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فــراگیری پــارادایم های کششــی

در جهانــی زندگی می کنیم که همواره در تکاپو و تغییر اســت، طبیعت، 
ذات هستی و انسان ها همواره دگرگونی هایی را رقم زده اند. دگرگونی هایی 
که اکنون مسیر پرشتابی دارد و همه ما در ساحت های مختلف زندگی اگر 
ا آن ها همراه شــویم، از قطار زمان جا مانده ایم. آنچه در عرصه  نتوانیم ب
ایــن تغییرات امروزه خود را پررنگ تر نشــان داده و زنگ خطر را برای ما 
به صــدا درمی آورد که مبادا جا مبانیم و زمان را از دســت بدهیم، تغییر 

پارداریم هاست. 
پارادایم هــا الگوهــای فکــری و ذهنی ما هســتند که مبنــای تفکرات و 
تصمیم گیری هــای مــا را تشــکیل داده و اقدامــات مــا را رقــم می زنند. 
پارادایم هــا در واقــع چارچوبی را می ســازند کــه ما در قالــب آنها فکر و 
تصمیم هایــامن را عملیاتــی می کنیم. اینکه چارچوب هــای ذهنی ما چه 
باشــد، بسیار مهم است، چون چارچوب های ذهنی ما هستند که اساس 

حرکت، تحول و تغییرات تشکیل می دهند.
ــا رسعت زیادی در حال تغییر  ایــن روزها جهان در عرصه های مختلف  ب
اســت و به مــوازات آن پارادایم هم تغییر می کند، پارادایم های کششــی 
)Pulling( یکی پس از دیگری در عرصه ها و ساختارهای مختلف جایگزین 
پارادایم های فشاری)Pushing( می شوند و تحوالت بزرگی را رقم می زنند. 
ا  در عــر حاکمیــت و یکه تازی پارادایم های فشــاری،  تولید یک کاال و ی
پاســخ به نیازهای مخاطب چندان به خواسته او برمنی گشت، بلکه ایده، 
محصــول، خدمات، فکــر و یا هر چیــزی دیگری بر مبنــای توامنندی ها 
و امکانــات تولید و عرضه می شــد و مخاطب امــکان انتخاب چندانی در 
ا آن ها نداشــت. مثــال بارز آن را می تــوان در تولید خودروهای  مواجهه ب
ایرانی دانست که تنها در چند نوع محدود بودند اما مردم برای خرید آنها 

صف می کشیدند. 
در بحــث پارادایم هــای فشــاری، سیســتمی ســنتی و معمــوال نگاهــی 
بخشــنامه ای حاکم بود که چارچوبی را منطبق بر هامن سیســتم سنتی 
اً مشــرتیان آنچه را که عرضه  قدیمــی عرضه می کــرد و مخاطبین و عمدت
ا آن تطبیق می دادند، اما سوال اینجاست  می شد را پذیرفته و خودشان را ب
کــه امروزه رشایط تا چه اندازه به آن ســبک و صــورت پیش می رود؟  فکر  

می کنم برای این ســوال پاســخی تقریبا مشرتک و مشــابه داشته باشیم. 
امروزه با سلطه نســبی پارادایم کششی روبه  رو هستیم و مرف کننده 
کاال و خدمــات، فرصت انتخاب و تصمیم گیــری دارد. ازاین رو دیگر بازار 
ــا تولیدکننده و ســایر نهادهای  دیکته کننــده نیســت، از دولــت گرفته ت
جامعه برای داشــن مخاطــب منی توانند در او کششــی مصنوعی ایجاد 
ا انتخابشــان کند بلکه می بایست برنامه هایی بر خواسته از نظر،  کنند ت
یــاز و تقاضاهای مخاطبین ارائه مناینــد. دیگر حتی یک نامزد انتخاباتی  ن
در عرصــه های مختلف مثل تشــکل ها، سیســتم ها و حتــی دولت نیز 
منی تواند به شــیوه های گذشــته مردم را تشــویق به انتخاب خود کند و 
ــا هامن منطق کــه این اصل در خرید کاال ها هم حاکم اســت. در واقع  ب
کشــش بازار و پارادایم کششی است که می گوید چه چیزی را باید تولید 

و عرضه کنیم.
در متام عرصه های دیگر آن، نگاه فشــاری که می گفت من چیزی را آماده 
می کنم و به تو می دهم، توانایی خود را از دســت داده اســت. از تربیت 
ا بنگاه های اقتصادی، اصناف، تشکل ها، بانک ها، بیمه ها،  فرزند گرفته ت
بخش هــای مختلف صنایــع و خدمات بنگاهی و ... این پارادایم کششــی 
اســت که پیش برنده و حاکم اســت، پارادایمی که اســاس خود را بر مبنای 
درخواســت و نیاز امروز و فردای پراهمیت مخاطبانش قرار داده و بر پایه 

آن پیش می رود.  
در چنین رشایطی چگونه می توان موفق پیش رفت؟ ســوال مهمی اســت 
و پاســخ مهمــی هم دارد، وقتــی درک کنیم در چه رشایطی مشــغول به 
فعالیت هستیم، لذا دنبال ایجاد رشایط تازه هم خواهیم بود چه در حوزه 
تولید، خدمات و یا هر عرصه دیگر امروز چه ارزشــی خریدار دارد امروزه 
نیاز اســت که در یک کســب  وکار مسئوالن بخش های اصلی آن، کمیته ای 
تشکیل داده و در پی نیازسنجی امروز و فردای مخاطبین خود باشند. من 
نام این کمیته را "هسته اصلی کمیته اسرتاتژی های پویا" می گذارم. وجود 
چنین کمیته ای کامال رضوری اســت، جدای از مســائل امروزه زندگی برش 
که بسیار مهم است، ما در نسل آینده با دو میلیارد نفر مواجه خواهیم 
ا 2025 بوده و نیازهایی کامال  بود )نســل آلفا( که متولدین سال های 2010 ت
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ا انقالب رباتیک، اینرتنت و اشــیاء رشد کرده اند  متفاوت از ما دارند. آنها ب
و ارزش های پیشنهادی، کاالها و خدمات و رسویس هایی متفاوت از نسل 
ا  ما می خواهند. از امروز هم که گذر کنیم منی توانیم نسل آلفایی ها را ب
پارادایم فشــاری کنرتل و قانع کنیم. آن هم در جهانی که همین یکی دو 
ا بیامری کووید 19  سال اخیر به ما نشان داد همواره امکان غافلگیری ما ب

و موارد مشابه آن وجود دارد.   
کمیته اســرتاتژی های پویا می تواند حال و آینده هر کاری را بررسی کرده و 
برای آن برنامه ریزی کند. وقتی تشکیل این کمیته را نیازی اساسی در همه 
حوزه ها می دانیم طبیعی اســت که در صنعت مبلامن و دکوراسیون هم 
بعنوان بخش مهمــی که در جامعه نقش های فراوانی از اشــتغال زایی تا 

موارد مهم دیگری را دارد، به دنبال تشکیل آن باشیم.  
در پــس این پیشــنهاد بنده یک احســاس خطر بزرگ وجــود دارد، خطر 
بســیار بزرگی به خصوص برای تشکل ها که باید بعنوان حلقه واسط بین 
حاکمیت، دانشگاه ها و بنگاه های اقتصادی آن را جدی گرفت و از راه های 
مختلــف هامنند طــرح موضوعاتــی در زمینه هایی چون فرهنگســازی، 
آموزش، برگزاری نشســت های تخصصی، میزگردها و آسیب شناســی های 

مختلف در این زمینه کار کنند. 
ا نگاهی نوآورانه   انجمن مبلامن و دکوراســیون هم که تشــکلی فعال و ب
ا در کنار ســایر تشــکل های حــوزه مبلامن و  اســت، ایــن آمادگی را دارد ت
دکوراســیون و با همکاری شــورای ملی مبلامن به عنوان تشکل باالدستی 
در این زمینه همکاری کند و کمیته ای را برای قدم برداشــن در این مسیر 
تشکیل دهد. در همین راستا نرشیه اختصاصی هرن و فناوری دکوراسیون 
ا آماده درج نظــرات بزرگواران و  داخلــی و مبلامن »دکومان« هــم طبیعت
فعالین در این عرصه ها بوده و تالش می کند با همکاری ایشــان بســرتی 
را برای انجام این امور، مسیرسازی و جریان سازی های درست ایجاد کند. 

                      وصال او ز عمر ما جاودان به
                                               خداوندا مرا آن ده که آن به
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وقتــی مــروری در تاریخ معــارص صنعت مبلــامن ایران مینامییــم، یک قرن 
فعالیت مبلامن گالســتیان در این گذر زمان به خوبی منایان میگردد. در واقع 
باید گفت که مبلامن گالستیان جزء برند های اصیل هرن صنعت مبلامن ایران 
ا به امروز خود را استوار نگه دارد.  است که با تالش و کوشش توانسته است ت

ان ی ت الس امن گ ل ب ه م چ اریخ اره ت ترصی درب خ م
- اولین ســتون های بنای مبلامن گالســتیان به دســتان هرنمند، دو بزرگ خاندان خانواده گالستیان و خالویان در ایران بنا گردید. 
ا انجام مهارتهای درودگری آن دوران، در شهر خود  هر دوی این دو خانواده جداگانه در اطراف شــهر تربیز ســکونت میکردند و ب
رشوع به فعالیت منودند.  پس از مدتی به عنوان استاد کار نجار بسیار شناخته شده ای در شهر خود تبدیل میشوند. و با تشکیل 
خانــواده و تربیــت پرسان خود هر آنچه که برای هرن نجاری و کار با چوب را محفوظ داشــته انــد را به آنها می آموزند. که پس از 
مرگشــان پرسان آنها به همراه خانواده در ســال 1320 به تهران آمده و هریک در نقطه ای از شــهر رشوع به فعالیت مینامیند.  با 
ا نزدیکرت شــدن این دو خانواده به یکدیگر و رشاکت با  ســاخت صندلی و دیگر منســوجات چوبی، کار خود را گســرتش داده و ب
هم، مبلامن گالســتیان در ایران تبدیل به یک برند محبوب میشــود  بطوری که در یک پژوهش میدانی  در سال 1343 توسط دو 
خارجی در سطح ایران در جهت شناخت محبوب ترین برند نزد مردم، مشخص میگردد که در کنار برند هایی مانند: مرسدس بنز 
– ساعت امگا – چرخ خیاطی سینگر- روغن قو، و غیره مبلامن گالستیان نیز جزء محبوب ترین برند مبلامن آن زمان بوده است.

ا به غیر  • کیفیت ساخت محصوالت گالستیان و بخصوص، طراحی های حرفه ای بروز آن دوران یعنی در دهه 50 باعث گردید ت
از منازل مشرتیان برخی از پروژه های  بانک ها، سینامها ودانشگاه ها و کاخ های کشورمان، ساخت دکوراسیون و مبلامن خود را 
ا نبوده اند. امروزه  به گالستیان داده و همچنین تعداد زیادی از فروشگاه های مختلف و مطب دکرتها و وکال از این قرش مستثن
ا ما به اشــرتاک می گذارند، به مانند اولین صحبتهای عاشقانه خود  نیز هنوز عزیزانی  هســتند که خاطرات خود را از آن روزگار ب

در کافه نادری در آن دوران بر روی صندلی هایی که گالستیان ساخته بود. 
ا  ا تاکید بر اصالت کار خود در یک فضایی هدفمند و به روز، همگام ب حال نیز مبلامن گالستیان با مدیریت خانواده خالویان، ب
یا را برای چهارمین نســل از  ا کیفیت ترین محصوالت مبلامنی و اکسســوری روز دن برندهای معترب جهان، بهرتین طراحی ها و ب
خانواده مشرتیان خود به همراه داشته است. همچنین همکاری با معامران و مشاوره تخصصی در انجام پروژه های دکوراسیون 
داخلی )منازل، اداری، هتل و رســتوران( را در ایران و گاها خارج از کشــور دارا می باشــد. این نگارش، بخشی از هویت یکصدساله 

مبلامن ایران است. 

The basis of Galstian Furniture foundation was the result of co-operation 
between Galstian and Khaloian families, which is a successful type of family 

business.  Galstian has always been one of the leading firms in Iran’s furniture and interior designing fields. 
We are happy to announce that we are celebrating our one century active presence this market. The 
mission of Galstian, as a reputed brand is to represent furniture and accessories with the highest quality 
having innovation with staying faithful to our origins.  We are making our best to be concurrent with both 
elegance and creativity, while maintaining dedications to our customers by providing superior services. 
We are proud in obtaining the trust of our clients and satisfying their requirements over four generations.  
With taking our clients requirements into account, we categorized our products in two showrooms. Our main 
showroom is in the best neighborhood of Tehran, the capital city of Iran, other showroom, is located in the furniture 
market zone. In a close future we are going to inaugurate our forth boutique show room beside our main showroom. 
In our showrooms we are presenting exclusively some top brands. Due to our company policy and strategic plan, 
and in order to facilitate collaborations with interior designers, we provide our products via our wide distributing 
channels to other cities of Iran and also we participated (imported) in overseas projects in Europe and Caucasus. We 
are capable to start projects like designing residential, offices and hotels using its own interior designing department, 
and collaboration with an architectural team. Our aim is to introduce the highest quality and well known products in 
our showrooms and over our projects.







برای بین املللی بودن، ابتدا باید محلی باشید، اگر یک درخت را 
ا باز هم به اندازه قبل  از محل اصلی خود به جایی دیگر بربید، آی

رشد  می کند؟ آن درخت هامن شاخ و برگ های همیشگی را خواهد 
ـا  ایه اش نیز مثل قبل خواهد بـود؟ »اینهـ ـ ـ ا آیا سـ ـ ـ داشت، امـ

حرف های مردی است که مهاجرت برایش نه مانند بسیاری از انسان های 
ا بود و نه حتی خواسته. مهاجرت می توانست برای  خاورمیانه روی
او یک انتخاب باشد، و هر جا را هم که انتخاب می کرد مرزها به 
احرتامش گشوده می شدند. با وجود این موقعیت وسوسه کننده، 
ا پایان عمرش در ایران ماند، هر چند به سفرهای بسیاری رفت  او ت

ا افتخاری و اتفاق خوبی برگشت و دوباره بی حرف و  اما هر بار ب
حاشیه مشغول کار شد، تسلیم موانع نشد و مسیر خود را رفت. 
در پایان مسیر هم مردی که بسیار تالش کرده بود در عرصه هرن 

اشتباه نکند، با یک اشتباه پزشکی دردناک در 14 تیر 95 درگذشت. 
عباس کیارستمی فیلمساز بود، شعر می نوشت، عکاسی می کرد، 

تجربه فعالیت در عرصه موسیقی و طراحی پوسرت را داشت، 
چیدمان و نقاشی را تجربه کرده بود و در کنار همه اینها مورد توجه 

ا آنجا که برای داوری رویدادهای  معامران بیشامری قرار گرفت، ت
معامری و جشنواره های مختلف از او دعوت کنند و بخواهند 

ا این کارگردان مشهور ایرانی  نظرات او را هم داشته باشند. اما آی
که می توان او را مهم ترین چهره سینامیی در معرفی سینامی 

کشورمان به جهان دانست، هیچ وقت بطور مستقیم معامری را 
ا نه. تجربه کرده بود ی

ا تعریف ذهنی ما هیچ وقت   اغلبامن پاسخ را می دانیم؛ خیر! او ب
معامر نبود، اما چه چیزی در کارهای او بود که معامران را سمتش 

ا در برخی کارها و رویدادها خواهان دانسن نظراتش  جلب می کرد ت
باشند. هر چند نوشن از انسان های بزرگ سخت و دشوار است، 
اما قصد داریم نگاهی بیندازیم به دیدگاه هایی که او در عرصه 

هرن داشته و برویم رساغ ماجرای معامری، ماجرایی که البته کمرت 
درباره اش گفته و نوشته شده است.

ی  م ت ارس ی اس ک ب اه ع گ ت ها و ن ی عال ه ایم رساغ ف ت رف
ه خوب  ـ ل رابط ی نم دل ی ب ا ب ران ت ی ای ردان جهان ارگ ک

ست  ی ا او چ عامر ب دان م ن هرنم

ه روایت  ب
رد ایی ف رتض ب م ن زی

خـانه دوسـت 
کجـاست؟
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ی م ت ارس ی امی ک ن ی د درس از س ن چ

ایده آل کیارستمی این بود که می توانست با یک دوربین بدون هیچ ابزار 
دیگری فیلم بســازد. این را خــودش گفته و همین نشــان دهنده باور او 
ــه زیبایی زندگی، به هرن بــودن زندگی، گویی از دریچه چشــم های او  ب
زندگی، خودش به تنهایی، هرن اســت و همین کافی اســت. اگر فیلم ها 
ــاشنی هنــری در کــارهایش استفاده  ـ ـ و مستندهایش را ببینید او از چـ
منی کنــد. از تکنیک های هرنی بهره منی گیرد. او ســعی دارد تا کمرتین 
میــزان دخالــت را در ســوژه هایش و آنچه که پشــت دوربیــن اتفاق می 
ابازیگرها اســتفاده می کند، میزانســن و دکور  افتد داشــته باشــد. او از ن
ابازیگرها جلب توجه  چشــمگیری در فیلم هایش منــی بینیم. گریــم ن
منــی کند. امــا با همه اینها در وصف او می گوییم ســینامیش شــاعرانه 
بود، و خودش هم زندگی شاعرانه ای داشت. فیلم های کیارستمی فیلم 
نیســتند. هامن چیزی هســتند که در واقعیت اتفاق افتاده و شام شاهد 

بازمنایی بی واسطه ای از واقعیت هستید.
ا  محمدعلــی نجفــی كارگــردان و تهيــه كننده ســينامی ايران کــه او را ب
كارگردانی رسيال »رسبداران« می شناســیم، توصیف جالبی از کیارستمی 
ـــوالنای سینمــای ایران می داند، چون کیارستمی هم مثل  دارد و او را مـ
ـــوالنا حرف هایی می زنــد که در ابتدا آنهــا را درک منی کنیم و برای  ـ مـ

فهمش به زمان بیشرتی نیاز داریم. 

قصــد نداریــم رساغ تک تک فیلم هــا برویم، ایــن کار را قبال خیلی ها 
ـاده اینرتنتــی می تـوان  ـ ـا یک جست وجوی سـ ـ ــام داده اند، هم ب انجـ

در این باره خواند و هم کتاب های متعددی در این زمینه منترش شده است. 

امیی ن ی ری س ی ان گ روگ ف گ ال خ اول-م
ــا  ـ ــان می بیند و معتقد اســت هدف سینمـ ـ ـ  او فیلم را مانند یک رمـ
انی از  ـ ـ ـ ــاه او فیلم، داست ـ ــاطب نیست. از نگـ ـ ـ ــان گرفنت مخـ ـ ـ گروگـ
ا پیامی مشخص در اختیار بیننده ها می گذارد. به  پیش تعیین شــده را ب
همین دلیل لحظه های بدون هدف و ســاده در آن قابل قبول نیســتند و 
باعث گیج شدن مخاطب می شــوند. او معتقد است اگر نتوانید فیلمی 
ایــد بتوانید موضوع و هدف کلی آن را  ا انتها متاشــا کنید، همچنان ب را ت

درک کنید.
ــه: در هر کار هــرنی، هرنمند باید  ت ک رف ه گ ج ی ت نطــور ن ــی توان ای م
ــاده  ـ بتوانــد حرفش را به مخاطب برســاند، بدون اینکه گیجش کند، سـ
ا پایان متاشــای فیلم  و رس راســت حرفش را بزند و اگر هم نتوانســت ت

نگهش دارد، حداقل حرف اصلی اش را تا حدی به او رسانده باشد. 

ست ی غ ن ی ل ب ای ت ام ج ن ی دوم- س
پس از انقالب، بســیاری از هرنمندان ایرانی تصمیم گرفتند کشــور را به 
دلیل محدودیت های مختلف ترک کنند. عباس کیارستمی در کشور خود 
باقی ماند؛ او اعتقاد شــدیدی به تقــدم هرنمندان و نامحدود بودن هرن 
داشــت. او –که هیچوقت هم سیاســی نشــد و درگیر کار هرنی خود که 
گویی دچار و عاشــقش بود، ماند- در این باره گفته اســت:  »ســینام برای 
تبلیغ پیام های مختلف نیســت. یک هرنمند، با هرن خود سعی می کند 
مفاهیم، احساســات و افکار مختلف از طریق مدیوم خود به مخاطبان 

ارائه کند«.  
رفت که: او هامنطور که خودش هم در یک  ه گ ج ی ت نطور ن ــی توان ای م
ا  مصاحبــه بیان کرده، به دنبال انتقال پیام های انســانی اســت و کاری ب
سیاست ندارد. پس تســلیم نگاه های ایدئولوژیک در سینام منی شود و 

مسیر هرنی اش را طی می کند.  ر در  امگ ن ی ــد س ـ ـ ـ ن ــوان یک هرنم ـ ـ عن ه او ب ی هســت ک ــات ـ ـ ک ا ن ام
ان  ریسنت جه ه نگ دان ن رای هرنم د و ب ن ی ک زد م ا گوش ه م لم هایش ب ی ف

د:  ی ا خواهد بخش ه م ازه ای ب د ت ا دی ت ع ی ارهای هرنی طب ام ک و انج
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ا  خ انقض اری سوم- بدون ت
درباره مســائل سیاسی، کیارســتمی می گوید: »در کشوری مثل ایران، که 
مردم همیشــه در حال دســت و پنجه نــرم کردن با مســائل اجتامعی و 
سیاسی هستند، هرنمندان باید فراتر از این مسائل، و به مواردی همچون 
انســانیت فکر کنند. یک روزنامه نگار ممکن اســت تا ۴ صبح مشــغول 
نوشنت برای روزنامه فردا باشد، اما هرنمند باید اخبار را ماه ها و سال ها 

قبل دریافت کرده باشد «.
د: یک  ــی گوی ت م ــه او به رصاح رفت ک ه گ ج ی ت نطــور ن ــوان ای ی ت م
ــد و تحلیل  ــامه نگار متام اخبار را می خواند و تا صبح می نویسـ ـ ـ روزن
مــی کنــد، اما یک هرنمند اینها را ســال ها قبل دیــده و از آن عبور کرده 
ا  است... هرنمند از نگاه او آینده را درک می کند و به استقبال آن می رود ت

دیگران از پی او حرکت کنند.  

ی باش حل ارم- اول م چه
ســطور ابتــدای مــنت را یک بار دیگــر از نظــر بگذرانید، کیارســتمی در 
ــه  ـ ـ کنفرانسی در سال ۲۰۱۴ برگزار شد، مورد این پرسش قرار گرفت چگون
مــی توان موفقیت را تجربه کرد و اینطو پاســخ داد که »برای بین املللی 
بودن، ابتدا باید محلی باشید.« یعنی اول خانه تان یعنی هامن وطن تان 
را بشناســید، بعد از این شــناخت درســت می توانید موفقیت را تجربه 

کنید. 
رفت که: موفقیت کیارســتمی در داشــنت  ــه گ ج ی ت نطور ن ــوان ای ی ت م
شــناخت کافی از هرن و فرهنگ ایران اســت، این شــناخت نگاهی را وارد 

آثارش می کند که او را به چهره ای بین املللی بدل می کند. 
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ی اس ک ن ع ی ا دورب و ب ک های
کیارســتمی چند منایشــگاه عکاســی برگزار کرد و هنوز هم عکس های او در رویدادهایی چون حراج تهران به 
فروش می رســند و خریدار دارنــد. او درباره فعالیتش در این عرصه می گوید: »هنگام ســاخت فیلم بعنوان 
کارگــردان به صندلی های ســینام تعهدی دارم و منی توانم فکر کنم که خودم تنها هســتم. اما در عکاســی 
تنها ســالیق شــخصی عکاس اعامل می شود، خودت هســتی و دوربین و هیچ آدمی کنارت نیست. به نظر من 
طبیعی اســت که در عکاســی آزادتر و راحت تر کار کنم. او گاهی برای ثبت یک لحظه توسط دوربین ساعت ها 
صرب کرده، چرا که معتقد بود نباید نور را برای عکس بیافریند، بلکه باید از آن پاســداری کرد. ســوژه اصلی او 
در عکاسی طبیعت است و او نور این عکس ها را هم طبیعی می خواسته. کار دشواری که البته نتیجه جالبی 

هم داشته است. 
ا نقاشــی آغاز و به عکاسی و سپس سینام رسیده اســت. نگاه تیزبین و حساسش نسبت به  کیارســتمی هرن را ب
ســاده تریــن جزئیات و تبدیل کــردن آن به امر زیبایی شناســانه، او را در هر حوزه ای که در آن کار کرده اســت 
برجسته می سازد. کیارستمی با همین نگاه عکس های خود را تولید می کند، او عکس هایش را با حس شاعرانه اش 
می آمیزد و در آنها گویی به رسایش منظره می پردازد. عکس های او هایکو هایی هســتند که برای مناظر بزرگ 

رسوده شده اند.
ت که: کیارستمی طبیعت را موجود اصیلی می داند، گویی توجه به طبیعت هم  رف ه گ ج ی ت نطور ن ی توان ای م
برایش یکی از هامن چیزهای مهمی است که به محلی بودن و سپس بین املللی شدن در ذهنش کمک می کند.  

عت ی ی از طب عرهای ش
کیارســتمی عالوه بر گزینش و انتخاب از میان شــعرهای سعدی و حافظ، خودش هم چند کتاب شعر دارد که 
ا اتفاقات عادی  ا نگاه به طبیعت و ی در خارج از ایران هم ترجمه و منترش شده اند. شعرهایی بسیار ساده که ب
و طبیعی زندگی انســان رسوده شــده اند و تالش می کنند زندگی را بی هیچ دخل و ترفی روایت کنند. به این 

چند منونه نگاه کنید:

روزم ام
از دست رفت
چون هر روز

ی در اندیشه دیروز م ی ن
ردا ی در اندیشه ف م ی ن

ا:  و ی
عکوس امرش م ش

ن رگ م روز م
د از ش آغ

دم حظه تول ت ل درس
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ار  رفت که: او کـ ه گ ج ی ت ور ن ـ ـ نط وان ای ـ ی ت م
سینامیی اش را با ساخن تیزرهای تبلیغاتی و پوسرت 
رشوع کرد، یعنی قالبی که موفقیتش کامالً مرشوط 

به انتقال پیامی به کوتاهی و به شیوه ای ابتکاری 
است. کاری که او با شعرهای حافظ و دیگر شاعران 
ــرانی کرده نیز بر این گواهی می دهند  ـ کالسیک ای
ـاز نهفته در بــرخی  که او به نکتــه سنجی و ایجـ

تک بیت ها یا حتی عبارت های این شاعران بیش از 
کلیت شعر آنها عالقه داشته و حقیقت این که در 

درازمدت همین ها هستند که به یاد می مانند.

ه ها: رب ر تج گ دی
»به همین سادگی« و »یه حبه قند« دو فیلم 

ساخته رضا میرکریمی بود که تیرتاژ آن به خط 
عباس کیارستمی نوشته و پوسرت آن را نیز او طراحی 

کرده بود. طراحی پوسرت و ساخت تیرتاژ دو فیلم 
ا نام قیر، رضا موتوری و  از مسعود کیمیایی ب

همچنین فیلم های پنجره، حکیم باشی و وسوسه 
شیطان هم از دیگر فعالیت های کیارستمی در 

زمینه طراحی تیرتاژ بود. کیارستمی رهربی دو گروه 
اپرا را نیز در شهرهای پاریس و لندن به عهده 

داشت. او سابقه اجرای موفقیت آمیز اپرای »همه 
زن ها اینگونه اند« در جشنواره هرنی فرانسه را در 

کارنامه خود دارد. همچنین عباس کیارستمی طراحی 
دکور صحنه، طراحی پوسرت، بروشور و بلیت های 
کنرست های پرویز مشکاتیان را انجام داده است. 

کیارستمی همچنین دو اپرای دیگر را در سالن اپرای 
ملی انگلیس در لندن در سال ۲۰۰۴ اجرا کرد. البته 

می توان به موارد دیگری هم اشاره کرد، اما آنچه در 
مسیر زندگی هرنی کیارستمی تاثیرگذارتر بود را بیان 

ا برویم رساغ اینکه چه چیزی او را در حوزه  کردیم ت
معامری هم به برندی بدل کرده که مورد توجه قرار دارد. 

ی م ت ارس ی عامری و ک م
بسیاری متفق اند او را باید سینامگری دانست که 

فیلم های فلسفی می سازد، در نقدهای جهانی 
هم او را به دیدگاه های غربی زیادی از جمله 

اگزیستانسیالیسم نسبت داده اند، اما بیش از هر 
چیز باید به این توجه داشت که مولفه های هرن 

پست مدرن در آثار کیارستمی پررنگ است. 
انه مشتـــرک  ـ ـاسـ ـ ویژگی هـای فرمی و زیباشنـ

فیلم های کیارستمی و هرن سنتی ایران به نوعی او را 
به پست مدرنیسم در هرن نزدیک می کند. هرنهای 

سنتی اعم از معامری، نگارگری، تذهیب، شعر و 
تعزیه به طور کلی نگریسته شده اند و قواعدی که 

تقریبا در همه آنها رعایت می شود به عنوان روح 
کلی زیباشناسی هرن سنتی شناخته شده اند. در بررسی 

سینامی کیارستمی تعدادی از قواعد از جمله 
روایت مارپیچی، نبودن پرسپکتیو، تکرار، تقارن، 

غیبت مولف، واقع گرایی، توجه به طبیعت، 
ــای خالی و  نزدیکی به شعــر، اهمیت فضاهـ

ــازی دیده می شود. بداهه سـ
ا بهره ای که از زندگی اطرافش و نیز  کیارستمی ب

از زیباشناسی هرن سنتی ایران گرفته، موفق شده 
ا پیش از  نوع جدیدی از سینام را خلق کند که ت

این در دنیا وجود نداشت. سینامیی که در تضادی 
بنیادین با اصول زیباشناسی سینامی متعارف که 

مبتنی بر بیان درونی احساسات مولف است، قرار 
دارد. این سینام عالوه بر این که خود تازه است، 

درک جدیدی از جهان را نیز به دست می دهد که 
دریچه ای تازه را برای انسان امروز می گشاید.

امروزه همه منتقدان معتقدند فضاهای معامری 
می توانند در تجلی معنا نقش اصلی را بازی کنند 
و از طرف دیگر ما در عر دانش های بینارشته ای 

زندگی می کنیم و افرادی که پی به این تخصص گرایی 
برده اند می توانند حرف تازه و نگاه تازهای داشته 

باشند که مورد توجه قرار می گیرد.  بنابراین 
طبیعی است که سینام و معامری هم مانند هر 

دانش و هرن دیگری نگاه متفاوتی به هم بیندازند 
و بخواهند درک بهرت و صمیمیت بیشرتی داشته 

باشند. 

ت ن ی، هرن و س م ت ارس ی ک
اساس و اصول چندالیه بودن و در هم تنیدگی 
و بده بستان در هرن و سنت روایت گری ایرانی 

ـازه ای را تجربه   ـ ـ به وسیله کیارستمی دگرگونی ت
کرده است. روایت گــران و قصه گویــان سنتی 
مرشق زمین از رسچشمه های الیه های روایتی 

بهره می گیرند تا قصه و داستانشان را مستند و 
موثق جلوه دهند و کیارستمی اصل چند الیگی 

را در جهت کشف حقیقت به کار می گیرد. در 
جوامع برشی رشقی حقیقت در زیر الیه ها و 

پوسته های بسیاری پوشیده و پنهان است. درست 
چون زندگی که زیر الیه های لباس یا معامری 

جریان دارد. این امر به مردم امکان می دهد که 
مکنونات درونی خود را در برابر تهاجم و یورش 
حفظ کنند. کیــارستمـی در ورای ایــن روایــت 

ا احتیاط و کورمال کورمال در دل  سه الیه اش ب
تاریکی به دنبال این پوسته ها و سطوح می رود. 



31نشریه اختصاصی ُهنر و فناوری دکوراسیون داخلی و ُمبلمـان/ شماره سی و ششم

رار: یکی از مشخصات  اول- تک
زیباشناسی هرن سنتی ایران 

تکــرار است. تکرار را در کاشی 
کاری ها، در نقوش، در اسلیمی ها 

و ختایی ها، در نقشه معامری، 
در طرح قالی ها و ... می بینیم. 
هرن سنتی نه تنها از طرح های 

تکــراری)معمــاری، قالی، 
کاشی کاری، مینیاتور( بهره 

می برد، بلکه در خود طرح نیز 
نفوذی مشابه را تکرار می کند. 

تکرار در سینامی کیارستمی 
نقش مهمی دارد. در »خانه 

دوست کجاست؟« کیارستمــی 
برای تبییــن جست وجوی 

ایان پذیر، از تکرار  مستمر و پ
صحنه ها مدد جسته است. 

