زمیــن گام هــای بیشــر و کارســازتری بــر دارنــد.

1.Damascus

2.Arts and Crafts Movement

3.Good Design

4.Ikat or ikkat

5.Brocade

6.Art Nouveau

7.Renaissance

8.Baroque

9. سبک احیای روکوکو )Rococo Revival( در 

زمان امپراطوری دوم فرانسه پدید آمد.

10.Victorian decorative arts

11.Modernism

12.Damas 

13.Acanthus

با  )Monogram( منادهایی که  مونوگرام   .14

یک یا چند حرف ترکیب شده اند.

15. دستگاه بافندگی ژاکارد )Jacquard( که از نام 

مخرع او جوزف ماری ژاکارد بر گرفته شده است.

16. William Morris

17. Fallingwater

18. Kaufmann Residence

19. Frank Lloyd Wright

آرت  اینستالیشن  یا  چیدمان  هرن   .20

)Installation Art( در بیان یک مکتب و سبک 

هرنی است، که اغلب در فضاها و محل های 

بعدی  سه  صورت  به   )site-specific( خاص 

ما  ادراک  به  تبدیل  و  بیانیه ای  انتقال  جهت 

طراحی و اجرا می گردند.

21. Martin Roth

22. Jason Seife

  نگاره 14. جعبه کشو دار، یوهان دانیل سومر، آملان، 1698-1643
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رنگنامه 2017
به روایت شرکت های نامدار
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از فرا رسیدن سال نو میالدی و در ماه سپتامرب،  پیش 

کمپانی های نامدار پیشنهاد دهنده رنگ مد سال رنگهای 

پیشنهادی خود را اعالم می کنند و در یک نظرسنجی رنگ 

منتخب اعالم می شود. کمپانی پنتون یکی از مطرح ترین 

اعضای این گروه است که تقریبا بیشرتین رأی را به رنگهای 

منتخب خود در سالهای گذشته اختصاص داده است اما 

۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ این عنوان به کمپانی بنجامین مور رسیده 

است و به نوعی Benjamin Moore در این زمینه از پنتون 

پیشی گرفته است.

Benjamin Moore رنگ منتخب خود را به عنوان رنگ سال 

اعالم کرد. امسال این رشکت بزرگ کانادایی تصمیم گرفته 

بود تا رنگی متفاوت با رنگ سفید صدفی که سال پیش 

پیشنهاد کرده بود را معرفی کند و همینطور هم شد. رنگ 

امسال ، طیفی مرموز و وهم انگیز از بنفش است با نام 

SHADOW رنگ سال ۲۰۱۷ از ترکیب رنگ خاکسرتی و بنفش 

به دست آمده است که البته برخی وب سایت ها این رنگ 

پایگاه  اما  دانستند  حاصل  بنفش  و  یاسی  ترکیب  از  را 

رسمی این کمپانی  ترکیب اصلی رنگ سال ۹۶ را خاکسرتی 

و بنفش با کد Shadow 2117-30 اعالم کرد.

از فضاهای  با دکومان در این شامره ترکیب بندی هایی 

داخلی را بر پایه رنگ های پیشنهادی چند رشکت جهانی 

و  و رنگ های صنعتی  و خدمات طراحی  تولید  زمینه  در 

ساختامنی می بینیم:
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پا به پای رنگ

ترکیبی از خاکسری های رسد و قهوه ای های 

  SHERWIN WILLIAMS گرم ارمغان رشکت

است برای آنهایی که در پنج سال گذشته از 

خاکسری های خنثی کمی خسته شده اند.

افزودن قهوه ای به خاکسری، گرمایی را به 

فضا فرا می خواند که هواداران خاکسری را 

نیز خشنود نگاه می دارد.

نه رسد و نه گرم، نه خاکسری و نه قهوه ای، 

شاید هان چیزی است که شا از آب و هوا، 

چوب ها و دیگر عنارص طبیعت به یاد دارید 

و می شناسید.

Sherwin-Williams نام رشکت  

Poised Taupe رنگ سال

SW 6039.     Poised Taupe

1
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Glidden  نام رشکت 
Byzantine Blue  رنگ سال 

GLIDDEN برای سال 2017 آبی بیزانسی را پیشنهاد 

داده که رنگی رسد و آرام است.شخصیتی بی رس و 

صدا که ترکیب خاکسری و بنفش آبی در آن به روشنی 

آشکار است.

این رنگ امتدادی مه آلود را به فضا فرا می خواند.آبی 

را  خود  خاکسری  تیره،  های  رنگ  کنار  در  بیزانسی 

بیشر منایان می کند و در کنار طیف های سفیدتر 

بیش از هر زمان دیگری آبی بنفش را به رخ می کشد.

   Byzantine Blue

2



یک بنفش نرم و نازک با نام متشک شالی پیشنهاد کمپانی OLYMPIC برای سال 

2017 است.

رنگی که برای پناه بردن از شلوغی یک روز کاری سخت به فضایی آرام شا را یاری 

می کند. بازگرداندن تعادل و آرامش شاید بزرگ ترین توانایی این رنگ باشد. رنگی که 

حواس پریشان را دوباره متمرکز می کند، الهام بخش است و فشار را می کاهد و رنگ 

دیگر چیزها را در کنار خود به خوبی و صلح آمیز می منایاند.

48
48COLOR OF THE YEAR

پا به پای رنگ

OL 67703.   CLOUDBERRY
 

OLYMPIC  نام رشکت

CLOUDBERRY  رنگ سال

3
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آن گونه که  Ellen O›Neill گرداننده خالق رشکت  Benjamin Moore گفته 

است:   shadow  رنگی است همچون یک یاقوت سلطنتی که در یک فضا 

رسوری می کند. این رنگ از گذشته حرف ها دارد و با این حال، معارص و با 

اعتاد به نفس نیز به نظر می رسد.

2117-30.   SHADOW    

Benjamin Moore  نام رشکت

SHADOW  رنگ سال

4

 این رنگ ترکیبی اشباع شده از هیجان، عمق، الهام و خلوص است و برای

 رنگ های کالسیک یک شناسه نیرومند و با افتخار به شوار می آید.



رنگی بسیار شاد، زردی طالیی هانند عسل گرم و براق که ته رنگی از نارنجی نیز در آن دیده می شود و کنجکاوِی گشت و گذار 

در شگفتی های طبیعت را در رس می آورد، گویی که برای کشف رسزمین های تازه آماده شده باشی یا جشنی در بزرگداشت زندگی 

برپا شده باشد....

آن چه گزینش این رنگ را شیرین تر ساخته است برنامه ای است که رشکت Dunn-Edwards برای اهدای 10% از متام فروش این رنگ 

به یک سازمان مردمی به نام »دوستداران عسل« دارد که می کوشد تا زنبورهای عسل را از خطر انقراض در امان نگه دارد.

Dunn-Edwards  نام رشکت

HONEY GLOW  رنگ سال

50
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پا به پای رنگ

DE 5354.   HONEY GLOW

5



فلزات رنگی، بیش از دیگر انواع خود گرما و صدا 

را با خود به درون فضا می آورند و »مس« نیز در 

این میان از نیرومندترین هاست.

این رنگ به شیوه ای شگفت انگیز گفتگوی خود را 

در خانه حاکمیت می بخشد و قطعات و اسبابی 

با این رنگ، به کانون توجه بدل می شوند و آنگونه 

که SASHEL SKAFIDAS مدیر توسعه بازار و 

گفته   SHERWIN WILLIAMS کمپانی  برند 

است نیروی این رنگ بی پایان است.

Krylon  نام رشکت 

COPPER  رنگ سال

DA 8A67.   COPPER  
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Wanderlust یکی از بیست رنگ کمپانی BEHR برای سال 2017 است. 

 این رنگ ها در سه پالت با نام های »آسوده«، » مرکب« و » بی پروا « ارایه 

سال  پیشنهادی  رنگ  عنوان  به  مرکب  پالت  از   Wanderlust شده اند. 

برگزیده شد چون از مقصدهای دور حکایت می کند و آب های عمیقی که 

برای سفر تو را فرا می خواند.

Behr  نام رشکت  

WANDERLUST  رنگ سال

52
52COLOR OF THE YEAR

پا به پای رنگ

7



بنفش گل شاه پسند به هان اندازه که نوستالژیک است، مدرن به نظر 

می رسد.در دنیای تجمل پسند و گاه خشن طراحی امروز، رنگی است که 

درونگرایی و فروتنی را به ارمغان می آورد.

این رنگ بارها بر راهروی تاالرهای ُمد فروتنانه دیده شده و اکنون گویا وقت 

آن رسیده تا منسوجات، پرده ها و مبلان فضاهای خانگی یا دفر های کار 

را نیز تسخیر کند.

PPG Pittsburgh Paints   نام رشکت

VIOLET VERBENA  رنگ سال
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PPG 1169-5.   VIOLET VERBENA

8
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62
62WOOD & DESIGN

تازه های چوب و طراحی

«BEAUTY OF STYLE AND HARMONY AND GRACE 
AND GOOD RHYTHM DEPEND ON SIMPLICITY - I 
MEAN THE TRUE SIMPLICITY OF A RIGHTLY AND 
NOBLY ORDERED MIND AND CHARACTER, NOT 
THAT OTHER SIMPLICITY WHICH IS ONLY A EUPHE-
MISM FOR FOLLY.»

PLATO.

زیبایِی یک شیوه، هامهنگی، جذابیت و یا آهنگی خوب، همه وابسته 

است به » سادگی ». سادگِی راستین که برآمده از شخصیتی درست و 

ارزنده است نه آنگونه که در توصیِف نادانی می گویند.
افالطون

در هـر شـماره خواهیم کوشـید تا برگزیـده ای از ایده هـای نوآوانه، سـاده و بهره منـد از فناوری و 

زیبایـی در سـاخت را پیـش روی بگذاریم و بررسـی و شـناختی انـدک از هر یک را فراهـم آوریم.

نوآورانه های چوبی
WONDERS



مطالعه  چراغ  یک  می گویند،  آن  طراحان  که  چنان  محصول،  این 

تختخوابی است.