احمد به دنبال دوستش از 
هامن راه بارها و بارها گذر می کند، 

در حالی که روستایش را در 
مسیری مارپیچ از روی تپه ای 
ترک می کند و در خط الراس 
آن می دود و به زیتون زاری 

می رسد و از آن جا به روستای 
بعدی راه می یابد. هنگامی 

که اولین سعی اش با شکست 
مواجه می شود مجددا راهی 

روستای خودش می شود. درست 
هامن راه رفته را باز می گردد. در 

طول دومین سفرش به پشته، 
با مردی سوار بر اسب، بار دیگر 

هامن راه را در پیش می گیرد 
و دوربین نیز درست از هامن 

زاویــه این صحه را ثبت 
ا کاربرد  می کند. کیارستمی ب

تکرار به نوعی سبک شخصی 
برای منایش یک جست و جو 

دست می یابد. این تکرارها که در 
دیگر فیلم های کیارستمی هم هست 

در عین منظور زیباشناسانه ای که 
پشتشان وجود دارد، باعث می شود 

که سینامی کیارستمی بطور موثری به 
زندگی واقعی نزدیک شود، و به هرن و 
معامری ایرانی که تکرارها و فضاها و 
ــا همه ما را به یک مسیـر  داالن هـ

می رسانند.
ارن: یکی دیگر از اصول  دوم- تق

زیباشناسی هرن اسالمی تقارن است 
ا،  ـالی هـ ـاز هم در نقــوش قـ ـ ـ که ب

کاشی کاری ها، معامری بناها و... 
تقارن را به عنوان اصلی ترین قانون 

می بینیم. تقارن در طبیعت نیز وجود 
دارد. انسان ها و گیاهان در ظاهر 

متفاوتند و عدم تقارن بخصوص برای 
انسان نوعی زشتی به همراه دارد. هرن 
سنتی ایران از آنجایی که قصد دارد به 
زیبایی آرمانی دست یابد، تقارن را به 

عنوان پالوده ترین اصل بری پذیرفته 
و آن را در همه اشکال خویش رعایت 
کرده است. این نکته هم مانند تکرار 

در معامری ایران رعایت می شده است.
بحث تقارن در سینامی کیارستمی 

کمی دشوار است. بیشرت به این دلیل 
که در سینام منی توان معادل دقیقی 
ا این حال می توان  برای تقارن یافت. ب
در فرم روایی فیلم به مفهوم تقارن 

در سینامی کیارستمی رسید. از بسیاری 
ا آغاز و  جهات فیلم های کیارستمی ب

ایانی مشابه روبه روست. طوری که در  پ
ایان فیلم به یاد اول آن می افتیم. پ

ازی: از ویژگی های  اس سوم- فض
زیباشناختی هرن سنتی ایران وجود 

فضاهای خالی) منفی ( در برابر 
فضاهای مثبت است. فضاهای خالی 
در میان فیگورهای گیاهی و حیوانی 

نقوش، در فواصل فضاهای معامری و 
در طرح بسیاری از گلیم ها، قالی ها و 

بخصوص گبه ها دیده می شود. 

فضاهای خالی در فیلم های کیارستمی به 
وفور دیده می شود. در این فیلم ها مناهایی 
وجود دارد که هیچ نقش دراماتیک و منطقی 

در فضای کلی فیلم ندارد اما مانند یک 
فضای خالی در میانه حوادث اصلی فیلم 

قرار گرفته اند. برای مثال می توان به منایی 
در فیلم »کلوزآپ، منای نزدیک« اشاره کرد که 
در آن مرد راننده قوطی خالی را دنبال می کند 

ا وقتی درون جوی آب  ـ ـ و سیر حرکت آن را ت
می افتد نشان می دهد.

وجود فضاهای خالی را در سینامی کیارستمی 
منی توان چنان که برخی چهره های بزرگ 

فلسفه اسالمی از جمله سید حسن نر به 
بحث توحید در باورهای ما بعدالطبیعه 

ای مرتبط می دانند، نسبت داد اما می توان 
آنها را نوعی پیروی از خود طبیعت دانست. 

گدار در جایی گفته است سینام بخشی از 
زندگی است که قسمت های کسل کننده آن 
حذف شده است اما کیارستمی خیلی به این 

حذف اعتقاد ندارد. کیارستمی برای رسوخ 
در درون زندگی و بیرون کشیدن معنای آن، 

ا به قول گــدار  ــای خالی آن، ی به فضاهـ
قسمت های کسل کننده نیز نیاز دارد.

ــر فرصت  ــواره به متاشاگـ کیارستمی همـ
ا به میل و  ن می دهد تا فضاهای خالی را ب

سلیقه خویش پر کند.
مولفه های زیبایی شناسانه هرن سنتی ایران و 
تشابه آنها با سینامی کیارستمی قطعا به طور 

ناخودآگاه ایجاد شده اند. اما علت به وجود 
آمدن آن ها خود، موضوعی جالب توجه است. 

کیارستمی در آثار خود تصویر رمانتیکی که 
از شهر و روستاهای ایران در سینامی معارص 

داده شده بود را شکسته و دوربین او بدون 
هیچ فیلرتی بر زندگی معارص ایرانی افکنده 

شده است. در زیر این نورافکن او نه دنبال 
قصه می گردد و نه چالش های دراماتیکی 

ـاد می کند. از تعلیق خربی  ـ برای بیننده ایجـ
نیست و حادثه مهمی هم رخ منی دهد. او در 

پس این ظاهر لخت و ساده، به دنبال حقیقتی 
ــره آدم ها  می گردد که در پس اعمــال روزمـ

پنهــان شده است. 
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ایامن مقصودی در طراحی صنعتی چهره شناخته شده ای است. شاید به واسطه زندگی و عمده 
فعالیت هایش خارج از کشور چندان مورد شناخت همه نباشد، اما حتی یک جست وجوی ساده 
ا انبوه موفقیت های این طراح ایرانی روبه رو می کند. او اولین  اینرتنتی به زبان فارسی هم ما را ب
ــوان  ـ ـ ـ ایرانی  ای اســت که توانســت در ســال 2006 در مسابقه بین املللی Interior Motives عن
ــا موفقیت هایی چون طراحی پــروژه پیتون و ...  Overall Winner را از آن خــود کنــد و بعدتر ب
جایگاه خود را در سطح جهانی تثبیت کرد. مقصودی حاال در استودیوی شخصی اش در زمینه 

طراحی صنعتی کاالهای مختلف فعالیت می کند.
 از این شــامره قرار اســت مقصودی تجربیاتش را هر بار درباره موضوع یا موضوعاتی مرتبط با 
ا با فعالیت حرفه ای جهان در حیطه  حیطه فعالیت مجله در اختیارمان قرار داده و کمک کند ت
طراحی صنعتی آشــنا شــویم و مقایسه ای داشته باشــیم بین آنچه امروزه در ایران می گذرد و 
رونــد جــاری در جهان. از دریچه همین مقایسه هاســت که می توان تالش کرد برای شــناخت و 
ــه بهرت محصول ایرانی در  تحلیــل بیشــرت و به تبع آن پیدا کــردن راه های تازه برای تولید و ارائ

جهان.
 آنچه در ادامه می خوانید روایتی است مختر و مفید که از دِل گفت وشنودهای ما با مقصودی 
ا برای آینده  بیرون آمده و هر کدام نکات و حرف هایی دارد که می تواند نگاه ما را تغییر دهد ت
طراحی صنعتی در ایران برنامه ریزی منطقی تری داشــته باشیم. او در این شامره به بیان کلیات 
مطرح درباره موضوع مهم جهانی شدن که در ایران هم همواره یک دغدغه مهم بوده پرداخته 
و در شــامره های بعد هــم رساغ موضوعات دیگری می رود. اما ببینیم جهانی شــدن، نیازها و 

موانع آن از دیدگاه او چیست و چه باید کرد. 

ی  عت ن ت یک طراح ص ادداش ه ی دفرتچ
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ریم؟ ی گ اد ب ا ی ج ک
دانش روز دنیا حاال در دســرتس همه هســت، کتاب هــا، مقاالت و منابع 
خوبی که می توان با یک جست وجوی ساده آنها را یافت و رفت رساغشان، 
ا این کفایت منی کند، چراکه جای خالی گروه های َمسرِت مایند و  اما طبیعت
حرفه ای در ایران خالی است، حضور افراد حرفه ای که فعالیت در سطوح 
بزرگ تری را تجربه کرده اند، می تواند به طراحان ایران برای داشــن نگاهی 
جهانــی کمک کند. آن هــم حاال که چنیــن رویدادهایی بصــورت آنالین 
اثیر خوبی هم بر روند کار در ایران  بسادگی قابل برگزاری اند و می توانند ت

داشته باشند.  

رای  ارها ب هوده ترین ک ی ــی از ب ک ــد رصیح بگویم، ی بگذاری
اه است.  ل در دانشــگ ی ی تحص ت ع ن ی ص پیرشفت در طراح
دارد...  ی هم ن رق چ ف ران، هی ارج از ای ران و چه خ چه داخل ای

اگر یــک نفر می خواهد عمرش را تلف کند، برود دانشــگاه. در دانشــگاه 
اغلب چیزهایی که در درباره طراحی صنعتی و اینرتدیزاین گفته می شود، 
غیرکاربردی و عقب افتاده اســت. خالصه همــه آنها که می خواهند بروند 
دانشگاه و تحصیل کنند، بدانند هر جای دنیا هم بروند الاقل 50 درصد 
ــاد می گیرند کامال بیهوده اســت، چون در حــوزه طراحی  چیزهایــی که ی
ا از بازار کار دورند  صنعتی اغلب افرادی مشــغول تدریس می شــوند که ی
ا دیگر آخر  و نتوانســته اند در این عرصه جایگاهی برای خود پیدا کنند و ی
عمرشان است و می خواهند روزگار را به تدریس بگذرانند، به همین دلیل 
هم بخشــی از اطالعاتشان به روز نیست. بنابراین از روی تجربه می گویم 
ا لیســانس  با گذراندن دوره های تخصصی خارج از دانشــگاه موافق ترم ت
و فوق لیســانس گرفن. چه بســیارند کســانی که کلی در دانشــگاه وقت 

گذاشتند و بعدش هم به جمع بیکارها پیوسته اند. 

ریم؟ ی گ اد ب ه ی چ
خب... پایه حرفــامن را می گذاریم بر اینکه مخاطبان این مطلب به دنبال 
داشــن نگاه جهانی و فعالیت بین املللی هســتند. کســی که می خواهد 
چنیــن رشایطی برای خــود فراهم کند، می تواند متــام کتاب هایی که در 

دانشــگاه تدریس می شــود را خودش بخوانــد و یاد بگیرد، امــا وقتش را 
ا آیلتس 7 داشــته باشــد. کسی که این مورد  بگذارد برای اینکه تافل 100 ی
را ندارد، منی تواند جهانی فکر کند و بهرت اســت به کشــورهای منطقه و 
ا آنها بیندیشــد. اگر ترکی اش خوب اســت برود رساغ کشــورهای  تجارت ب
ترک زبان، عربی اش خوب است برود رساغ کشورهای عرب زبان و ... . جهان 
به معنی واقعی یک زبان دارد و آن هم انگلیسی است.  در جایگاه بعدی 
می توان گفت زبان دوم جهان هم چینی اســت. اگر کســی این زبان ها را 
بلد اســت می تواند جهانی فکر کند و اگر نه هم که هیچ... تا یک شخص 
الفبــای انتقال دانش خود به جهان را یاد نگیــرد، آیا می تواند گفت وگو را 
آغاز کند؟ مســلام پاسخ منفی است دیگر... این موضوع مقوله ای اساسی و 

زیربنایی است که خیلی ها آن را پشت گوش می اندازند. 

ی چه؟ ردن یعن ر ک ک ی ف جهان
طراحــی جهانی در هر فیلدی با دیگری فرق مــی کند، جهانی فکر کردن 
یعنی شناخت درست از جهان و فهم اینکه منی توان برای همه جهان یک 
ا  نسخه مشرتک پیچید. مثال طراحی گلدان برای کشوری که آفتاب ندارد ت
طراحی برای یک کشــور استوایی با هوای رشجی زمین تا آسامن فرق دارد. 
این یعنی باید یادمان مباند در طراحی برخی محصوالت جهانی فکر کردن 

اشتباه است و چیزی با عنوان این تفکر نداریم. 

د و  ی ن ی ب ا را ب ی ی اســت که دن عن ه این م ردن ب ر ک ک ــی ف ان جه
زی  ی ا چه چ د هر ج ی ن ی درک ک ت ه درس د ب ی وان ت ا ب د ت ی فهم ب

الزم است... 

چرا یک چیزی در ایران به شــدت خــوب جواب می دهد اما هامن چیز در 
کشور بغل دستی بسیار چیز به درد نخوری است و از آن استقبال نخواهد 
شــد. مثال یک محصولــی مثل باتری هــای همراه در ســایزهای مختلفی 
ا بازارشان برای پاوردنگ های  درست می شوند و در جایی مثل آمریکا و اروپ
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خیلــی نازک اســت که در جیب و کیف خانم ها جا شــود و خیلی شــیک 
باشــد، در حدی که باشــد که اگر جایی نشــد موبایل را شــارژ کرد به کار 
یایــد، ولی مثال کشــور عراق که مــدام قطعی بــرق دارد و در این زمینه  ب
به ایران وابســته اســت پاورهای متداول در آمریکا به هیچ کاری منی آید و 
مردم چیزی می خواهند که در قطعی برق روزانه که گاه تا هشــت ساعت 

ادامه دارد، موبایل که هیچ لپ تاپشان را هم شارژ کند. 
پــس جهانی فکر کردن یعنی اینکه جهان را ببینی و تفاوت ها را بفهمی و 
عملیاتــی برنامه ریزی کنی. من جهانی شــدن را این طور می بینم، جوراب 
کشــی نیســت که به پای همه بخورد! در موبایل و تبلــت می توان چیزی 
طراحی کرد کــه به کار اغلب مردم جهان بیاید، اما این کار با طراحی یک 
یا اســتفاده  مبل فرق می کند و منی شــود چیزی طراحی کنیم که همه دن
کنند. پس صد در صد جهانی فکر کردن اشتباه است، باید جهان را دید و 

شناخت و برای بازارهای محلی دیزاین کرد.

است؟ ج ا ک ن ت زای وآوری در دی ره ن دای
نوآوری و داشن خالقیت همیشه خوب است و کسی منکر این نکته نیست 
اما باید حواسامن باشد در هر چیزی تعریف خاص خودش دارد، اگر از من 
بپرسید می گویم به نظر من بیش از حد به نوآوری بها داده شده. جاهایی 
نوآوری الزم است و در یک جای دیگر نه... وقتی یک آیفون می خرید باید 
ا انگیزه خرید آن در شام ایجاد شود  نســل بعدی آن نوآوری داشته باشد ت
اما در چلوکباب هامن طعم آشنای دوست داشتنی گذشته را می خواهید 
و اگــر کســی آن را تغییر بدهد محصولش فروش منی رود و با مشــکالت 

عدیده ای روبه رو می شود. 
بگذارید اینطور بگویم که بعضی محصوالت جذابیت خودشــان را دارند 
ــا موضوع نوآوری را  و نــوآوری در آنها خوب نیســت. کتاب های مربوط ب

ـــول  ـ بخوانیــد متوجه می شــوید نوآوری از یک حدی که بگذرد، محصـ
مورد نظر به طرز جالبی بازار را از دســت می دهد.  چون بخشی از اجتامع 
ــازه  ـ آشنا بودن و امنیت داشن برایشان اولویت است و چهار درصد چیز ت
ــاد اســت کــه هامن چیزی که  ـ ـ ـ می خواهد، بنابراین احتاملش خیلی زی

چهار درصد را جذب می کند در نگاه 96 درصد یک امتیاز منفی باشد....

ــد  اش ه ای ب ه گون د ب ای رزی دارد و ب د و م  پس نوآوری هم ح
ی قطع نشود.  ل ب حصول ق ا م اط ب ب که ارت

مقدار نوآوری هم البته در هر جامعه ای فرق دارد، مثال در ژاپن منی شود 
بیــش از حد محصولــی را تغییــر داد، مردم موبایلشــان را راحت عوض 
می کنند اما مبلشــان را نه. چون برایشان نشــانه سنت های گذشته بوده 
و احرتامــی خاص دارد، نوآوری برای هر محصــول و برند را باید جداگانه 
ــاعث موفقیت می شــود یک  ـ ـ ــور اینکه حتام ب ـ ـ ــی کــرد و تصـ ـ ـ بررسـ

ـاه بزرگ است.  اشتبـ

رند شدن راحت است؟  ب
معلوم است دیگر... هیچ کار بزرگی راحت نیست و نیاز به کلی پشتوانه، 
برنامه ریزی و گذر زمان دارد. هر کشــوری یک برندی دارد، به همین دلیل 
هم وقتی نام یک کشــور را می شــنویم، چند کلمه به ذهنامن می رســد 
که برند آن را نشــان می دهد. این موضوع خیلی مهم اســت و منی شود به 
راحتی تغییرش داد، چون خیلی طول می کشد تا یک کشور در مورد چیزی 

بتواند برندسازی خود را انجام دهد. 
در واقــع کشــورها پروژه های برندینــگ دارند و دقیــق روی این موضوع 
کار می کننــد. مثــال هر جــای دنیا که می پرســی از ایران چــه چیزهایی را 
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می شناســی، اول می گویند غنی ســازی و مبب اتم و بعد فرش و زعفران و 
کبــاب... اغلب هــم فکر می کنند ایرانی ها عربند و تفــاوت این دورا با هم 
منی دانند. هامنطور که ما همه چشــم بادامی ها از ژاپنی و ویتنامی گرفته 
ــا چینی، همه را چینی می دانیــم در ذهن خیلی ها در جهان ایرانی ها هم  ت

عرب هستند. 
همین نشان می دهد ما نتوانسته ایم خودمان را در جهان معرفی کنیم... ما 
که می گویم ماجرا دارد و به رشحش می رسیم. در واقع سیاست های کلی یک 
کشور برندش را تشکیل می دهد و در گام بعدی بودجه هایی را به پروموت 
کردن خودش اختصاص می دهد. مثال در ایونت های بزرگ ورزشــی، سیاسی 
و اقتصادی برای جذب تبلیغات و توریست حضور پیدا می کند و برند خود 
را می سازد، آنها اینطور عمل می کنند که در برندهای خود نقاط قوت را پیدا 

و بر آنها مترکز می کنند.

ی؟  ران ن ای زای ا دی دن ب ی ش جهان
ایــد بررســی کنیم و ببینیم در کدام کشــورها و در چــه بخش هایی این  ب
قابلیــت هســت که بتوانند ایــران را جز در چند موردی که نــام بردیم، در 
موارد دیگر هم بشناسند. اما این را صادقانه بگویم به نظرم جهانی شدن 
با مترکز بر دیزاینی که رگ و ریشــه ایرانی دارد تقریبا محال است. دیزایرن یا 
کامیونیتــی دیزاین هیچ حرفی در این زمینه ندارد اما به این معنی نیســت 
که منی شود هیچ کاری انجام داد، مثال برند نیامنی در فشن مترکزش کامال 
روی گرافیک و موتیف ایرانی است، ولی دقت کنیم می بینیم بازار هدفش 
ایرانی هــای خــارج از کشــورند. تصور نکنیــد 50 درصــد خارجی ها خرید 
می کنند و 50 درصد ایرانی ها. مثال اگر در فرانســه دیزاین ایرانی بفروشــید 
اصال کســی منی داند ایران چه هســت که بخواهد دیزاینی با فرم ایرانی را 
بخرد. خب هامنطور که گفتیم دولت باید در این زمینه کار کند که منی کند. 
بــه همین دلیل هم ایران منی تواند در هیچ زمینــه ای جز انرژی آن هم در 
کشورهایی محدود، جهانی عمل کند. بنابراین برای تجارت خارجی ایران باید 

کامال محلی نگاه کرد و رفت رساغ کشورهایی که ایران را می شناسند. 
نکته مهم این است؛ منادها و نشانه ها، گرافیک و فرم فرش ایرانی چطور 
ا  بازار جهانی دارد؟ یکرسی گرافیک خاص که برند شده و سال هاست حتی ب
اینکه کپی هم شده اند، بعنوان استایل فرش ایرانی شناخته می شوند. پس 
روی فرش ایرانی سال های سال کار شده و به برند بدل شده است. استایلش 
را هم می شناسند و دوست ندارند خیلی مدرن شود. اما نکته آزاردهنده این 
است که موتیف ایرانی را استایل عربی می دانند . شام بعنوان یک ایرانی اول 
ا استایل عربی چیست.  باید پاالیش کنی چه چیزی ایرانی اســت و تفاوتش ب
ا این حجم از  حاال هــم که می بینیم زورمان به دنیای عرب منی رســد که ب
پول و رسمایه دارد خودش را به دنیا می شناســاند. راســتش به نظرم خیلی 
زود است که بخواهیم به این چیزها فکر کنیم، وقتی آمادگی دوی صد مرت 

نداری منی توانی املپیک رشکت کنی.... 

د؟  ن ی ک اد م ازار ایج زی ب ی چه چ
خیلی ها می پرسند یعنی منادها و نشانه های ایرانی منی توانند بازار جهانی 
داشته باشند و من پاسخ می دهم منادها و نشانه ها کال بازار ندارند. این کاال 
و برند، و سهولت فروش است که بازار را ایجاد می کند نه منادها و نشانه ها 
و گرافیک و ... . وقتی می رویم رستوران و منو می گذارند جلویامن از غذای 
ــا گزینه های متفاوت دیگری همه کنار هم چیده شــده اند  ملل مختلف ت
و ما انتخــاب می کنیم. حق انتخاب داریم و جالب اســت که مثال در میان 
تالیایی پیتزا و پاســتا کلی طرفــدار دارد، چون روی برند خود کار  غذاهای ای
کرده، چیزی تولید کرده که به مذاق همه خوش بیاید و توانایی فروش رفن 
یا کلی  ال ت در مقیاس جهانی را دارد، تولیدش هم ارزان و ســودش باالست. ای
غذای دیگر هم دارد که کسی آنها را منی شناسد. این غذاها هم مثل تویوتا 

هستند تولید باال و سود باال که در نهایت برای تولیدکننده و مرف کننده 
خود سود و رضایت فراهم می کنند.  

ما هم می توانیم بعنوان یک طرح ایرانی روی منوی رســتوران باشیم، اما 
مخاطــب هم حق انتخاب دارد،  اول از همه باید دسرتســی به بازار جهانی 
یعنی قابلیت عرضه محصول خود را داشــته باشــیم و بتوانیم کاالیامن را 
بــرای فروش عرضه کنیم. اگــر در بازار جهانی آنالین هــم بتوانیم فروش 
عمده داشــته باشیم، موفق شــده ایم... فروش عمده با چند مورد به این و 
چنــد تای دیگــر به آن فروخن فرق دارد... برای جهانی شــدن باید بتوان در 

مقیاس جهانی کار کرد. 

است؟ ج ی ک ازار جهان ب
وقتی می گوییم دسرتســی به بازار جهانی از چه رشایطی حرف می زنیم؟ در 
این مورد حرف و نکته فراوان اســت. دسرتسی به بازار جهانی این نیست که 
برویــم کاالیامن را نشــان دهیم و برگردیم، مثال از جیــب خودمان ده هزار 
ا کارمان را وســط نیویورک نشــان دهیم و بعد هم آن  یورو هزینه کنیم ت
ا این فرصت اســت؟ آیا رفن  ــا خودمان به تهران بیاوریم... آی را برداریــم و ب
به بازار جهانی اســت؟ مســلام نه... نه می توان روی این کار حساب کرد و نه 

ا آن کسب درآمد کرد.  می توان ب
خیلــی از کمپانی های ایرانــی این روزها بــرای خارج از ایــران کار می کنند، 
امــا مثال رادیاتور می ســازند. نیروی کار ارزان و قیمــت پایین انرژی در ایران 
ا به ایران سفارش بدهند، اما این ماجرایی  ی باعث شــده برخی رشکت های دن
ا دیزاین دارد. رادیاتور دیزاین ایرانی نبوده و شــاخصه ایرانی بودن  متفاوت ب
ندارد، دیزاین دربردارنده ایده است، پس برای کسب درآمد از آن باید بتوانی 
ایده ات را بفروشــی و از این کار پول دریافــت کنی. اگر نتوانی پول دریافت 
کنی، بیزینســی هم در کار نیست. خب حاال به نظر شام در رشایط تحریم 
بیزینــس شــکل می گیرد؟ اگر تحریم باشــی می توانی بیزینــس کنی؟  اگر 
حســابی نداری که بشــود به آن یورو و دالر واریز کرد، آیا می توانی با جهان 
ا آن کار کنی... ایران  بیزینــس کنی؟ کدام بازار جهانی؟ چگونــه می خواهی ب
ا آن  اصال منی تواند به بازار جهانی راه داشــته باشد و رفت وآمدهای مرتبط ب

را انجام دهد. 
باز هم بازار جهانی برای ایران کلمه غلو شده ای است، مگر اینکه بخواهیم 
ا ترکمنستان و ترکیه و دوبی و ... بیزینس  برویم سمت چند کشور اطراف و ب
کنیــم و این بازار منطقــه ای را جهانی بدانیم... تلخ اســت اما واقعی و به 
نظرم بهرت است حرف های به قول معروف قلمبه و سلمبه نزنیم و منطقی 
نگاه کنیم.  ایران در حد جهان نیســت، منظورم فرصت های ایران اســت 
وگرنه که طراحان داخلی ایران به مراتب کارهایشــان در سطح آنقدر خوبی 
قرار دارد که بشــود گفت قوی تر از طراحــان آمریکایی اند اما وقتی ایران به 
بازار جهانی دسرتسی ندارد، این طراحان هم چندان فرصتی برای دیده شدن 

و نشان دادن کارهایشان پیدا منی کنند. 
اما دسرتســی داشــن یعنی چه؟ یعنی داشــن فرصت بهره برداری یکسان 
از فرصت ها و داشــن امکاناتی چون بدون ویزا ســفر کردن، داشــن وکیل 
آمریکایی، جابجایی پول از دیگر کشــورها به صــورت قانونی و ... وقتی این 
امکانــات را نداری و می خواهی جهانی شــوی مثل این اســت که لپ تاپت 
ویندوز نداشــته باشــد و بخواهی روی آن نرم افزارهای روز جهان را نصب 
کنی... بدون اینها جهانی شدن توهمی بیش نیست... قصدم این نیست که 
بگویم ناامید شویم، اما وقت آن رسیده که با واقع بینی بیشرت از کلمه های 
بزرگی که به زبان می آوریم اســتفاده کنیم و رویاها و برنامه هایامن را هم 
منطقــی و طبق آنچه کــه داریم تعریف کنیم. شــاید به نظــر بدبینانه 
بیاید اما باور کنید این حرف ها واقعی اســت و گاهی یک ناامیدی واقعی 
می تواند کمک کند داشته ها و نداشته هایامن  را تعریف کنیم و در مسیر 

بهرتی قدم برداریم...
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ی  ای ب ــا زی ون م رام ی ــی پ دگ ه زن د و ب ن ــت ا هس ــراه م یشــه هم اهــان هم ی گ
ی  زاین در زندگ ــی از دی هم وان بخش م ه عن ا ب ه ــرار دادن آن ا ق ــد، ام ی دهن م

ی دارد اص روزی رشایط خ ام

ــال قدیمی محبوب بود به نام خانه ســبز، همه مان آن را بــه خاطر داریم و به نوعــی در خاطرات ما و حتی  یــک رسی
ــا صدای خاص و  نســل های بعــد از ما حضــور پررنگی دارد، در تیــرتاژ ابتدایی این رسیال زنده یاد خرسو شــکیبایی ب
جذابش می گفت »خونه باید ســبز باشــه، سبز ســبز...« اما اگر دقت کنیم، می بینیم خواه ناخواه نه فقط خانه ما، که 
ا ما  همه زندگی مان ســبز اســت. هر جا هستیم زیر سایه گیاهانیم و این شاخه ها و ســاقه های سبِز بودن، همه جا ب
ا الیاف های لباســی که برتن داریم، زیبایی قــاب پنجره ها و رنگ و روی  هســتند. از محتویــات ظرف غذایامن گرفته ت
فصل های مختلف ســال، حضور گیاهان در صنایع دارویی و غذایی، ساخت وســاز خانه و وسایل آن و حتی هدیه دادن 
به عزیزامنان، دیزاین خانه ها و ده ها کار کوچک و بزرگ دیگر را گیاهان انجام می دهند، و عجیب اســت که عالوه بر 

انجام این همه کارهای دشوار ریه های کره زمین هم محسوب می شوند و همه جوره به ما زندگی می بخشند. 
گیاهان از دیرباز در کنار ما انســان ها حضور داشــتند و حقیقت این است که این عزیزان، ما انسان ها را یک جانشین و 
ا آن را  امروزی کرده اند؛ حال این همزیســتی قدیمی بین انســان و گیاه اتفاق ارزشــمندی بوده و سعی ما بر این است ت

اشاعه دهیم و به این موجودات که همیشه در فرهنگ و زندگی ما حارض بوده اند، نقشی پررنگ تر ببخشیم.
اگر به مفهوم چیدمان نگاهی عمیق تر داشته باشیم می بینیم در این هرن، چیدمان گیاه بعنوان یک کاالی فرهنگی، 
نشــانه ای اساســی برای تاثیرگذاری بر محیط اســت و به عنوان املانی فرهنگی در تاریخ ایران هم نقش مهمی داشته 
اســت. می دانیم در آثار نقاشــان و معامران و حتی راویان ادبی و بزرگان ما، گیاهان حضوری پررنگی داشته و عنری 
اثیرگــذار در رونــد آثار آنها بوده اند.  این امر بعنوان یک رویکرد فزاینــده در جامعه امروز ما حضور دارد که از آن به  ت

عنوان  »ُمد گیاهان« یاد می کنیم.
خانه های »ُمد گیاهان« امروز گلخانه ها یی هســتند که در شــاخه تخصصی زیبایی شناســی و رفتارشناســی گیاهان 
ــوید؛   ـ ــا می شنـ ـ ـ ــانه بیلوب ـ فعالیت و نیاز مخاطبان خود را پاسخ می دهند. اکنون شام عزیزان صدای ما را از گلخـ
با ســابقه ترین خانه مد گیاه ایران. من بنیانگذار و موســس این خانه هستم، از ســال 1388 آن را پایه گذاری کرده ام تا 
ا  هرکسی که به نگهداری گیاه عالقه مند باشد، بتواند این حرفه را بصورت کاربردی یاد بگیرد. این طور بگویم که بیلوب
ا این نگاه راه اندازی کردم تا هرکسی که عالقه به نگهداری گیاه دارد بتواند به راحتی از پس نگهداری  را از هامن ابتدا ب
ا در افراد فعال این صنعت نگاه و  آن  برآید. همچنین دیگر هدفم این بود که دوســت داشــتم فضایی ایجاد شــود ت

رویکردی متفاوت ایجاد کنم. 
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یم؟ ن ی ک ه م ا چ وب ل ی در ب
ا گیاهی داشته باشد، با چیدمانی آراسته از گیاهانی  هرکسی که از ابتدا به گلخانه بیلوبا رس می زد ت
ا کیفیت روبه رو می شــد و این زمینــه ای بود برای رشوع  متفــاوت و مجموعــه ای خاص از گیاهان ب
ا  صحبتــی دوطرفه میان گلخانه و دوســتانش برای روایتی تازه از ســبک زندگی و همزیســتی ما ب
گیاهان، گویی روحی تازه در گیاهان و دوســتدارانش دمیده می شد و در این بین ارتباط جدیدی -از 

لحاظ روانشناختی- برای همزیستی گیاهان و انسان امروزی شکل می گرفت.
ا   یکی از بزرگ ترین ارزش ها و دســتاوردهایی که در این میان بعد از دوســتی و هم مســیر شدن ب
ا به  وجود آمد حس نگهداری و پذیرش شیرین مسئولیت  یک موجود زنده به اسم گیاه بود.  بیلوب
ا در این فعالیت فرهنگی-  این روش موفق بود و خانه های مد بزرگ و کوچک گیاه شــکل گرفت ت
ا انسانی  تجاری قدم بگذارند و در آن ســهمی داشــته باشند و این زیباست. حاال با هم اینجاییم. ب

یا. ایان ناپذیر یادگیری و نگاهی  به مسائل روز دن امروزی، با دغدغه های پ

طراحــان، ضابطان همزیســتی بین انســان امروزی و گیاهان هســتند. امروز مشــاهده می کنیم 
کــه یکی از بزرگ ترین گروه دوســتان و همراهان گیاهان در زندگی شــهری عالوه بر عوام بعنوان 
مرف کننده خرد، معامران و طراحان هســتند که برای پایدار شــدن آرامــش و تعادل محیطی از 
ا اجرا راه بلندی است و در متامی  گیاهان بعنوان یک املان موثر و سازنده استفاده می کنند. از ایده ت

مراحل اینکه چگونه این طرح و نقشه عملی شود ، بزرگ ترین دغدغه و نگرانی هر طراحی است.
ا ایده ها هر چه نزدیک تر  عالوه بر طراحان، مجریان چالش های بیشــرتی را پشــت رس می گذارند ت

به واقعیت بپیوندند.