 LILILITE DESIGN مدیر و طراح هلندی رشکت THIJS SMEETS

که با دوست و همکارش LIEDEWIJ به طراحی و ساخت ایده هایشان 

درباره محصوالت مرتبط با کتاب مشغول هستند، این محصول را برای 

عاشقان کتاب طراحی کرده اند.

این محصول چند منظوره کارایی هایی را در نقش یک قفسه کتاب، چراغ 

مطالعه و صفحه نگهدار کتاب می آفریند.
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LIEDEWIJ 
THIJS SMEETS

LILILITE 



زاویه تابش نور در این چراغ مناسب 

برای باالی تختخواب و مطالعه پیش 

از خواب است و هرگاه که خواندن 

دیگر  تا شبی  می یابد  پایان  کتاب 

بخوانید را  آن  دنباله  بخواهید   که 

 می توانید آن را هانند یک فرشته 

بال گشوده باالی رستان رها کنید.

در این چراغ حسگرهایی به کار رفته اند 

که با برداشنت و گذاشنت کتاب در جای 

خود، روشن و خاموش می شود.

64
64WOOD & DESIGN

تازه های چوب و طراحی

RESPONSIVE ON/OFF SWITCH

نور این چراغ از LED به دست می آید و از 

پهلوی چپ یا راست به آسانی می توان آن را 

بر دیوار نصب کرد.

بدنه این محصول با تخته سه الیی تحت فشار 

و بخار، فرم یافته و از روکش بلوط آمریکایی 

در رویه آن استفاده شده است.



میز » Y « یک میز غذاخوری ساخته شده از چوب هابی جنگلی رسسخت )گردو  و 

افرا( است که در رویه آن نیز شیشه ای تقویت شده و ایمن)ملینیت( به کار گرفته 

شده است. 

رشکت  سفارش  به   SCOTT JARVIE نام به  اسکاتلندی  طراحی  را  محصول  این 

DELUPO طراحی کرده است. 

طراحی ساده ایمن میز در بخشی که پایه ها به تیرک های عرضی میز می رسند، 

متمرکز شده و نام این میز هم برگرفته از این اهمیت طراحانه است که نشان از به 

کارگیری فناوری و ظرفیت های ویژه ای دارد تا آن اندازه که بیننده را دچار فریبی 

ساده انگارانه  می کند.

شیوه به کار گرفته شده در طراحی این میز به اندازه ای بهره مند از ریزه کاری ها 

و دلربایی های نجارانه است که با همه سادگی، شکوِه کالسیک را یادآور می شود.

رویه شیشه ای میز، راه را برای دیده شدن ساختار زیبای آن به ویژه آن جا که پایه 

 و تیرک در یکدیگر جوشیده و یکپارچه شده اند باز می گذارد. همچنین رویکرد به 

کارگیری رویه شیشه ای در این طراحی، کیفیتی زیباشناسانه را در آن آفریده است تا 

در فضاهای کوچک و بزرگ به گونه ای ارزش های خود را بنایاند.

پیوند دهنده بدنه چوبی و رویه شیشه ای ، تکه ای چرم طبیعی پایدار است که نشان سازنده و شاره نسخه محصول بر روی آن 

حک شده است.

SC
OT

T J
AR

VI
E 

)200 * 90 * 72 ( cm :شناسه محصول

چوب گردوی آمریکایی – افرا

SCOTT JARVIE :طراح
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شده  گرفته  کار  به  صندلی های 

دادن  نشان  برای  چیدمان  این  در 

مقیاس است و در خانواده طراحی 

این محصول جایی ندارند.

این میز جشنواره ای کوچک از پایداری، سبکی، 

درآورده  منایش  به  را  چوب  شکوه  و  زیبایی 

 است. بدنه این میز با کارگذاری پیچ های ویژه 

و  بردن  تکه چوبی است که  از سه  مجموعه ای 

برپایی آن را بسیار ساده کرده است.

Ta
bl

e 
 Y

66
66WOOD & DESIGN

تازه های چوب و طراحی



در  را  بروشور  نگهداری  استند  یک  از  دیگری  مفهوم   yoav میزهای  رسی 

دفرهای کار، هتل ها، کنار کانرها، منایشگاه ها و حتی خانه ها ارایه می دهد. 

این محصول از چوب بلوط ساخته شده و از فناوری سندبالست برای رسیدن 

 به رویه ای خاص که تجربه ای ویژه را در هنگام ملس برای کاربر ایجاد کند

 بهره می برد.

صاحبان این استودیو  Emilia Lucht  و Arne Sebrantke می گویند آن را 

با الهام از استودیوی دوست داشتنی و مشهور آقا و خانم EAMS ساخته اند. 

استودیو Nui از سال 2014 کار خود را در شال آملان آغاز کرده است.
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TABLES YOAV

TABLES YOAV
Nui  STUDIO



و  طراح  را   peekaboo کشویی  کابینت 

 Kaia Helene دانش آموخته جوان نروژی

Lien Lisveen  ساخته است. او شیوه ای 

خالقانه را برای باز کردن کشوها به کاربر 

پیشنهاد می دهد و همین ایده، محصول 

نهایی او را ویژه ساخته و تجربه کاربری 

اصلی  بدنه  آفریند.همه  می  را  تازه ای 

کشوها از روکش بامبو ساخته شده و به 

است.  داده  دلپذیر  و  مدرن  ظاهری  آن 

همه  رنگ سفید،  با  هم  کابینت  ساختار 

زیبایی بامبو را به منایش می گذارد..

68
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تازه های چوب و طراحی

Kaia Helene Lien Lisveen
Peekaboo Cabinet
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70
70EVENT

رویدادهای جهانی مبلمان

NEW VISIONS OF 
WORK

منونهپژوهیمنایشـگاههای
محیطکـارومبلمـاناداری
جهان

ORGATECORGATEC
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یک پرسش؛

با همه گیر شدن ابزار های ارتباطی همانند موبایل و افزایش فناوری های شبکه بنیان، تا چه 

اندازه روابط انسانی ، خالقیت و به کارگیری هوش و هیجان در محیط های پیرامونی ما )فضای 

کار( دچار چالش و یا کمبودهای کیفی شده است؟

آیا به راستی باید گفت دفتر های کار جایی برای زندگی شده اند؟ و آیا در آینده باید فضاهای 

عمومی شهری، تجاری یا گردشگری را نیز دربرگیرنده ایستگاه های کارِی پرشمار و یا پذیرنده 

بخش بزرگی از آن دانست؟

 کیوان عبدلی
دبیر تحریریه دکومان

NEW VISIONS OF WORK
COLOGNE, 25.29.10.2016
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رویدادهای جهانی مبلمان

ORGATEC تنها نمایشگاه دوساالنه بازرگانی 

ساختار  با  رویدادها  اندک  شمار  در  و 

نمایشگاهی است که هر دوره می کوشد 

تا  چشم اندازی تازه و همه گیر را  از »کار« و 

کانسپت ها، محصوالت و خدمات وابسته و 

پیوسته به آن را به نمایش گذارد.

چهره و گویش حاکم در این نمایشگاه، از کار و 

فناوری ها و محیط وابسته به آن حکایت دارد 

و می کوشد تا دنیای »کار« و شتاب دهنده 

های فیزیکی و روانی این مفهوم را به نمایش 

از  برساخته  دهنده هایی  شتاب  بگذارد؛ 

دفترهای  که  هرآنچه  و  خالقیت  دیزاین، 

کار، خانه ها و حتی وسایل نقلیه امروزی را 

برای »کار کردن« الهام بخش، انگیزه آفرین، 

منعطف،  سالم و بهره ور می سازد.

این نمایشگاه، دسترسی بی کم و کاستی را 

از آنچه خالقیت و ظرفیت های نوجویانه این 

تجارت و همچنین بازدیدکنندگان تخصصی 

به دنبالش هستند آفریده است. بهترین 

کانسپت ها و محصوالت در زمینه مبلمان، 

کفپوش ها، آکوستیک، روشنایی، فناوری 

بسیاری  همچنین  ارتباطات،  و  اطالعات 

محصوالت و خدمات نوآورانه دیگر . .  .
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“ Creativity works – new visions of work 



ORGATEC 2016 
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رویدادهای جهانی مبلمان

در شهر کلن آملان با شعار  

“CREATIVITY WORKS” )خالقیت کار می کند( چشم اندازهای تازه، 

ایده های الهام بخش و راه کارهای پیشربد بازار در گسره مبلان اداری 

و تجهیزات محیط کار آغاز به کار کرده است.

ORGATEC بر پایه همین شعار از سال 1953 که نخستین منایشگاه 

ملزومات اداری آملان غربی در »کلن« برگزار گردید به یک گاهشار 

منظم تاریخی از این رویکرد بازرگانی دست یافت.

HERMAN SHUTTER از انجمن مشاوران سازمانی ماشین های اداری 

و مبلان آملان در آن سال و از پی بازدید از این منایشگاه گفت: چیزی 

را که نباید ناچیز و کم بها دانست external appearance )شایل 

بیرونی( و هندسه و ساختار فضای کار است، زیرا این که کارمندان در 

اداره ها و سازمان های طراحی شده و آراسته کار کنند یا در گورستانی از 

قفسه ها و پوشه ها! کارآیی و بهره وری یکسانی را در پی نخواهد داشت.
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ORGATEC خود را در جایگاه یک سامانه همه گیر و کانون نوآوری های دنیای 

 ORGATEC منایشگاه  است.  داده  نشان   )working world( »کار«  مدرن 

از  بیش  و  داشته  افزایش  خود  بازدیدکنندگان  شار  در   %10 از  بیش   2016 

50%  بازدیدکنندگان تنها برای بازدید از این منایشگاه و از کشورهای دیگر در 

آن حارض شده اند.