ی زنیم؟ رف م از چه ح
ا نگاهی عملیاتی  در فصل های مختلفی که کنار هم خواهیم بود، مواردی را بازگو خواهیم کرد ت
و کاربردی در بکارگیری پایدار گیاهان در محیط اطرافامن را داشته باشیم. برای اینکه بتوانیم نگاه 
به این موضوع داشــته باشــیم، فرض کنیم با هم پروژه ای مشــرتک  برای تجهیز سبز یک فضای 
ا اداری به مســاحت ۵۰۰ مرت مربع در طبقه اول واقع در یک ساختامن، در خیابانی ۱۶  فروشــگاهی ی
مرتی در یکی از محله های مرتاکم تهران مثل الهیه داریم. به چه چیز هایی باید برای ســبز کردن 

این شوروم  یا دفرت کار مجلل توجه کنیم.
ا با هم به جمع بندی برسیم.  من به عنوان مشاور اختصاصی شام در این شوروم حارض هستم ت
در ابتدا برای اینکه در هر محیطی گیاه بنشانیم باید به فلسفه وجودی گیاهان برگردیم و به این 
واقعیت بنگریم که گیاهان هر کدام از بوم و اقلیمی متفاوت آمده  و نیازهای متفاوت و مشرتکی 

دارند، پس برای پله اول نیاز به داشن بسته کوچکی از اطالعات هستیم.

ست؟ ی اهان چ ی ی گ ل از اص ی اول-  ن
اینکــه چــه اندازه نــور می خواهند و چه اندازه آب، بســته به نــوع گیاه متفاوت اســت و این امر 
باعث می شــود تا هر گیاهی در هر محیطی توانایی ادامه زندگی را نداشــته باشد. همه ما هم این 
رسخوردگــی را تجربه کرده ایم که گیاهی را ازبین برده ایــم. اصلی ترین فاکتور برای گیاهان میزان 
نور دریافتی آنهاست و بعد از آن ریتم مرف آب گیاه و بسرت رشد گیاه یا هامن خاک هم یکی از 
این ســه عنر اصلی برای ادامه حیاتش اســت. اما در کنار همه اینها شام باید مقداری از مقاومت 
و تــوان تحمل تنش های محیطی گیاهان هم بدانید کــه این کار جز از طریق مطالعه امکان پذیر 

نیست.
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یم ج ان را بسن یط خودم ح ات م ان ک دوم- ام
مهم تریــن فاکتور بــرای نگهــداری گیاهان در محیط نور اســت، چراکــه میزان نور 
تعیین کننده کیفیت متابول گیاهان و ســالمت در سوخت وســاز به معنای ســالمت 
کارکرد گیاهان و امکان ادامه زندگی آن گیاه اســت، پــس نقاطی که می خواهیم برای 
جاگذاری گیاهان در هر محیط در نظر بگیریم، بهرت است از این چند فیلرت رد شود:

* پنجره هایامن شاملی است یا جنوبی، و رشقی یا غربی.
* چقدر در مسیر رفت و آمد است

ا نه. * جای گیاه در آن نقطه راحت بوده و در مسیر تهویه قرار دارد  ی
ا نه.  ا این گیاه در جای خود نشسته است ی *و از منظر زیبایی شناسی آی

متامی این چهار مورد در تایید نقطه سبز استاندارد ما دارای  اهمیت هستند.
خــوب اســت بدانیم گیاهان بزرگ هم بهداشــت عمومی کمرتی نســبت به گیاهان 
کوچک تر دارند و از منظر زیبایی شناســی هم چشــم را بیشــرت پــر می کنند و منای 

بیشرت ی به فضا می دهند.
ا  حال می دانیم که از منظر زیبایی شناســی انتخاب گلدانی درســت که از یک طرف ب
محیط باشــد ) یعنی اینکه متامی اســتانداردهای زیبایی شناســی را رعایت کند و در 
حجم و رنگ و مرتیال با محیط هامهنگ باشــد( و از طرف دیگر از بُعد اســتاندارد 
فنی هم برای گیاه ما مناســب باشــد تا در یک بازه چند ســاله رشایطی مناسب برای 

رشد گیاهامن فراهم کند. 

ا اینجا اگر بخواهیم برای این فضای 500 مرتی گیاهانی زیبا داشته باشیم می دانیم  ت
کــه می توانیم کنار پنجــره گونه های پرنورتــر و در عمق گونه های کم نورتر داشــته 
باشــیم، همچنین حواســامن باشــد از فضاهای منفــی می توان بــرای انتخاب جایی 

مناسب برای گلدان استفاده کرد.

ی ت زیس ت هم ی اد ظرف سوم- ایج
در فضایــی که گیاهان حضور دارند جز من و شــام که درگیر ســبز کــردن این محیط 
شــدیم افراد دیگری هم در رفت و آمدند که باید نگاهشان نسبت به حضور گیاهان 
روشــن شود و بدانند که گیاه موجودی زنده است که خواست های محیطی مشخصی 

داشته و نیازمند توجه آنهاست. 
همــه می دانیم کــه مادربزرگ هایامن چه گیاهان خوبی داشــتند؛ رسحال و رسزنده و 
بســیار زیبا، چون زبان مشــرتک همدیگر را پیدا کرده، به هم عشــق می ورزیدند و 
حاصل این تعامل رسخوشــی هر دو  بود. حال ما باید برای داشــت گیاهان در محیط 
اطرافامن مسئولیت آنها را پذیرفته و برای نگهداری آنها تالش کنیم. یادمان باشد که 
ما قاب زنده و پویای گیاهان هســتیم و آنها قابی ایستا که برای پویایی به حضور ما 

نیاز دارند. 

بهرت اســت بدانیم برای نگهــداری گیاهان در محیط های بزرگ و کوچک، بیشــرت از 
هر چیزی نیازمند آموزش به همکاران و همراهان از رشایط این همزیســتی هســتیم، 
همچنین الزم است که این ظرفیت را در بقیه بوجود بیاوریم، چون قبول مسئولیت 

موجود زنده، بدون سپری کردن زمان اثراتی سوء در پی دارد.
 متــام مواردی که با هم درباره شــان صحبت کردیم من باب این اســت که چگونه به 
حضور گیاهان در اطرافامن به صورت حرفه ای نگاه کنیم و اگر برای داشــن گیاه در 
فضاهای مختلف نیازمند اطالعات هســتیم از چــه زاویه هایی باید محیط را دیده و 
بررسی کنیم.  همه می دانیم که حضور گیاهان در اطرافامن فرح بخش و روح افزاست، 
پــس با کمک هم این کار را درســت انجام داده و در مســیر پایداری محیط زیســت 

اطرافامن قدمی صحیح برداریم.
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حالش مكدر از وارونگى بود، روزى كه نام محرتمش يكشنبه بود و من  به وقت تاخوردگى او يعنى عر پا بريون گذاشتم! خورشيد 
ا راه رفن يادم نرود از بس كه به ميمنت حضور پر رمزوراز    گمشــده و من ترس خورده از كرونا رس و صورت پيچ ، پياده  مى رفتم ت

کوويد ١٩خانه نشني شده بودم.
اكنون درحال پشــت پازدن به خانه  نشــينى بودم كه خورشيد رس و صورتم را گرفت. گرمايى نرم و ملوس كه بيقرارم كرد، نشستم!   
چقدرمحتاج اين نشسن بودم . آفتاب دوباره تاخورد و تراشه اى از آن زانوى چپم را در آغوش گرفت، هامىن كه به توصيه دكرت بايد 

ا يادم بيايد خم شدن  بهرت از شكسن است.  راه مى رفتم تا شايد آسيب ديدگى اش ترميم شود! ت
اين جا پياده راهى در خياباىن در شهرك غرب است واين جا كه من يله شدم نيمكتى چوىب و غمگني از تنهايى است!  كمى آن سوتر 
ــارى هاى عامل غبطه مى  جواىن قوز كرده روى صفحه موبايل فرت و فرت هوا را سيگارى مى كند! اعرتاف مى كنم  به همــه سيگـ
خورم از وقتى كه قلبم ىب تحمل شــد و دو فرن رگ كوِب ســينه ام شــد اگر چه سال هاست هميشــه و همچنان هروقت بريون مى 
روم فندىك همراه من اســت  شــايد كه سيگاربازى، شعله گم كرده و بی قرار باشــد! مى دانم سيگار بىس مرض است اما تا سيگارى 
ا ليىل  نباشــيد منى توانيد درباره لذت هاى پُك زدن به وقت لذت  و شــعف و تســىل بخىش به گاِه اندوه پى بربيد هامن گونه كه ت

نباشد مجنوىن وجود ندارد!
راســت اينســت هر وقت مى بينم  حال كىس بهار و بنفشه اســت حال من هم خوب مى شود مثل دقيقه اكنون كه دارم رشح ديدن 
آن جوان  غريبه با حفظ فاصله اجتامعى را مى دهم آن هم در بزنگاه رهاشدگى در نيمكت چوىب كه نسبت فاميىل بادرخت دارد آن 

هم درختاىن كه يادگار قلب تريخورده فرهاد را به تن دارند!
ا بگويم تنها دليل نشسن از رِس ناتواىن در رفن نيست،  راست مى گويم يادآورى آن خاطرات شريين  حامل را چهار فصل مى كند ت
ا احوالتان هوايى بخورد مثال به  در رســيدن هم هســت در مكث و تامىل در خلوت حال براى پرسش از احوال و دستربد به خاطرات ت
وقت تعطيالت نوروزى در مه  و باران گردنه  هزارچم درجاده جالوس! يادت هســت من بودم و تو بودى و طنني صداى افســونگر 

شاعر و اديب پاينده احمدشاملو بود كه هميشه الف، بامدادان ماست؟

نشستـن بر
نيمكت عصـر
ه روایت  ب
ی دیق ریدون ص ف
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ا بازگردم و تا خانه را پرواز روايت رفن  بازگردم به رشح سايه اى از پياده روى در ضيافت كرونا، آفتاب سينه خيز رفت كه از خيال برآمدم و برخاستم ت
ا پاى چپم بيدار شــود و شــد باهم رفتيم. به گامنم پس از ايست و توقف هاى ششم و هفتم به  و ديدن و آمدن براى همراهم كنم كمى ايســتادم ت
انه رسيدم پندارى به سفرى دور و دراز براى كشف  ـ ـ ا نداشتند!  باالخره به در خـ ــاسك داشتنــد و ي قصد رفع خستگى و يا مراقبت از خود و عابراىن كه مـ
رس زمني هاى ناشناخته رفته بودم! اين رفن  واين ديدن ژرف و جزيى، ويژه مردمان سالخورده، خانه نشني و ترس خوره از ابتال به كروناست آنان قائل 
ا باتجارب سالخورده و  به متاس هاى ســطحى نيســتند چون اغلب  خود را خردمند مى دانند و نوجويى ها و تغيريات را برمنى تابند! چنان الفتى ديرپ
غريكاربردى خود دارند كه گاه  تا مرحله بركشــيدن شمشــري از نيام پيش مى روند! چنان من! ... شــب ىب ماه وستاره وهمراهم مكدر از دير بازآمدن من 
بود اما من متبســم و مليح بودم! اوگفت چرا دير كردى؟ من صاف رفتم رساغ - صندىل  متحرك و قدميِى گوشــه پذيرايى  و رس بخشــيدم به پشتى تا 
ديدىن هايم را براى همراهم شــنيدىن كنم! مثل  هميشــه او گفت راســت ميگى؟ عجب! اين هايى كه گفتى باچشــم خودت ديدى يامثل هميشه آب 

وتابش ميدى؟! 
مــن هــم مثل هميشــه رستكان مى دهــم ومى گويم واقعا كــه! و او جواب مى دهــد؛ آخر هروقت روى اين صندىل، مواج می شــينى بيشــرت از اين 
ا او باشــد آن هم در روزگارى كه هرچه هســت خربهاى  كه خربخالص بدى داســتان تعريف مى كنى، چيزى شــبيه خيالباىف! شــايد تاحدودى حق ب
رسدوخاكسرتى است! بهرحال انكار منى كنم درهمني يله شدن ها به حس غريبى مى رسم  كه نوعى چميدن و خميدن دربسرت آرامش است من نديدم 

كىس به وقت عصبيت روى راىك چري بشيند! اين گونه مواقع من روى مبل مى شنيم كه نرم و فراغ مرا در برمى گريد.
تا اضطرابم با دســته هاى مبل دســت به دست شود. بارى حال ترميم شده ام راهمراهم دست كارى كرد پس به ايوان  رفتم شب تاريك تر از هميشه 
همه جا پرســه مى زد عابرى نيســت، گربه اى دم علم كرده از الى نرده هاى حياط روبه رو بريون مى آيد و با صداى پاى پيك موتورى ناپديد مى شــود.
كوچه  تنهايى مرا باور مى كند در ســاعتى كه  تنها ماندن و نديدن و كم ديدن عادت ما شــده اســت و بغلبوســه غايب بزرگ يكســال اخري شده است 

وشنيدن هامن ديدن وديدن.
بافاصله، نامش يادش بخري است، سوزى نرم وسمج مرا مى پوشاند بازمى گردم ودوباره خوش نشني صندىل محبوبم مى شوم و كم كم اين )ننو( مرا 
ا بوده باشم كه به اين نتيجه رسيدم: براى اين كه ديگران من را بخاطر بياورند من ابتدا  بايد خودم را دوست  به خواب مى رساند بايد در خواب و روي
داشته باشم يعنى خودم را خاطره كنم تا خاطره ديگران شوم به عبارت ديگر وقتى ديگران در من جمع شوند  مى توانم در ديگران جمع شوم! شك 
نويم همچنان لرزان بود. همراهم كه مثل هميشه هواى، هواهاى مرا دارد مى گويد؛ فكر  ندارم ازخوش خياىل اين رويا، متبسم از ُچرت درآمدم و نَ
ــدا مى شوم وروى مبل به خودم تكيه  منى كنى ديگر ديرشده است؟ مى پرسم  براى چه چيزى ديرشده است؟ مى گويد براى هرچيزى! از صندىل جـ
ا او باشد در اين سن و سال وبا وجود كرونا، حضور در دل ديگران بسيار مشكل است يعنى  ا از خودم بپرسم چرا ديرشده است؟! شايد حق ب مى دهم ت
دير شــده اســت پس بهرت است به ترميم رابطه ام  با دوســتان ديرين بپردازم! پس درخودم بنشيم و به اين گفته عاليجناب دكارت بيشرت بيانديشم؛ 

متام فضيلت ما در فكر ماست، بكوشيم تاخوب فكر كنيم.
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ه  امن چ ل ب عت م ن ق در ص وف یک رشکت م
ه  ه چ رده و این روزها ب ی ک ری را ط ی س م
ی رود؟ ت وسویی م سم
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 Furnishing
 your
moment



سال ها را بشامریم و برگردیم عقب. نه یک سال و دو سال. نه یک دهه و 
دو دهه. چهار دهه برویم عقب تر. کم نیست... یک دهه کم دارد تا عنوان 
نیم قرن فعالیت مســتمر را کنار نام خود قرار دهد. این اتفاق برای یک 
برند ارزشمند است و نشان می دهد سال ها فکر و تدبیر در اداره اش دخیل 
ا  بوده است، سال ها تالش برای جا مناندن از تکنولوژی که در هر زمینه ای ب
شــتاب پیش می رود و زمان حال را در عرصه صنعت خیلی زود به گذشته 

و حتی گذشته دور بدل می کند.
 فکرش را بکنید در کشور ما که تعداد برندهایی با عمر طوالنی کم است، 
ــال چهل ساله شده است، هر چند این  ــانه سابق امسـ ـ ـ ــا یا هامن پ فامـ
چهل سالگی اتفاق غم انگیزی را هم تجربه کرد، بیستم فروردین امسال 
یک ســانحه مهندس مســلم رمضانی مدیر این رشکت را از ما گرفت، اما 
مگر نه اینکه رسنوشــت محتوم آدمی زاد مرگ اســت، دیر یا زود همه مان 
می رویم و این نتایج کارهایامن اســت که می ماند و نام ما را نگه می دارد. 
ــان گفته اید خدا  همین خود شــام به محض خواندن این ســطور با خودت
رحمت کند مهندس مســلم رمضانی را. مرد بزرگی بــود... و اگر هم او را 
نشناســید، به هر یک از فعاالن کهنه کار عرصه مبلامن که بگویید همین 

جمله و یا مشابه آن را بر زبان خواهند آورد. 
ــاد رمضانــی اگــر در قید حیــات بود، هفتم بهمن امســال شــمع  زنده ی
پنجاه وهفت ســالگی اش را فوت می کرد اما هــزار دریغ که بهار تصویر او 
را برای همیشــه قــاب گرفت و یا واقعی تر اینکه برای همیشــه او را از ما 
گرفت... رسی زدیم به میثم رمضانی فرزند زنده یاد رمضانی که این روزها 
در نبود پدر ســکاندار فاما شده و تالش می کند این رشکت همیشه موفق 
ا نگه دارد. او که خاطرات بســیاری دارد از  را مثل روزهای مدیریت پدر پوی
شــیوه مدیریتی خاص پدرش و لربیز است از خاطرات یکی از مردان بزرگ 

صنعت مبلامن در ایران. 
آقا میثم به رســم و خلق همیشــگی پدرش با روی باز پذیرایامن شد و به 
ســواالمتان با دقت و صرب پاسخ داد. راستش آنقدر طوالنی حرف زدیم که 
مدام نگران بودیم او را خسته کنیم، جایی بحثامن بریده شود و به آنجا 
ا آرامش و دقت  ا پایان سوال هایامن ب که باید نرسد. اما برخالف تصورمان ت
رشوع مصاحبه پاســخ داد و اجازه داد تالش کنیم از شــیوه های مدیریتی 
ــاد رمضانــی هم رسدربیاوریم! یک ســخاوت رفتاری ارزشــمند که  زنده ی

فراموشش نخواهیم کرد. 

ل ب ال ق چهل س

ــرف زدیم از  ش و ح ــال پی ه چهل س ــم ب ی ت ــه رف اول از هم
رده  از ک ش را آغ ت ی عال ی پدر ف ان ض ه رم ن روزهایی ک ی ــت نخس
ذاری و  گ ام ه رشکت، ن اریخچ ــاره ت ی درب ان ض ثم رم ی ود. م ب
د  ی ی توان ه م ــرد ک ه ک ل ارائ فص ی م ات ح ی ــرات آن توض ی تغی

د:  ی ه بخوان ان او در ادام ه اش را از زب الص خ

مجموعه آقای رمضانی از حدود ســال 59 رشوع فعالیت در صنعت چوب 
را زد. مثــل همه دوســتانی که در این صنعت هســتند، ابتــدا این فرآیند 
ــاد. در اول کار هم متــام مصنوعاتی که در  بــه شــکل کارگاهی اتفاق افت
ــاختند و عرضــه می کردند. از  ـ این صنعت امکان تولید داشــت را می سـ
ا 15ســال  ب رسویس خواب گرفته تا مبلامن، بوفه، میز و صندلی و... . تقری
پیــش تیم آقای رمضانی به این جمع بندی رســیدند که برای آنکه بتوانند 
در ایــن صنعت و فضــای بازاری که در ایران وجــود دارد، رقابت و جایگاه 
بهرتی داشــته باشند، الزم است تا یک شــاخه تخصصی را بعنوان حرفه 

اصلی خودشان انتخاب کنند. در آن مقطع برای رشوع رساغ میز و صندلی 
چوبی به نام پانه رفتند. در هامن زمان حتی انتخاب و نامگذاری اسمشان 
برعکــس خیلی از تولیدکننده های این فضــا، فراتر از فردیت خودش بود 
و نگاه شــان هامن توســعه ای بود کــه از ابتدا در ذهن داشــتند به همین 
دلیــل عنــوان پانه را انتخاب کرد که اســم اصلی در این صنعت اســت و 
از قطع قدیمی گرفته شــده که در درها اســتفاده می شــد. زمانی که او به 
جمع بنــدی برای انتخاب برند و تخصصی کارکردن رســید، این کارخانه و 
ماشین آالت خریداری و خط تولید ما برای تولید تخصصی میز و صندلی 
چوبی تجهیز شد. عمده تکنولوژی که در آن مقطع وارد شد هم به آملان 
تالیا اختصاص داشــتند. ما جزو اولین مجموعه هایی بودیم که بطور  و ای
تخصصــی به بحث اتصــاالت کام و زبانه و فیکســچر پرداختیم. در این 
صنعت آن زمان متام مترکز دوســتان دیگر روی مبلامن راحتی و کالسیک 
بــود و به ایــن تفکر که در بخــش میز و صندلی بخواهــد تخصصی کار 
شــود، کم تر توجه می شد چون مزیت هایش هم به نسبت بخش مبلامن 

پایین تر بود.

ران ه ای رای هم ی ب ول حص م

ــخت  ه س ت ب ی خواهد، و ال ی م ص اه تخص گ ــی ن ص ار تخص ک
د  ی توان ه م زهایی ک ی ه چ اهت را از هم ی نگ وان ت د ب ای است. ب
اص.  االی خ ت یک ک رداری و بربی سم د ب اش رایت سودآور ب ب
د  ی ورد نظر را تول ی تواند رشکت م ریت درست م دی ه م ه ک ت ب ال
ــاده ای هم  ار س ا ک د، ام ن د بدل ک رن ه ب اص ب حصول خ یک م
طرحش  ی م ان ض ا رم ه ب وضوع بعد ی ای بود ک ســت. این م ی ن

ان او:  ر از زب ات زی ک ه ن دیم ب ی ردیم و رس ک

اینکه همیشــه کنار مبلامن، میــز و صندلی ناهارخوری هم هســت اما 
کســی بصورت تخصصی روی آن کار نکرده بود و به همین دلیل استقبال 
خوبی از آن شد. در مقطعی که رشوع کار در این فضا زده شد، در کل ایران 
4-3 منایندگی فروش بیشــرت وجود نداشــت اما یادم است که در سال 94 
ا و اکنون حدود 70 مناینده فروش در کل  رســیده به 20 تا سال 96 پنجاه ت
ایران داریم. از زمانی که ما این مســیر را به شکل تخصصی دنبال کردیم، 
تنوع خوبی هم در محصوالت ایجاد کردیم و در حال حارض تقریبا حدود 
پنجاه مدل صندلی در کالس کاری که انجام می دهیم داریم که هر کدام 
ا این حال سبک  به لحاظ ســبک هایی که وجود دارند، متفاوت هســتند. ب
با نزدیک  عمده ما مدرن اســت و در گذشته کالسیک هم بودیم اما تقری

به6 سال است که بیشرت در فضای مدرن پیش رفته ایم. 
در این مســیر متناســب این موضوع توانســتیم تکنولوژی هایی که در 
مقایســه با مثال ترکیــه ضعف هایی در آن داشــتیم را برطرف کنیم و 
ــا حــدی ارتقا دهیم. همیشــه گفتیم کــه ایرانی ها در حــوزه نجاری  ت
ایان بندی مثل پارچــه و رنگ ایرانی ها معموال  جلوتر هســتند اما در پ
ضعیف هســتند. حدود ســه سال پیش هم ما خط رنگ مان را با کمک 
تالیایی و رشکت هایی که رنگ وارد می کردند، تکمیل  دوســتان ترک و ای
کردیم و برآورد نهایی که به آن رســیدیم به شــکلی شــد که متناســب 
ــا نوع تولیــد ما به حالتی رســید که پاســخگوی اقتضائات ما اســت  ب
و فینیشــینگ بســیار خوبــی را برایامن ایجــاد کرده اســت. همچنین 
تکنولــوژی کــه ورودی این اتفاق بود را هم ســعی کردیم تکمیل و به 

کنیم.  روز 
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ا ام از ف ه و آغ ان ا پ ی ب افظ داح خ

 
ه یک  د ک ب ی طل ادی م ورش هم دشوار است و جسارت زی تص
رد.  ی گ ش ب ام ــر ن ی ه تغی یم ب م اص تص ی خ ــد در رشایط رن ب
ا را  ام ــام داده و ف ی انج ان ض اد رم ده ی ه زن اری اســت ک ن ک ای
اق  را اتف ام چ ر ن ی ه این تغی ک ن رده اســت. ای ه ک ان ن پ زی گ ای ج
وضوع بعدی  ــد، م ن ی ک اد م ــی را ایج ه رشایط ــد و چ ت ی اف م

رف زدیم:  اره اش ح است که درب

 قبــل ازایــن تغییر نام هم به فکــرش بودیم، ما بــرای محصوالمتان در 
گریدهــای مختلف نام هایی داشــتیم اما به این جمع بندی رســیدیم که 
اســم های متفــاوت چــه داخلی و چــه خارجــی و صادراتــی، هزینه های 
مارکتینــگ ما را خیلی افزایش خواهند داد. پــدر برند پانه را ثبت کرد اما 
ــه دلیل ســاختارهای ثبتی و تفــاوت نوع نگاه در قضاوت ها به واســطه  ب
سیستم فشــلی که وجود دارد، اعرتاض باال گرفت و هیچ کدام از طرفین 
ـــدر در نقطه ای به این  ـ ــابراین پ ـ ـ ن ــد دیگری را مجاب کند. ب ـ نتوانستنـ
جمع بندی رســید که بهرت اســت از این نام جدا شــوند و حتی زمانی که 
اولیــن کاتالوگامن را در آن مقطع منترش کردیم، به این تغییر هم اشــاره 
کردیم. زمانی که می خواســتیم نــام تجاری فاما بــرای مجموعه انتخاب 
کنیم، تقریبا یک تیم چند تخصصی دور هم جمع شــدند و شاید هزار 
اســم با حضور افــراد مختلفی که در حوزه زبان، زبان شناســی، گرافیک، 
مارکتینــگ، فضای حقوقی و ثبتی و... بودند، مطرح و بررســی شــد تا در 

نهایت به 5 اسم رسیدیم و فاما سال 97 متولد شد.
»فاما« یک کلمه اصالتا کردی به معنای شــناخته و فهمیده شــده است. 
نکته جالب هم این اســت که فاما در زبان اســپانیایی پایه التین هم دارد 
و ریشــه هامن مشهور است. در نتیجه ما توانستیم دو منظوری که برای 
نامگذاری داشــتیم را در این انتخاب لحاظ متناســب با شــعارمان یعنی 
ــا این تفکر که ما ناهاخوری  )furnishing your moments( پیــش برویم. ب
فروش نیســتیم و قرار نیســت تنها میز و صندلی رصف بفروشیم، بلکه 
می خواهیم در فضایی که اعضای یک خانواده با دغدغه های متفاوتشان 
ا آرامش دور هم جمع شــوند. ســال 97 آغاز فعالیــت اولین کمپین این  ب
اســم جدید را زدیم و تیــزر تلویزیونی، تبلیغات و... را بر همین اســاس 
شکل دادیم. در مرداد هامن سال موضوع را به شبکه فروش اعالم کردیم. 
در جلســاتی که داشتیم ابتدا مخالفت هایی وجود داشت که طبیعی هم 
بود چرا که ما مناینده ای داشــتیم که 20 سال به این عنوان کار کرده بود و 
این تغییر برایشــان سخت بود. درنهایت به این رسیدیم که آنها گفتند ما 

ا کنارش بگذاریم.  پانه را نگه می داریم و شام هم تابلوی فاما را بدهید ت
زمانــی که ما کمپیــن اول را رقم زدیم مخالفت هایی وجود داشــت اما در 
کمپین دوم که مرداد هامن سال برای تغییر نام تجاری به شکل گسرتده تری 
اتفاق افتاد، بعد از آن و در شــهریور همه تابلوهای پانه برداشته شد. در 
این مدت آنقدری که فاما بیرون از طیف صنعت ما شــناخته شد، عنوان 
قبلی موفق نبود. از تولد فاما 20 محصول ما به حدود 40 محصول رسید 
و 20 مــدل صندلی جدیــد را النچ کردیم. همچنین بعــد از این جابجایی 
ســبک طراحی مان هم متفاوت شــد، چون آقای رمضانی معتقد بود که 
این تغییر باید در متام الیه های سازوکار رشکت به چشم بخورد، از حوزه 

طراحی گرفته تا شبکه داری و... .

ه روز بودن رای ب تالش ب

ــان آن.  ب اح ه روزبودن ص ــی ب عن ــد ی رن ــی یک ب ر طوالن عم
د پدرش در  ــا بگوی ردیم ت طرح ک ی م ان ض ــا رم ــوع را ب وض م
وضوع  ه این م ــدازه ب ه ان ا چ ه اش ت ــال ریت حدودا 40 س دی م

د بوده است:  ن ب ای پ

 زنده یاد رمضانی همیشــه ذهنشان در این زمینه باز و برای ورود تفکرات 
جدید آماده بود و هر جا بحثی مطرح می شــد، رشوع به نوشــن می کرد، 
ا آن سن وسال و جایگاه، همیشه  این خیلی نکته مهمی اســت که ایشــان ب
ا نو و تازه بودن فکرش را حفظ کند. به همین دلیل به بحث  تالش می کرد ت
مشــاوره در ســازمان به شــدت اهمیت می داد. در حوزه طراحی خود آقای 
رمضانی صاحب فکر بود اما همیشــه می گفت » به نگاه بیرون از خودم 
نیاز دارم«. از حدود ســال 95 بود او مشــاور خوبی را انتخاب کردند تا در 
زمان طراحــی نظراتش را بگوید و نگاه بیرونی در بخش های مختلف کار، 
لحاظ شــود. این اتفاقات در حالی افتاد که او هم می توانست مثل خیلی 

از دوستان بگوید که من مشکلی ندارم و بهرتین هستم.
آقای رمضانی همیشــه نارضایتی خالق نســبت به این موضوعات داشت 
و هیــچ وقت راضــی به یک اتفاق نبود. او همیشــه ذهنی داشــت که در 
فضاهای مختلف حرکت می کرد و اعتقاد داشــت که همه خانواده اش باید 
در رشکت باشند. در حال حارض دخرت و پرس او سال هاست که در این فضا 
هســتند و مراحل مختلف را کنار پدرشــان طی کردنــد. زمانی که ما آقای 
رمضانی را از دســت دادیم، به واسطه ساختار خوبی که ایشان شکل داده 
بود کم تر از یک ماه بعد رشوع به کار کردیم. در واقع او اقداماتی را شکل 
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داده بــود که ما نتیجه اش را تازه بعد از مدت ها متوجه شــدیم و دیدیم. 
پدر حتی به بنده که پرسش هستم هم مانند همه کارمندان نگاه می کرد 

و با هامن شیوه توبیخ یا تشویقم می کرد. 

ادرات  رای ص اج م

ادرات  ر ص ک ه ف دازه ب ه ان ا چ رد؟ ت ه خواهد ک ده چ ن ا در آی ام ف
ه  ــاق را در چ ف ن ات ع ای وان ــت خــود اســت و م ی ف ی اک االی ب ک
طرح  ه م ــری بود ک گ د؟ این ها ســواالت دی ن ی ی ب زهایی م ی چ

یم:  ت رف اف جواب گ ف ردیم و رصیح و ش ک

ما باید فرآیند رتبه بندی، ارزیابی و پایشــی را در صنعت مبلامن راه اندازی 
کنیــم. این ماجــرا قطعا در ابتــدا ناراحتی و قهر دارد امــا باالخره معیاری 
می شــود که عیار هر صنعت گری را مشخص کند. در این زمان گاهی بحث 
صادرات هم مطرح می شود، موضوعی که به واسطه آن خیلی ها بازار عراق 
را خراب کردند... تولیدکننده ای را از اربیل و بغداد مالقات کردم که بعد از 
دیدن کارهای ما می گفــت اینها خیلی خوبند، اما در عراق کارهایی از ایران 
می آید که قیمت مناســب تری دارد و کیفیت پایین تر. در همین رشایط است 
کــه کم کــم از ترکیه، مالزی وارد می شــوند و در نهایت آخریــن درجه را به 
کارهای ایرانی اختصاص می دهند تا جایی که رشکتی مثل ما که در ســطح 
ــازار ندارد، چون نگاه به  خاصــی کار می کند، دیگر راهی برای ورود به این ب
کاالی ایرانی در هامن ســطحی است که گفتم. این اتفاق در گذشته هم رخ 
داده است، زمانی کشورهای سی آی اس در ایران و یافت آباد رفت و آمد و خرید 
بســیاری می کردند، اما آنقدر کار بد به آنها دادند که از کار ایرانی زده شدند 
و سمت ترکیه رفتند، کشوری که سازماندهی بسیار قوی در این زمینه ایجاد 
کرده اســت. آنها ادعای تولید ندارند و می گویند به ما تولیدکننده نگویید 
و خودشــان را نوعــی رشکت طراح و صاحــب فکر می داننــد. بحثی که در 
رشکت های رشدیافته دنیا در این زمینه مطرح است و ما از آن جامانده ایم... 
اما ما پیگیر این هســتیم کــه فعالیت خود را در صادرات بیشــرت کنیم. 
ما قراردادی را در حوزه صادرات منعقد کردیم که بر اســاس آن قرار شــد 
ا آزمون و  در بحــث مطالعات و تنظیم بازار سیســتامتیک جلــو برویم ت
خطایامن کم تر شود. اکنون هم کارهای ما در شوروم هایی در ارمنستان، 
روسیه، کنیا و... در حال ارسال است و به بعضی از این کشورها هم رسیده 
اســت. عامن را هم از طریق واســطه ای پیگیری کردیم و در دو فروشگاه 
بزرگ لوازم خانگی آنجا توانســتیم کارهایامن را ارسال کنیم. حاال منتظر 
تالیایی  دریافت بازخوردها هســتیم و البته به اذعان دوســتان تــرک و ای
کــه برای خط رنگ می آمدند، محصول ما ایــن قابلیت برای صادرات را در 
صورت مترکز بهرت روی فینیشــینگ داشت. امســال هم بحث های ارزی 
مطرح شــده ظرفیتــی را در تولید داخلی ایجاد کــرد و برای ما مزیت های 

قیمتی هم اتفاق افتاد. 

اه  گ ی در یک ن ان ض اد رم ده ی زن

رایامن  اطرات پدر هم ب الیق و خ ه، ع ی ی از روح ان ض ثم رم ی م
ه بودیم  واج ا او م رت ب ا کم ه م ی ای ک ان ض سلم رم فت، از م گ
د از  ن ی توان هــرت م دانش ب رزن ــواده و ف ان ای خ عــا اعض و طب
ه  ز ک ب ادش س د. ی ن ی اش بگوی ی های شخص ژگ ق وخو و وی خل
ه در جهان  ک ی آن ــت ب ور داش فت وگو حض ــارس این گ در رست

اشد...:  ا ب م

ا 5 ســالگی اش در روســتایی اطراف اراک زندگی کرد و بعد به تهران  پدر ت
آمد. خیلی آدم صبوری بود و روحیات هرنی را از بچگی اش با خود داشت، 
ا او بود و  همه کاست های  به خصوص عالقه به موسیقی سنتی همیشه ب
محمدرضا شجریان، شــهرام ناظری و... را دارم که پدرم طی سالیان آنها 
را دنبــال و تهیه می کرد.  پدر وقتی او از شهرســتان به تهران می آید، پیش 
ا  یکی از عموهایش مشــغول آهنگری می شــود. آن موقع او مجبور بود ت
بخشــی از زمانش را در این شــغل و بنایی بگذراند اما حسش می گفت که 
این نوع کار اصال با روحیاتش ســازگار نیســت. در هامن سال ها در محله 
حســن آباد نزد اســتادی در یک کارگاه کوچک و نزدیک 40 مرتی رشوع به 
کار می کند و احساس می کند که این هامن کاری است که همیشه دنبالش 
بــوده. در ادامه در هامن کوچه ها کارگاهی می گیرد و دوره های کارگاه داری 
را می گذرانــد. در هــامن نوجوانــی هم این کار را با ســاخت سیســمونی 
ا  کودک، نوزاد و نوجــوان رشوع می کند. در مقطعی هم رشاکتی با چند ت
از دوستامنان داشــتند. از جایی به بعد که ام دی اف وارد بازار ما شد چون 
آنها با جنس چوب عجین شــده بودند و به آن عرق داشــتند، حوزه کاری 
خود را تغییر دادند و وارد حوزه بزرگسال شدند، از رسویس خواب گرفته 

ا ناهارخوری و.. .  ت
حدود 6-5 ســال این رونــد را ادامــه می دهند و بعد برای خودشــان هم 
دغدغه می شــود که چطور بیشــرت شناخته شــوند. آن موقع تیمی بودند 
ا آنها آشــنا شــدند و مشاوره هایی را در  که پدر از طریق یکی از دوســتان ب
راستای تفکر اسرتاتژیکی که داشتند، گرفتند. در ادامه برای هامن دغدغه 
رساغ ســخت ترین بخش یعنــی میز و صندلی و غذاخــوری مدرن رفتند. 
چــرا می گویم ســخت ترین؟ چــون در حــوزه مبلامن منبت و کالســیک، 
دســتگاه های سی ان ســی آمده و عمده کار را ماشین انجام می دهد. اما در 
میز، صندلی و غذاخوری مدرن، چوب کامل عیان اســت، ســاختار زنده و 
پیچیده ای که دردرسها و رفتار خاص خودش را دارد و بعد که رنگ هم به 

آن اضافه می شود، با چالش های دیگری همراه می شود. 
در ایــن بین یکی از عالیق اصلی پدر، بحث طراحی بود و من یادم اســت 
کــه وقتی بچه بودم او دفرتهایی داشــت که در آن بــدون دوره آکادمیک 
طرح هایــی را می کشــید و به این فضا عالقه داشــت. او بســیار ریزبین و 
عالقه مند به ظرافت بود همیشه می گفت هرن این است که حتی اگر آدم 
منی توانــد خلق کند اما ایده بگیرد. شــفاف بگویم کــه ایده نیمکت کنار 
میز و صندلی غذاخوری را پانه سابق به این فضا آورد، یعنی ما از کارهای 
تالیایی ایده گرفتیم و اینجا با یک مدل صندلی آن را رشوع  اسپانیایی و ای
کردیم. االن هم به نســبت چند سال گذشته سلیقه ها در حال برگشت به 
ا پدرم دســت می داد  اصل خودش و قدیم ترهاســت. آن موقع هر کس ب
از دســت های کارگری و کارکرده اش می گفت و هامن زمان همیشــه برایم 
دغدغه بود و می گفتم زحمتی که او کشیده و از صفر این مجموعه را به 
اینجا رســانده، بعد چه می شود و اگر بتوانم حتی نصف پدرم شوم، باز 

هم خیلی است. 
ا ادبیات خاص و دلنشــینی  در آن روزها که با هم صحبت می کردیم، او ب
که داشت می گفت »شام در این صنعت کنار من بودی و تحصیل کرده و به 
روز هستی، به همین دلیل همیشه سعی کن، چند پله از من باالتر باشی« 
در ادامــه بعد از ایجاد کارگاه جدید من به ســن نوجوانی رســیده بودم و 
ا پدر می آمدیم و پای دســتگاه ها می رفتیم و یکرسی  روزهای تعطیــل ب
کار برای روز بعدی که بچه ها می خواهند بیایند، آماده می کردیم. البته او 
گاهی من را همراه خودش می برد و هیچ وقت اجباری در کار نبود. کم کم 
که درســم متام شد و از خدمت برگشــتم، به صورت پاره وقت به کارگاه 
می آمدم و رفته رفته حس عالقه بیشــرتی برای من ایجاد شد اما همیشه 
برایــم دغدغه بود که چطور باید ایــن پیچیدگی ها را یاد بگیرم. در وهله 
اول زمانی که درســم متام شــد، پدر گفت شــام در بخش تولید مشغول 
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ا مدیریت و بقیه مراحل را پشت سـر گذاشتم. ـ ـ شوید و بعد هم از رسپرستی تولید گرفته ت
ــا هامن فضا به کارگاه   آن موقــع هم تولید ما بیشــرت ســنتی بود چون از یک کارگاه قدیمی ب
تازه ای رفتیم. در این میان به هم ریختگی خاصی هم وجود داشــت که برای مرتب کردن آن به 
چیدمان تازه ای نیاز بود. رشــته دانشــگاهی من مهندســی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل 
ا استفاده  سیســتمها اســت و یکی از دوستان همکالســی ام را هم به جمع خودمان آوردم و ب
از تجربه پدرم رشوع به تجهیز ماشــین آالت کردیم. در بحث برنامه ریزی تولید هم به صورت 

تخصصی تر وارد شدیم و سعی کردیم تا کم کم ساختاری که باید را ایجاد کنیم. 
در ادامه نرم افزار یکپارچه را هم اجرا کردیم، جریانی که کمک زیادی به زمانبندی و پیشــربد 
کار ما کرد. بعد هم پله پله در بحث رنگ کاری، انبارداری و... هم ورود پیدا کردم و پس از سه 
یایید. این که چه شد این تصمیم  سال پدر گفتند که کافی است و باید از فاز تولید به طراحی ب
را گرفت هم به ســفرهایی که به منایشــگاه هایی در ترکیه داشــتیم برمی گشت. او با سیاست 

خاص خودش نظرسنجی می کرد و از هامن زمان به این تغییر رسیدیم. 
ــار اینهــا یک پرانتز باز کنم که من خواهر و برادر دیگری هــم دارم و پدر آنها را هم با  در کن
هامن سیاست و روشی که اجباری در آن نبود، وارد این فضا کرد تا کسب و کار شکل خانوادگی 
داشته باشد. خواهرم در بخش فروش است و برادرم رشوع کارش از بحث دیجیتال مارکتینگ 
ا ما به فضایی که امروز می بینید، رســیدیم. من همیشــه حس  بود و این روند ادامه داشــت ت
می کردم که پدر خیلی آهســته و پیوســته ما را در این مسیر همراهی می کنند و پیش می برند 
ا اینکه اول امســال رفن تلخ ایشــان اتفاق افتاد و هیچ کس باور منی کرد که چنین اتفاقی رخ  ت

داده است. 
پدر همیشه چارچوب خودش را داشت، راس ساعت 11 می خوابید و حدود 5 ونیم صبح بیدار 
می شــد، مطالعه و یادداشت می کرد. او همیشــه در حال یادگیری بود و این هم برایش دیکته 
شده بود که از حدود 15 سال پیش به بعد، معتقد بود که آن چیزی که نوشته منی شود، وجود 
نــدارد. به همین دلیل همیشــه عالوه بر دفــرت خیلی وقت ها جایی که چیزی می شــنید و می 

خواست ثبتش کند، حتی روییک تیکه کاغذ یا حتی دستامل هم آن را می نوشت. 
بعد از آن اتفاق تلخ همه مانده بودیم که حاال چه می شــود و آن موقع احســاس درونی به من 
ا پدرم در عید و قبل تر داشــتیم،  می گفت که این مجموعه با وجود صحبت های بســیاری که ب
متوقــف منی شــود و با خودم گفتم باید به هر قیمتی که شــده با وجود آنکــه 10 روز از این 
غم نگذشــته، کارخانه باز شود. در اول اردیبهشــت 99 با متام اتفاقات و رشایط فکری که بود 

کارخانه را باز کردیم و گفتیم زندگی همچنان ادامه دارد. 
من منی دانم چطور باید این را بیان کنم اما همیشــه حس می کنم که او کنارم است، جریانی 
که درونی اســت و باعث شــده تا دغدغه هایی که پدرم داشــته را با همه وجود احســاس کنم 
و گاهــی ایده های تازه ای به ذهنم برســد. مــن حتی تا مدت ها جای پدرم هم منی توانســتم 
بنشینم و همه اینها احساسات درونی است که باعث می شود تا خودت را در مسیری که پیش 

رو داری آماده تر کنی. 
ا تفکری کمی متفاوت تر را در کارهایامن اعامل کنیم. تفاوت نه  در ادامــه مــا دنبال این بودیم ت
از این نظر که از مســیر اصلی مان دور شــویم بلکه یعنی آنکه در طراحی هایامن ایده هایی را 
ا قبل متامیز و نســبتا جذاب تر باشد. منود این قضیه را هم در سال های بعد  پیاده کنیم که ب
و منایشــگاه هایی که قرار اســت برگزار کنیم، می بینید. ما می گوییم فامــا در بین بزرگان این 
صنعت به عنوان یک برند شــناخته شده است ولی در حوزه دید عمومی هنوز برند محسوب 
ا فاما  منی شود. به همین دلیل متهیداتی را در نظر گرفتیم که با حضور مشاوران در تالشیم ت
را به جایگاهی که باید، در بین مردم هم برســانیم. کاری که هر چند طبعا دشواری های خود 
یا کار  را دارد، امــا می دانیم از پــس آن برمی آییم، اصال باید برآییم. این روزهــا ماییم و یک دن
که باید در نبود پدر هامن طور دقیق انجام شــوند که در زمان حیات پیگیرشــان بود. ماییم و 
یا ارزش دارد... دستخط پدر که وقتی  مسئولیت خیلی چیزها و یک تکه کاغذ که برایامن یک دن
نــام »فاما« را برای برندمان برگزیدیم روی کاغذی آن را نوشــت و شــعار تبلیغاتی مان را هم 

پایین آن درج کرد: »آرامش لحظه های ما« 
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آنچه در ذیل میخوانیم نگاه غیر تخصصی، ولی استاندارد،  به بافت و محیط کسب و کار در صنعت مبلامن است.
به عنوان فردی که بیش از دو دهه رسممیزیهای مدیریتی صنایع نفت، گاز، پرتوشیمی، ریلی، معدن، شیمیایی و ... که تعداد آنها به بیش از 700 
ا فناوری باالی چاپ و بسته بندی با جوانی  سازمان  می رسد را بر عهده داشته، بطور کامال اتفاقی در پروژه استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در سازمانی ب
آشــنا شــدم که درگیر و در تعامل با صنعت مبلامن بود. جوانی کنجکاو و تشــنه یادگیری، خالصه کالم اینکه روحش به جسمش اضافه بود و 
البته کامکان نیز هســت. پس از آشــنایی و مشارکت در آموزش مفاهیم و استقرار الزامات نظامهای مدیریتی در سازمان مذکور و رشوع همکاری 
و رفاقتی که بینامن ایجاد شد مرا به منظور ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به یکی از کارخانه های تولید مبلامن که خود او مدیریت داخلی 

آن را بر عهده داشت معرفی کرد که به گفته خودشان جهشی ناهمگن ولی پر حجم را در حال تجربه داشت. 
پیش تر،  کارخانه اسفنج را از نزدیک بررسی کرده بودم و با شاخصه ایی همچون اهمیت زمان، حرارت، غلظت، و ویژگی های فنی این محصول، 
آشنایی داشتم. حدود پانزده سال پیش هم در یک تحقیق میدانی در حوزه پارچه حضور داشتم و بدیهی است که آشنایی مختری نیز از چوب، 

ا به روند استاندارد وارد این کارخانه شدم و حال ادامه ماجرا .. ا این پیش فرض کوتاه ولی آشن فلز، آبکاری و رنگ به دست آورده بودم، حال ب

صنعت مبلامن و موانع پیش رو

ه روایت  ب
رزادی ی رت کوروش ش دک
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بر حسب وظیفه، تجربه و البته روال عادی کار،  باید آگاهی کاملی از وضعیت موجود بدست آورم. محیط کسب و کار، سازمان را به نحوی 
ا  أثر دارند، بشناســم. خودمانیم خواننده عزیز و ب أثیر و ت کــه همــه ی مؤلفه های اثرگذار داخلی و خارجی در این حوزه دخیل هســتند و ت
تجربه، این قســمت را خیلی به خاطر نســپار!  اما من بدنبال فرآیند هایی  بودم که بر آن اســاس وضعیت موجود، فاصله ها و شکاف ها، 
تا حداقل استاندارد را دریابم. هر چه بیشرت آشنا می شدم ضخامت عالمت های سوال و تعجب در ذهنم بیشرت می شد. جالب اینکه در 

نهایت تحقیق میدانی به این نتیجه رسیدم که در اوج بی نظمی، یک نظمی حاکم است اما  3 موضوع کامکان آزارم میداد:
1- تکلیف کیفیت این محصوالت چیست؟

ا این بی نظمی می توان طراحی کرد؟ 2- چه مکانیزمی در زنجیره تامین و تحقق محصول ب
3- پس تکلیف رضایت مشرتیان چه می شود؟

ا انتها،  داســتان ما در واقع با مواجه موضوعات اشــاره شده در باال آغاز می شود. امیدوارم حوصله کنید و داستان را هرچند خالصه شده ت
دنبال کنید.

آنچه  از مکامله اول با مدیر و رسمایه گذار کارخانه داشتم و به بخاطر می آورم این چنین بود:
-آقای .......... خوشــحامل که قصد اســتقرار سیســتم مدیریت یکپارچه را در مجموعه دارید ولی بیشرت مایلم انتظارات ویژه خود را در این 

مسیر مطرح کنید.
ا یاری خدا به این مرحله رسیدیم... + راستش ما هم مثل اغلب تولید کنندگان مبلامن از یک کارگاه کوچک رشوع کردیم و ب

ا پوزش قطع کردم و پرسیدم: منظورتان از نظر مساحت و حجم تولید است یا روال تحقق محصوالت؟ - حرفش را ب
+ خوب اول کالف مبل می خریدیم و خودمان زیرکار انجام می دادیم، بخشی از کار را برای رنگ برونسپاری می کردیم. خیاطی مان کامل 
نبود، رشایط مســاعدی هم در واحد رویه کوبی نداشــتیم، اما روال کنونی اینطور اســت که در حال حارض واحد نجاری، خیاطی، زیرکار و 

رویه کوبی در این مجموعه در حال فعالیت هستند و فقط بخش رنگ خارج از کارخانه مشغول به فعالیت  است.
- خوب درست می فرمایید اما آیا روال معینی برای دریافت سفارش، تامین مواد اولیه، جریان نقدینگی، اولویت بندی تامین نقطه سفارش، 
ا توجه به حجم محصول در بخش رویه کوبی، بسته بندی محصول و کنرتل  اثیر مولفه های مالی در اولویت تولید، مهیا شدن همزمان ب ت

کیفیت در حوزه های مختلف مواد اولیه، حین تولید )فرآیند( و محصول نهایی، دارید؟
+ خوب دوست عزیز اگه این ها را داشتیم، شام اینجا چه کار می کردی؟

-بله، حق با شامست اما به هر حال من موظف هستم با سازوکار موجود آشناتر شوم.
الحق که ترکیبی از تجربه، مهارت و درس آموخته های جسته و گریخته وضعیتی از تولید را منایان می کردکه کارم را دشوار نشان میداد. 

ا انتهای روند تولید آنرا رصد کنم.  ا بتوانم بطور ملموس از ابتدا ت یکی از سفارشها را برای خویش به عنوان منونه برگزیدم ت
از آنجاییکه ممکن اســت خواننده محرتم مایل به دانســن جزئیات آن منونه باشــد و نگارنده نیز ملزم به رعایت اختصار، همین بس که 
ا توالی و تعامل دقیق بود که عمالً  تامین به موقع پارچه بر اســاس انتخاب مشــرتی و روابط مالی بشدت نیازمند یک روش اجرایی شفاف ب
وجود خارجی نداشــت. دســت برقضــا منونه انتخابی من از محصوالت پر فــروش بود و در دپوی نجاری کار برسعــت پیش رفت، اما هیچ 
تحلیلی از پیش بینی فروش و برنامه ریزی تولید در بخش نجاری که زمانبندی دقیقی از فعالیت نیروی انســانی را مشــخص کند،  وجود 
نداشــت. وقتی بیشــرت در بخش زیرکار وقت گذراندم و دقیق شدم دریافتم که رعایت اســتانداردهای کیفی در بکارگیری نوع، ضخامت، 
چگالی اسفنج و برآیند دقت و کیفیت مواد به کار برده شده آنقدر اساسی و حساس است که برای این واحد یک طرح کیفی کامال مستقل 
باید تدوین کرد، جالب تر آنکه زمان بندی منونه انتخابی من، مبوقع نرســید. رستان را درد نیاورم، رفتم واحد خیاطی. قلم از وصف میزان 

بی نظمی، عدم وجود ارگونومی، عدم رعایت رشایط ایمنی در انتقال روشنایی و ... عاجز است.
آنجا بود که کمی ترسیدم. 
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پرســیدم:  فالن مدل که پارچه اش تهیه شده چه زمانی برش خورده و کی 
دوخته می شود؟ 

مســئول بخش گفت: باید بگردیم داخل نایلون ها و پارچه مورد نظر را پیدا 
کنیم. بعد برش می دهیم.

گفتم: مگه برنامه ریزی تولیدی ندارید که حداقل چند سفارش مشابه را روی 
هم قرار بدید و همزمان برش دهید؟

گفت: مهندس جان همیشــه همینطور اســت، شانس شامســت که اوضاع  
اینطور است.

گام دوم این حقیر بررسی صالحیت، رشایط احراز، مهارت و دانش نیروی 
انســانی مجموعــه بود. این مســیر خیلی راحت و برسعت طی شــد چون 
ا بررســی کلی بود اما متمرکز نبود. جالب اینجاســت که  تقریبا همزمان ب
ا این مجموعه مدلی ساخته شد که، چه عرض کنم  اواسط همکاری بنده ب
)کپــی هم که منی توانم تلقی کنم( فعالیــت های آهنگری و آبکاری نیز 

به مجموعه اضافه شد.
ا تولید آنهم با وجود  تصــور اینکه حدود 100 نفر نیروی انســانی درگیر ب
پیچیدگــی هــای فرهنگی، اقتصــادی، اجتامعــی و میــزان تحصیالت و 
مفاهمه اســتاندارد در این مجموعه آنچنــان هیجانی در بنده ایجاد کرده 
اثیر قرار میداد. آنچه در  بود که ترتیب و توالی اســتقرار را بشــدت تحت ت
اینجا مایلم اضافه کنم این است که تقابل تفکر سنتی و مدرن و انتخاب 
اســرتاتژی درست در تقابل با عادت یا سنت، بزرگرتین چالش من در رشوع 
و اســتقرار یک نظــام مبتنی بر علــوم روز بود. به عنوان مثــال،  ایجاد 
قوانیــن مبنتــی بر منطق و تفکر فرآیندی، برای فردی 37 ســاله که از 15 
سالگی در کارگاه نجاری مشغول به کار بوده و اکنون می خواهد بر اساس 
ــاعت  توالــی و برنامه ریزی کار کند و پاســخگوی میزان ســاعات کاری سـ
اً توانایی تولید یک کالف  کاری اش و حجم تولیدش باشــد و اینکه حقیقت
ا کیفیت را در زمان بسیار قابل قبول دارد ولی بی نظم، یکی از بزرگرتین  ب
چالش های من در این مســیر پرهیجان بــود. آموختم که چگونه و با چه 
لحنــی ارزش واقعی این فرد را که دایرة املعارف شــناخت چوب و نجاری 
اســت اما از ترکیب جریانات مالی، رسعت و دقت، دیرکرد و چرایی دیرکرد 
مواد اولیه و ... بطور علمی آگاه نیست باال بربم و در سفره پر برکت خلق 

محصول ایرانی مشارکت اثربخشش را طلب کنم.
بســیار تالش کردم تا نقش نصــب و راه اندازی یک نرم افزار را که بتواند 
ا  همزمان متامی مولفه های زنجیره تامین را از لحظه ســفارش مشــرتی ت
ــه او جهت هامهنگی هــای مالی، را انجام  لحظه بســته بندی و اعالم ب
دهــد، به مجموعــه بقبوالنــم. اینجا بود که تازه مشــکل اصلــی منایان 
شــد. افزایش نیروی انســانی جهت نصب، آموزش، ادامه برقراری توازن و 

زمانبندی نیز خیلی انرژی گرفت، اما ارزشش را داشت.
در اثنای این بهبود تدریجی مانعی وجود داشت که مایلم نظر خوانندگان 
را به وجــود این مانع که حتی در این لحظه نیز بــرای اکرث تولیدکنندگان 
بخصــوص تولیدکنندگان مبلامن و صنایع چــوب، وجود دارد جلب کنم. 
ا به طور کلی فرآیند  روابط فی مابین یک سازمان و پیامنکار، تامین کننده ی
برون ســپاری همیشــه برای ســازمان بحث برانگیز و پرچالش بوده است. 
پیــش تر در علوم مربوط کســب و کار، اصلی وجود داشــت تحت عنوان 
ا  »روابط ســودمند متقابل بین سازمان و تامین کننده.« بعدها این اصل ب
عنوان »مدیریت روابط«  بهبود و تعمیم یافت. اما اکنون در علم کسب و 
ـــروزی و در یک اکوسیستــم اقتصادی که اتفاقاً صنعت مبلامن  کار امـ
ـازمند است صحبت از »هم  ـ ـ ـ ی ــایع چوبی بسیار به این مفهوم ن ـ ـ و صن
ــان چه نقشــی  ـ ـ ــاملی« اســت. بدین معنا که کارخانه تولید مبلمـ ـ ـ تکـ
ـــده اش را داراست؟  ـ ـ ــامین کنن ـ ـ ــود کیفیت را از ت ـ ـ ـ ــامل و بهب ـ ـ از تکـ
چقـــدر مساعدت علمی و پشتیبانی کارآمد از تامین کننده اش می کند؟

خالصه اینکه نقص در کیفیت، تعهد، رشایط نابسامان مالی، روال درست 
ــا جایی که مدیریت گفت:  اثیر قرار داد، ت نــرم افزار را نیز بشــدت تحت ت

مهندس جان، بی خیال. عطایش را به لقایش بخشــیدم!  آنجا بود که یک 
رسفصــل فکری در نظم مالی بوجود آمد و همیــن نظم مالی نیز باعث 
بهبــود در روابط تامین کننــد گان خارجی بود. این نظــم کمک بزرگی به 
رسعت بخشیدن در تامین کرد. خدا را شاکرم که مدیریت ارشد مجموعه، 
ــه  ـ ــاندارد به کلیـ ـ ـ ــای ترسیع در نهادینه کردن فـــرهنگ است ـ در راستـ
توصیه های حقیر عمل کرد. از آن جمله می توان به ارتقای انگیزه کارکنان 
با مصادیق برگزاری جشن تولد پرسنل در ماه، انتخاب عادالنه کارگر منونه 
ا مکانیزمی معین و شــفاف و ... اشــاره کرد. اینکه در حال حارض اقتصاد  ب
ــا چه موانعی -هرچند به لطــف خدا، زودگذر-  و تولید کشــور عزیزمان ب
روبه روســت، در این مقال منی گنجد اما یکی از موانع موجود در صنعت 
ا تامین کنندگان است، آنچنان که گاهی  مبلامن تغییرات شگرف در تعامالت ب
اوقات توانایی برنامه ریزی و ایجاد ثبات را در روند تامین عمالً مختل می کند و 

خدا نکند که این تغییرات سهل انگاشته شود و مدیریت نشود. 
روزی از روزها در اندیشــه یکپارچه سازی تفکرات سیستمی بین رسپرست 
واحدهای کارخانه به رویایی هرچند شیرین اما در عمل، رساب فرو رفتم. 
با خود اندیشیدم چه میشد اگر این پرسنل که عمر خود را رصف یادگیری 
ایــن حرفه کــرده اند علوم آکادمیک و جنبه های دیگــر این صنعت را به 
ا تولید و آنچــه در دنیای امروز در حال جریان  همــراه کلیه ابعاد مرتبط ب
اســت را همزمان می آموختند و بکار می بستند. چه می شد اگر صاحبان 
صنایع مرتبط در ایران عزیزمان این حرفه و صنعت را بطور علمی آموخته 
ــرار می دادند  ـ و نیروی انسانی خـــالق را با رشایطی ویژه مورد حامیت قـ
اثیرگزار در صنعــت مبلامن قرار گیرد؟ چه  که ایران جــزو صادرکنندگان ت
می شــد اگر خرد جمعی در راســتا و مســیر نفع جمعی پیش می رفت و 
همــکاران این صنف و صنعت در پشــتیبانی یکدیگر تالش می کردند؟ در 
این افکار بودم که ناگهان خرب شکایت مشرتی به گوشم رسید. مشرتی از 
زمان تحویل میزان تاخیر و رشایط بسیار آزرده خاطر بود. نرم افزار امکان 
ارتباط با مشــرتی را داده بود در حالی که آموزش و آگاهی به مشــرتی منتقل 
ــریت محرتم گشوده شد، آنقــدر  ـ ـــوقت بود که درد دل مدی ـ نشده بود. آن
ا رفتار مثال زد که تسلیم شدم. آنجا بود که  منونه های زیادی از تنوع تفکر ت
به یکی دیگر از موانع و معضالت این صنف بیشــرت آگاه شدم. این محصول 
باید در هر مکان ارائه )فروشــگاه، منایشــگاه و ...(،  بگونه ای معرفی شود که 
ا در  خریدار از جزئیات تحقق آن و جزئیات مواد مرفی در تولید آگاه گردد. آی
عمل چنین اتفاقی همیشه می افتد؟ و اگر نه چرا؟ به خاطر آوردم پیش تر در 
منایشــگاهی، تولید کننده ای از سطح مقطع محصول الیه برداری منظمی 
ا الزام گفته ها و ادعاها با کردار و عمل چقدر یکسان است؟  انجام داده بود. آی

و اگر عدم انطباقی وجود دارد چقدر موجب خرسان می شود؟
روزی لباس کار پوشــیدم و تقاضا کردم کــه در بخش نجاری فعالیتی را 
انجام دهم. اســتادکار نحوه چســب زدن و منگنــه زدن را به من آموخت 
زاویه دســتم را تنظیم کرد و بعد دستور کار نهایی را به من داد. آنجا بود 
که در عمل آموختم تا فردی خاک این کار را نخورد منی تواند در خصوص 
ــال منگنه بطور اجاملی نظــر دهد. .فهمیدم که  تغییــرات آلیاژی و مرتی
کوچکرتین تغییری در هر یک از مولفه ها چقدر در کیفیت یک محصول 
اثرگذار است و فهمیدم که فروشنده یک دست مبلامن چقدر باید صادق 
باشــد تا فروشی سامل و رقابتی درســت و اصولی را ثبت کند. اگر الزامات 
ا انصاف و عدالت  محصول بهمراه اطالعات تریحی و تلویحی، همگی ب
به مشــرتی اعالم شــود، برکت فــروش در میان مدت نه حتــی دراز مدت 

بسیار قابل توجه خواهد بود.
از آن زمان ســالها گذشــت، اکنون رشایط و موقعیت ها البته و صد البته 
بهبود قابــل توجهی یافته، اما توجه به نقاط قــوت و ضعف و تهدیدها 
ــا در نظرگرفن عوامل درونی و بیرونی، اصلی  و فرصتها در هر ســازمان ب
است که در هر صنعتی اگر نادیده گرفته شود موانع پیش رو دائم التزاید 

می شود و بالعکس نیز باعث تسهیل در امور.
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ه روایت  ب
دارزاده م ب عل ن زی

اوریگامــی بــه هرن تا زدن کاغذ گفته می شــود که از ژاپن رسچشــمه گرفته و به 
صورت گســرتده ای در رستارس جهان انجام می شــود. اوریگامی از کلمه ی ژاپنی 
ori به معنی "تا زدن" و kami به معنی "کاغذ" مشــتق شده است. هر زمان که کلمه ی 
اوریگامی نام برده می شــود ،  اولین چیزی که به ذهن مردم خطور می کند این 
اســت که به عنوان نوعی هرن تلقی می شــود نه علمی که کابردی عملی داشــته 
باشــد. در طول سالیان طوالنی، اوریگامی بســیاری از هرنمندان و دانشمندان را 
مجذوب خود کرده اســت تا اصول آن را بررســی و کشــف کنند. و در نهایت این 
تالش ها منجر به انتقال اوریگامی از دنیای هرن به دنیای ریاضیات می شــود. از 
آن زمان، تکنیک اوریگامی در بســیاری از کاربردهای صنعت مورد اســتفاده قرار 
گرفته و ثابت شــده است که در زمینه هایی مانند طراحی معامری و بسته بندی 

مفید است. 
مهندســی اوریگامی در هر کجا که ســازه ها به دالیل مکانی )اشــغال فضایی( یا 
اً بزرگ شدن دارند ، استفاده می شود. به عنوان  عملکردی نیاز به کاهش و متعاقب
ا کاوشــگر فضایی جهت رصفه جویی در  مثال کیســه هوا، ســقف قابل تبدیل ی
اشغال مکان، باید قبل از استفاده قابل جمع شدن باشند )تا شوند(. رابرت لنگ، 
از پیشگامان مهندسی اوریگامی ده سال پیش از اصول اوریگامی در تولید کیسه های 
هوا اســتفاده کرد. او الگوریتمی برای خطوط تاشــو بهینه کیســه هوا ایجاد کرد. 
این فرآیند به تست های تصادف کمرتی نیاز داشت و باعث رصفه جویی در وقت 
و هزینه تولید کنندگان شــد. همین اصل در مورد تجهیزات پزشــکی و ایمپلنت 
هایی که می توانند در یک ابعاد حداقلی جمع شده و سپس در ابعاد صحیح باز 

شوند، نیز اعامل می شود. 
با به عنوان راه حلی جهت ایجاد ثبات بیشــرت از طریق  هــم اکنون اوریگامی غال
تکنیک های مناســب تاشو شــناخته می شود. مصالح مسطحی که تاخوردگی در 
آن ها اعامل می شــود، از مقاومت بیشــرتی برخوردارند زیرا تکنیک های تاشــو، 
مقاومت فشــاری و صلبیت اشــیا را افزایش مــی دهد. عالوه بر ایــن، اوریگامی 
مــی توانــد در هزینه و زمان رصفه جویــی کند و این امکان را مــی دهد که حتی 
اجزای پیچیده از یک قطعه، بدون نیاز به اتصال، پرچ یا جوشکاری تولید شوند. 
همچنین هزینه های نگهداری  و حمل و نقل را از طریق رصفه جویی در حجم  

و تعداد مراحل کار مورد نیاز در تولید و کاربرد را کاهش می دهد.
نســلی جدیــد از اوریگامی در ســال 1960 میالدی پدید آمد که بــر گرفته از هرن 
اسلیمی و هندسه نقوش سنگفرش ها و کاشی کاری های ایرانی اسالمی است. این 
اوریگامیها در بیشــرت موارد مسطح هسن و از شبکه بندی و تا کردن مرکز کاغذ 
ا توجه به چند الیه بودن بخش هایی از  به سمت لبه های بیرونی آن شکل می گیرد. ب
ــار زیبا می شــود  و  ـ ـ مدل، هنگامی که مدل مقابل منبع نور قرار می گیرد بسی

جلوه ای دیگر دارد که از قابلیت اوریگامی تسلیشن است.
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ی: ام گ چه ی اوری اریخ ت
از آنجا که وجود کاغذ یک پیش نیاز بدیهی برای پیرشفت اوریگامی بوده، بهرت است ابتدا اشاره ای به تاریخچه ی کاغذ داشته باشیم. 
روش ساخت کاغذ در حدود سال 105 میالدی توسط آقای تسایی لون که وزیر کشاورزی چینی ها بود اخرتاع شد و تا حدود پانصد سال 
به صورت یک راز نگهداری می شد. در ابتدای قرن هفتم میالدی این صنعت توسط راهبان بودایی از چین به ژاپن وارد شد سپس در 
نیمه ی قرن هشــتم میالدی و پس از اســتیالی اعراب مسلامن بر آســیای مرکزی، این صنعت توسط آنان به نقاط دیگر برده شد و در 

قرن دهم میالدی به مر و در قرن دوازدهم میالدی به اسپانیا رسید.
اگــر چه از ابتدای همین قرن اســتفاده از کاغذ در انگلســتان رواج یافت، ولی اولین کارگاه تولید کاغــذ در قرن پانزدهم در هرتفورد 
انگلســتان برپا شــد. اولین کارگاه ساخت کاغذ در آمریکای شاملی در سال   در راکسربو 1690  ایجاد شد. گروهی معتقدند که اولین بار 
تا کردن کاغذ در چین متداول شده است و استفاده از ماکت های کاغذی خانه برای سوزاندن در مراسم تدفین از دالیل این ادعاست . 