این منایشگاه در روز شنبه 29 اکترب 2016 به کار خود پایان داد و گردهایی بیش 

از 56000 بازدیدکننده تخصصی را از 118 کشور جهان شاهد بود. در این منایشگاه 

671 رشکت از رهربان بازار در زمینه های مبلان، روشنایی، کف، آکوستیک و 

فناوری های نوین کنفرانس، فناوری اطالعات و ارتباطات ، بازدیدکنندگان را با 

مفاهیم مدرن و کانسپت های آینده دنیای »محیط کار« روبرو ساختند.

شعار ویژه این منایشگاه این بود:

“Creativity works
new visions of work “



و دیدنی ها  از  رسشار  طراحان  و  معاران  برای  ویژه  به  منایشگاه   این 

 نوآوری های کاربردی است و از این رو ستایش بسیاری از آنها را در هر دوره 

از منایشگاه در پی دارد. چکیده نظرسنجی ها در میان گروه های تخصصی 

بازدیدکنندگان و غرفه داران و دارندگان کاال و خدمات در این منایشگاه در 

یک نقطه مشرک برجسته می شود و آن این است:

با گذشت بیش از سه ربع قرن، افزون بر معاران و طراحان، حضور مدیران 

در باالترین الیه های سازمانی از رشکت ها و مجموعه های بزرگ و نامدار، 

بازتابی از پذیرش رویکردهای مدرن و خالقانه در اسراتژی این رشکت ها و 

سازمان هاست، چنان که شعر امسال منایشگاه نیز هم راستا با همین رونِد 

همه گیر در دنیای »کار« است.

 ORGATEC رشد کرده است.

76
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رویدادهای جهانی مبلمان
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رییس انجمن کسب و کار کشور آملان )IBA( همزمان با بازدید از این 

منایشگاه گفته است:

این  مشارکت کنندگان  که  فراگیری  راهکارهای  که  میبینیم  همگان 

منایشگاه از رسارس جهان در قالب محصول، سیستم و خدمات ارایه 

می کنند اثبات کننده ظرفیت های انبوه برای نواوری است. در این 

منایشگاه نشان داده می شود که با »راهکارهای خالقانه« و شیوه های 

تأثرگذار می توان به چالش های امروزی در دنیای کار پاسخ داد. همه 

این ها و بسیاری دیگر، دلیل هایی ارزشمند و پذیرفتنی هستند برای 

آن که بدانیم چرا ORGATEC هست و چرا باید به عنوان یک رویداد 

وابسته به کسب و کار از آن آموخت.

را  بازار  آینده  آن گرایش هایی  را در می یابیم که  این   ORGATEC در

دنبال  را  همگانی  پذیرشی  که  کرد  خواهند  خود  آن  از   پیروزمندانه 

می کنند. بسیاری از مفاهیم ارایه شده در منایشگاه که به شیوه ای 

طبیعی از یک خواست جمعی در دنیای امروز برآمده است پیرامون یک 

پرسش کلیدی و تا اندازه بسیاری برآمده از یک نیاز امروزی در »دنیای 

کار« شکل گرفته است:

چه ایده های قابل تصوری می توان برای کارهای جمعی و مشارکتی )collaborative working( از پیرشوان 

این صنعت انتظار داشت؟
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پاسخی که صنعت و دنیای طراحی برای این پرسش فراهم آورده بخش بزرگی از منایشگاه 2016 

را در برگرفته و گسره ای از ایده ها و محصوالت پایدار و مدرن را در فهرست پیشنهادهای 

 خود گذاشته است. از »میز کار های خودبسنده« )self-sufficient( گرفته تا مبلان ها و 

سیستم های فضایی انعطاف پذیر که با ترکیبی از فناوری های شبکه ای و مالحظات ارگونومیکی، 

اند، هرچند انعطاف پذیری و سالمت   تندرستی و بهره وری کارکنان را ویژه تر نگریسته 

محیط های کار در لبه میزها به پایان منی رسد... راه کارهایی متناسب با نیازهای فیزیکی 

و روان شناختی محیط های کار، همچون شیوه های هارمونی رنگی، سامانه های منعطف کاِر 

گروهی و . . . نیز از این دست پرسش ها و نیازمندی هایی است که بازدیدکنندگان حرفه ای 

منایشگاه برای آن ها در جستجوی پاسخ بوده اند.

کار«  »دنیای  امروزه  که  گفت  بتوان  شاید 

بیش از هر چیز سفارش دهنده سامانه هایی 

به طیفی  پاسخگویی  توان  که همزمان  است 

گروهی  و  کاربردی  فردی،  نیازمندی های  از 

 را دارا باشند. فهرستی از نیاز ها که طراحی،

فرا  چالش  به  را  داخلی  معامری  و   فن آوری 

می خوانند.
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تاریخچه کنفرانس های دکو

در تیرمــاه 1387، هنــر - صنعــت مبلمــان و دکوراســیون ایــران 

شــاهد برگــزاری اّولیــن و مهمتریــن رویــداد علمــی - فرهنگــی 

تاریــخ ایــن صنــف - کنفرانــس دکــو 2008 - بــود. دســتاوردهای 

بــا ارزش ایــن کنفرانــس، انجمــن مبلمــان و دکوراســیون 

 را بــر آن داشــت تــا هرســال بــا برگــزاری ایــن کنفرانــس 

بیــن المللــی، در راســتای بهبــود ایــن صنعــت گام هــای 

بلندتــری بــردارد. کنفرانــس بیــن المللــی دکــو بــا هــدف 

همگرایــی دســت انــدرکاران صنعت مبلمــان و نهادهــای علمی 

و پژوهشــی و نیــز ایجــاد ارتبــاط   و جلــب حمایــت ســازمان هــا 

و نهادهــای خصوصــی، دولتــی و جهانــی بــرای توســعه کمــی و 

ــات و  ــات، تجربی ــادل اّطالع ــه، تب ــت و حرف ــن صنع ــی ای کیف

ــردد. ــی گ ــزار م ــوزه، برگ ــن ح ــه در ای ــه کار رفت ــش ب دان

DECO
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در تابســتان  1378 تنهــا چنــد مــاه پــس از تشــکیل انجمــن صنفــی 

تهــران،  اســتان  مبلــان  فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان  کارفرمایــی 

ــان و  ــدرکاران صنــف و صنعــت مبل ــا دســت ان ــاط ب ــرای ایجــاد ارتب ب

دکوراســیون در تهــران ایــده برگــزاری کنفرانــس علمــی در ابعاد مختلف 

ــد. ــه ش ــی ارائ ــن امللل ــی و بی ــاری و صنعت تج

ــام  ــا ن ــه ب ــن برنام ــود، ای ــای موج ــت ه ــام ظرفی ــری از مت ــره گی ــا به  ب

نخســتین کنفرانــس بیــن املللــی تجــارت جهانــی، مبلــان، طراحــی ، 

دکوراســیون و گردشــگری در تاریــخ 19و20 تیرمــاه 1378در محــل ســالن 

ــی صــدا و ســیا برگــزار شــد.  هایــش هــای بیــن امللل

ایــن اقــدام بــی ســابقه زمینــه بــروز و ظهــور تحــوالت بعــدی در صنــف و 

صنعــت مبلــان  دکوراســیون و تشــکل هــای مرتبــط بــا آن را بوجــود آورد. 

ــن  ــرای ای ــاء ب ــرای تحــول، رشــد، توســعه و ارتق ــه ای کــه ب حرکــت اولی

بخــش از فعالیــت هــای اقتصــادی بــا احــداث بازارهــای مبــل در منطقــه 

یافــت آبــاد تهــران رشوع شــده بــود، بــا برگــزاری ایــن کنفرانــس شــتاب 

فراوانــی گرفــت. 

ــی،  ــف علم ــاد مختل ــه ابع ــه ب ــس توج ــن کنفران ــوع ای ــن موض مهمری

تجربــی در زمینــه هــای مرتبــط با تولیــد و عرضــه در صحنه هــای داخلی 

و خارجــی بــود. 

تاریخ:  19-20 تیر ماه 1387	 

محل برگزاری: مرکز هامیش های بین املللی صدا و سیام	 

کارگاه های آموزشی:	 

طراحی داخلی )مبلامن(	 

فنگ شویی - خانم سارا آلیسر از انگلستان	 

مهندسی دکوراسیون- آقای مهندس سمیع زاده	 

Deco 2008
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در 6 و 7 مهــر مــاه 1388 دومیــن کنفرانــس دکــو بــا نــام دومیــن 

کنفرانــس بیــن املللــی تجارت جهانــی، مبلــان، طراحی و دکوراســیون 

ــی برگــزار شــد. تجربیــات حاصــل از برگــزاری کنفرانــس قبلــی  داخل

کیفیــت آن را افزایــش داده بــود. در ایــن دوره منشــور صنفــی مبلــان 

و دکوراســیون رومنایــی شــد؛ گــروه موســیقی در انتهــا ذائقــه حارضیــن 

را تغییــر داد.

گزارش برگزاری
DECO

تاریخ:6-7 مهر ماه  1388	 

محل برگزاری: مرکز هامیش های بین املللی صدا و سیام	 

محورها :

جایگاه هرن- صنعت مبلامن و دکوراسیون در ایران و جهان	 

چشم انداز و چالش های صنعت مبلامن و دکوراسیون	 

روش ها و سیستم های نوین طراحی و تولید مبلامن و دکوراسیون	 

بازاریابــی، شــبکه هــای توزیــع و مهندســی فــروش، مدیریــت 	 

ارتبــاط بــا مشــری

استانداردهای بین املللی طراحی و تولید مبلامن 	 

مهندسی فاکتورهای انسانی در صنعت مبلامن و دکوراسیون	 

فنگ شویی و توازن و ایجاد سیرکوالسیون انرژی در محیط	 

بررسی الگوی مرصف در زنجیره تأمین،  طراحی و تولید مبلامن	 

میزگردها :

فرصت ها و چالش های جایگاه صادراتی صنعت مبلامن	 

آسیب شناسی تجارت جهانی مبلامن از نگاه تولیدکنندگان بزرگ آسیا	 

کارگاه های آموزشی :

1.روش های نوین طراحی و تولید مبلامن

2.برندسازی در صنعت مبلامن

3.بازاریابی و مهندسی فروش

4.مهندسی نور و نورپردازی

5.فنگ شویی و سیرکوالسیون انرژی در محیط

6.چیدمان و دکوراسیون منایشگاه ها و فروشگاه های مبلامن

7.خالقیت و نوآوری در صنعت مبلامن

سخرنانان علمی:

آقای جی گیل یانک، از کشور کره جنوبی	 

خانم الهه رحامنی 	 

آقای عبدالقدیر چوکلر، از کشور ترکیه	 

خانم الهام جانانی	 

آقای گرد شیلدر، از کشور آملان	 

آقای محمد کاملی	 

آقای پرفسور آلپای ار، از کشور ترکیه	 

خانم سمیه نورایی	 

آقای ماکیف، از کشور روسیه	 

آقای ریاحی	 

آقای اولگ چای، از کشور مالزی	 

سخرنانان کلیدی:

آقای بقایی، سخرنانی معاون محرم ریاست جمهور	 

آقای نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران	 

آقای هاشمیان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس	 

آقای نظری جاللی، معاون وزیر کار و امور اجتامعی	 

Deco 2009
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Deco 2010

محورها :

جایگاه هرن صنعت مبلامن و دکوراسیون در ایران و جهان 	 

چشم انداز و چالش های صنعت مبلامن و دکوراسیون 	 

بررسی رابطه شهرک های صنعتی تخصصی مبلامن با توسعه صنعتی 	 

حقوق مادی و مالکیت معنوی در طراحی و تولید مبلامن )کپی رایت(	 

 سیستم های مبلامن و دکوراسیون سازگار با محیط زیست 	 

نقش تکنولوژی اطالعات )IT( در توسعه صنعت مبلامن 	 

جامعه شناسی مرصف مبلامن 	 

مهندسی فاکتورهای انسانی در صنعت مبلامن و دکوراسیون 	 

بازاریابی، شبکه های توزیع، مهندسی فروش و مدیریت ارتباط با مشری	 

میزگردها :

و دکوراسیون 	  مبلامن  پیش روی صنعت  و چالش های  ها  فرصت 

»باحضورمنایندگان اتحادیه های صادرکنندگان )مهندس کاشانی(، 

آقاخانی(،  )آقای  چوب  صنایع  عباسی(،کارفرمایان  درودگران)آقای 

اتاق بازرگانی )آقای علیخانی(، مدیر گروه علوم صنایع چوب و کاغذ 

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ) دکر کامبیز پورطهامسی( و 

انجمن صنفی)مهندس ربیع( با ریاست آقای علیخانی«

مالکیت معنوی و کپی رایت » آقایان حسن زاده ،حسن مسعود، دکر 	 

صادقی ،آقای ضیائی خانم فرازوئولی از کشور ایتالیا باریاست آقای ضیائی«

سخرنانان علمی:

پروفسور اشتوبه استاد دانشگاه  Coburgآملان، شیوه های نوین در 	 

طراحی مبلامن

آقای دکر علی اکرب جاللی، جایگاه تجارت الکرونیکی در توسعه 	 

بازار مبلامن

آقای مهندس  محمدرضا حائری، سیر فضاهای داخلی خانه های ایرانی 	 

تا کنون

آقای دکر محسن ضیائی، خوشه سازی، رویکردی اسراتژیک در 	 

جهت حفظ و توسعه توان رقابت در واحدهای کوچک مبلامن

آقای محمد انصاری،  شهرک صنعتی تخصصی مبلامن	 

آقای کینگ الی از اتحادیه مبلامن  مالزی، گذشته، حال و آینده 	 

صنعت مبلامن در مالزی

آقای مهندس رضا الهیجی، جنایات طراحی	 

آقای عبدالقادر چوکالر از اتحادیه مبدرکشور ترکیه، ارزیابی حجم و 	 

شکل تجارت مبلامن بین کشورهای ترکیه و ایران از سال گذشته

خانم مهندس سمیرا ملک محمدی، راهربدهای توسعه ای صنعت 	 

مبلامن و دکوراسیون کشور با رویکرد صادراتی

خانم الیزابتا فرازوئولی از موسسه مطالعاتی و تحقیقاتی مبلامن 	 

ازکشور ایتالیا،  سیر مراحل پیرشفت طراحی در ایتالیا

داخلی 	  طراحی  ایسلند،  دانشگاه  استاد  آلدار  کریستین  خانم 

فروشگاهی

آقای دکر یوسف نژاد	 

سخرنانان کلیدی:

آقای اسد الله عسگر اوالدی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران	 

   سومین کنفرانس نیز با عنوان قبلی در تاریخ 6 و 5 مهرماه 1389 در 

محل سالن هامیش های صدا و سیام برگزار گردید.

تاریخ: 5-6 مهر ماه  1389	 

محل برگزاری: مرکز هامیش های بین املللی صدا و سیام	 
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محورها:

چشــم انــداز و چالــش هــای صنعــت مبلــامن کشــور در بخــش هــای 	 

واردات، تولیــد، توزیــع و صــادرات

رونــد تکاملــی طراحــی و تولیــد مبلــامن ایرانــی ) تاریخچــه، جایــگاه 	 

در ایــران و جهــان، چشــم انــداز (

آســیب شناســی مراکــز آمــوزش عالــی و دانشــگاه هــای تخصصــی 	 

مبلــامن و دکوراســیون در ایــران

راهربدهای نوین طراحی و توسعه مبلامن و دکوراسیون	 

ســاز و کارهــای بــازار هــا و فروشــگاه هــای زنجیــره ای مبلــامن در 	 

ایــران و جهــان

تحقیق و توسعه )R&D( در دوره های تخصصی مبل	 

تأثیــر تکنولــوژی ارتباطــات و اطالعــات )ICT( در توســعه صنعــت 	 

مبلــامن و دکوراســیون

کارگاه های آموزشی : 

1.نشانگان رشکت های موفق هرنصنعت مبلامن

2.روانشناسی کاربردی در طراحی هرنی، خلق دکوراسیون و فضای تاثیر گذار

3.مبانی زیبایی شناسی در طراحی مبلامن

4.نقش هرن نورپردازی در طراحی داخلی

5.ویژگی های چوب و هرن به کارگیری آن

6.مبانی طراحی فروشگاهی

7.پرورش تکنیک های خالقیت و کاربرد آن در هرنصنعت مبلامن

 

سخرنانان علمی:

دکر امانوئل گالینا از فرانسه	 

آقــای دکــر محمــد رضــا نظــری، نقــش متقابــل برندســازی فــردی و 	 

ســازمانی در صنعــت مبلــامن و معــامری داخلــی

دکر نستور  اسپینوسا از اسپانیا، دکوراسیون	 

آقای دکر مظاهریان	 

آقای دکر رضا خرسوی از ایتالیا، اهمیت معامری داخلی	 

مریــم غالمــی توانــا، راهکارهــای نویــن طراحــی معــامری داخلــی بــا 	 

اســتفاده از مصالــح همســاز بــا محیــط زیســت

ــوب و 	  ــع چ ــته صنای ــی رش ــیب شناس ــی، آس ــد غفران ــر محم دک

ــران ــای ای ــگاه ه ــامن در دانش مبل

پروفســور الســاندرو  بایومونتــی از ایتالیــا، نقــش طراحــی داخلی در 	 

ــرص موجود ع

ــوب در 	  ــای چ ــی ه ــا ویژگ ــنایی ب ــی، آش ــا رفیع ــم آق ــر ابراهی دک

ــامن ــت مبل صنع

ــازی در 	  ــش برندس ــت و نق ــا، اهمی ــعید نی ــا س ــد رض ــر حمی دک

ــامن ــای مبل ــای برنده ــعه و ارتق توس

DECO

   در تاریخ 18 و 17 مهر ماه 1390 چهارمین کنفرانس دکو با عنوان قبلی برگزار گردید.

تاریخ:17-18 مهر ماه  1390	 

Deco 2011محل برگزاری:مرکز هامیش های بین املللی صدا و سیام	 
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پنجمیــن کنفرانــس دکــو متفــاوت از دوره هــای قبلــی بــود. 

ــدی  ــع بن ــی و جم ــم اندیش ــرای ه ــس 2012 ب ــه کنفران برنام

فعالیــت هــای ســال هــای قبــل تنظیــم و اســتثنائا در محــل 

ســالن اجتاعــات بــازار مبــل ایــران شــاره 3 برگــزار گردیــد. 

ــی  ــن صنف ــط انجم ــه توس ــود ک ــی ب ــن کنفرانس ــن آخری ای

مبلــان و دکوراســیون برگــزار شــد. زیــرا بــا تشــکیل شــورای 

ملــی مبلــان، دکوراســیون و صنایــع وابســته مســئولیت 

برگــزاری کنفرانــس بــا افزایــش محــدوده فعالیت به آن شــورا 

محــول گردیــد.

   هم اندیشی دکو 2012

)صنفی، صنعتی، دانشگاهی( بازمهندسی 

چهار دوره کنفرانس دکو 

تاریخ: 4 دی ماه 1391	 

محــل برگــزاری: ســالن کنفرانــس بــازار مبــل ایران 	 

3 شامره 

Deco 2012
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   ششمین کنفرانس دکو با تغییر برنامه از 

دو روز به یک روز در تاریخ 15 مهر ماه سال 1392 

در محل سالن هامیش های صدا و سیام برگزار گردید.

تاریخ: 15 مهر ماه 1392	 

محل برگزاری:مرکز هامیش های بین املللی صدا و سیام	 

محورها :

رضورت وجود تشکل های ملی صنفی برای بهبود و پیرشفت امور 	 

صنف و صنعت.

و 	  وابسته  و صنایع  ایران  و دکوراسیون  جایگاه شورای ملی مبلامن 

توامنندی های بالقوه آن در شناسایی و حل مشکالت موجود در صنف 

و صنعت.

چشم انداز توسعه اقتصادی و ارتقاء تخصصی تشکل های زیر مجموعه 	 

شورا.