اما شکی نیست که این ژاپنی ها بودند که هرن اوریگامی را کامل بخشیدند و به عبارتی از آن خود ساختند. 
ابتدا کاغذ کاالی گران قیمتی بوده که در رسگرمی ها و جشن های ارشافی استفاده می شده. بنابراین این هرن محدود به مراسامت خاص 
ترشیفاتی بوده اســت. اولین کتاب های اوریگامی که شــامل دیاگرام و طرح ســاخت اشــکال بودند در ربع اول قرن هجدهم میالدی 
منترش شــدند. گروهی معتقدند که در اســپانیا خم کردن کاغذ مستقل از ژاپن ابداع شد. گنجشک کاغذی اسپانیایی  به نام پاجاریتا 
قبلرت از قرن شانزدهم میالدی ساخته شده است. در انگلستان نیز از حدود قرن شانزدهم میالدی از روش هایی برای تا کردن دستامل 
ســفره بر روی میز غذا در محافل اســتفاده می شده اســت، که احتامال بعدها به تا کردن کاغذ تبدیل شده باشد. هر چند امروزه آن را 

قسمتی از اوریگامی می دانند ولی احتامل ابداع آن به طور مستقل از اوریگامی نیز مطرح است.
ــابخانه آن در  ـ ـ تانیایی اوریگامی)BOS(" بنیان نهاده شــد که در حال حارض از رسارس جهان عضو دارد و کت در ســال 1967   "انجمن بری

زمینه ی اوریگامی بسیار قابل توجه است. 

ی  ام گ ل اوري ب سم
پرنده ی درنای کاغذی، ســمبل اوريگامی و ســمبل بني املللی صلح اســت.  چندین سال قبل وقتی دخرت بچه ای به نام ساداكو كه در 
اثر تشعشعات راديواكتيو مبب باران امتی ژاپن توسط آمريكا در جنگ جهانی دوم، صدمه ديده بود در بيامرستانی تحت درمان قرار 
گرفت. دوســت او با در دســت داشــن يك درنای كاغذی به مالقاتش رفت. او به ساداكو گفت كه این پرنده کاغذی سمبل سالمتی است 
و اگر او بتواند هزار پرنده کاغذی بســازد، حالش خوب خواهد شــد. هنگامی كه ســاداكو در ساخت اولني درنای کاغذی مهارت يافت، 
ــاغذی را  ـ ــرنده کـ ـ ـ ــانطور كه پ ـ مصمم به ساخت بقیه درناهای کاغذی مشغول شد. جنگ موجب بيامری او شده بود، ساداكو همـ
می ساخت، پيام صلحش را به همه جا گسرتش می داد.  ساداکو رفت، اما نسل های بعدی رویای او را محقق کردند و موفق شدند با 

کمک اوریگامی جان انسان ها را نجات دهند! 

ی ام گ د اوری فوای
اوریگامی بر اساس گسرتش صلح و دوستی بین متام ملت ها رواج پیدا منود. معموال کسانی که در زمینه اوریگامی فعالیت می کنند 
انسان های صلح جویی هستند و اوریگامی نیز به شدت این حس را تقویت می کند. و شام به راحتی می توانید هرن و پیام صلح خود 

را با یک تکه کاغذ به دیگران ارائه و انتقال دهید.
هنگامی مشــغول ســاخت مدل های اوريگامی هســتيد به دلیل  فعالیت همزمان دو دست، متام مغز انسان در حال فعاليت است. 
طبق آخرين تحقيقاتی كه دكرت كاترين شــامكوف و يوری شــامكوف روی مغز انجام داده اند، وقتی هر دو دست مشغول انجام كاری 
هســتند، مغز پالس های محرك بيشــرتی را دريافت می كند. در نتيجه كرتكس های مغز افزايش يافته و شــاهد بروز خالقيت های 
بيشرتی، در افرادی كه اوريگامی كار می كنند، خواهيم بود. از فواید و مزایای بسیار مهم دیگر اوریگامی می توان به موارد زیر اشاره 
داشت:افزایش مهارت دست ها، هامهنگی اندیشه و عمل، مترکز حواس و مدیتیشن ذهن، باال بردن صرب و شکیبایی، کمک به ساخت 
الگوهای هرنی و صنعتی به دلیل قابلیت آسان شکل گیری و عملی کردن ایده ها، ارزان و در دسرتس بودن مرتیال، رشد نظم و ترتیب 
بهرت در کار ها، پاسخگویی به نیاز خالقیت و پویایی انسان در جهت حل معام، افزايش نتيجه گريی های منطقی و رياضی، زیاد شدن 

شوق و عالقه به طبیعت و موجودات زنده و ...
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غات  ی ل ب هرن و ت
اوریگامی به دلیل داشــن فرم هندســی و منظم و در عین حال مینیــامل بودن ظاهر آن، به 
مراتب در تبلیغات و طرح های گرافیکی مورد اســتفاده قرار می گیرد. فرم های ســاخته شده ی 
اوریگامی به دلیل راســت گوشه بودن به عنوان آیکون های گرافیکی بسیار پرطرفدار هستند. 
عالوه بر این در دسرتس بودن مرتیال اوریگامی یعنی کاغذ و قابل تا شدن مرتیال های مختلف، 

مورد توجه طراحان قرار گرفته است.

دی  ن ه ب ت عت بس ن ی در ص ام گ اوری
رشکت ها به طور مداوم به دنبال راه های جدید و خالقانه برای بسته بندی های خود خصوصا 

رپسند بودن بسته بندی ها هستند. جهت کاهش هزینه های تولید و مترکز بر کابَ
ا نوار  اگــر طراح از قوانین اساســی اوریگامی پیــروی کند، نباید از مواد جانبی مانند چســب ی
چســب استفاده کند. بنابراین از مواد شیمیایی برای تولید فرم بسته بندی سه بعدی استفاده 
منی شــود. در این حالت اوریگامی آســیب های بســته بندی را برای محیط زیســت و سالمتی 
کاهش می دهد. منونه های اوریگامیک بررســی شده نشان می دهد که اوریگامی ممکن است 
دارای چند قابلیت باشــد، به عنوان مثال Doritos Origami Box نه تنها به عنوان یک بســته، 

بلکه به عنوان یک اسباب بازی اوریگامی نیز طراحی شده است.

انوردی فض
اوریگامی مکانیزمی ظریف برای بســته بندی اشــیا بزرگ در فضاهای کوچک فراهم می کند، 
قابلیتی که مهندســان به ویژه در فضا از آن بهره گرفته اند. در ماموریت های فضایی اجسام 
بزرگ قبل از باز شدن و تبدیل به ابعاد واقعی خود، باید در موشک های باریک حمل شوند. 
انــگ، بنیاد ملی علــوم، آزمایشــگاه جت ناســا و رابرت لنگ  محققــان دانشــگاه بریگهــام ی
متخصص اوریگامی، آرایه فضایی را طراحی کردند که می تواند به صورت فرشده جمع شده و 

ا باز شــدن، آرایه پیشنهادی دیسک مانند 25 مرت قطر )82 فوت(  ســپس در فضا قرار گیرد. ب
دارد اما وقتی به سبک اوریگامی جمع می شود ، فقط 2.7 مرت )8.8 فوت( است.

اما این اولین بار نبود که اوریگامی در فناوری فضا استفاده می شده است. رابرت النگ به 
دانشمندان آزمایشگاه ملی الرنس لیورمور )لیورمور  کالیفرنیا( کمک کرد تا روشی را برای 
تا زدن یک تلسکوپ فضایی طراحی کنند و بتوان آن را در یک شاتل فضایی بسته بندی 

 "Eyeglass" کرد و پس از قرار گرفن در فضا به راحتی مستقر کرد. لنز تلسکوپی تاشو
نامیده می شــود. در اوایل ســال 2002، یک عدســی تلســکوپی با قطر بیش از 3 مرت 
ساخته شد که با روش های اوریگامی قطرآن به 1.2 مرت کاهش یافت و به شکل یک 
اســتوانه درآمد. در اوایل ســال 2004، یک لنز منونه 5 مرتی ساخته شد و نشان داد 

که نور را هامنطور که انتظار می رود متمرکز می کند.

ی ک پزش
در سال 2003، دو دانشــمند از دانشگاه آکسفورد یک استنت اوریگامی تولید کردند 
که می تواند برای بزرگ شدن عروق و رگهای مسدود شده استفاده شود. برای طراحی 

استنت اوریگامی از الگوی پایه واتر مبب اوریگامی استفاده شده است.
ا  استنت یک ساختار لوله ای انعطاف پذیر است که قادر است به ابعاد بسیار کوچکی ت
شده، در بدن موجود زنده حرکت کرده و به نقاط مشکل ساز برود. در این نقاط، استنت 
باز شــده و وظیفه خود را برحســب نوع بیامری انجام می دهد. اســتفاده از استنت ها 
پیرشفت مهمی در تشــخیص و درمان بیامری ها و نجات جان انســان ها به وجود آورده 

است.
در پیــدا کــردن الگوهای کارامد برای تا کردن این لوله های نــازک، نقش اوریگامی ظاهر 
می شود. بر این اساس یک خانواده از الگوهای اوریگامی یافته شده است که تا کردن یک 

اســتنت لوله ای را امکان پذیر می سازد. استنت هایی که به این روش تا می شوند، استنت 
اوریگامی نامیده شده اند.

ا تشــکیل شده اند:  الگوهای به کار رفته در اســتنت های اوریگامی، از ســه نوع ت
دو مجموعــه از تاهــای مارپیچ که بــر هم عمود شــده اند، و تاهای متقاطع. 

شــکل های زیر یک منونه از این اســتنت ها را نشان می دهند. در این استنت 
ا تاهای مارپیچ اســتفاده شده است. در شکل  از یکی از الگوهای تا شــونده ب

سمت چپ، این استنت به طور کامل باز و در شکل سمت راست، به طور کامل 
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تاخورده و بســته شده است. هامنطور که در شــکل مشاهده می شود، 
ا با هامهنگی  وجود تاهای مارپیچ طویل، اســتنت را قادر می سازد ت

باالیی گسرتش پیدا کند.
ــه انــواع دیگر  ــای اصلــی اســتنت های اوریگامــی نســبت ب از مزای

استنت ها، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• حجم بسته بندی کوجک برای عبور آسان تر در بدن

• یکپارچگی بیشرت بدنه و عدم نیاز به پوشش اضافی
• شــکل های ساختاری ساده برای گســرتش و باز شدن ایمن 

در بدن
• قابلیــت تغییر و اصالح آســان برای کار کــردن در مکان های 
خــاص و اشــکال آناتومــی مختلــف، که ممکن اســت ســایر 

استنت ها قادر به کار در این رشایط نباشند.

عامری م
بیشــرت مردم اوریگامی را ســاخت ماهرانه فرم های ســه بعدی از 
ــا محیط مصنوعی  ـ ـ ا اشــیاء موجــود در طبیعت ی موجودات زنده ی
ا این حال، ریاضی دانان، دانشــمندان و مهندســین کشــف  مــی دانند. ب
ا استفاده از مفهوم  کرده اند که در تئوری، تعداد اشــکال قابل ســاخت ب
ســنتی اوریگامی نامتناهی است. این اکتشافات رویکردهای جدیدی برای 
ســاخت، نصب و شــکل دادن به دستگاه ها و ســازه ها بر اساس اصول 
و قواعد ســاخت اوریگامی به دســت می دهد. این مسئله به خوبی در 
روند رو به رشــد توجه به تئوری ها و ابزار مرتبط با موضوع اوریگامی 
در چهار دهه گذشــته به چشــم می خورد. این توجــه فزاینده در به 
ــا به بررسی بیشرت  ـ ت ــای اوریگامی نهای ــالش کشــیدن فرم هـ ـ چـ
ویژگی های هندسی، مشخصات توپولوژیکی و قابلیت های سازه ای 
ا ارزش برای الهام گیری  ا کاغذ منجر شــد که ابزاری ب فولدینگ ب
ا کاربری های متفاوت  در اختیــار معامران برای خلق آثار متنوع ب

قرار می دهد.
ســازه های ورق تاشده مدت زمان بسیاری است که در بحث ساخت 
و ساز حضور دارند؛ از دیدگاه مکانیکی، اوریگامی می تواند به عنوان 
یک سازه تاشده تعریف گردد. خصوصیت بـــرجسته این سازه ها صلبیت 
مضاعف ناشی از ایرنســی ایجاد شده در اثر برپایی سطوح است. بر این 
اساس، اوریگامی در مقیاس سازه ای و به منظور به کارگیری به عنوان یک 
ســازه، پیرو ابداعات انجام شده و جدیدترین پیرشفت های صورت گرفته 
در زمینه مصالح کاربردی و روش های اتصال، مطرح می گردد. به دالیل ذکر 
شــده، این گونه از ســازه های تاشــده به طور ویژه ای الزامات مورد نیاز برای 
ا قابلیت طراحی در فرم های متنوع و  دستیابی به سازه ای سبک، خود ایستا، ب
دارای ویژگــی های حرکتی را تامین می کنند. عالوه بر این، به دلیل متایل موجود 
برای رســیدن به روش ساختی رسیع و مقرون به رصفه، سازه های تاشده از جنس 
چوب، فوالد و سایر مصالح مدرن جایگزین سازه های تاشده بن مسلح شدند و در 

نهایت دستیابی به سازه های قابل توسعه ممکن گردید.

امن ل ب ی، م عت ن ی ص طراح
ا تکنیک های تاشــو مزایایی از جملــه کاهش حجم،  اســتفاده از ســاختارهای اوریگامی ی
ــه را فراهم می کند. همه ما فضای زندگی وســیع تر را  انعطــاف پذیــری و عملکرد چندگان
ــالی بیشرتی داشته باشــیم، از مبلامن تاشو استفاده  ـ ترجیح می دهیم. برای اینکه فضای خـ
می کنیم و در صورت استفاده نکردن آنها را جمع می کنیم. صندلی ها و میزهای تاشو بدون 

شک محبوب ترین منونه مبلامن تاشو هستند.
ویژگی تاشــو گزینه های مختلف اســتفاده را فراهم می کند. به عنوان مثال، یک فرش تاشــو 

خاص می تواند به عنوان میز مورد استفاده قرار گیرد.
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ه روایت  ب
رتضوی ان م رج م

د  ری ز خ رک ازهای هر م ی ی از ن ادر و کودک« یک ــاق م »ات
ی شود شرتی م ی ه ب ه آن توج ا ب است که این روزه



75نشریه اختصاصی ُهنر و فناوری دکوراسیون داخلی و ُمبلمـان/ شماره سی و ششم

در آغوش داشن یک کودک از هر نظر مسئولیت بزرگی است. مسئولیتی 
که جامعه و خانواده هر دو در قبال آن مسئول هستند و باید تالش کنند 
بهرتین رشایط را برای تربیت و رشــد و منو کودک ایجاد کنند. بخشــی از 
این مسئولیت بر عهده مسئوالن شهری است که باید بتوانند فضایی امن 
ا مادر وقتی بیرون از خانه است،  و راحت برای مادر و کودک ایجاد کنند ت
بتوانــد به راحتی نیازهای اولیه فرزندش از جمله شــیردهی و تعویض را 

برطرف کند. 
ــا قصد بازتولید در فضای عمومی و به نفع زنان  یکــی از این طرح ها که ب
در شهر تهران انجام گرفته، »اتاق مادر و کودک« است. دستورالعمل این 
طرح که اکنون در 13 نوع کاربری در قوانین شهرسازی الزام شده، در سال 
1394 برای جامنایی از ســوی سازمان شــهرداری ها و دهیاری ها به رسارس 
ابالغ شــده بود و مصوبه الزام آن در اســتان ها از سوی شورای عالی شهر 
ا این اوصاف باید گفت  سازی وزارت راه وشهرسازی در حال پیگیری است. ب
طــرح »اتاق مادر و کــودک« حاال دیگر یک طرح و ابالغیه نبوده و در حال 
عملی شدن است. از این رو الزم است صاحبان مراکز خرید برای آن برنامه 
داشــته باشــند، همچنین فعاالن عرصه دیزاین و مبلــامن به فکر انجام 
طراحی های مناســب برای آن باشند تا در شکل دهی آن هم به عنوان یک 
اقدام مهم در راســتای فرهنگ سازی و هم بیزینسی مناسب نگاه کنند. 
اما حاال این سوال مطرح می شود که »اتاق مادر و کودک« باید چه فضایی 

داشته باشد و چگونه می توان آن را به فضایی امن و آرام بدل کرد. 
ی آرام ای ه فض از ب ی ن

یکی از عوامل تاثیرگذار در آرامش و تاب آوری مادران در اتاق مادر و کودک 
اماکــن عمومی در درجه اول جامنایی و قابل دســرتس بودن آن اســت، در 
مرحله بعد مهم ترین آیتم های تاثیرگذار، چیدمان و استفاده از رنگ های 
ا مادر برای رسیدگی به کودک احساس آرامش  آرامش دهنده در اتاق است ت

داشته باشد.
همین طور اســتفاده از مبلامن باکیفیت، اســتاندارد و دارای اسفنج های 
قابل انعطاف با فاصله دسته های مناسب و دارای رنگ های آرامش دهنده 
و شــاداب کننــده پیشــنهاد می شــود. کارکرد مبلــامن اســتاندارد در نوع 
قرارگیری و احساس راحتی مادر روی آن در زمان شیردهی با سینه از نظر 
اثیر  فیزیولوژی بر بدن مادرشــیرده در عملکرد غدد شــیری و تقویت آن ت
می گذارد و عمل شیردهی مادر را رسعت می بخشد. همچنین در شیردهی 
ا  شیشــه شیر امکان برقراری ارتباط ملســی مادر با کودک برقرار شده و  ب
امکان تغذیه کامل و آرامش را برای هر دو پدید می آورد. این اقامت کوتاه 
مدت اگر در فضایی مناســب باشد، موجب رفع خستگی مادر و رسیدگی 
ا نیــروی دوباره بگیرند  ــه کودک شــده و این امکان را به آنهــا می دهد ت ب
و بتواننــد مدت بیشــرتی را در مرکز خرید مبانند. یــک اقامت کوتاه اما 
باکیفیــت در »اتاق مــادر و کودک« نتیجه اش اقامتــی طوالنی تر در مرکز 

خرید است.
 باید به انتخاب رنگ ها در »اتاق مادر و کودک«  هم توجهی ویژه داشت، 
چراکه کارکرد رنگ در این اتاق ها بســیار مهم است، در علم فنگ شویی 
بارها بر استفاده نکردن از رنگ های تند در اتاق کودک تاکید شده، جالب 
اســت بدانید اســتفاده از این رنگ هــا هم برای مادر و هــم برای کودک 
بی قــراری و ناآرامی به همراه دارد. نکته مهم این اســت کــه  میزان قابل 
مالحظه ای از فرآیند رشــد کودکان، در زمان اسرتاحت آنها سپری می شود 
ایــد در »اتاق مادر و کــودک« در اماکن عمومی هم  و ایــن نکته مهم را ب
مدنظــر قــرار داد، چرا که را 98 درصــد کودکان در زمان خوردن شــیر به 

خواب می روند.
از دیدگاه فنگ شــویی بهرتین نوع رنگ برای اتاق کودک رنگ های روغنی 
ا کاغذ دیواری های قابل شستشــو است. در کنار این موارد تنظیم نور  و ی
و جریان هوا در فرآیند فنگ شــویی بســیار پراهمیت است. این مهم در 

استاندارد ملی الزامات اتاق مادر وکودک مورد تاکید است. 
در »اتاق مادر و کودک« در سطوح، دیوارها، ستون ها و سایر عنارص نباید 

قسمت های تیز و برنده وجود داشته باشد. استفاده نکردن از وسایل نوک 
تیــز مثل میز جلوی مبلامن، میز وصندلی ویژه کودک و هر آنچه امنیت 
او را به مخاطره می اندازد نکته مهم دیگری است. همچنین ایجاد فضایی 
با دکوراسیونی هامهنگ، مناسب وتفکیک شده از الزامات این اتاق است، 
منظور جداســازی اتاق شیردهی وتعویض اســت، در استاندارد ملی هم 
این موضوع در فهرســت الزامات اتاق مادر وکودک آمده اســت. و مهم تر 
از همه این نکات این است که اتاق باید امن باشد و به دور از نگاه های مزاحم. 
ا توجه به جنســیت، اتاق کودک چیدمان و طراحی  در علم فنگ شــویی ب
ــه دلیل اینکه  می شــود، امــا در طراحــی و چیدمان اتاق مــادر و کودک ب
کودکان از هر دو جنس به آن مراجعه می کنند رنگ اتاق نباید جنســیتی 
ــاق از طرح هایی که آلودگــی بری ایجاد  باشــد، در رنگ آمیــزی دیوار ات
می کنند، جلوگیری شــده و در صورت اســتفاده از رنگ برای دیوار بخش 
شیردهی از لیمویی، سبز، آبی و تلفیق رنگ صورتی وخاکسرتی استفاده 
شــود، رنگ هایی که در عین هارمونی موجب آرامش مادر وکودک شــود . 
این موارد در شــیوه نامه مکان یابی و الزامات ایمنی و بهداشتی اتاق های 

مادر وکودک در فضاهای عمومی شهرها آورده شده است. 
ازیم؟ ایی بس ه فض چگون

هامنطــور که گفتیــم طراحی فضای داخلی »اتاق مــادر و کودک« باید و 
نبایدهای زیادی دارد و محیط حساسی است، هر چند که انجام این باید 
و نبایدها برای اهالی فن چندان هم ســخت نیست و می توانند به خوبی 

از پس این کار برآیند:
ی: یط کل ح م

جامنایــی آن دور از اتاق هــای هوارســان و به دور از آالینده های زیســت 
محیطی باشد. 

صدای بلندگو در این فضا  باید دارای کنرتل صدا باشد.
ــه کار بــردن مصالــح در دیوار، کف و ســقف که باعــث انعکاس صدا  از ب

 می شود خودداری شود. 
در صورت بکارگیری، پنجره های خارجی  باید عایق حرارتی داشته باشند.

اده از اکسسوری: ف ت اس
در قسمت شستشو از آینه هایی که خاصیت انعکاس نور دارند استفاده شود.

در قسمت سکو از سنگ های کرین بهداشتی استفاده شود. 
به کارگیری مواد ضدآب در ساخت هرگونه قفسه، شلف، دکور و...... در هر 

دو بخش شستشو و تعویض. 
اندازه های اکسسوری های  اساسی مثل سکوهای تعویض و تشک های آن 

ا استاندارد باشد. مطابق ب
ا کانســپت جذاب و قابل  تابلوهــای اتاق با مضامین آموزشــی مرتبط و ب

استفاده مادران و همراهان انتخاب شوند. 
در اتاق مادر وکودک از عنارصی که ســطح کمرتی دارند مانند دستگیره، 
ــر و افزایش کیفیــت بری    رضبه گیر هــا و ...  بــرای تشــخیص راحت ت

رنگ های تیره داشته باشند.
اســتفاده از شــیرآالت و  ســکوهای مناســب شستشــو کودک مطابق با 

طرح های بومی شده. 
ــه جــای دســتامل کاغــذی،  بــرای انتخــاب اکسســوری های مربــوط ب
خشــک کن های برقی، جای مایع بایســتی از نظر مدل، اندازه و نوع رنگ 

هم خوانی داشته باشد.
موارد مورد اشــاره )طراحی، دکوراســیون، فنگ شــویی و.... ( اگر در ایجاد 
اتاق مادر وکودک رعایت شــود، این طرح بعنــوان یکی از  مطالبات  زنان 
ــا کارکردی فرهنگی-  در مراکــز عمومی به ویــژه در مراکز خرید می تواند ب
اجتامعی پیاده ســازی شــده و خدمات قابل مالحظه ای به مراجعان ارائه 
دهــد. از طرف دیگــر می تواند رشایطی برای رقابت در زیســت پذیر کردن 
أثیرگذاری  مراکــز عمومی و خصوصی برای مادران ایجاد و از این راه گام ت
در بهســازی فضای عمومی شــهری برای خدمت به شــهروندان وتکریم 

مادران وکودکان محسوب شود. 
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»آنتالوژی « يا »هستی شناسی«، به مجموعه ای از عنارص و شاخص های يك دامنه، يا مفهوم، و روابط 
ا كمك  ـ ــواهد شد. هستی شناسی به مـ ــادين خـ ـ ـ ني بني آنها گفته می شود،  كه موجب شناخت اصول ب

می كند درك تحليلی،  و ارشاف جامع نسبت به موضوع داشته باشيم. 
ــان بود،   ـ ــاخت بهرت جهـ ـ ـ ـ ـــديشه باستان، تولد فلسفه هستی شناسی در جستجوی شن ـ در دوران ان
پديده های طبيعی غري اســطوره ای. بنابراين، نخستني فالسفه هستی شناس را »حكامی طبيعی« نام 
نهادند. انســان حكيم و انديشــمند، خود را در مواجهه با هســتی و بنيادهای معرفتی برای شناخت و 

چرايی زندگی، وجود انسان و اهداف آفرينش می بيند. 
تعريف بســيار ســاده هســتی شناســی اينســت كه ببينم هر »چيزی«، چه معنايی دارد  و ريشه آن از 

كجاست؟ )مطالعه آن چيزی كه وجود دارد( 
در دنيای امروز، همه پيرشفت های برشی، هســتی شناســی هنوز ادامه دارد،  و برای كشــف معانی هر 

موضوعی از آن بهره می برند. 

هستـی  شناسی
طـراحی  ايـرانــی 

ه روایت  ب
جی ی الهی ن ی ا حس د رض ی س
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برخی پرسش های بنيادين هستی شناسی: 
1 - هر چيزی،  چه تعريفی دارد و ماهيت وجودی آن چيست؟ 

2 - موضوع فكری ما واقعاً چيست و چه معنايی دارد؟ 
3 -  چه حاالت مختلفی از بودن اشياء )چيزها( وجود دارد؟ 

4 -  مفاهيم دو گانه هستی شناسی را چگونه می توان تعريف كرد؟ 
5 -  اجزای اساسی و زير بنای جهان چيست و چگونه باهم مرتبط هستند؟ 

دوگانه های اساسی هستی شناسی: 
1 -  عام و خاص 
2 - جوهر و عرض 

3 - اشيای انتزاعی و محسوس 
4 -  ذات و وجود 

5 - ايده و ماده 
6 - يگانه انگاری و دوگانه گرايی )امر مطلق- ذهن و جسم انسانی( 

7 - جرب و اختيار 
در هستی شناسی كالسيك، صحبت از »وحدت بنيادی وجود« است،  يعنی وحدت قدرت يگانه، ريشه اصلی 
متامی پديده ها )پروردگار و آفريدگار كه همه چيز از اوســت( و درك اين نكته كه همه كرثت ها از يك جوهر 

يا وحدت ريشه گرفته است. 
در هستی شناسی مدرن،  درك انسان از تصور وحدت بنيادی وجود رها می شود، و خود را نيز خالق و آفريننده 
ا آغازين برای همه كرثت ها در كار نباشــد، مهم اينست كه همه  می بيند. يعنی ممكن اســت وحدت اساســی ي
انســان ها می توانند خلق كنند و آفرينش داشته باشــند، و اين موضوع هميشه ادامه دارد. در حقيقت فهم و 

درك اين موضوعات در كنار هم،  قابل بررسی و تحليل خواهد بود. 
در دنيای مدرن، »هستی شناسی« را »دانش اطالعات« نيز می گويند، كه به وجود و ريشه هر چيزی می پردازد و 

مفاد مفهوم دقيقی برای هر موضوعی تعريف می منايد. 
ـــون نياز داريم برای شــناخت كامل اصول طراحی ايرانی، و بازشناســی سبك و مكتب های هرنی ايران زمني،  اكنـ
ـــويت، بررسی كنيم.  ــرفان و معنـ ـ آموزه های هستی شناسی را در فلسفه هرن،  آثار معامری،  و درك مفاهيم عـ
می بايست انديشه های بزرگان فلسفه و حكمت رسزمني خود را بخوبی مطالعه و تحليل كنيم. در اين ميان،  آثار 
سهررودی، مالصدرا،  شيخ بهايی بسيار مهم و سازنده است. آگاهی از موضوع » انديشه ايرانشهر« و »سپهر ايرانی« 
برای استاد و دانشجوی امروزی، يك رضورت است. راهربدهای بنيادين طراحی و ساخت، بر اساس يافته های مرياث 
نياكان ما، نياز به شــناخت ارزش ها و يافته های متدنی دارد. تفكری كه در طول هزاران ســال به شكل گريی مفهوم 
زندگی و حكمت آن می پردازد،  و نشــانه های آن در ســاخت و ساز اشــياء و بنياد معامری ظهور پيدا می كند )صنايع 
دستی، خانه ايرانی،  باغ ايرانی شهرسازی و آثار فرهنگ و هرن(  دانش فرآيند طراحی، با كمك تعريف و توصيف مبانی 
ا دارا بودن گنجينه فلسفی و معرفت و معنا،  و نظريه خلق اثر،  به پديدار سازی محصول نهايی می پردازد. آثاری كه ب

انگار كه جان می گريند و با نريوی عشق و انگيزه های نيك انسانی، در آنها روح دميده می شود. 
ا پيوندهای معنايی فرهنگ و هرن، در سري تاريخی متدن را مشخص  آنتالوژی هرن و طراحی ايران زمني، كمك می كند ت
منايد، و روايت های مختلف تجربه زندگی را به تصوير بكشــد. اين فرآيند مهم، كه دارای مفاهيم ذهنی و مادی است، 

 می تواند تالش شايسته ای باشد برای ساخت اشياء، معامری، و توليداتی كه برای فرزندان ايران، قابل درك و دلنشني است. 
ا از راه هويت ســازی و برندينگ، دانش ديزان و  موضوعی كه برای متامی جوامع پيرشفته اهميت دارد و بدان پرداختند ت

ا اصالت خود را به رخ جهانيان بكشند.  طراحی ب
رسزمني زيبای ما، اگر صاحب يك درصد از خاك و جمعيت جهان باشد، حق دارد كه حداقل در يك درصد اقتصاد جهانی و 
صادرات كاال نيز سهم داشته باشد، که این میزان حداقل پنج ميليارد دالر می باشد. در صورتيكه به دلیل فقدان طراح های 
اصيــل و انحصــاری و توليد محصوالت تقليدی و كپی،  هنوز جايگاهی مناســب در بازارهای جهانی نداريم، ولی در صورت 
باز زنده سازی ارزش ها و زيبايی شناسی اصيل خود،  خواهيم توانست، هامنند فرش ايرانی محصوالت بی نظريی در متامی 

بازارهای تجارت جهانی داشته باشيم. 
هرن و طراحی در ايران زمني،  داراي زيبايی شناسی ويژه و رسشار از روايت و فلسفه و درون مايه های ماندگار و يگانه است. 

معنويت و  عشق و عرفان، همراه با حكمت و معناي زندگي، هنوز در رسزمني مادري ما، بكر و دست نخورده و ناشناخته مانده 
است. 

امروز نيازمند چنني نگاهی هستيم، طراحی آثاری كه دارای مفهوم و شخصيت اصيل ايران زمني باشد،  توليداتی بدون كپی برداری 
و تقليد بی معنا. هرنی برگرفته از گنجينه هزاران ســاله،  كه راز بنيادين اصالت فكر ايرانی در آن موج می زند می بايســت با همكاری 

و همدلی، به شناسايی حكمت و درك عميق فلسفه زيبايی در فرهنگ خود بپردازيم و آنها را كشف كنيم. 
د... دي ی خوش آم ران ی اي ش طراح ب ن ه ج ب
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در زندگی همه ما لحظاتی هســتند کــه هرگز از یادمان منی روند.
حتی اگر به اهمیتشــان واقف نباشیم، حتی اگر به آن ها هیچگاه 
فکــر نکنیم. لحظه هایی که چه بســا در بوجود آمدنشــان نقش 
چندانی داشــته باشیم، زمان هایی که خود به خود ساخته شده اند 
اما زندگی ما را دســتخوش تغییر کرده و بی آنکه متوجه باشــیم 
ــایم برایتان  ـ ا از لحظه هـ شــخصیت ما را شکل داده اند. چند ت
می نویسم، شام هم به لحظه هایتان فکر کنید و به اگر دوست 
داشــتید آن ها را جمع کنیــد و اگر زیاد بودند کتابشــان کنید، 

جالب می شود! 

روایت اول
ا اینکه  دایی پدری ام  )دایی رسمســت( انسان فرهیخته ای بود ب
ــرا می دیـد آغوشش  ـ ـــزرگ تر بود هر گاه مـ ـ ــال از من ب 50 سـ

را می گشــود و با رویی گشــاده از من استقبال می کرد، در مغازه اش 
انند هم  ـ صنـدلی برایم می گذاشت و برایم چای می ریخت و مـ

ســاالن خودش رفتارش دقیق می شــد، من در کنار او خودم را 
بزرگ می دیدم و احســاس غرور می کــردم. او بی آنکه بداند 
مرا بزرگ می کرد من مدیون او هســتم. شــاید همه ما مدیون 

کسانی باشیم که کمرت به آن ها فکر می کنیم.

روایت دوم 
ابلویی از یک نقاش امپرسیونیست  در کودکی در تربیز در موزه، پای ت

ــادی ماندم، آن موقع  ـــده بود دقایق زی ــار را به تصویر کشیـ ـ که بهـ
ســبک های نقاشــی را منی شــناختم ولی زیبایی اثر به انــدازه ای بود 
ــردارم، هنــوز هم چشــم بر  ـ ـ ـــواست از آن چشم ب ـ که دمل منی خـ
ـــی هـای شهــری  ــه ام، هنوز هم هر گاه دمل از دود و آلودگـ ـ ـ نداشت
می گیرد چشم هایم را می بندم و به آن نقاشی بر می گردم. بخشی از 
ــایی که می بینیم،  ـ ــاند، در چیزهـ ـ ما در جاهایی که می رویم جا می مـ
می شــنویم. کارلوس درموند د آندراده  شــاعر برزیلی گفت: از هر چیز 
اندکی باقی می ماند /از تیغه چمن/ از بســته خالی سیگار/ از شاخه گل 
رز/ از چانه تو در چانه دخرتت اندکی باقی می ماند/شیشــه لوســیون را 

باز کن و رد خاطرات بی رحم را نرم کن.

روایت سوم
در نو جوانی ســوار اتوبوس شدم و بی دلیل به شهــر بم رفتم ! رفن های 
بــی دلیل جالب اســت! هیچ چیــز از هیچ چیز و هیچ کــس منی دانی و 
متام سفر آموخن می شود. درترمینال کوچک شهر پیاده شدم مختر 
ــران! ایــن همه راه را  غذایی خوردم مجله ای خریده و برگشــتم به تهـ

ت  ـ ه روای ب
ی ـ م ت ر رس ـ ی اردش
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برای چه رفته بودم؟! برای چه بر میگشتم؟! 
ــن آن  ـ ـ ــه مـ ـ ـــی داشت کـ ـ یل حتام یک دل
ـــوقع منی دانستم. بعدها بعد از زلزله  مـ
بم فکر می کردم شــهر خودم ویران شده 
اســت و برایش کمک های مردمی جمع می 

کردم. دخرت نوجوانی به همراه پدرش ســوار 
ا زمانی که ماشــین دور شود  مینی بوس شــد  وت

ما به هم نگاه کردیم! او کجا رفت؟ کدام شــهر؟ 
کدام روســتا؟ چرا مادر همراهشان نبود؟ اوچند 
دقیقه بعد از دور شــدن ماشین به من فکر کرد؟ 
چند ســاعت؟ چند روز؟ آیا حــاال چیزی از من در 
ا یاد آوری این خاطره برایش  خاطرش مانده است ی
خنده دار اســت چــون اصال چیــزی در خاطرش 
منانده اســت. بعضی چیزها به خاطر خودشــان 
وجود ندارنــد بلکه به خاطر چیــزی دیگر وجود 
دارنــد. مثل چوب خشــکی که بــرای پیچیدن گل 
نیلوفــر به آن در زمین فرو مــی کنیم. یا درها که 
ـاز منی شوند. نشانه ها  ـ هیچوقت به روی خودشان ب

هم اینگو نه اند، چیزی برای چیزی دیگر.

ارم روایت چه
ســا ل های رسد دهه 60 بود در َدرکه با عزیزی قرار داشــتم که نیامد، در فاصله انتظار متوجه دخرتی شــدم که او هم قرار داشــت و دوست 
ا نفسی تازه کنیم،  او هم نیامد، به هم دوســت شــدیم! و از ســمت یال آبشار کارا به ســمت قله راه افتادیم، بعد از طی مســافتی خواست ت
ایســتادیم از کیفش ســیگاری در آورد وروشن کرد، بوی سیگار را می شــناختم  به من هم تعارف کرد نکشیدم چون می ترسیدم،چشم های 
دخرت زیبا و درشت بود ولی خیلی زود رسخ و ترسناک شد، او را هامن لحظه از ذهنم پاک کردم هر چند که آن روز را با هم بودیم ولی  چیزی 

ا ما همراه باشد. امیدوارم هیچگاه برای هم متام نشوید. که در ذهن ما پایان می گیرد دیگر متام شده است، حتی اگر سال ها ب
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طراحی مبلامن و دکوراســیون منزل یک حوزه جالب در حوزه هرنهای تجســمی است، جایی که عنارص فرهنگی متنوع می توانند روش های 
معجزه آســایی برای همزیســتی در هارمونی پیدا کنند. در تالش برای چنین هارمونی، ســه طرف، یعنی دانشــگاه تهران، ســفارت جمهوری 
لهســتان در ایران و اســتودیو طراحی بهامن، درگیر پروژه ای شــدند كه ارکان آن را در تاریخ، فن آوری مدرن، آموزش طراحی و گفتگوی بین 

ا نهاده شده است. ن فرهنگی ب

در طول تاریخ معارص ایران، موارد بی شــامری از تعامل فرهنگی با ســایر ملل وجود داشــته اســت که نتایج مثمر مثر به همراه داشته است. 
فرهنگ ایرانی، از دوران قرون وسطی باعث الهام مردم لهستان شد و آنان را مجذوب خود منود. در نتیجه مجموعه های بزرگی از آثار ایرانی، 
اســلحه های تزئینی بســیار زیبا، فرش ها، چادرها، منسوجات، کاالهایی از جنس طال و نسخه های خطی مصور ایرانی ایجاد شد. لهستانی 
ها نیز به فرهنگ ایران کمک منودند. از جمله منونه آن در قرن بیستم، معامر لهستانی-اوکراینی Władysław Hodorecki است که ایستگاه 
راه آهن تهران را در دهه 1920 طراحی کرد و همچنین یک مهندس لهستانی Tadeusz Roziński که یکی از بنیانگذاران گروه مهندسی نساجی 

در دانشگاه صنعتی امیر کبیر در دهه 1950 بود.

ده  ی ش ی و طراح ان ت ی و لهس ران گ های ای رهن ه از ف ت رف ر گ ی اث امن ت ل ب اه م ایشگ من
ران،  اه ته ین دانشگ ی ب رهنگ اری ف ک ی از هم وان بخش ن ه ع ی ب ران ان ای توسط دانشجوی

ی بهامن و طراح ودی ت ان و اس ت هوری لهس ارت جم ف س

ی ر رسم ی ه غ ترجم
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ــه دلیل آن که محصــول کهنی بوده که راه خــود را به دل  ــه از روابط ایران و لهســتان ب یــک منون
مــردم عادی پیدا منود، مورد توجه خاص قرار گرفته اســت. در فضای شــهری امــروز ایران، یک 
طرح صندلی معمولی وجود دارد که به دالیلی که در تاریخ مدرن دو ملت نهفته است، به عنوان 
ا به طور دقیق فارســی "Sandaliye Lahestani" شناخته شده است. در حالی  "صندلی لهســتانی" ی
ا لهســتان  که طرح صندلی های Gebrüder Thonet  شــامره 14، 209 و 219 هیچ ارتباط آشــکاری ب
ندارد، ایرانیان آنها را لهستانی می نامند زیرا آنها روش ساخت خود را از صنعتگران لهستانی یاد 
می گرفتند که در طول جنگ جهانی دوم به ایران پناه می بردند. حکایت محاوره ای حتی بیشــرت 
ــه ایرانــی آن را  ـ ـ ــرا گرفته و نسخـ ـ ــرانی این فن را فـ ـ ـ ــند که یک فرد ارمنی ای ـ مشخص می کـ

گسرتش می دهد.
هشت دهه بعد، استودیو طراحی بهامن و سفارت جمهوری لهستان بار دیگر به مرور این حکایت 
پرداختند و ســنگ بنای اساســی پروژه پیش رو گذاشته شــد. از آنجا که استودیوی طراحی بهامن 
ــه محتوای قابل توجه  ا توجه ب و دانشــگاه تهران از ســابقه همکاری متــوازی برخوردار بودند و ب
آموزشــی این موضوع، همکاری ســه جانبه ایی توسط گروه طراحی صنعتی در دانشکده هرنهای 
زیبا دانشگاه تهران، استودیو طراحی بهامن و سفارت جمهوری لهستان در تهران شکل گرفت. این 

پروژه "طراحی مبلامن، میراث فرهنگی، ارزش های مدرن و کاربردهای عملی" نام گرفت.
بیــامری پندمیــک کرونا، برنامه های اولیه برای تشــکیل یک کنفرانس بیــن املللی و یک برنامه 
ا این وجود، علی رغم وضعیت COVID-19، بخشی از پروژه پیش رفت.  تبادل دانشجو را لغو کرد. ب
به دانشجویان ایرانی بخش طراحی صنعتی دانشگاه تهران وظیفه داده شد که یک قطعه مبلامن 
ا ترکیب نقوش سنتی که از فرهنگ و هرنهای لهستان و ایران تهیه شده است، طراحی  صندلی را ب
کنند. این مبلامن نه تنها می بایســت روندهای مدرن را در خود جای می داد و برای بازارهای ایران 
و اروپا جذاب می بود، بلکه همچنین باید به روشــی پایدار تولید می شد )حداقل مرف زباله و 
انرژی، رصفه اقتصادی، بسته بندی تخت حمل و نقل و غیره(. دانشجویان تشویق شدند هر دو 
عنر ملموس و نامحســوس را در میراث فرهنگی دو کشــور انتخاب کنند. برخی از آنها حتی از 
طریق ادبیات و فرهنگ عامیانه موجود، غرق در داســتان ها و افســانه های لهستانی شدند. آنها 
فیلم ها، افســانه ها، شــعرها، آثار هرنی، بناهای تاریخی، قصه ها و ســایر ویژگی های میراث 
فرهنگی لهستان و ایران را متاشا و تجزیه و تحلیل کرده اند تا عنارصی را استخراج کنند که پس 

از آن می توانستند یک قطعه مبلامن را القا کنند.
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این پروژه به چهار مرحله تقسیم شده است: تحقیقات طراحی، تولید و مدل سازی 
طراحی، منونه ســازی اولیه و ساخت، اسناد و ارائه. مرحله تحقیق اولیه طراحی در 

ا اواسط تابستان سال 2020 انجام شد. بهار و ت
در آغاز پروژه، منونه و مثالی از چگونگی تلفيق دو خاستگاه الهام ايرانی لهستانی 
ــادت نياکی به عنوان مدرس و مربی بخش صنعت و فنون  ـ ـ ــاطر سعـ ـ توســط فـ
و روش هــای توليد، طراحی و ســاخته شــد تا مورد کنــکاش و مطالعه همه جانبه 

دانشجويان قرار گريد.
اثر حارض که »حافظ« ناميده شده است، به پاسداشت مراوده ی صنعتی- 
هرنی ميان دو ملت ايران و لهســتان طراحی شده است. در اين اثر، 
ا کاربست فن آوری  ا الهام از فرم های چوب خم لهســتانی، ب ب
ســاخت و توليد رايانه ای، روشــی برای بــرش منحنی چوب 
ا بتوان ســاختار در هم تنيده  چند اليه به کار گرفته شــد ت
گره اســليمی را به سازه مبل نشيمن تبديل کرد. اين سازه 
از ســه گره درهم تنيده تشــکيل شده است که داربستی 
برای مهار فرش دســتباف نشــيمن نيز به شــامر می آيد. 
ــه تناوب از  همچنني فرم هندســی ســازه اين مبل که ب
زيــر و روی خويش عبــور میکند يــک همبندی فضايی 
)توپولــوژی( مشــهور در رياضيات را يادآور می شــود که 
توســط آگوست فرديناند موبيوس در قرن نوزدهم تدوين 

و معرفی گشته است. 

کارهای امین حســین ترکیبی از ریاضیات و طراحی اســت. کرسی معروف ایرانی ما را به گذشته باز می گرداند و از خم 
چوب لهستانی برای ایجاد شکل فیبوناچی استفاده می شود. این شئ چند منظوره می تواند هم یک میز قهوه باشد 

و هم یک میز به سبک کرسی که مردم را به جمع شدن در اطراف آتش دعوت می کند.

بــرای توصیــف مختــر مبلــامن حاصل از ایــن پروژه، 
یاییــد با طراحی محمدجواد کــه الهام گرفته از نقوش  ب
معامری یک مناره در شــهر گلپایگان است، رشوع کنیم. 
وی ایــن نقوش را در غالب مبلی که از روی صندلی های 
لهســتانی طراحی شــده و یک فرش منطقــه ای تاریخی 
برای مبل و تکیه گاه متصل به آن، به وجود آورده است. 
ایــن مبل نه تنها یک شــئ فرهنگی مهم تاریخی را ارائه 
می دهد بلکه فرش ایرانی اســت، همچنین تغییر شکل 
یک نقش معامری به یک شــکل پیچیده از طرح را نشان 

می دهد.
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ــه ای الهام گرفتــه و خطوط آن از  طاهــا از رودخان
کوه های ایران عبور می کند. ایده او طراحی صندلی 
ا استخر  اسرتاحت برای اســرتاحت در کنار یک نهر ی
شنا بود. ما در اینجا یک برخورد معنادار از دو عنر 
را می بینیم - چــوب و یک روش صنعتگر معمولی 
ایرانــی به نام مکرمه بافی، که باعث می شــود دیدن 
این صندلــی را دلپذیر و اســتفاده از آن را لذتبخش 

مناید. 

اثر زینب به طور ویژه ایی جالب اســت. او از جنوب ایران می آید، جایی که فرهنگ در عنارص طنین انداز فراوان اســت. 
ــا صندلی ایجاد کند که هم از فن نجاری و هــم از بافت تور ماهیگیری  ــا و آواز ماهیگیــران به او الهام داده اند ت دری

استفاده کند.

از ابتدای روزهای پروژه، اســتفاده خالقانه از پیرشفته ترین روش ســاخت دیجیتال برای اهداف آموزشــی رضوری بود، 
امــا انتقال دانش فنی را در اختیار رشیک صنعتی )گروه طراحی بهامن( قرار دادن، چالش برانگیز بود. بیامری پندمیک 
کرونا، دانشــگاه را مجبور به تعطیلی منود و بنابراین دانشــجویان ساکن خارج از تهران را با چالش جدی روبرو ساخت، 
آنها برای انتقال یافته های خود و اجرای اقدامات اصالحی پیشــنهادی مربیان دانشگاهی و صنعتی تالش می کردند. به 
ا بخار توسط روتر CNC، منحنی یادگیری تندی برای  طور خاص روش ســاخت شــبیه سازی فریم های چوبی خم شده ب
اً اخیر در زرادخانه فنی طراحی بهامن بود. با وجود همه این موانع،  دانشــجویان در برداشــت، زیرا این یک نوآوری نسبت

روحیه تیمی در بین دانشجویان و حامیت متقابل به پیرشفت پروژه ها در جهت نتایج برجسته ایی، کمک منود.
علی رغم موانع، پروژه با موفقیت به انتها رســید. فرهنگ، ابزاری قدرمتند اســت که می تواند مردم را از مکانهای دور 
جمع کند و زبان مشــرتکی برای آنها فراهم ســازد. این پروژه نشــان داد كه چگونه آمیخــن فرهنگ های ایرانی و 
غربی می تواند به طراحی های جذاب برای بازار جهانی منجر شود. این روحیه باید پیش برود تا طراحان و مشاغل هر 

دو طرف بتوانند همکاری اقتصادی داشته باشند.
به دلیل محدودیت های اعامل شــده در ارتباطات اجتامعی، منایشــگاه نیز بصورت آنالین انجام می شود زیرا این تنها 
ا اســت. تور مجازی از منایشــگاه و کاتالوگ آنالین آن در  راه اجازه بازدید عموم مردم از آن در طی بیامری پندمیک کرون

اینجا موجود می باشد:
دکرت مریم خلیلی، رئیس گروه طراحی صنعتی، دانشگاه تهران

ایرنا کواکفسکا-فائوکفسکا، هامهنگ کننده پروژه، سفارت جمهوری لهستان در ایران
فاتر سعادت نیاکی، رئیس استودیوی طراحی بهامن

https://issuu.com/msz.gov.pl/docs/catalogue 
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همیشــه فکر میکردم چرا مطالب واضح و پرمحتوای یک مقاله که به آن فکر شــده و عمیقا کاربردی اســت آنچنان که باید و 
ــر اوقات مهجور باقی می ماند. تصمیم گرفتم تا کمی آن را تحلیل کنم و  ـ ـ ــانش منی نشیند و اکث ـ ـ ــد در قلب مخاطب ـ ـ شای

رشته های درونی این کالف در هم تنیده را در ذهن خودم از هم جدا کنم. در نتیجه به دسته بندی جزئیات اهتامم ورزیدم
مخاطب کیست؟ دانشجویان پویا، صنعتگران دغدغه مند و سیاست گذاران جویای راه حل.

هدف چیست؟ جایگزینی صنعت مبلامن با صنعت نفت )البته از دیدگاه اقتصادی( و صدور فرهنگ ایرانی به دنیا، از دیدگاه فرهنگی.
چــه زمانــی این مطالب مطالعه می شــود؟ نه برای پر کــردن زمان خالی بین جلســات، بلکه وقتی برای دسرتســی به هدف به 

استیصال کامل رسیده باشید.
 کجا این زمان را پیدا می کنید تا مطالعه کنید؟ جایی که بر یک مبل تولید وطن آرام گرفته باشید

ــه واژه عمق این مطلب را  ــه این مفاهیــم را دریافت می کنید )صوتی یا تصویــری(؟ بگونه ای که یک صدای پخته واژه ب چگون
برایتان بخواند) پیشاپیش از صدای گرمی که این مطلب را برای شام می خواند سپاسگزارم(

  چرا این نیاز را احساس کرده اید؟ چون برای خلق هدفی نو تصمیم خود را گرفته اید.

به یک تغییــر کوچک  بیــانـدیش

ه روایت  ب
ی ب ادرو طهامس ش



یم ن ا رشوع ک ده ت ی ت آن رس اال وق خوب ح

تم ورف هس ازی م د س ن ه هوشم وع جم ل م ام رع دی وسس و م ی م ب ادرو طهامس ده ش ن ب
زمانی که تصمیم گرفتم در این مســیر قدم بگذارم برای شــناخت جوانب نیاز به تحقیق داشتم و متام 
مترکزم را برای تحقیق در جنبه های اقتصادی و رقابتی این صنعت هزینه کردم و شــاید از خوب روزگار 
اطالعاتی مفید از میزان گردش پول و فراوانی نیروی متخصص در این زمینه برایم راهگشا شد . قطعاً همه 
ـــرش  ــابت نیز به تبع آن گستـ ـ ما می دانیم وقتی تعداد متخصصان یک فرآیند تولیدی زیاد می شود رقـ

می یابد و این برای رشوع نباید خیلی خوب به نظر برسد این تازه رشوع ماجراست.
 چند پرسش ساده شاید به ذهن پویای مخاطب این انگیزه را بدهد تا خود دلیل این تناقض را پیدا کنــد .
1- چرا با وجود متخصصین فراوان .این صنعت کامکان به توفیق صادرات در این نوع محصول نائل نشده 

و کامکان سهم قلیلی از صادرات را که حتی قابل عرض نیز در دست دارد 
ا توجه به رقابت وســیع در این صنعت متایل به دیده شدن در حوزه های بین املللی وجود ندارد؟   2- چرا ب
)منظور از متایل نفس آن نیســت، بلکه منظور این اســت که برای هر هدفی باید گامی برداشــته شود، که 

تاکنون این برجستگی در سطح هموار سیاستگذاری صنعتگران دیده نشده(
3- چرا با وجود این حجم از تجربه کامکان این اطالعات ارزشمند به صورت سینه به سینه منتقل می شود؟ 
ــان این قسم از محصـــوالت پرحجم که برای  ـــوقعیت ســـوق الجیشی ایران کامکـ ا توجه به مـ 4- چرا ب
حمــل و نقــل به فضا و امکانات مخصوص خــود نیاز دارد، از مناطق دوری ماننــد  اروپا، آمریکا و آفریقا 
ا از ایرانی که با جاده ها و دسرتســی های  با مخاطرات فراوان و هزینه های جابجایی باال تامین می شــود ت
معقولــش توجیه اقتصادی کاملی را برای تاجرین ایــن صنعت فراهم میکند؟) خواهش میکنم منصفانه 

قضاوت کنید و موضوع تحریمها و مشکالت تجاری را در این مهم در اولویت دوم قرار دهید(
تالیا، آملان و غیره به   5- چــرا کامکان باید دانش فنی و طراحی محصوالت این رشــته، از مرزهای ترکیه، ای
دســت ما برســد و هنوز باور این که ما خود خالق هستیم،  در وجود این حجم از استادکار، درودگر و مبل 

ساز نهادینه نشده؟
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چند لحظه به جواب این ســواالت و سواالتی که خلق آن کار 
سختی برای ذهن پویای مخاطب نیست فکر کنید.

دقیقا به واسطه جواب های شام حاال دلیل خوبی داشتم که 
به ورود به این صنعت فکر کنم.

با صــدای آرام برای پیــدا کردن همراه، عمــق موضوع را به 
ا در این مسیر همراهم  تعدادی از دوســتانم توضیح دادم ت
باشــند. راه کامال هموار به نظر می رســید، ولی برای رسیدن 
به هدف نباید مســیر همیشــگی انتخاب می شد. از این رو، 
مخاطرات مســیر قدم های بعضی از دوســتان ارزشمندم 
را مــی لرزاند و افتخار همراهــی را از من می گرفت. پذیرش 
ایــد موضع خود را  این موضوع برایم ســخت شــده بود و ب
مشــخص می کردم. کامــال واضح بود که بــرای همراه کردن 
خانواده منســجم باید دلیل منطقی ایجاد می شد تا تحمل 

مخاطرات را برایشان امکان پذیر می کرد .
نا ندارم داســتان شــکلگیری و  همین جا کمی صرب کنید، ب
ا اســتناد به هدف   رشــد مجموعه خودم را رشح دهم، ولی ب
اعــالم شــده نیاز اســت قســمتی از اطالعات کــه از جنس 
واقعیت هاســت مطرح شود تا در درک مفهوم به مخاطب 
گرانقدر کمک کند و برداشــت شایســته از این مهم داشــته 

باشد.
ــا ذهن مملــو  از ســوال یک  ــه آن رســیده، ت حــاال نوبت ب
ا تاب آوری  متخصص جوان را ســیراب از آینده ای روشن کنم ت

الزم را پیدا کند:
1- نیاز به منطق آیندهای روشن 

2- درآمدی کافی برای رتق و فتق امور
3- فضایی برای دیده شدن 

4- محیطی برای آزمون و خطا
5- اطالعاتی کافی برای هدف گذاری 

6- امنیت شغلی 
7- وجود امکانی برای بررسی رشد فرآیند

ایــن موضوعات اصــول پذیرش منطقه هــدف نام گرفت و 
ا بررسی و  برای ایشــان شــفاف شد، خیلی ســخت بود ولی ب
اهتامم کارگشا شد و جمعی به ظاهر قلیل و در باطن کثیر 

را در این راه با من همراه کرد.
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ا  ا این صنعت کاری کردیم که یک دکرتای الکرتونیک یا یک طراح صنعتی خالق و خوش ذوق ی یک انتقاد جدی و دوســتانه : چرا ب
ا این که بگوید من در صنعت مبلامن فعالیت می کنم حس خوبی پیدا منی کند؟ یک فوق تخصص الیاف و متالوژی و از این دست ب
ا بهره گیری از آن، ارکان اصلی مجموعه  با در نظر گرفن رشایط ابتدایی این حرکت باید نقاط ضعف این صنعت کشف می شد و ب
ا توجه به پررنگ بودن نقاط قوت، کشــف نقاط ضعف کار چندان سختی نبود. فقط باید از مفهوم برهان خلف  شــکل میگرفت. ب

استفاده کرد.
برای اینکه ثابت کنیم قضیه ای درســت اســت،  ثابت می کنیم خالف آن قضیه یعنی نقیض آن نادرست و چنین فرضی به تناقض 

منجر و قضیه ثابت می شود.
ه اول: در رشوع هر فرآیند تولید، بررسی درخواست بازار هدف در اولویت قرار دارد.  ی قض

ــه درودگران، حدوداً از ۱۳ میلیون  ا به مســتندات اتحادی ن برهــان خلــف : در مجموع با در نظر گرفن تهران بعنوان جامعه آماری، ب
تهرانی یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در صنعت چوب بصورت رســمی فعالیت می کنند )لطفاً توجه داشــته باشــید که تعداد قابل 
توجهی از افراد، در این صنعت بصورت غیررسمی فعال هستند( حال آنکه آمار صادرات ما تلویحا صفر اعالم شده و این به معنی 

رشد بیش از حد عرضه بر تقاضاست.
ا کیفیت روی خوش نشان می دهد. ه دوم: بازار هدف همیشه به تولید نوآورانه و ب ی قض

ا واردات کاالهایی میزنند که در نظر ایشــان  برهــان خلــف : در بخش تامین و تولید مبلامن ایران، مدیران عموماً دســت به تولید ی
ا بازتولید  امتحان خود را در خارج از مرزها پس داده و گاهاً بی توجه به فرهنگ طراحی و نیاز داخلی دست به فروش ی

آن می زنند و برای باال بردن رضیب امنیت در مرحله فروش به منبع وارداتی اشــاره مستقیم دارند تا تضمینی 
برای بازار هدف ایجاد کنند و تلویحا اشــاره دارند، اگر بد بود فالن کشــور یا فالن برند دســت به تولید 

آن منی زد.
ا ایجاد قضایای از این دســت و بررســی برهان خلف آن موضوعات ، به حجم زیادی  در ادامه ب

داده دست پیدا کردیم که  راه را برای رشوع مرحله اجرا و تحقیق و توسعه هموار می کرد.
منطق مبلامن با سه مفهوم عمومی، صنعتی و بین املللی همراه است که به ترتیب از 

دیدگاه عمومی یعنی مکانی برای نشسن، از دیدگاه صنعتی یعنی محصوالت چوبی 
ا ارزش افزوده تبدیل می شــود  ــا فلزی که با فرآوری و ترکیب آن به یک محصول ب ی

و از دیــدگاه بیناملللــی یعنی هر آنچه که به یک محیط خالی هویت می بخشــد 
و به آن واژه  مبلامن اطالق می شــود که هر یــک از تعاریف به تنهایی ناقض دو 

تعریف دیگر نیست.
پر واضح اســت که برای همراه کردن نخبگان منیتوانســتیم از مفهوم عمومی 
ا به همراه ندارد. در  مبلامن وام بگیریم، چرا که چشــم انــدازی برای آینده پوی
ا  بخش مفهوم صنعتی نیز به اندازه کافی دور از دســرتس به نظر منی رســد ت
حداقل با هدف صادرات مفهوم یکپارچه را ایجاد کند در واقع در نهایت فقط 
پول به همراه دارد که خود عاملی قوی برای ایجاد شکاف های عمیق بین افراد 
است ولی در مفهوم جهانی خال جزئیات رو به روییم که دقیقاً هدف را توجیه 

ا اســتفاده از هامن خال مفاهیم جســورانه ی  چندین هزار  می کرد و می شــد ب
جوان متفکر را در آن نهادینه کرد.

پس بر مفهوم جهانی متمرکز شدیم و گام های خود را در ادامه مسیر مستحکم کردیم.

ره ی روزم ولوژی در زندگ ن ور تک حض
اثیر تکنولوژی بر انواع صنایع از کســی پوشــیده باشــد. ولی تنها برای  گامن منی کنم ت

ا دیدگاه جهانــی و تکنولوژی با مفهوم  ایجــاد پلی بین ذهن مخاطــب  و مفهوم مبلامن ب
ا این رابطه تنگاتنگ را شفاف تر کند. امروزی آن از چند مناد استفاده می کنم ت

کامپیوترهای خانگی، تلویزیون، تلفن های همراه، ســامانه های مدیریت هوشــمند ساختامن، 
حمل و نقل هوشــمند، منشــی های صوتــی و تکنولوژی هایــی که نام بردن همــه آن ها از 

حوصله مخاطب خارج اســت، همگی به ترتیب آرام آرام در سبک زندگی انسان ها تغییری 
شگرف ایجاد کردند و با حضور پرقدرت خود تبدیل به عضوی جدایی ناپذیر از سبد کاالهای 

اولویت دار شدند.
ــا از یک رو، ارتباط  ی نا بر همین اســتدالل، سیاســتگذاران اقتصــادی و تولیدکنندگان روز دن ب

ا  ایــن پدیده جدید را به رسعت در ســاختارهای تولید صنعتی بهینه کردنــد و از لوازم خانگی گرفته ت
اثیر خود قــرار دادند و فصل جدیدی از این محصــوالت را روانه بازار کردند  خودروهــا و حتی پوشــاک را تحت ت
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ــال بی نظیری رو به رو شــدند کــه صحت این تغییر  ـ ـ ا استقب و در نتیجــه ب
ــایید مــی منــود و از روی دیگر، ماشــین آالت صنایع تولیــدی به لطف  ـ ـ را ت
مفهوم تکنولوژی با حضور تجهیزاتی مانند دســتگاه های سی ان سی، لیزر 
و پرینرتهای ســه بعدی بگونه ای متحول شــد که تعریــف دقت و رسعت را 
کیلومــرت ها جا به جا کرد،  بنحوی که ایــن روزها صنعت را بدون تکنولوژی 
ا  یا به این نتیجه رســید که متامی صنایع ب حتی تصور هم منی توان کرد، و دن
تکنولوژی پیوندی عمیق دارند و حال زمان ورود صنعت مبلامن به این عرصه ی 

فربه از فرصت های اقتصادی فرارسیده است.
اجــازه دهید کمی بی پرده صحبت کنم، منافع اقتصادی این رویکرد به قدری 
پررنگ اســت که به راحتی می تواند ده ها برابر صنعت نفت برای این کشــور 

ارز آوری داشته باشد و به تبع آن افراد زیادی را ثرومتند کند.
برای ورود به این دنیای بکر نیاز به چند مفهوم اولیه است که دستامیه ایجاد 

صنعتی متفاوت به حساب می آید.
1-  طراحی صنعتی با متام زیبایی های فرهنگ صادرکننده آن

ا بی شامر ارتباط بین قطعات آن 2- مکانیک ب
3- الکرتونیک با رسعت اعجاب انگیز رشد سخت افزار های آن

این ســه مفهوم در دنیا هر کدام به تنهایی شگفتی آفریدند، ولی در صنایع 
ا  یا را به تســخیر خود در آوردند کــه در کنار یکدیگر ب متفــاوت تنها زمانی دن
خالقانی خالق همراه شدند و جادوی واقعی رونق اقتصادی را به سیساتگذاران 
ا به حال این انقالب در  صنعتی نشــان دادند. ســوال جالب آن اســت که چرا ت
صنعــت مبلامن رخ نداده؟ در جواب باید بگویم اگر امروز کمی تعلل کنیم،  
ــه زودی آن را خواهیــم دید، هامن گونه که همواره افســوس ایده های بکر  ب
خود را در دست دیگران خورده ایم و حتی برایش مثال هایی زیبا ساخته ایم؛ 
ــده ام که در میــان آن درشت نوشته شــده بود » زود دیــر  ـ ـ مثال بیلبوردی را دی

می شود.« آری دوستان، می نویسیم، غبطه می خوریم ولی ... ُجم منی خوریم!
احتــامال احســاس مملو از نگرانی من را در طول نوشــته ملس کــرده اید. بله 
درســت است، نگرانم، ولی نه نگران پول و ثروت، بلکه نگران از آن که جوانان 
متخصص فراوانی داریم که فقط از ایشــان می خواهیم تا مبانند و بســازند 
ــه حال گفته ایم چرا ؟ چگونه؟ صنعت گرانــی داریم که می گوییم  ا ب ولــی ت
ا به حال گفته ایم برای کدام بازار؟ تا چه زمانی؟  خــالق باش و تالش کن ولی ت
سیاســت گذارانی داریم که می گوییم چرا تدبیری نکرده اند ولی منی گوییم 
ــا انگیزه، تدبیر سیاســت گذاران کارســاز بــوده که برای  بــرای کدام انســان ب

مخاطب این مطلب باشد.
دوســت گرانقــدر! لطفا با دقت به این موضوع توجه داشــته باش که صنعت 
مبلامن با متام وســعتش به رخوتی کهنه آغشــته است که با در دست داشن 
ا اقتدار  دانش می توان به آن چابکی کافی برای صنعت اول شدن را بخشید و ب

در صادرات آن توفیق یافت.
ا برای اولین بار، تصویر  در انتها برای درک بهرت این مطلب تصمیم گرفته ام ت
ا  ــا«، مخلــوق تفکر و عشــق را، در این فصل نامه بــه منایش درآورم ت » آرکان
ــا دیدگان پویای شــام عزیزان به  قــدرت تفکــر جوانان همیــن مرز و بوم را ب

اشرتاک بگذارم.
 