اثر تحریم ها در فرصت ها و تهدیدهای صنعت مبلامن و دکوراسیون 	 

و صنایع وابسته.

روش های تامین و بهره گیری از مواد اولیه داخلی و تعیین راه های 	 

صحیح واردات با هزینه های کمر.

تجارت مبلامن و دکوراسیون و صنایع وابسته )چشم اندازها، چالش ها، 	 

بازاریابی و فرصت های ملی و بین املللی در زمان تحریم(.

آشنایی و معارفه شورا با تشکل های بین املللی )جهانی و منطقه ای( 	 

مبلامن و دکوراسیون و صنایع وابسته.

میزگردها :

انتظارت تشکل های مرتبط از شورای ملی مبلامن و دکوراسیون و 	 

صنایع وابسته

کارگاه های آموزشی : 

1.طراحی به سبک جان بارنارد، آقای مهندس جان بارنارد از کشور انگلستان

2.مدیریت آموزش حرفه ای در طراحی مبلامن و دکوراسیون، آقای مهندس 

رضا الهیجی

3.زیر ساخت IT: چشم انداز افزایش فروش و کاهش هزینه در صنعت 

مبلامن و دکوراسیون، تیم مدرسین )آقای مهندس سعید یاوری، آقای آرش 

احمدی، خانم مهندس کامیاب(

4.مبلامن ایتالیایی: تولید عالی و طراحی خالقانه برای یک تجارت موفق، تیم 

مدرسین رشکت مولتنی ایتالیا

سخرنانان علمی:

برند	  موفقیت  های  روش  ایتالیا،   molteni رشکت   منایندگان 

 molteni ایتالیا

آقای مهندس الهیجی، آموزش طراحی در ایران	 

مهندس جان بارنارد، روش های جدید طراحی در دنیا	 

رئیس اتحادیه آسیا، ارائه تجربیات فعالیت  های تشکل مربوطه	 

آقای مهندس قره یاضی، نقش نور و روشنایی در دکوراسیون و سالمت	 

رئیس اتحادیه ایتالیا، ارائه تجربیات فعالیت  های تشکل مربوطه	 

رئیس اتحادیه اسپانیا، ارائه تجربیات فعالیت  های تشکل مربوطه	 

مهندس فرمانی، جایگاه گبه در دکوراسیون ایرانی و جهان	 

گزارش برگزاری
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   هفتمین کنفرانس بین املللی تجارت جهانی مبلامن، طراحی، هرن، دکوراسیون و صنایع وابسته

تاریخ : 22 مهر 1393	 

Deco 2014محل برگزاری :مرکز هامیش های بین املللی صدا و سیام	 

اهداف دکو 2014:

 1. تقویت تشکل های صنفی و صنعتی اعضای شورا.

2. ایجاد زمینه ارتباط و تعامل شورا با نهادها و سازمان های داخلی و 

خارجی ذی ربط برای توسعه فعالیت ها.

تعیین  و  مبلامن  صنعت  و  صنف  مشکالت  شناسایی  و  احصاء   .3

راهکارهای رفع و اصالح آن ها.

4. تقویت ارتباط و تعامل تشکل های صنفی مرتبط با صنف و صنعت 

مبلامن و دکوراسیون با یکدیگر.

رویکردها:

با  متناسب  ملی  اقتصاد  در  متوسط  و  کوچک  صنایع  چشم انداز   .1 

سیاست های اقتصاد مقاومتی

2. مسئولیت دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی در توسعه صنایع 

کوچک و متوسط

3. تاثیر تشکل های صنفی و صنعتی در توسعه صنایع کوچک و متوسط

4. روش های علمی و کاربردی حامیت از تولید و صادرات از طریق 

تقسیم کار ملی

5.گسرش الگوی تربیت و توسعه رسمایه انسانی متخصص بوده است.

عنوان میزگرد:

راهکارهای توسعه صادرات مبلامن و صنایع وابسته	 

عناوین کارگاه های آموزشی:

1. رزین در صنعت مبلامن، روش ساخت صندلی ویکتوری. توسط جناب 

آقای جان بارنارد

2. روش شناسی طراحی روشنایی و اهمیت نور در معامری. توسط 

جناب آقای كورت ورمولن

3. نگرش طراحی در باهاس معارص. توسط جناب آقای كارل شاولكا

4.طراحی به سبك كوالنی. توسط جناب آقای لوئیجی كوالنی

سخرنانان:

1. جناب آقای عالمیرمحمدصادقی )نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع 

معادن و کشاورزی ایران(

2.  جناب آقای اکرب ترکان  )دبیر شورای هامهنگی مناطق آزاد تجاری ایران(

3. جناب آقای لوئیجی کالنی )یکی از نوابغ طراحی صنعتی جهان(

)SFA4. رسکارخانم کوه سوکیان )دبیرکل انجمن مبلامن کشور سنگاپور

5.جناب آقای پرو پیچنتی

مهمرین رویداد:

دانشگاه 	  آموزشی  و  علمی  های  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد 

مارکونی ایتالیا )USGM( و مرکز آموزش علمی کاربردی انجمن 

تو   ون  فرانکو  جان  آقای  با حضور جناب  دکوراسیون  و  مبلامن 

 مناینده دانشگاه مارکونی و جناب آقای دکر فاضلی الریجانی 

رئیس محرم مرکز آموزش مبلامن و سایر اساتید.
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   چهاردهم مهر ماه 1394 هشتمین کنفرانس دکو در محل همیشگی برگزار گردید.

هشتمین کنفرانس بین املللی تجارت جهانی مبلامن، طراحی، هرن، دکوراسیون و صنایع وابسته

 	

تاریخ:  14 مهر 1394	 

محل برگزاری : مرکز هامیش های بین املللی صدا و سیام	 

اهداف دکو 2015:

1.  ایجاد زمینه ها و تقویت تفکر اعضاء تشکل های صنفی و صنعتی وابسته 

به شورا برای توسعه کمی و کیفی فعالیت های تجاری.

2.  تقویت تعامل تشکل های صنفی و صنعتی اعضای شورا با یکدیگر.

3. گسرش زمینه های ارتباط و تعامل شورا با نهادها و سازمان های داخلی و 

خارجی ذیربط برای توسعه فعالیت های تشکل های مرتبط با شورا.

4. ارتقاء بینش و دانش اعضاء تشکل های صنفی و صنعتی وابسته به شورا.

رویکردها:

رویکردکلی »هرن و فناوری، هویت  و برندسازی  و ثروت ملی«.	 

رویکردهای عمده براساس رویکرد کلی:

و 	  )همدلی  رویکردها  در  رهربی  معظم  مقام  سال  شعار  به  توجه 

همزبانی، ملت و دولت(.

تجارت جهانی و لزوم توسعه فعالیت های اقتصادی بحث نقش تشکل های  	 

صنفی و صنعتی مبلامن دکوراسیون و صنایع وابسته پس از تحریم ها. 

در 	  جهانی  برتر  برندهای  و  نوین  تکنولوژی های  به  روزآمد  نگاه    

بخش های مختلف تولید، عرضه، آموزش و تربیت نیروی انسانی.

عنوان میزگرد:

نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه پایدار و افزایش ثروت ملی 	 

پس از تحریم ها

عناوین کارگاه های آموزشی:

1. کوانتوم تا هالوژن. توسط دکر مهران هاشمی

2. نوآوری از دیدگاه if در طراحی جهانی. توسط پروفسور رالف ویگمن از آملان

3. سازه های چوبی. توسط پروفسور عبدی کرمانی از انگلستان

4. ده قانون طالیی در مدیریت مال های تجاری. توسط جوزف لفت ویچ از انگلستان

سخرنانان :

و  معادن  بازرگانی صنایع  اتاق  )رئیس  پور.  آقای محسن جالل  1. جناب 

کشاورزی ایران(

2. جناب آقای علی فاضلی. )رئیس اتاق اصناف ایران(

)IF desigen 3. جناب آقای رالف ویگمن. )رئیس

مهمرین رویداد :

رو منایی از مترب با طرح دکو

گزارش برگزاری
DECO

Deco 2015

96
96DECO

کنفرانس ایرانی- تجارت جهانی



با تقویت تشکیالت انجمن صنفی این حرکت سامان یافته تر شد و با 

برگزاری دوره های بعدی دستاوردهای بی نظیری برای این صنف و 

صنعت از جمله همدلی و همراهی تشکل های صنفی و اعضای آن ها، 

ایجاد رشته های دانشگاهی و همراهی دانشگاه های کشور با این بخش 

از دست اندرکاران اقتصادی کشور ) تولید و عرضه کنندگان(، راه اندازی 

موزه مبل ایران، تهیه و انتشار مجله تخصصی، ارتباط با کشورهای مطرح 

در امر مبلامن و دکوراسیون و...حاصل شد.

یکی از دستاوردهای مهم برگزاری کنفرانس های دکو تشکیل شورای 

پارملان بخش  وابسته، در  ایران و صنایع  ملی مبلامن و دکوراسیون 

خصوصی کشور است که حرکت به سوی هامهنگی ملی در این بخش 

اقتصادی را فراهم آورده است.

اهمیت این برنامه در این بوده و هست که از ایده تا اجرا در چند سال 

گذشته توسط بخش خصوصی عالقمند به پیرشفت و توسعه کشور در 

زمینه های اقتصادی،  فرهنگی و اجتامعی بود و نتیجه آن کیفیت بخشی 

به فعالیت های تولیدی، و تجاری در این بخش اقتصادی شده است. 

دوره های بعدی این کنفرانس با کیفیت بخشی به محتوای برنامه های 

کنفرانس که از نرم استاندارد جهانی برخوردار بوده و هست، زمینه 

را فراهم و  با هرن صنعت مبلامن  اقشار مختلف مرتبط  عالقمندی 

مشارکت تولید کنندگان، فروشندگان، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان 

رشته های چوب، طراحی صنعتی، معامری و حتی اقتصاد و مدیریت، 

سایر تشکل های صنفی و صنعتی مرتبط با مبلامن و دکوراسیون و... به 

دنبال داشت.

تا زمان چاپ این کتاب هشت کنفرانس در این مورد با حضور صاحب 

نظران ایرانی و خارجی برگزار شده است و دست اندرکاران اقتصادی 

کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی جایگاه ویژه ای برای آن قائل هستند.
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آغاز . . .

گفتگو با حسین کاشانی برای آن ها که هانند من دوران دانشجویی شان در دهه هفتاد و در رشته هایی چون طراحی 

صنعتی یا معاری و نظایر آن سپری شده است، گفتگو با یک تن نیست؛ پرتاب شدن به دوره ای است که در آن شتاب 

نوگرایی از یک سو، پدیدار شدن نیروی نرم افزار از سوی دیگر و شور پیرفت و همراهی با تکنوکراسی رایج آن سال ها نیز 

از سویی، مرزهای نوستالژی های غم آلود دهه شصتی را به خردساالری های سال های پایانی دهه هفتاِد ما دانشجوهای آن 

دوران پیوند می زد....

در پس » اُکتیران« هم اگر چه یک سازه هشت پر آلومینیومی بیش نبود، اما باید اعراف کرد که در اندیشه تو دانشجوی 

یا پروژه ای دانشجویی، ستون های  طراحی صنعتِی آن زمان که در هر منایشگاه بین املللی که به اقتضای کنجکاوی و 

برافراشته اش را می دیدی، این گان بود که هر چیزی را بشود با این شمسه گسرش پذیِر پایان ناپذیر ساخت و به پیش رفت....

بعدها و در رس کالس ها به ما گفتند »سیستم مدوالر« چیست و خود نیز به تجربه و کار و اندکی نوآوری پا در این راه 

گذاشتم، اما دیر زمانی نیست که دانسته ام »تفکر سیستمی« ارزنده تر از سازه هاست و »ذهن نظام مند« پیش برنده تر از 

»پروفیل های منظم« است، در هر شاره دکومان روبروی آن ها که به ذهن و زبان و عمل، راهی به پیش گشوده اند می نشینیم:

                 امروز چهارم آذر سال 1395 است و من روبروی مهندس »حسین کاشانی« نشسته ام.

                                                                   کیوان عبدلی
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هندسه ُاکتیرانی

حسین کاشانی
و نوگرایی فضاهای اداری در ایران

OCTIRAN



آشنایی با OCTANORM آملان
 23 با  همزمان  ایران  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 

سالگی و از پی تصمیمی که برای ادامه تحصیل از لیسانس 

مهندسی راه و ساختان برای خواندن فوق لیسانس اقتصاد 

با  همراهی  برای  اما  بردم،  می  رس  به  به  آمریکا  در  داشتم 

حرکتی همگانی که بسیاری بر آن گان بودیم که رسمنزلی 

به  دیگر  بسیاری  هانند  داشت  خواهد  پرامید  و  روشن 

 )1358( ساختم  رها  نیمه  از  را  تحصیالت  و  آمدم  ایران 

نخستین رشکت خدمات منایشگاهی در ایران در سال 1369 

از  پس  و  آن  از  پیش  تا  کردم.  اندازی  راه  را  "اکتیران"  نام   با 

انقالب  از  البته پیش  و  انقالب  از  وقفه ای یکی دوساله پس 

 نیز، به طور عموم خدمات منایشگاهی بین املللی به دست 

خدمات  تأمین  که  چرا  می گرفت  انجام  خارجی  رشکت های 

 تخصصی و بین املللی آن گونه و در مقیاسی که رشکت های

 بین املللی حارض در تهران انتظار داشتند از عهده مجموعه های 

 OCTANORM ایرانی برمنی آمد. تا آن زمان رشکت بین املللی

تولید  به  هفتاد میالدی  اوایل دهه  از  و  از 25 سال  بیش   که 

سازه های پروفیلی چندوجهی مشهور بود، بر پایه همین تکنولوژی 

بیش از 60% خدمات منایشگاهی جهان را در اختیار داشت.

در سال 69 خواست جدی ما بر این بود که منایندگی این رشکت 

را در ایران ایجاد کنیم. پیش از آن و در مدت چند ساله ای 

که از ایجاد رشکت می گذشت، بی پشتوانه سازه های مدوالر 

منایشگاهی)فضاکار( و به شیوه ساخت سنتی که بیشر بر پایه 

روش های نجاری استوار بود پیش می رفتیم. پس از چندین 

بار آزمون برای قالب گیری و تولید سازه های پروفیلی هانند 

با منونه آملانی موجود در ایران، که حاصل بیش از ده ها سفر و 

همکاری در بازآفرینی خطوط تولید کارخانه "آلوم رول" در اراک 

بود، منونه هایی برای تأیید رشکت آملانی آماده شد. با تأیید 

این رشکت و با شکل گیری و گسرش فعالیت مجموعه با نام " 

اُکتیران " و پس از در اختیار داشنت این سازه ها و مجموعه ای 

 از اتصاالت و ابزار ویژه مورد نیاز، به گونه ای انحصاری و کامالً 

از  منایشگاه  هر  در  که  فضاسازی هایی  حجم  رقیب  بی 

مربع  مر  از 20هزار  بیش  به  می گرفت  انجام  اکتیران   سوی 

می رسید که بخش بزرگی به سفارش کشورهای خارجی حارض 

در منایشگاه بین املللی تهران اختصاص داشت.

چالش های پیامنکاری با کارفرمایان خارجی؛
در روند طراحی و پذیرش آن از سوی کارفرمایان و رشکت های 

خارجی حارض در رویدادهای منایشگاهی ایران دشواری هایی رخ 

می منود. در آن دوره از طریق فرم های ساده ثبت سفارش و بیش 

از همه از راه مصاحبه و به فهرست درآوردن نیازمندی ها و پس 

از آن ایده پردازی در آتلیه های طراحی که به متامی وابسته به 

مهارت های فردی و دستی بود صورت می گرفت. تنها امکان 

فناورانه ای که در اختیار بود، نرم افزار اختصاصی بود که با نام 

ODS "اکتريان ديزاين سيستم" توسط رشکت اکتريان طراحی و 

توليد شد که محدود به تهیه پالن و ارایه نقشه دوبعدی با کد 

ارتفاعی فضاهای مورد نظر بود و بقيه موارد تا سفارش قطعات به 

کارخانه و يا انبار را انجام می داد.
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نقطه عزیمت صنعت منایشگاهی از چیزی نزدیک به صفر تا قراردادهایی بین املللی 

و اجرای غرفه های پرحجم و بزرگ برای کشورهای اروپایی در خاورمیانه، کشورهای 

تازه استقالل یافته و یا فراتر از آسیا، آغازی پُر خیز و در ادامه، حرکتی شتاب دار را 

برای اکتیران و صدها نفری رقم زد که از کارخانه تا رشکت های طراحی و گروه های 

اجرایی را با خود همراه کرده بود. داستان اکتیران اگر چه با صنعت منایشگاهی در 

ایران همزاد بوده اما این همه چیزی نیست که حسین کاشانی را باید با آن شناخت.

ین کاشانی را باید کارآفرین نامید اما هندسه ای که او و اکتیران در  بی گان حِسِ

فضای کار و به ویژه در ادارات و سازمان های بزرگ و پرکارمند آفریدند اکنون نشان 

بیشر و ماندگارتری از او به دست می دهد. نوگرایی، یکپارچگی، سازمان پذیری 

فیزیکی، خالقیت در بهره وری از فضا در محیط کار، هویت بخشی به فضای اداری و 

عمومی محیط های کاری هرچند امروزه پر طرفدار و مرسوم می مناید اما بی تردید 

هر مقصد روشن و دستاورد رنگینی، آغازگرانی در روزگاران کم نورتر و بی رنگ تر 

داشته است.

افسوس بزرگ؛

در دهه هفتاد و با پایان جنگ تحمیلی و در دوران سازندگی 

برای  پرانگیزه  و  پیرفت  شور  از  برآمده  بسیاری  نیروهای 

پرکردن فاصله های ناشی از جنگ و از کارافتادگی صنایع با 

امید و آفرینش به راه افتاد، آنچنان که خانواده اکتیران هم 

در مسیر همین هم افزایی نیرو می گرفت. )هرچند که تقابل 

درک  از  ناتوان  و  انگیزه  بی  ایدیولوژیک،  ساختار  ناخواسته 

موقعیت کشور با نیروی انگیزه مند و پرشور و کارآفرین ، خود 

داستان پر سوز و گداز دیگری است(.

سازمان هایی هانند اکتیران که اندک بهره ای از خالقیت، 

داشتند،  جهانی  فناوری  با  راستایی  هم  و  یافتگی  سازمان 

خواسته یا ناخواسته، گروندگان و وابستگان دور یا نزدیک، آشنا 

و بیگانه و حتی رقیب هایی هانندساز را در پی خود و یا فراتر 

از خود بازتولید می کردند و همراه می ساختند. این ظرفیت که 

در سال های پایانی دهه هفتاد و آغازین سال های دهه هشتاد 

با میزان امیدوارکننده ای از دانش آموختگی، نرم افزارگرایی 

و تکنوکراسی در جامعه همراه شده بود نویدبخش دوران پر 

پیرفت و خیزنده ای بود؛ ساز موافق درآمدهای نفتی نیز 

اما  افزود  و شتاب می  و شور  آرزو  و  ایده  این  انباشتگی  بر 

 چنین نشد و اکنون پس از یک دهه در بیم و امید های برجام

 می کوشیم تا فرجام به تیرگی آن چه می مناید نگردد.

هندسه اکتیرانی رفتار اداری آفرید؛

 ،)OPEN فضای  به  )گرایش  پالن  شدن  باز  سازی،   یکپارچه 

زبان  به  و  مدوالر  تکنولوژِی  آفرینی  ظرفیت  از   بهره مندی 

ساده تر، »یکپارچه سازی هدفمند از کف تا سقف« اکنون 

تصویری بدیهی، عقالنی، امروزی و رسشار از بهره وری فضایی 

در نظر می آید. این در حالی است که در نیمه دوم دهه هفتاد 

چنین رویکردی آنچنان نوگرایانه بود که با مقاومت هایی روبرو 

می شد، هرچند پس از چندی به یکباره به فرهنگی رو به رشد 

در گسرش فضایی و بهره مند از هندسه مدوالر در فضاهای 

عمومِی کار و اداره ها انجامید.