اندیش... ی ک ب ر کوچ ی ه یک تغی ب
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ی خوانیم ان م ت رای ب







برای جهان سال جذابی به نظر می رسید، هر چند همه می دانستند و می دانستیم که طبیعتا مثل 
ایانی دارد، اما کنار هم قرار گرفن دو عدد بیســت و آمدن سال 2020  متام ســال های دیگر آغاز و پ
بــرای خیلی ها جذاب بود و فکر می کردند تنها همین یک بار تجربه اش می کنیم، غافل از اینکه ما 
همه ســال ها و روزهــا و لحظه ها را فقط یک بار تجربه می کنیم و این یک ســال را قرار بود جور 

دیگری، عجیب و سخت پشت رس بگذاریم. 
اثیر خود قرار داد. از اقتصاد و سیاســت  2020 گره خورد به کرونا و همه ابعاد زندگی برش را تحت ت
گرفته تا فرهنگ و سبک زندگی و هر چیز دیگری را. کرونا رسعت زندگی را از هر نظر کم کرد جز 
ا ما ماند. در این کم شــدن رسعت،  ترس از دســت دادن و بیامری که همه این یک ســال و اندی را ب
مردم درآمد کمرتی داشــتند و همچنین میل کمرتی به ایجاد تغییر در دیزاین خانه شــان و مواردی 
ا که فکر می کردیم زود برود و هنوز دســت از رسمان برنداشــته، سبک تازه ای را  از این دســت. کرون

بـــازگشت بــه اصـــالت هـا
د؟ ن ی ک اب م خ ت ن ان زای رای دی ی را ب امن و رنگ های ل ب ه نوع م د ۲۰۲۱ چ رن ت

ه روایت  ب
هی ل دال ب د ع ی هسا س ده م ی س
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برای زندگی ما ایجاد کرده،  ســبکی نو آفریده که در ســال 2021 پیشــگام 
ا تکنولــوژی امروز. در  ــر از Vintage و آمیخته ب اث خواهد بود؛ ســبکی مت
رشایط امروز مردم انتخاب هایی متفاوت خواهند داشت، انتخاب هایی که 
حاال به نوشــته ســایت های معترب دیزاین در جهان، گرایش به سبک دهه 

هشتاد میالدی را نشان می دهد. 
در هــر رکودی، فرصتی نهفته اســت. مبلــامن آن روزگار می تواند مبنایی 
برای طرح های امروز و رسشــار از آرامش و ذوق زندگی باشد، مبلامن دهه 
ا نام Vintage می شناســیم، حــاال به انتخاب مردم  ۸۰ میــالدی که امروز ب
ا به کارگیری هوشــمندانه ی عنر رنگ  بدل شــده اســت. ما می توانیم ب

در طراحی، شوق زندگی و رشوع دوباره را در مشرتیان خود ایجاد کنیم. 
ه خرب است؟  ان چ در جه

یــاز همه ما به دیــدن رنگ های شــادی آور در محیطامن  در ســال 2021 ن
ا رنگ هایی که دارای این خصوصیت هســتند را منی توان  بیشــرت شــده اّم
بدون هم نشــینی رنگ های خنثــی، برای مدت زمانــی طوالنی در محیط 
دید. همچنین می توان از قوانین هم نشینی رنگ ها بهره برد و به تعادلی 

مطابق با سلیقه  فردی و سبک زندگی رسید. 
همه گیری کرونا منجر به کاهش ارتباطات انســانی شــده و روند افزایش 
خریــد اینرتنتی به یک باره رشــد قابل توجهی کرده ، بــه همین ترتیب در 
محیط هــای خصوصی کمرت پذیــرای خدمات از بیرون هســتیم و ایجاد 
تغییراتی چون عوض کردن رنگ دیوارها دشــوار شده است. در نتیجه برای 
رفــع نیاز به تنوع، تغییر وســایل زندگی از جمله مبلــامن بهرتین گزینه  

است و اینجاست که ماموریت ما آغاز می شود.
 در ســالی که پیش رو داریم به عنر رنگ و ســادگی، به دور از طرح های 
ا اســتفاده از بافت های گوناگون بیشرت از هر زمانی نیازمندیم.  شــلوغ و ب
رنگ هایــی پخته که همــراه خود، طبیعــت را به خانه هــا و محیط های 

پر استفاده بیاورد.
رنگ های پخته، رنگ هایی هســتند که مقــداری رنگ مکمل را درون خود 
ا تغییر این مقــدار می توانیم به طیف گســرتده ای از رنگ پایه  دارنــد و ب
برسیم. بطور مثال قرمز زمانی پخته محسوب می شود که رنگ سبز را در 
خود داشته باشد. این رنگ ها به رنگ های طبیعی مشهورند، طبیعتی که 

با پیرشفت جوامع، احساس نیاز به وجودش بیشرت می شود.
 به نقل از New Decoration Trends، طراحان مختلف، در رستارس جهان، 
رنگ ها و ســبک های متعددی را به عنوان  ترنــد 2021 معرفی کرده اند. از 
جمله آنها می توان به ســبک مدرن با هم نشینی قرمز و بنفش اشاره کرد. 
ا به راستی، ذهن آشفته ی امروز ما قادر به دیدن دو رنگ قدرمتند در  ا آی اّم

کنار هم هست؟! مسلام نه! 
ا توجه به تنش های سیاســی، اجتامعی، ســالمت، خانوادگی و اقتصادی   ب
ایــن دوران، بخصوص در رشایط همه گیری، حفــظ تعادل مهم ترین رکن 
چیدمان خواهد بود. درواقع تعادل در گرو هم نشــینی رنگ های خنثی و 

درخشان، رنگ های مکمل یکدیگر و طیف رنگی سایه-روشن است. 
 برای محیط هایی که به رشــد خالقیت انســان بالغ نیازمندیم، بهرت است 
از ســبک مینی مال پیروی شــود، به طوری که مبلامن نیز در ســاده ترین 
ا در این روزها نیاز به رنگ های نشاط   آور حتی در  شــکل ممکن باشــد، اّم
ا  این محیط  ها احســاس می شــود. بنابراین به رنگ  هایی از دل طبیعت اّم
به میزان بسیار محدود و فرم های منحنی که آسودگی خیال را برای ما به 
ارمغان می آورد، برای متمرکز شدن روی فعالیت مورد نظر احتیاج داریم.  
در محیــط داخل خانه نیز فرم های منحنی آرامش بیشــرتی را به محیط 
می بخشــند، بویژه در زمان فعلی که آمارها نشــان دهنده  افزایش سطح 

خشونت خانگی است.

یم؟ ن ه ک ران چ در ای
ایرانیان از دیرباز در این زمینه نکته سنج عمل کردند، آنها میزبان طبیعت 
در خانه هایشان بودندکه این امر در معامری ایرانی نیز مشهود است. باغ  

ایرانی مصداق بارز این اندیشه است. 
ی می تواند راهگشای امروز ما باشد، بهره گیری از  بازگشــت به هویت ملّ
مواد طبیعی مانند چوب، ســنگ و شیشــه، در مبلامن، می تواند مؤثرتر 
از فلز و پالســتیک عمــل کند. همچنین نقوش ایرانــی نیز به خاطر ذات 
متعادل و روح نوازشــان، آرام بخش خواهند بــود. همچنین می توان هرن 
ایرانی و مدرن را در هم آمیخت، شیشــه های رنگی در کنار چوب، ترکیب 
خیــال انگیزی را به مبلامن می بخشــد، جلوه ای که حتــی با گذر زمان، از 

طراوتش کاسته نخواهد شد.
به نقل از Insiderســبک روســتایی )Rustic( در ســال آتی توجــه زیادی را 
به خود جلب خواهد کرد. به طور کلی بازگشــت به گذشــته راهی اســت 
ــا نگاهی به روند تغییرات دکوراســیون داخلی،  کــه جامعه برمی گزیند. ب
معــامری و پوشــاک می توان دریافت کــه همواره پــس از دوران نوگرایی، 
بازگشــت به گذشته را خواهیم داشت و این چرخه برای نسل جوان مدام 
در حرکت است. اصالت همواره پایدار می ماند، در حالی که نوگرایی بیش 
از انــدازه نزد افــراد، تاریخ انقضــا دارد. برای رفع این مشــکل می توان به 
مقــدار جزیی از نوگرایی بهره برد، بخصوص در مبلامن و اقالمی که کمرت 

تعویض می شوند.  
عامــل مهــم دیگری که می توانــد افراد را بــه خرید ترغیب کنــد، تغییر 
ا  ــه فرم های متنوع با یک بار خرید اســت، زیرا ب دینامیکی و دســتیابی ب
هزینه کمرتی پویایی زندگی در محیط حفظ می شود که این امر در رشایط 

کنونی اقتصاد امر بسیار مهمی به شامر می رود.
ا تغییر هم نشــینی رنگ ها   چه بســا این تغییــرات دینامیکی می تواند ب
همراه گردد و حال وهوای تازه ای به مبلامن ببخشــد. هر تغییر دینامیکی 
می بایست بر پایه اصول ارگونومی تحقق یابد. اغلب این قبیل محصوالت 

برای فضاهای کوچک آپارمتانی نیز خواهان بسیار دارد.
  از دیگــر مــوارد آرامش بخــش می توان به راحتی مبلــامن و حضور گل و 
گیاه در محیط  داخلی اشاره کرد. تعبیه هوشمندانه فضایی برای نگهداری 
گیاه در دل مبلامن، هیجان و احســاس رضایــت خاصی را به خریدار القا 
می کند. بخشــیدن زندگی و رشــد گیاهان در کنار طبیعت ناشی از چوب، 
سنگ و شیشه، احساس رضایت از خویشن را در درون آدمی تقویت کرده 

و محیط لطافت بیشرتی هدیه می دهد.
ــا گذرانــدن مدت زمــان طوالنی در یــک محیط، توجه بــه جزئیات نیز   ب
ــه گیاهان مینیاتوری زیاد  افزایش می یابد، این امر باعث شــده تا عالقه ب
شــود و درنتیجه توصیه می کنیم در مبلــامن، فضاهای کوچکی برای این 

منظور تعبیه شود. 
ا دارای اهمیت خواهد بود  همچنین تلفیق کاربردی وسایل برای جوامع پساکرون
و خرید محتاطانه از پدیده هایی است که در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم 
بود. برای جا مناندن از روند تغییر رسیع ســبک زندگی افراد، بیش از پیش به 
پیش بینی بازار و نیاز مشرتیان نیاز داریم که این پیش بینی ها از مهم ترین ابزار 

طراحان برای خلق طرح های پیشگام بشامر می رود.
در دوران پساکرونا، شــاهد بازگشت به گذشته، نزدیکی به طبیعت، نیاز 
ــه اســتفاده از رنگ های پخته، تلفیق کاربردی وســایل، تغییرات ســاده   ب
دینامیکی مبلامن با رعایت اصول ارگونومی، اســتفاده از هرنهای بومی و 
ــا بافت های متفاوت در طراحی، آوردن  ی به طور جزیی، بازی ب هویــت ملّ
طبیعت در محیط داخلی، ســادگی، پرهیــز از رنگ های خام و طرح های 

شلوغ خواهیم بود.
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آینده معامری، ســیر تحول آن و اینکه به کدام ســو حرکت می کند، بخشــی از دغدغه های جامعه معامری معارصاست، 
ــه  ــیده کـ دغدغه هایی درست و بجا که ذهن بسیاری از فعاالن این عرصه را به خود مشغول کرده است. دیگر زمان آن رسـ
به معامری ایران، نه صـرفا بـه مثابه   آثار تاریخی و باستانی بلکه در حکم آثاری نگریست که روح زنده و پایدار درون آنها  

می تواند  الهام  بخش هرنمندان معارص باشد.
هر چند معامران گرفتار مباحث تـاریخی-تـــوصیفی شــده اند اما سال هاســت که ســخن از حفظ، احیاء و باز زنده سازی 
ارزش های گذشته مطرح است و همه صاحب نظران متفق القولند که حفظ ارزش های اجتامعی و فرهنگی موجب هویت 
ملی اســت، اما از طرفی شناخت و پاالیش ارزش های گذشته و برگزیدن بهرتین آنها و تطبیقشان با رشایط زمانی و مکانی 

ا نیازهای جامعه امروز و آینده باشد نیز مسئله ای است که باید مدنظر قرار گیرد.  بطوری که منطبق ب
معامری که از پر اهمیت ترین عنارص ارزشــی هر ملت اســت و در این راســتا همواره باید در راه شناخن معامری ایرانی و 
انعکاس آن میان نســل های جوانی تالش کرد.  در طرح های معامری حتی املقدور اصول مقدماتی معامری ایرانی و ســنتی 
ا تکنولوژی جدید، ماهیت فلســفه وجودی آنها را همچنان حفظ کرد. معامری  خویش را بکار گرفته و ضمن تلفیق آنان ب
در هــر دوره ارزش هــای خــود را دارد، اما چه ارزش هایی در معامری ایران وجود دارد که باید در راســتای بهبود معامری در 
آینده و برای ایندگان حفظ شــود و آثاری که ماندگار شــدند -چه در گذشــته و چه حال- از لحاظ زیبایی شــناختی، تفکر و 

اندیشه معامر و ارزش های معامرانه درچه مرحله ای بوده اند.  
معامری هر کشــور بخشــی از شناسنامه فرهنگی و کارنامه مردمی است که در آن زندگی می کرده اند، شاید  به ندرت بتوان 
ا زندگی مردم پیوند داشــته باشــد. عوامل و پدیده های مختلفــی وجود دارند که در  هــرنی یافــت که به اندازه معامری ب
شــکل دهی فضاهای معامری نقش دارند، بنابراین جای شگفتی نخواهد بود که بخش اعظم کتب تاریخ هرن به معامری 

اختصاص یافته است.
کیفیــت يکــی از آرمان های همگانی در تحلیل و درک آثار معامری اســت که ريشــه در فرهنگ اصیل مــرشق زمین دارد. 
مفهوم تعامل میان »اصالت« و »نوآوری« در هرن اســالمی يا غیرمســتقیم اشاره به مفهومی عمیق در فرهنگ معامری 
کهن اين رسزمین دارد، مفهومی که از آن با عنوان »حکمت« ياد شده است، به عبارت ديگر حکمت معامری اسالمی- ايرانی 
مبنای انســجام میان دو مفهوم کلیدی اصالت و نوآوری در معامری محســوب می شود و ارتقای کیفیت بدون عنايت به 
زمینه طراحی محقق منی شود. از اين رو خصوصیات کلیدی معامری مانند حال و هوا و حس مکان در مواجه با فضاها و 
موقعیت های جديد بخشی از تالش در جهت دستیابی به معامری باکیفیت در معامری معارص کشورهای در حال توسعه 

و بهخصوص ايران محسوب می  شود.  

فظ شود؟ ان ح دگ ن رای آی د ب ای را ب ست و چ ی ران در چ عامری ای ارزش  م

ه روایت  ب
شابوری ی هری ن م
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ده  ن وب آی طل عامری م ی های م ژگ  وی
این معامری دارای پشــتوانه های ایرانی و متاثر از اندیشــه حکمی فرا انسانی 
بــوده  و دارای ذات و هویت ثابت در طول  زمان اســت، بنابراین می توان 
اینگونــه معامری را جایی میان زمین و آســامن نامیــد. این معامری دارای 
ســه خصلــت  جامل ، جالل و کامل بــوده و حاوی مضامیــن و پیام های 

ا نشاط خواهد بود. ارزشمندی بوده و از این رو آرامش بخش و ب
معــامری آینــده ایران هرن خلق مــکان را به منایش در خواهــد آورد و در 
پی اتصال معامری گذشــته ، حال و آینده خواهــد بود . مأمن ارزش های 
ا نشــاط . خانه نقطــه آغاز تحول  معنــوی و ســازگار با محیط طبیعی، ب
معامری اســت و معامر محیطی آرامش بخش برای زندگی انسان خواهد 
ســاخت . برای رســیدن به معامری مطلوب ، بازکاوی و اســتفاده از غنای 
معــامری ایرانی  را در دســتور کار خود قــرار داده و مفاهیم و ارزش های 
ا تحــوالت، افزایش کیفیت زندگی همچون حجاب و حریم ،  هامهنگی ب
روابط انسانی و همسایگی، سیال بودن، توجه به اقلیم اجتامعی و ایجاد 
امکان تجربه های خالقانه در عین وجود حس آشــنای ایرانی از مهم ترین 

ویژگی های معامری آینده خواهد بود . 

دی  ن ان وارزشم دگ ن رای آی ارب دگ ان د وم ن عامری ارزشم ه های م ــاخص ش
عامری:  اندیشه درم

ــه روز کرده و از آنها در معامری  1- املان های  شــاخص و اصیل ایرانی را ب
امروز استفاده کنیم.

ا فناوری زمــان خود دارد و معامری امروز  2- معامری رابطه مســتقیمی ب
در رشایط بی مرزی به رس می برد. بی مرزی در این صنعت ســبب می شــود 
معــامری جدا از خصوصیات فرهنگی و مکانی، مورد مطالعه قرار گیرد، 
چراکه بناها واثاری ماندگار شــدند که از به روزترین تکنولوژی زمان خود 

استفاده کرده اند.
ا ارائه یک الگوی آرمانی و در عین حال مردمی که برگرفته از  3- می تــوان ب
فرهنگ و متدن ایرانی باشد، به شناخت شأن واقعی معامری ایران کمک 

کرد.  
4- معامری ایرانی با علم، احســاس و عرفان در ارتباط مســتقیم بوده و 

ا احساس مرتبط است می توان توامنندی های بسیاری ایجاد کرد.  چون ب
5- پشتوانه هر بنایی باید اندیشه و تفکر باشد، به نحوی که این تفکر در 
ا قابلیت استقبال پیداکند.   ساخت یک بنای فیزیکی خود را نشان دهد ت

6- اصیــل بودن معــامر هم نکته مهمی اســت، برخی معــامران خود را 
ــر از جامعه می دانند، در حالی که معامر باید از بطن جامعه باشــد،   برت
یعنی دیدگاه زیباشناســانه او از پشــتوانه ای جامعه شناســانه برخوردار 
باشــد،چراکه فقدان اندیشــه معنوی و فاصله گرفن از جامعه درزندگی 

معامران یک بحران بوجود می آورد. 
7- خطی که یک معامر می کشد باید یک اندیشه پشتش باشد و تا چندین 
نســل بعد هم زیبایی خودش را حفــظ کرده و عالوه بر پایه های علمی و 

فلسفی از پشتوانه فرهنگی نیز برخوردار باشد. 
8- پایه هــای هندســه ایرانــی را بــه خوبی مــورد مطالعه قــرار دهیم و 
بشناســیم وسپس نظم و تناسبات موجود در آن را با روش های مدلینگ 

کامپیوتری به معامری به روز و مدرن تبدیل کنیم.
9- منظــر در معامری باید حفظ شــود، چراکه درنتیجه تعامل انســان و 
طبیعت در گذر زمان پدید آمده و بخشــی از رسزمین است که با حضور 

انسان معنا می یابد. 
10- معامری از لحاظ کانســپت هم دارای کیفیــت دیداری و هم بداعت 
وهم ایجاد خاطره جمعی به نوعی پدیدارشناسانه داشته و مردمی باشد 

و از بسرت جامعه بیرون بیاید.  
ــا که آثار معامری منفرد نیســتند و در ارتباط  11- تبارشناســی بدین معن
ــا آثار دیگر هویــت پیدا می کنند،  معامری در شــبکه ای از آثار معامری  ب

ا آنها در گفت وگوی همیشگی قرار می گیرد. تعریف  می شود و ب
معــامری باید منــود کالبدی ذهنیت و بینش زمان خود باشــد و نه تحت 
ســیطره قواعــد و چارچوب های از پیش تعیین شــده، معــامری باید به 
پرســش کشیدن ساختارهای موجود، به ماهیت متالشی و ازهم گسیخته 
جهان معارص پاسخ دهد. به نوعی پیروی نکردن از یک اصل و ایده غالب، 
در واقع با شکســن مرزها و محدودیت ها ودســت یافن به چشم اندازی 
تازه وکشف قلمروهای جدید و برهم زدن چهارچوب فکری سنتی به ارث 
رسیده و  باید معامری معارص رو به جهانی شدن رود. و این را بدانیم که 
هر معامری با هر ســاختاری ودر هر دوره ای و هر کشوری من و خوانش 
خودش را دارد وچگونگی تفسیر این  من مهم است و به تعداد خواننده 

استنباط و برداشت وجود دارد.
رصفا چیزی که معامران می سازند مهم نیست بلکه مهم این است آنچه 
ســاخته ایم چه تعبیری از جانب کسانی که وارد این فضای می شوند و آن 

را به نحوی تجربه می کنند، دارد.

105نشریه اختصاصی ُهنر و فناوری دکوراسیون داخلی و ُمبلمـان/ شماره سی و ششم







رشــد روز افــزون جمعیــت در دهه های اخیر و مرف انرژی هــای تجدید ناپذیر و هزینه های باالی این دســته از 
انرژی ها و همچنین پیامد های ناگوار مرف انرژی های آالینده بر محیط زیست، برش را به سمت استفاده بیشرت 
از انرژی های پاک و تجدیدپذیر ســوق داده اســت. طبق مطالعات انجام شده، میزان مرف انرژی در ساختامن ها 
نسبت به بخش های دیگر همچون حمل و نقل و صنعت بسیار باال است از این رو معامران همواره در پی بهره گیری 
از طراحی های نوینی هســتند تا عالوه برکاهش مرف انرژی، کارایی باالتری ارائه کرده و میزان مرف انرژی را به 
ا  حداقل برســاند. منای ســاختامن یکی از بخش های عمده و اصلی ساختامن است که بیشرتین سهم را در ارتباط ب
فضای داخلی و محیط خارجی ساختامن دارد به همین دلیل هرگونه تغییرات در محیط داخلی ساختامن متاثر از 

منای ساختامن است به این معنی که منای ساختامن سهم عمده ای در کاهش مرف انرژی داد.
در دهه های اخیر و هم زمان با پیرشفت تکنولوژی و اهمیت یافن بحث انرژی پایدار، شاهد ایجاد مفهوم تازه ای 
ا پوسته های هوشمند بخشی  از معامری نوین هستند که به  از ساختامن های هوشمند در معامری هستیم. مناها ی
خاصیت متغیر انرژی های خارجی مانند الگوهای خورشیدی و نیازهای کاربران داخلی واکنش نشان می دهند و به 

صورت هوشمند می توانند مرف و نیاز به انرژی را کاهش دهند.
مناهای متحرک، مناهای هوشمند یا مناهای سازگار می توانند با رشایط محیطی مختلف برای بهینه سازی مرف 
انرژی و آسایش محیط داخلی سازگار شوند، طبق آنچه که در کتاب مصالح هوشمند در معامری، طراحی و معامری 
فضای داخلی نوشته اکسل ریرت آمده است، مصالح هوشمند واژه نسبتا جدیدی است که برای مصالح و محصوالتی 
ا فیزیکی مثل نور، دما یا  اســتفاده می شــود که خواص تغییرپذیری دارند و می توانند در پاسخ به اثرات شیمیایی ی
ا استفاده از این مصالح هوشمند این  ا تغییر رنگ های برگشت پذیر دهند و ب میدان های الکرتیکی تغییر شکل ی

تغییرات قابل تکرار خواهند بود.
عملکرد یک سازه هوشمند بر سه اصل مبتنی است:

1- دریافت اطالعات
الیز اطالعات 2- آن

3- پاسخ گویی به موقع و مناسب به اطالعات ورودی 
ورودی اطالعات می تواند از سنسورهای نصب شده اجزاء بیرونی، اقلیم، رشایط جوی ، اجزاء درونی ساختامن مانند 

تاسیسات و مصالح به کاررفته و همچنین کاربران ساختامن، رفتارها و ترجیح های آنها به دست آید.
ا بهره گیری از از تکنولوژی اطالعات )IT( و سیستم های کامپیوتری پیرشفته در کمرتین زمان انجام  الیز اطالعات ب آن
ا توجه به دستور، عکس العمل  می گیرد و نتیجه و پاســخ مناســب برای اجرا به منای متحرک ارسال می شود و منا ب

مناسب را نشان می دهد.
مناهای متحرک می توانند به عنوان منای اصلی سازه یا منا و پوسته ثانویه سازه عملکرد داشته باشند. مناهای متحرک 
)Kinetic facades( یکی از مظاهر معامری در تعامل با محیط )Interactive architecture( می باشــد که در دهه های 
اخیر استفاده از آنها در بین مهندسان و معامران رواج یافته است. واژه یKinetic Architecture   اولین بار در دهه ی 70 

میالدی توسط ویلیام زوک )William Zuk( و راجر کلرک )Roger H. Clark( مطرح شد.

یم: ن ی ک اره م ا  اش ه ی از آن ه برخ د که ب ن ت ی هس ب عای ا و م زای د دارای م ن اهای هوشم من
 )Scaling( و تغییر انــدازه  )Rotation(چرخــش ،)Translation( مناهای متحرک به ســه دســته کلی شــامل جابجایی

ا زای م
کاهش مرف انرژی ساختامن

وفق پذیری با محیط کار
پاسخگویی به اقلیم
تنوع و زیبایی بری

عایق حرارتی و صوتی
ارتقای آسایش زندگی کاربران

تعدیل میزان نور در ساعات مختلف روز
بهبود ارتباط بین داخل ساختامن با محیط خارج آن

عایب م
هزینه اولیه باال
هزینه نگهداری و تعمیر
پیچیده بودن تکنولوژی طراحی و ساخت
نیاز به افراد متخصص جهت اجرا
آسیب پذیری و حساسیت باال )سنسورها(
مشکالت نظافتی سیستم

پوسته های رباتیک؛
رسآغاز معامری هوشمند
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تقسیم می شوند. این تقسیم بندی بر اســاس محل مفصل و بدون در نظر 
گرفن نیروهای ثقلی می باشد. یکی از مهم ترین فاکتورها در طراحی مناهای 
متحرک، مکانیزم حرکت آنها است. انتخاب مفصل ها، تکیه گاه ها، نوع پوشش 

و دیگر جزئیات مناهای متحرک نیازمند درک صحیح و دانش کافی است.
ــا بهره گیــری از علوم برق،  مهندســان رباتیک متخصصانی هســتند که ب
کامپیوتر و مکانیک دانش بدست آوردن اطالعات از انواع حسگرهای مکانیکی، 
ا استفاده از پردازشگرها و برنامه های  الیز اطالعات ب الکرتیکی، مغناطیسی، آن
کامپیوتری و محاســبه، قابلیت طراحی و ســاخت ســازه های متحرک مورد 
نیاز این پوســته ها را دارند و می توان گفت مناهای متحرک هوشمند حاصل 

همکاری مهندسان معامری و رباتیک است.
جهت اطمینان از کارکرد درست و مناسب سازه، نیاز است تا در مراحل ابتدایی 
طراحی منا، عملکرد آنها توســط نرم افزارهای شبیه ســاز بررسی شود. هنوز 
ابزارهای محدودی برای شبیه ســازی عملکرد این گونه مناها موجود است چرا 
 static( که اغلب نرم افزارهای شبیه ســاز انرژی برای محاسبه املان های ایستا
design( طراحی شــده اند و در مناهای ســنتی نرم افزارهای شبیه ساز انرژی 
 )peak- loads( بارهــای حرارتی و رشایط آســایش را در بدترین رشایط اقلیمــی
شبیه ســازی می کنند، اما در مورد مناهای متحرک، شبیه سازی می بایست در 

یک بازه از رشایط مختلف آب و هوایی انجام شود.

ــیم  روه تقس ه 4 گ ا ب ب ری رد تق ارب ــرک از نظر ک ح ت د م ن اهای هوشــم من
ی شوند: م

1- مناهــای متحــرک کنرتل دمــا  2- مناهای متحرک کنرتل روشــنایی و دید 

3-مناهای متحرک تهویه طبیعی 4-مناهای متحرک تولید انرژی

ا رتل دم ن رک ک ح ت اهای م من
ایــن مناهــا که معموال به صورت منــای ثانویه به کار گرفته می شــوند، 
برای جذب یا کاهش جذب انرژی گرمایی خورشــید به کار می روند. یکی 
از منونه های موفق ایــن نوع مناها،  برج های دوقلوی البحر در ابوظبی 

است.
منای متحرک این برج ها برگرفته از سایبان های سنتی به نام »مرشبیه« 
ا استفاده از سنسورهای حساس به نور پنل های این منا در طول  اســت. ب
شــب و هنگام هوای ابری )نبود نور خورشید( به صورت کامل جمع می 
ـــرق  ا توجه به تابش خورشــید به ترتیب از شـ شــوند و در هنگام روز ب
پنل ها باز شــده و باعث کاهش جذب انرژی خورشــیدی می شــوند که 
ــوع  ــرژی برای خنک کردن و تهویه مطبـ ـ ایــن کار باعث مرف کمرت ان

ساختامن می شود.

ایی و دید ن رتل روش ن رک ک ح ت اهای م من
ــان  ـ ــای متحرک، کنرتل نور ورودی به ساختمـ ـ یکی از ویژگی های مناهـ
ــای  ـ ــاده از الگوهـ ـ ا استفـ ــان اســت. ب ـ و دیــد داخــل و خارج ساختمـ
ــور ورودی  ـ ــوان مقدار ن ـ ـ ــای نور می ت ـ حرکتی خـــورشید و سنسورهـ
ــای این مــورد می توان به  ـ ــان را کنــرتل کــرد. از منونه هـ ـ ـ بــه ساختمـ
ــان »Kiefer« در اتریش و منایشــگاه شــهر یوســو کره جنوبی  ـ ـ ساختمـ

اشاره کرد.
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ی ع ی ه طب رک تهوی ح ت ای م من
ا ایده هایی  اتیــک» OBU47« طرحی از »دنیل کاوان« اســت که ب منای روب
نو از دنیای روباتیک گره خورده اســت. درون پوسته این ساختامن از نرم 
افزاری اســتفاده شــده که رشایط آب وهوا را ثبت می کند و نسبت به آن 
واکنش نشان می دهد. این ایده از نتایج اصل تصفیه شبانه است. اصلی 
که در بیشــرت آســامن خراش ها رعایت می شــود و در رشایط اقلیمی گرم 
به خنک کردن ساختامن در طول شب کمک می کند. واحدهای متحرک » 
OBU47« در شب به سمت بیرون حرکت می کنند و مانند یک مکنده خأل 

هوای رسد محبوس را به درون نواحی ثابت زندگی می فرســتد. 
پنجره فرورفته ســاختامن که از ســبک معامری شــیکاگو گرفته شــده، 
مســیری برای جریان هوا خلق می کند. انــرژی موتورهای این فرورفتگی 
از طریق انرژی خورشــید تأمین می شود. این پنجره خیلی آرام به سمت 
بیرون حرکت می کند و از طریق مکش طبیعی، هوای بیرون را به داخل 
ســاختامن هدایت می کند. هوا ابتدا فرشده می شــود و ســپس به درون 
ــازه به محیط  نــا جریان می یابد. این سیســتم عــالوه بر انتقال هوای ت ب
ــأثیر چشــمگیری در کاهش هزینه خنک ســازی ساختامن  ـ ـ داخل برج، ت
ــای فرورفتــه، عالوه بر زیبایی منحصــر به فـردی که به  ـ دارد. پنجره هـ
ا به ساکنیــن برج هدیه  ـ ـ ب ـایی زی ــان می بخشد، بالکن هـ ـ منای ساختمـ

می کنند.