ساختان »روزنامه همشهری« در آن سال ها در خیابان آفریقا 

در پی نگرشی که آفرینش خود آن را نیز به همراه داشت از 

لوگوی آن تا سازمان دهی نیرو و منابع انسانی اش در عمل با 

نزدیک شد  به مقصد ساختارگرایانه خود  اکتیران  سازه های 

چنان که هنوز از آن نگرش و ساختار بهره می برد.

» EX . . . .« پسوندی منایشگاهی که پیرو شد و بر رس 

زبان ها افتاد؛

عنوان  با  ها  منایشگاه  هفتاد،  نیمه  و  شصت  دهه  طول   در 

بین املللِی بازرگانی در رویدادی یگانه و یکباره در هر سال 
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خوگر؛

حسین کاشانی این سال ها افزون بر اکتیران و گسرش تولیدات وابسته به آن، 

تجربه سالیان خود را در سازمان دهی و ساختارسازی برای آفریدن فضایی به 

کار گرفته که انچنان که خود او می گوید راه های نرفته بسیار در ایران دارد و تا 

رسانجام خود زمان زیادی را باید چشم به راه بود... شبکه ای از دسرسی ها به 

تولیدات، متخصصان، نهادها و ایده ها و بازارها تا ظرفیت های جوان دیده شوند و 

پای در راه گذارند، »خوگرفنت« به راهی نو برای دیدن و دیده شدن را بنیاد 

گذارد و این خود داستانی دیگر خواهد بود با او . . .

بازرگانی برگزار  از موضوعات گوناگون صنفی و  تلفیق  با   و 

می شد. با گسرش بازار منایشگاهی، افزایش تقاضا، هویت 

یافنت اصناف و . . .  ما از جمله پیشتازان در برگزاری موضوعی 

و اختصاصی ساخنت منایشگاه ها و پدیدآورنده رویدادهایی آشنا 

 در صنعت چوب و مبلان همچون MEDEX ،  HOFEX و 

. . . محسوب می شویم. در این فهرست بیش از 12 منایشگاه 

تخصصی ساالنه که از مدیریت محتوا و مشارکت کنندگان 

اکتیران مدیریت می شده  توسط  ها،  آن  تا فضاسازی  گرفته 

و  صنایع  سهامی  رشکت  تأسیس  می گیرد.  جای  است 

خدمات منایشگاهی، انجمن صنایع منایشگاهی و در ادامه 

حضور و مشارکت در شکل گیری اتحادیه تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان مبلان از عالقمندی هایی است که هنوز هم 

من را می توان در موضوعاتی اینچنین، پرانگیزه و به قدر توان، 

اثربخش یافت.

فرآیند خلق و فروش محصول و خدمات در 

بازار امروز؛

در بازار امروز رشکت های اندکی یافت می شوند که به تولید 

به  پایبند هستند.  خود  جهانی  و  کامل  فرآیند  در  محصول 

گفته روشن تر، تحقیقات و جمع آوری اطالعات، کشف نیاز، 

تعریف مسأله، روند تفکر خالق، منونه سازی، ساخت، ویرایش 

و بازتولید و . . .  ایستگاه های بدون مسافر صنعت مبلان 

ایران هستند.

کمر  در  را  آفرینی  سازمان  و  ساختارسازی  مستندنگاری، 

مجموعه ای می بینیم. »تولید« بدون تحقیق و ناامیدکننده تر 

از آن، تولید بر پایه هانندسازی های کور و بی پشتوانه فناوری 

و نگاه تحلیلی، آفتی است که »جریان سازی« را در تولید کُند و 

بازار را آشفته و سلیقه عمومی را رس در گم کرده است.
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پروژه تدوین استراتژی و سند چشم انداز صنف و صنعت چوب، 
مبلمان و دکوراسیون

نشست بررسی گزارش تحلیلی  کارگروه تدوین اسراتژی و سند ملی چشم انداز 

صنف و صنعت چوب،مبلان و دکوراسیون ایران با حضور منایندگان تشکل های 

 صنف و صنعت چوب، مبلان و دکوراسیون از ساعت 16 تا 20 روز سه شنبه

 16 آذرماه برگزار گردید. حارضین با دریافت گزارش کلیات تحلیل ماتریس

SWOC  با رویکرد شبکه سازی )شبکه یکپارچه فرا تشکلی( از سوی مدیر پروژه 

جناب آقای دکر رامین سمیع زاده و گروه مشاور تخصصی کارگروه و پس از 

گفتگوها ، ارایه پیشنهادات و بیان دیدگاه ها، موافقت اصولی خود را با کلیات 

چشم انداز و مأموریت های پیشنهادی اعالم منودند.

الزم به ذکر است  پیرو آخرین مصوبه شورای ملی مبلان و دکوراسیون ایران 

که به ریاست جناب آقای مهندس علی انصاری در تاریخ 17/خرداد/95 برگزار 

گردید کمیته های مشاوره تخصصی این کارگروه تشکیل و تا زمان ارایه این سند 

در فاز کنونی از طریق تشکیل جلسات عمومی و اختصاصی جهت دستیابی به 

ادبیات طرح و تبدیل محتوا به اسراتژی های معین فعالیت کردند.

در پایان این نشست و با جمع بندی برگرفته از کاربرگ های فراهم آمده از 

کمیته های مشاوره تخصصی، و در نظر گرفنت نظرات تکمیلی اعضای حارض 

در این نشست موضوعات هفت گانه اسراتژیک زیر که بیشرین برخورداری را 

برای جامعه ذینفعان )مردم-کارآفرینان-کارکنان-دولت وحاکمیت( در صورت 

تحقق خواهند آفرید مورد موافقت قرار گرفت:

کلیدواژه های کاربردی دردستیابی به این هدف های هفت گانه عبارت است از:

سامانه پذیری، پویایی، هم افزایی و یکپارچگی که با عنوان اختصاری SDSI از 

این پس شناخته و در بازشناسی اهداف و تحلیل مفاهیم مورد نظر خواهد بود:

) SDSI: Systematic / Dynamic /  Synergic /  Integrated (

انسانی  رسمایه های  2.توامنندسازی  تخصصی  و  ای  حرفه  سازی  هویت   .1

صنعتی  و  صنفی  و  بازرگانی  بنگاه های  و  تشکل ها  تقویت  و  توسعه   .3 

 4. توسعه امنیت فضای کسب و کار 5. توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات 

6.ایجادکلینیک مدیریت 7.توسعه و تعمیق مسؤولیت های اجتاعی

مأموریت های زیر از سوی منایندگان تشکل های همکار در پروژه برای تحقق در 

یک سال پیش روی پروژه تعیین گردید:

1.تدوین دانشنامه تخصصی  2.ایجاد مرکز آمار و اطالعات شبکه 3. ایجاد پرتال 

جامع شبکه  4. ایجاد بانک اطالعاتی نیازمندی ها و فرصت های شغلی درون شبکه

   فهرست کمیته های مشاوره ای تخصصی:

کمیته استاندارد	 

 	ICT کمیته

کمیته تعزیرات	 

کمیته واردات	 

کمیته صادرات	 

کمیته طراحی و مالکیت معنوی	 

کمیته مالیات	 

کمیته هدفمند سازی نظام تعرفه	 

کمیته هدفمندسازی منایشگاه ها	 

کمیته هدفمندسازی نظام آموزش	 

الزم به یادآوری است که در جلسه روز 16 آذرماه 1395 به اتفاق آرا و نظر به لزوم 

تصمیم سازی های پویا در بعضی موضوعات که نتایج این تصمیات و تعیین 

اسراتژی های موضوعی ذیربط از حساسیت مقطعی ویژه ای برخوردار هستند 

جلسات  کارگروه  دبیرخانه  برنامه ریزی  مطابق  زیر  کمیته های  گردید  مقرر 

موضوعی و منظم خود را تا تعیین مأموریت های معین و جامع ادامه دهند:

کمیته هدفمند سازی نظام تعرفه	 

کمیته هدفمندسازی منایشگاه ها	 

کمیته هدفمندسازی نظام آموزش	 

  اعضای کمیته راهربی پروژه:

رامین سمیع زاده - مدیر پروژه	 

کیوان عبدلی- دبیر کارگروه	 

داود ربیع- مشاور تخصصی کارگروه	 

ایثار خدادادی - مدیر رشکت بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت ؛ مشاور پروژه	 

یارس بغیری- مدیر مؤسسه حقوقی بین املللیPMI ؛ مشاور حقوقی پروژه	 

احسان حیدری- مدیر اجرایی رشکت بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت؛  	 

مشاور پروژه
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گزارش یک هم افزایی



 اعضای کارگروه پروژه تدوین اسراتژی و سند چشم انداز صنف و صنعت چوب، 

مبلامن و دکوراسیون

مدیر پروژه تدوین استراتژی و سند چشم انداز صنعت چوب،مبلمان و دکوراسیون، عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیونجناب آقای دکتر رامین سمیع زاده  

عضو محترم هیات مدیره انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون و مشاور ارشد تدوین اسناد استراتزیک ملیجناب آقای دکتر جمشید اثنی عشری 

رئیس محترم اتحادیه درودگران و مبل سازان استان تهرانجناب آقای عبدالحسین عباسی  

دبیر محترم انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران جناب آقای مهندس عبدالعظیم آقاجانی 

نایب رئیس محترم انجمن صنفی روکش های مصنوعی، نئوپان و ام دی اف ایران جناب آقای مهندس مجتبی پورمند

رئیس محترم اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران جناب آقای دکتر حسن احمدیان 

رئیس محترم اتحادیه درودگران و مبلسازان پردیس  جناب آقای مهندس محمدرضا اقتداري  

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، رییس اسبق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایرانجناب آقای مهندس علیرضا محیط  

رئیس محترم جامعه معماران داخلی ایران جناب آقای دکتر عبدالرضا محسنی 

دبیر محترم انجمن طراحان داخلی ایران )در حال تاسیس(جناب آقای مهندس مهرتاش صدقی  

رییس محترم اتحادیه شرکت تعاونی های درودگران سراسر کشورجناب آقای عادلی فر

عضو هیئت مدیره  اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران، مشاور محترم شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع جناب آقای دکتر داوود ربیع   
وابسته و مشاور تخصصی کارگروه

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران جناب آقای مهندس کامبیز قزلباش

مدیر عامل محترم شرکت فیپکوجناب آقای مهندس حسین نوروزی   

مدیر خدمات بازرگانی اتاق بازرگاني،صنایع،معادن وکشاورزي ایران و مدیر اجرایي شوراي  ملي مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابستهجناب آقای مهندس علی مالیی

رئیس محترم کمیته علمی کنفرانس های بین المللی دکو جناب آقای دکتر بیژن شیری  

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و مشاور اجتماعي بنیاد فرهنگي اتاق اصناف ایرانجناب آقای مهندس رضا امیدوار تجریشی

مدیر محترم پایگاه اینترنتی طراحی داخلی و مبلمان خوگر و رییس اسبق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایرانجناب آقای مهندس حسین کاشانی

مدیر مسئول محترم نشریه چوب و کاغذ و دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایرانجناب آقای دکتر محسن ضیایی   

عضو محترم کمیته راهبردی و رییس کمیسیون نمایشگاهی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون جناب آقای ناصر اسعدی   

رئیس محترم انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهرانجناب آقای دکتر امین آرین  

عضو محترم هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمانجناب آقای مهندس علی رسول زاده

معاون محترم مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزرات صنعت، معدن و تجارت جناب آقای مهندس علی محمد اسفندیاری  

نماینده محترم مرکز علمی کاربردی طراحی و تولید مبلمان و دکوراسیونجناب آقای مهندس سیروس ولی زاده

مدیر عامل محترم تعاونی درودگران و مبل سازان استان تهرانجناب آقای دمیرچلی

معاون محترم دفتر طرح و برنامه های درسی و مسئول گروه برنامه ریزی درسی صنایع چوب وکاغذ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور جناب آقای دکتر رامک فرح آبادی  

رئیس محترم بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور جناب آقای دکتر امیر نوربخش  

کارشناس محترم مسئول برنامه ریزی رشته صنایع چوب وزارت آموزش و پرورشجناب آقای مهندس امیر نظری  

عضو محترم کمیته های علمی و امور بین الملل شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته جناب آقای مهندس رضا الهیجی  

مدیر نمونه جوان کشور و مهندس نمونه کشور به انتخاب جامعه اسالمی مهندسینجناب آقای مهندس رضا نجفی

دبیر تحریریه نشریه دکومان)مبلمان، طراحی و معماری داخلی( دبیر کارگروهجناب آقای مهندس کیوان عبدلی  

 عضو هیات مدیره اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران و رییس هیأت مدیره بازار مبل دالورانجناب آقای مهندس تقی اشتغالی    

عضو محترم هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمانجناب آقای علیرضا عباسی

مدیر اجرایی محترم پروژه های شرکت بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت جناب آقای مهندس احسان حیدری 

مشاور حقوقی پروژه و همکار رسمی شرکت بهین مشاوران آتیه ساز مدیریتجناب آقای دکتر یاسر بغیری  

شرکت نشر و تبلیغات MAX )مدیر پروژه های رسانه ای(سرکار خانم نوشین پریانی
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فرش و مان
گفتگوی ساالنه 
مبلامن با فرش ایرانی

انجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون 

و مرکز ملی فرش ایران

نمایشگاه بین المللی فرش دستباف تهران/ شهریور 95



ایــن پــروژه ســاالنه می کوشــد تــا بــا بــه دســت دادن چشــم انــدازی از توان 

ترکیــب پذیــری صنایــع هــرنی و هرنهــای کاربــردی ایرانــی بــه محوریــت 

ــان و  ــا مبل فــرش دســتباف و دســتبافته هــای مشــابه در همنشــینی ب

ــارص  ــا و عن ــبک ه ــره ای از س ــا گس ــره ب ــی روزم ــوازم زندگ ــباب و ل اس

وابســته بــه شــیوه هــا و جنبــش هــای هــرن، طراحــی و صنایــع دســتی از 

گذشــته تــا بــه امــروز، طراحــان و صاحبــان ایــده و ســلیقه و بازرگانــان و 

مخاطبــان جهانــی فــرش ایرانــی را بیــش از گذشــته و در مقیاســی کیفــی 

و بــا زبــاِن جهانــی طراحــی)design( بــا ظرفیت هایــی کــه تــا بــه اکنــون 

ــر و  ــی گویات ــه زبان ــازد و ب ــنا س ــت آش ــده اس ــکار ش ــژه و آش ــر وی  کم

حرفــه ای از رویکــرد نویــن منایــش فــرش ایرانــی در بازارهــای منایشــگاهی 

دنیــا دســت یابد. 
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همنشین های ایرانی



این رویداد که در بخشی به اندازه دویست مر مربع از سالن 27 منایشگاه بین املللی فرش دستباف تهران به اجرا درآمد تالشی 

است تا از راه آفرینش منونه ای دیداری بازدید کننده ایرانی و مخاطبان فرش دستباف و مبلامن را با تجربه ای تازه  از چیدمان هایی 

ساده و دست یافتنی روبرو کند.

پروژه »فرش و مان« به پیشنهاد مرکز ملی فرش ایران و با نظارت انجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون ایران در سال سوم خود نیز 

همزمان با بیست و پنجمین منایشگاه فرش دستباف تهران اجرا شد. 

مجری پروژه: مؤسسه فناوری هرن کارستان

طراحی و تولید مبلامن های این رویداد: صنایع چوبی ریشه
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نهادهای فرامرزی مبلمان

 کنفرانس دکو 2016 یک رویداد ویژه دارد و آن برگزاری جلسه مجمع عمومی شورای اتحادیه های مبلامن آسیا 

)CAFA(   در روز بعد از کنفرانس دکو است. 

کافا و یا شورای انجمن های مبلامن آسیا و اقیانوسیه شبکه ای از انجمن های فعال و مطرح صنعت مبلامن 

و دکوراسیون در منطقه آسیا و اقیانوسیه است که با هدف افزایش همکاری های منطقه ای بین انجمن های 

مبلامن، صنایع وابسته در منطقه مشغول به فعالیت است. اعضای کافا همه ساله با برگزاری نشست های 

هم اندیشی، منایشگاه های مبلامن و اجالس های متعدد به تبادل فکر و نظر در افزایش دامنه همکاری های 

بین املللی مشغول هستند .

ــی  ــگاه بین امللل ــن منایش ــزاری دومی ــر گ ــان ب در جری

نانینــگ چیــن در تاریــخ دهــم تــا چهاردهــم ســپتامرب ، 

ســی و ششــمین جلســه مدیــران شــورای انجمن هــای 

ــن  ــد. در ای ــز برگــزار گردی ــا( نی ــان )کاف آســیایی مبل

جلســه رئیــس شــورای انجمن هــای مبلــان آســیا 

)CAFA( پیشــنهاد منــود کــه آخریــن جلســه آن هــا در 

آذر مــاه در ایــران برگــزار شــود. ایــن پیشــنهاد بــه تایید 

ریاســت محــرم شــورای ملــی مبلــان و دکوراســیون 

ــن  ــان ای ــران میزب ــید و اب ــته رس ــع وابس ــران و صنای ای

جلســه شــد. 

در   )CAFA( آســیا  مبلــان  انجمن هــای  شــورای 

ســال   1910 بــا حضــور مناینــدگان کشــورهای آســیایی 

ــی  ــورای مل ــت و ش ــده اس ــکیل گردی ــیه تش و اقیانوس

ــع  ــا مجام ــاط ب ــرای ایجادارتب ــال1392 ب ــان از س مبل

و  دانــش  تجربیــات،  از  برخــورداری  و  بین املللــی 

ظرفیت هــای اعضــای ایــن شــورا بــه عضویــت شــورای 

انجمن هــای مبلــان  آســیا )CAFA(در آمــد.

اعضای کافا در حال حارضبه رشح زیر می باشند:

)CNFA( 1. انجمن مبلان چین

2. شــورای ملــی مبلــان و دکوراســیون ایــران و صنایــع 

)NCFDC( وابســته

3. انجمن تولیدکنندگان مبلان پاکستان  

)APFEA( 4. اتحادیه صادرکنندگان مبلان پاکستان

)CFIP( 5. اتاق بازرگانی صنایع مبلان فیلیپین

) ASMINDO (6. انجمن صنایع مبلان اندونزی

)SFA (7. انجمن صنایع مبلان سنگاپور

  )3F(8. انجمن مبلان دونگووان

)TFA ( 9. انجمن مبلان تایلند

)MFC( 10. انجمن مبلان مالزی

)KOFA ( 11. انجمن مبلان کره جنوبی

)JFA( 12. انجمن توسعه صنایع مبلان ژاپن

)MOSDER( 13. انجمن تولیدکنندگان مبلان ترکیه

)FIAA( 14. انجمن صنایع مبلان اسرالیا

)JEAFTI( 15. انجمن مدیران تجاری صنعت مبلان ژاپن

)KFFIC( 16. فدراسیون صنعت مبلان کره

از متامــی اعضــای کافــا بــرای حضــور در کنفرانــس دکــو 

ــل  ــه عم ــوت ب ــا دع ــه کاف ــن جلس ــن آخری 2016 و همچنی

ــور  ــرای حض ــا ب ــت آن ه ــون اکرثی ــا کن ــت. و ت ــده اس آم

ــد. اعــالم آمادگــی منــوده ان

آشنایی با شورای انجمن های مبلمان آسیا و اقیانوسیه 

CAFA






















