د انرژی ی رک تول ح ت اهای م من
یکــی از امتیازات مناهــای متحرک، امکان بهره گیــری از آنها برای تولید 

ــا توجه به مــرف انرژی باال توســط ســاختامن ها  انــرژی پاک اســت. ب
ــا بخش عمده ای از انــرژی مورد نیاز  از مناهــای متحرک می توان متام ی
ســاختامن را تامین کرد. در ایــن مناها می توان از پنل هــای فتوولتائیکی 
متحرک برای جذب انرژی خورشــیدی استفاده کرد و مانند منای فرودگاه 
یا که بیش از 118 هزار پنل آلومینیومی که در آن تعبیه  بریسبین اســرتال
شــده و به دو شــکل حرکت می کنند و به واسطه همین حرکت ها جریان 
الکرتیســیته تولید می شــود. طراحی منای این پارکینگ با در نظر گرفن 
دو هدف، نخست ارائه یک منای متحرک با طراحی منحربه فرد و دوم 
خلــق یک منای پایدار جهت جذب برخی از انرژی های ســاختامن صورت 
گرفتــه اســت. متحرک بودن پنل هــا از جمله دالیل مهمی اســت که این 
ا با کمک گفن  ســازه در کنار یک فرودگاه طراحی و ساخته شــده است ت
از مــوج حرکتی هواپیامها به هنگام برخواســن و نشســن بتوان انرژی 

زیادی ذخیر شود.
ســاختامن اداری تجاری ســعادت آباد، ســاختامن اداری تجاری فرمانیه و 
چند منونه محدود دیگر از جمله ســاختامن هایی هســتند که  بر اساس 
تکنولوژی مناهای متحرک ســاخته شده اند که رصفا بخش کوچکی از منا 
که بیشــرت منای ثانویه پنجره ها را شامل می شــود به آن اختصاص پیدا 
ا این وجود هنوز این نوع از معامری نوین جایگاه ویژه ای  کرده است ولی ب

در صنعت ساختامن سازی ایران پیدا نکرده است.
امید اســت با دانش مهندســان معامری و رباتیک کشور به زودی شاهد 
ســاخت مناهای متحرک هوشمند در کشور جهت کاهش مرف انرژی، 

بهره گیری از انرژی پاک و زیبایی بری ســاختامن ها باشیم.
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ا پیچیده پیچیده و این سادگی و پیچیدگی در عرصه  به هر پدیده ای می توان نگاه های متفاوتی داشت، از ساده ساده گرفته ت
هرن هم بخوبی خود را نشــان می دهد. هر هرنمندی به فراخور دیدگاهش میان این ســادگی و پیچیدگی حرکت می کند. در 
عرصه معامری هم طبیعتا میان این سادگی و پیچیدگی دیدگاه های مختلف در رفت و آمد هستند. من اما به سمت سادگی 
نزدیک ترم و با دیدی پیچیده سمت معامری و هرن منی روم. اما معامری را به مثابه هرنی می بینم که انسان ها ناخواسته بر 

أثیر می گذارند.  آن ت
این روزها صحبت های مختلفی درباب فلسفه معامری به گوش می رسد، صحبت هایی که البته همیشه بوده و به تغییرات 
ـــژوهشگران هرن و فلسفه سعی بر این دارند تا معیاری برای معامری خوب  ـ زندگی برش سمت وسو داده است. اکنون هم پ
ا اگر هم باشد از یک نگاه باالتر  ا آنقدر هم پیچیده نیست ی پیدا کنند و به سواالت این عرصه پاسخ دهند. به نظر من قضای
می شود مورد بررسی قرار داد و به نتایج عمیق اما ساده تری هم رسید؛ معامری ای خوب است که در آن معامر وظیفه خود را 
به درستی انجام دهد، از نظر من وظیفه یک معامر فقط و فقط خلق کردن فضایی است که انسان در آن فضا حس آسایش 

و آرامش را تجربه کند.
 معامر در واقع خالق فضاســت، اگر متامی خصوصیات  انســان مثبت مثل خالقیت، هوشمندی، درک باالی هرنی و دیگر 
صفات خوب را هم یک معامر داشته باشد باید آنها را  درون خودش نگه داشته و حواسش باشد کجا و چه زمان هایی در کار 
ا اثر معامری او تحت الشعاع  معامری اش از آنها کمک بگیرد. با رعایت این نکته است که می تواند در مسیر درست حرکت کند ت

بروز آن ها قرار نگیرد.
 به طور خالصه هرن معامری ابزاری است که از برای بهبود کیفیت زندگی انسان استفاده می شود، در نتیجه یک معامر باید از 

روان افراد جامعه شناخت مناسبی داشته باشد، نیازها را بداند و بر اساس آنها راه حل ارائه دهد. 
معامران در ذهن من در دو دســته جای می گیرند. گروه اول را در حال و هوای مجسمه ســازان می بینم و گروه دوم را در دسته 
نویسندگان قرار می دهم، هر آدمی هم انتخاب خودش را دارد دیگر... من دسته دوم را دوست دارم چون برای جامعه مخاطب 
خود در کارهایشان سناریوی ذهنی دارند و بر اساس آن پیش می روند. از این رو همیشه تالش دارم در دسته دوم قرار بگیرم و 
برای فضاهایی که خلق می کنم داستانی داشته باشم. داستانی که کابران آن فضا بخواهند کشفش کنند، چنین معامری است 
که می تواند بر فضا اثر بگذارد، همین طور بر آدم ها و البته اگر صاحب ذکاوتی باشند که بدانند چگونه فضاهای پرشده و 
پرنشده را برای مخاطب در کنار هم قرار دهند. بطور مثال حواسشان باشد انسان ایرانی در فضای معامری ایرانی حال بهرتی 
دارد، اما طبیعتا منی توان برای آدم امروز خانه ای به سبک هزار سال پیش ساخت. اما می توان بر اساس الگوهای گذشته برای 

انسان امروز خانه ای تعریف کرد، کار معامر باهوش همین است دیگر...  

ه روایت  ب
دی  ی دالحم ب ار ع ه تالش خشای روژه ای است ک ـ ـ ه« پ ان رای یک خ ـ ی ب ه های ان »خ

ازد ی بس ران ه ای ای ان ی، خ ران روز ای رای انسان ام د ب ن ی ک م

خــانه ایــرانـــی مـــدرن 



113نشریه اختصاصی ُهنر و فناوری دکوراسیون داخلی و ُمبلمـان/ شماره سی و ششم

ی  ران ان ای رای انس ی ب طرح
»خانه هایی برای یک خانه« پروژه ای است که این روزها با همین دیدگاه درگیرش 
هستیم. چالش اصلی ما در طراحی این پروژه، هم نشینی و احرتام به دو نسل 
اســت. هدف طراحی یک خانه مسکونی برای یک خانواده پرجمعیت ایرانی 
شامل پدر، مادر، دخرت خانواده و همرسش، پرس خانواده و همرسش است. 
زنده نگه داشــن درون گرایی خانه های قدیمی ایرانــی و در عین حال پیروی از 

زمینه شکل گیری پروژه، به عنوان معیار اولیه در طراحی مد نظر گرفته شد.
در نظــر گرفن نیازهای این خانواده مبنی بر داشــن فضایی مســتقل برای 
یــاز به وجود فضاهای تعاملی برای  هــر یک از اعضای خانواده و همچنین ن
ا با تعریف ریزدانه های فضایی  ارتباطات درونی خانواده، طراح را بر آن داشت ت
در دل یک خانه شامل فضاهای خصوصی، نیمه خصوصی و عمومی، با حفظ 
استقالل هر فضا به عنوان یک جزء دارای آناتومی و در عین حال وابسته به یک 

کل منسجم، پاسخی مناسب به نیازهای این خانواده بدهد.
جامنایی ریزدانه ها در سایتی با محدودیت دید از دو جبهه رشقی و غربی، به 
گونه ای است که نور طبیعی برای هرفضا تامین شود و نیز فضاها با مرزهایی 
محو شــده توسط سبزینگی ســیال مابین آن ها در فاصله های مشخصی از 
یکدیگر قرار گرفته اند تا عالوه بر تأمین دید و نور بتوان محرمیت هر فضا را 
ا قابلیت فضامندشدن به صورت یک فضای نیمه باز، در  حفظ کرد. این مرزها ب

باال بردن کیفیت فضایی نقش بسزایی ایفا می کنند.
تنوع فضایی ایجاد شده در این پروژه به واسطه تفکیک ریزدانه ها و پل  های 
ارتباطی بین آنها، ساختار الگوهای ابتدایی چیدمان در خانه های مسکونی را 
شکسته و سبب تلفیق حداکرثی فضاهای درونی و بیرونی شده است. وجود 
فضای سبز مابین فضاهای بسته، سبب ارتقای کیفیت زندگی و شکل گیری 
عرصه های متنوع فضایی شــده اســت. اســتفاده از معامری انعطاف پذیر و 
ترکیب فضاهای ساکن و آزاد، سبب دسرتسی مناسب ساکنان به فضاهای باز 

و بیرونی شده و حس تعلق مکان را افزایش داده است.
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رویدادهای برگزار شده در 

ایــران مـال





جمعی از برگزیدگان و ســینامگران در مرکز 
منایشگاهی ایران مال برگزار شد.

اجرای این مراســم را نیام کرمــی به عهده 
داشــت که برای قدردانی از جامعه پزشکی 
ا لباس ســفید بر روی  و پرســتاری کشور ب
سن حارض شــد، همچنین برخی از اعضای 
ــادر  کـ ــامه  ـ نیــز جـ ــرگزارکننده  ـ ب ســتاد 
درمــان را برای احرتام به ایــن قرش زحمت 

کردند. برتن  کش 
حســین انتظامی رئیس ســازمان سینامیی، 
ایــرج حریرچی معــاون وزیر بهداشــت به 
بهداشــت،  وزارت  از  منایندگانــی  همــراه 
محمد حمیدی مقدم رئیس مرکز ســینامی 
حــق  جــواد  محمــد  تجربــی،  و  مســتند 
شــناس و احمد مســجد جامعی از اعضای 
شــورای شــهر تهران و تعدادی از هرنمندان 
نظیــر مجید مجیــدی، فرشــته طائرپور و 
امیرشــهاب رضویان در این مراســم حضور داشــتند و گروه موســیقی 
لــو که از حنجره خود برای تداعی صدای ســاز اســتفاده می کنند،  عمران
ــاطره انگیز  ـ ا اجرای قطعاتی خـ ــواره را ب ـ اختتامیه متفاوت این جشنـ
ـازانی از رساســر کشور نیز به صـورت آنــالین  ــراه کردند. فیلمسـ ـ همـ

و مجــازی همـراه این مــراسم بودند.

ان  در  ادر درم ی  ها از ک لم کوتاه ی ل ف ی تجل
ال ران م ای

در راســتای حفــظ ســالمت اهالــی فیلــم 
ــاه و با رعایــت پروتکل های بهداشــتی،  کوت
پردیس ســینامیی ایران مال با اختصاص همه 
ظرفیت های خود و 9 ســالن ســینام میزبان 
ســی و هفتمین جشــنواره بین املللــی فیلم 

کوتاه تهران شد.
آثار راه یافته به جشــنواره سی وهفتم در دو 
بخش آنالین که شــامل بخشی از فیلم های 
ــا اعالم متایــل و رضایــت صاحبان  ــاه ب کوت
این آثار و بخش حضوری شــامل متامی آثار 
ــا 25 درصد ظرفیت ســالن ها و  راه یافتــه، ب
رعایت متامی پروتکل های بهداشتی و اعامل 

محدودیت های حفظ سالمتی اکران شد.
فیلم های ســی وهفتمین جشــنواره  منایش 
ا 5 بهمن ماه  بین املللی فیلم کوتاه تهران 1 ت

99 صــورت گرفت ایــن رویداد 6 بهمن  نیز با معرفــی برگزیدگان به کار 
ایان داد. آیین اختتامیه ســی  و هفتمین جشنواره بین املللی فیلم  خود پ
ا یاد شهدای سالمت و به  کوتاه تهران با رعایت پروتکل های بهداشــتی ب
ا با حضور  ــا کرون پــاس ارج نهادن به تالش های آن ها در مســیر مبارزه ب

ال ران م ران کشور و ای ریت بح دی ان م ازم ان س ی اری م ک ه هم ام اهم ن ای تف ض ام

روز دوشــنبه 22 دی طی مراسمی با حضور اسامعیل نجار، رئیس سازمان 
مدیریت بحران کشــور، تفاهم  نامه ای با هــدف افزایش آمادگی و ایمنی 
در مقابله با رخدادهای طبیعی میان ایران مال و ســازمان مدیریت بحران 

کشور به امضا رسید.
ایجاد ســازوکارهای الزم در ایران مال برای ذخیره اقالم امدادی و اســکان 
افراد آســیب دیده و یا در معرض خطر در بحران هــای احتاملی، برگزاری 
مانور مشــرتک به صورت دوره ای و زمینه سازی جهت استقرار پایگاه های 
ــه آموزش های  امــدادی هالل احمــر، آتش نشــانی و اورژانــس و کمــک ب

شهروندی از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.
ــا تاکید بر  اســامعیل نجــار، رییــس ســازمان مدیریــت بحران کشــور ب
ظرفیت هــای ایــران مال در آمــوزش و انجام مانورهــای عملیات امداد و 
ــا بحران های طبیعــی در تهران و  نجــات و همچنیــن چگونگی مقابله ب
کرج  اظهار داشــت: ایران یک کشــور پر حادثه است که در سطح جهانی 

مقــام دهم پرحادثه ترین کشــورهای جهانی را از آن خود کرده، از این رو 
ا نگاه پیشگیرانه با همراهی همه بخش های دولتی و  باید برنامه مدونی ب

خصوصی اجرایی شود.
همچنین در این مراسم، مجید شایسته مدیرعامل رشکت تجارت ایران مال 
ــا تاکید بر مباحث  ــه و مدیریت جهانی ب ــه اینکه باید از تجرب ا اشــاره ب ب
علمی در مقابله با حوادث طبیعی استفاده کرد، گفت: ایران مال به عنوان 
رسمایه ملی امروز در اختیار شــهروندان قــرار خواهد گرفت تا در رشایط 

بحرانی با حامیت های این مجموعه آثار حوادث ناگوار کاهش یابد.
ا برپایی  او ادامه داد: تفکر مجموعه ایران مال در همراهی مردم و نظام ب
ا اثبات  نقاهتگاه بیامران کرونایی در ماه های ابتدایی شــیوع بیامری کرون
شــده اســت. مدیرعامل رشکت تجارت ایران مال در پایان سخنانش اظهار 
کرد: ایران مال ظرفیت بســیار زیادی در پوشــش و همراهی هموطنان در 
رشایــط بحرانی دارد و بزرگرتین هــدف و نگاه مجموعه در امضای قرارداد 
همکاری با ســازمان مدیریت بحران کشور ارائه آموزش های پیشگیرانه در 

زمان قبل از وقوع حادثه و ارائه خدمات در زمان بحران است.
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ی راه ابریشم ویس ن ی خوش ل ل ین امل اه و هامیش ب ایشگ ن من ی ه اول ی ام ت ت اخ

مراسم اختتامیه منایشــگاه خوشنویسی »رقص قلم« پنج شنبه 9 بهمن 
در کتابخانه جندی شاپور ایران مال برگزار شد. 

ا زیرعنوان »اختتامیه اولین منایشــگاه و  ایانی این رویــداد که ب در آییــن پ
هامیش بین املللی خوشنویســی راه ابریشــم« توســط کمیســیون ملی 
یونســکو در ایران برگزار شــده اســت، مناینــدگان فرهنگی، سیاســی و 
بین املللــی کشــورهای مختلــف جهان گرد هــم آمدنــد و از برگزیدگان 
منایشگاه بین املللی »رقص قلم« از میان 44 کشور رشکت کننده معرفی 

شدند.
در ادامه ایران مال و کمیســیون ملی یونســکو تفاهم نامه ای را در راستای 
گســرتش همکاری هــای همه جانبه فرهنگی امضا کردنــد. در این رویداد 
بیش از دویســت اثر نفیس خوشنویســی از بیش از 28 کشــور جهان در 

بازار سنتی ایران مال به منایش گذاشته شد. 
در این رویداد، ایران مال شاهد بزرگ ترین رخداد خوشنویسی جهان بود. 
حضــور چهره های فرهنگی، سیاســی و بین املللــی از جمله عبدالغفور 
لیوال سفیر افغانستان در ایران، رسور بختی رئیس تاجیکستانی موسسه 
فرهنگی اکو در مراســم اختتامیه منایشــگاه آثار خوشنویسی هرنمندان 
»جاده ابریشــم« بار دیگر بر محوریت بازار بزرگ ایران مال در اهتامم به 

پیرشفت فرهنگ در عرصه بین املللی صحه گذاشت.
همچنین در این مراسم مرکز اسناد و کتابخانه کمیسیون ملی یونسکوی 
ایران در کتابخانه جندی شــاپور ایران مال افتتاح شد. در منایشگاه »رقص 
قلم« عالوه بر 28 کشور مسیر راه ابریشم هرنمندان 16 کشور دیگر هم 

آثار خود را در دو بخش حضوری و مجازی به منایش گذاشتند.
ا  این در حالی اســت که خوشنویســان کشــورهای مســیر جاده ابریشم ب
حضور در این منایشــگاه از آثار منایشگاه رقص قلم برای نوآوری و خلق 

آثار بهرت الگو گرفتند. 

ر ج ر ف ات ئ ال از ت ران م ی ای ان زب ی م

پردیس ســینامیی ایران مال از روز یکشــنبه 12 بهمن میزبان سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر شد. 
ا  ا در اختیار داشــن متام امکانات الزم و با رعایت پروتکل های بهداشتی ب این پردیس ســینامیی ب

شش سالن بیشرتین میزان زمان منایش در سطح کشور را از آن خود کرد. 
همچنین در ایام برگزاری جشنواره در مجموعه ایران مال دو گروه به اجرای تئاتر خیابانی پرداختند.

ا 20 بهمن به طول انجامید.  سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافرآستانه ت

ره« ی ج دال آوران »ف ل از م ی تجل

آییــن تجلیــل از قهرمانان فدراســیون بدنســازی و پــرورش اندام که 
مــدال آوران مســابقات جهانــی 2019 فجیــره بودنــد، 15 بهمــن مرکز 

شد. منایشگاهی ایران مال برگزار 
در این مراســم دکرت مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و 
حرفــه ای وزارت ورزش و جوانان، دکرت جمشــید تقی زاده معاون امور 
مجلس، حقوقی و هامهنگی امور اســتان های وزارت ورزش و جوانان، 
دکرت کاوه احمدی مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، دکرت 
کیکاووس ســعیدی دبیــرکل کمیته ملی املپیک، دکرت حمید ســجادی 
ـــدی  مدیر واحد ورزش، تفریحات و ســالمت ایران مال، دکرت عبداملهـ
ــان،  ـــون بدنسازی و تعدادی از قهرمان ـ ـ نصیــرزاده رئیس فــدراسی

ــدا کردند.   ـ یـ پیشکسوتان و اهالی پرورش اندام حضور پ

در ایــن مراســم از مــدال آوران و مربیان تیم پرورش انــدام ایران در 
مســابقات جهانی 2019 که عنوان قهرمانی جهان را کسب کرده بودند، 

شد.  تجلیل 
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دنیای امروز، دنیای تنوع، رسعت و انتخاب است و اغلب افراد دوست دارند از میان این تنوع با رسعت بهرتین انتخاب را داشته باشند. انتخاب لوازم 
مناسبی که به محل آرامش خانواده ما امنیت خاطر ببخشد و جریان زندگی را دل انگیز کند، قسمت مهم داستان ماست، اما از آن مهم تر خلق آسایشی 

ا زیبایی برای کودکان و نوجوانان در هر خانه ای است. توأم ب
انتخاب وسایل ا تاق برای فرزندان هر خانواده  به دقت و ظرافت خاصی نیاز دارد، چراکه کودکان در اتاق خود به رؤیاهای خود سفر می کنند و در این سفر 
شخصیت و هویت آن ها شکل می گیرد. هر فرزندی در خانواده خود جایگاه یک پادشاه را دارد، چراکه پدر و مادرها تالش می کنند تا فرزندانشان مانند 

یک پادشاه در شکوه، عظمت، آرامش و آسایش روزهای کودکی و نوجوانی خود سیر کنند.
امست« رزند ش ی ف اه ادش رد، تخت پ »لُ

ا توجه به دغدغه و بینش والدین، کلکسیونی منحربه  فرد برای شاه نشینی فرزند عزیز شام بانام لرد را خلق کرده است. طرح و نقش  گروه بلسینو ب
زیبا و ظریف کارشده روی این کلکسیون القاء کننده احساس و شأن و شکوه تخت پادشاهی است که از عنارص عر باستانی الهام گرفته شده است.

واژه لرد القاء کننده ارزش هایی مثل: زیبایی، قدرت، بخشش و شکوه است، ارزش هایی که ما آن ها را برازنده افراد اصیل و جسور می دانیم.
ا تقارن و تناسبی روح بخش حک شده که زیبایی آن را دوچندان کرده است. آنچه این محصول  نگاره های زیبا، روی محصوالت کلکسیون کالسیک لرد ب
را منحربه فرد ساخته، استفاده از مرتیال درجه 1 است، در طراحی و تولید این مجموعه از چوب های راش، گردو و بلوط استفاده شده که نسبت به 

سایر چوب ها بادوام تر و باکیفیت تر هستند.
نکته ظریف و مهمی که در طراحی این مجموعه از محصوالت وجود دارد این است که باوجود عنلر زیبای معامری باستان، ارگونومی این مجموعه 
به سبک زندگی امروز و مناسب با فضای خواب بازی و آسایش کودک و نوجوان و سایز استاندارد فضای داخلی اتاق ها آپارمتان های شهری و فضای 
کاربردی برای نظم دادن به لوازم اتاق کودک و نوجوان طراحی شده، تا ضمن زیبایی و امنیت خاطر شام به آسانی بتوانید اتاق کودک و نوجوان خود را 

چیدمان کنید.
رسویس خواب لرد بلســینو برای اتاق خواب نوزاد و نوجوان خلق شــده که شــامل تخت، کمد، ویرتین، درآور و پای تختی سفیدرنگ می باشد. 
درعین حال که این محصوالت طراحی شده در این کلکسیون در کنار هم چشم نواز تر هستند اما سادگی و ظرافت و همچنین کاربردی بودن 

هرکدام منحربه فرد بوده و شام در انتخاب آزادانه می توانید از تک تک آن ها در چیدمان اتاق خواب فرزندانتان لذت بربید.
ا امنیت خاطر را به سبک زندگی  »بلسینو با کشف دنیای فرزند شام تالش می کند، بهرتین ها را برای آسایش و آرامش کودکان و زیبایی توأم ب

شام خلق کنند.«

آرامـش و آســایش بـه سبک لُـرد

Today›s world is a world of diversity, speed and choices, and most 
of the people prefer to choose the best among this diversity with 
speed. Choosing the suitable furniture that make a place of peace 
of mind and pleasure of life is an important part of any home, 
but more important point is creating a comfortable and beautiful 
place for children and teenagers in home.
Choosing proper children room›s furniture needs care and 
elegance attention since children are traveling to their dreams 
in their rooms: their personality and identity formed during this 
journey. children have a king role in their home since parents 
strive for comfort and enjoyment of children, parents prepare 
conformance till children  to spending  childhood and adolescence 
in glory, grandeur, peace and comfort like a king.
  Belsino Group has created a unique wooden furniture collection 
based on parent’s concerns and insights for the comfort of your 
beloved child in the name of LORD. 
The beautiful and delicate pattern which inscribed in the products 
body inspired by the elements of ancient Rome and Greece is 
Induces the feeling and dignity of the throne.

The lord vocabulary expresses values such as beauty, power, 
forgiveness and glory. Values which we know them as worthy 
attributes of authentic and audacious man.
The unique point of this collection is, its high quality materials. 
LORD collection designed and produced from walnut and oak 
woods which are more durable and of high quality than other 
woods.
another  distinctive point which  noticed in LORD collection 
designing and production is that; the ergonomics of this collection 
is suitable for today›s lifestyle, sleeping and comfort space of 
children and adolescents about the standard size of the interior 
of rooms of urban apartments and functional space for Arranging 
the accessories of children and teenagers.
Lord Belsino›s bedroom set created for a baby and teenagers 
bedroom, which includes a bed, wardrobe, showcase, drawers in 
white color.
«Belsino group by discovering what you want for your beloved 
child world is strives to create the best choices for your children 
comfort”

 TRANQUILITY & COMFORT IN
LORD S STYLE
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The role of origami here is to find efficient patterns to fold these 
thins tubes. Accordingly, a family of origami patterns has been 
found that makes it possible to fold a tubular stent. Stents that are 
folded in this way are called origami stents.
The patterns used in origami stents consist of three types: two sets 
of spiral folds that are perpendicular to each other, and crossover 
folds. The pictures below show an example of these stents. In this 
stent, one of the folding patterns with spiral folds is used. In the 
picture on the left, the stent is fully open and in the picture on the 
right, it is fully folded and closed. As can be seen in the picture, long 
spiral folds enable the stent to expand with great coordination.
The main advantages of origami stents over other types of stents 
are the following:
• Small package for easier movement throughout the body,
• More structural integrity and no need for additional coverage,
• Simple structural shapes for safe expansion and opening in the 
body, and
• Easy to modify to work in specific locations and different 
anatomical shapes, a feature that other stents may lack.

Architecture
Most people consider origami to be the skillful construction of 
three-dimensional shapes of living things or objects in nature or the 
artificial environment. However, mathematicians, scientists, and 
engineers have discovered that in theory, the number of shapes 
that can be made using the traditional concept of origami is infinite. 
These discoveries provide new approaches to the construction, 
installation and shaping of devices and structures based on the 
principles and rules of origami construction. This is well reflected in 
the growing trend of paying attention to origami-related theories 
and tools over the past four decades. This growing interest in 

challenging origami forms eventually led to a further study of the 
geometric features, topological features, and structural capabilities 
of paper folding, providing a valuable tool for architects to inspire 
from, and create diverse works with different uses.
Folded sheet structures have long been present in the field of 
construction. From a mechanical point of view, origami can be 
defined as a folded structure. The prominent feature of these 
structures is their increased rigidity due to the inertia caused by 
the formation of surfaces. Accordingly, origami is presented on a 
structural scale and in order to be used as a structure, following 
the innovations and the latest developments in the field of applied 
materials and connection methods. For the reasons mentioned 
above, these types of folded structures specifically meet the 
requirements for achieving a light, self-standing structure, capable 
of design in various forms and with mobility features. Moreover, 
due to the current desire to achieve a fast and cost-effective 
construction method, reinforced concrete folded structures were 
replaced by folded structures made of wood, steel and other 
modern materials, and it finally became possible to achieve 
expandable structures.
Conclusion: The future of origami engineering
Origami Engineering is a relatively new field whose innovative 
potential is increasingly recognized by manufacturers and engineers. 
The technology can be applied to many other applications and 
industries. Therefore, a rapid further development of origami 
engineering is to be expected in the coming years - in the fields 
of surface technology, medicine, robotics as well as in the design 
of innovative, foldable structures and materials. Many a research 
and development task becomes much easier if you use origami 
techniques as an analogy for future-oriented innovations in your 
own field.
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however, the first paper mill was established in the 15th century in 
Hertford, England. Also, the first paper mill in North America was 
established in the 1690s in Roxborough. Some believe that it was in 
China that folding paper became common for the first time, and one 
of the reasons for this claim is the paper replicas of houses which were 
burnt in funerals. But there is no doubt that it was the Japanese who 
perfected the art of origami, or in other words, made it their own. 
Initially, paper was a luxury item which was used in aristocratic 
entertainments and celebrations. Therefore, this art was limited 
to special ceremonies. The first origami books which included 
diagrams and plans for making shapes were published in the first 
quarter of the 18th century. Some believe that the art of folding 
paper in Spain was invented independently of Japan. The Spanish 
paper sparrow called “pajarita” was built prior to the 16th century. 
In England, also, from around the 16th century, some methods 
have been used to fold napkins on dining tables in gatherings, and 
the same methods may later have been used to fold papers. Even 
though it is now considered part of origami, it is possible that it was 
invented independently of origami.
The British Origami Society (BOS) was founded in 1967. It now 
has members from all over the world, and its library on origami is 
remarkable.

Symbol of origami
Paper crane is the symbol of origami and the international symbol of 
peace. Many years ago, a little girl named Sadako who was injured 
by the radioactive radiation from the US atomic bombing of Japan 
in World War II was being treated in a hospital. Her friend visited 
her with a paper crane in hand. She told Sadako that this paper bird 
is the symbol of health and if she can make a thousand of these 
paper birds, she will be healed. When Sadako was skillful enough to 
make a paper crane, she was determined to make the rest of them. 
War was the cause of her illness, and as Sadako would build her 
paper birds, she would spread her message for peace everywhere.
Sadako passed away, but future generations made her dream come 
true and could save lives of humans using origami!

Benefits of origami
Origami became popular to spread peace and friendship among all 
nations. Usually, people who are active in the field of origami are 
peaceful human beings, and origami also strongly reinforces this 
feeling. You can simply present and share your art and message of 
peace to others using a piece of paper.
When you are making origami models, since both of your hands 
are active, your entire brain becomes active. According to the latest 
research Drs Katrin and Yuri Shumakov have done on brain, when 
both hands are busy doing something, the brain receives more 
stimulus pulses. Therefore, we witness a cerebral cortex expansion 
and increased creativity in people who do origami.
Other very important benefits of origami include the following:
Increased dexterity, coordination of thought and action, increased 
focus and mind meditation, increased patience, helping to build 
artistic and industrial patterns due to the ease of forming and 
materializing ideas, affordability and availability of its material, 
increased order in activities, satisfying the need for creativity and 
growth in solving puzzles, increased logical and mathematical 

reasoning, increased interest in nature and living beings, and so on.
Art & Advertisement 
Industrial Design
Furniture
Utilizing origamic structures or folding techniques provides 
advantages such as volume decrease, flexibility, and multi 
functionality. We all prefer more extensive living spaces. In order 
to have more free space, we use foldable furniture and fold them 
when unused. Foldable chairs and tables are arguably the most 
popular samples of foldable furniture.
The foldability feature provides different usage alternatives. For 
instance, a specific foldable carpet can be used as a table.

Origami in the packaging 
If the designer to follow basic origami rules, s/he should not use 
supporting materials such as glue or tape. Therefore, chemicals 
are not used to generate a three dimensional packaging form. In 
this case, origami reduces the harms of packaging on environment 
and/or health. Additionally, reviewed origamic samples show that 
origami might provide multi-functionality, for instance Doritos 
Origami Box was not only designed as a package, but also as an 
origami toy.

Origami-Inspired in Space Telescope , Eyeglass
Origami provides an elegant mechanism to package large objects into 
smaller spaces, an application that engineers have taken advantage 
of, especially in space. In missions to outer space, large objects need 
to be transported in narrow rockets before being unfolded to their full 
dimensions while in orbit. 
Researchers at Brigham Young University, National Science 
Foundation, NASA›s Jet Propulsion Laboratory, and origami expert 
Robert Lang designed a space array which can be folded compactly 
and then deployed while in outer space. When opened, the proposed 
disk-like array is 25 meters in diameter (82 feet) but when folded 
origami-style, it is only 2.7 meter (8.8 feet).
Professional origami artist, Robert Lang helped scientists at the 
Lawrence Livermore National Laboratory (Livermore, California) 
design a method for folding a space telescope so that it can be packed 
into a space shuttle and then easily deployed when in space. The 
foldable telescopic lens is called “Eyeglass”. In early 2002, a telescopic 
lens measuring over 3 meters in diameter was constructed. When 
folded origami style, it was 1.2-meter in diameter and shaped like a 
cylinder. By early 2004, a 5-meter prototype lens was constructed and 
shown to concentrate light as expected.

Medicine
In 2003, two scientists from Oxford University fabricated an origami 
stent which can be used to enlarge blocked arteries. The base 
pattern of the origami water bomb was used to design the origami 
stent. 
A stent is a flexible tubular structure that can be folded to very small 
dimensions, move around a living body, and reach the problematic 
areas. The stent then expands in these areas and performs its 
function depending on the type of disease. The use of stents has 
made significant advancements in the diagnosis and treatment of 
diseases and saving human lives.
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origami is the art of paper folding originated from Japan and has been commonly practiced 
worldwide. It derived its name from the Japanese word ‘oru’ as in ‘to fold’, and ‘kami’ as in 
‘paper’. Whenever origami is mentioned, first thing comes in people mind might usually be ‘paper 
crane’ or even ‘children activity’. It conventionally perceived as just a kind of art rather than 
something offer practical usage. Over the years, origami has intrigue many artists and scientist to 
investigate and reveal its underlying principles. These ultimately lead to the transition of origami 
from art to mathematical world. Since then origami technique has been utilized in many industry 
applications and proven to be useful in areas such as architecture and packaging design.

Origami Engineering is used wherever structures need to be reduced and subsequently enlarged 
for spatial or functional reasons. For example, an airbag, a convertible roof or a space probe must 
be folded to save space before they can be used.

The pioneer of origami engineering, Robert Lang, used the principles of origami in the development 
of airbags ten years ago. He developed an algorithm for the optimal folding lines of the airbag. 
This process required fewer airbag crash tests, saving manufacturers a lot of time and money.

The same principle is applied to medical devices and implants that can be folded to a minimum 
size and then unfolded to the correct size. The reverse is also conceivable, for example with 
toothpaste tubes, which can be expressed completely
Often it is also a matter of providing more stability through appropriate folding techniques. Flat 
materials into which wrinkles are inserted are more resilient and also have shock-absorbing properties. 
The compressive strength and rigidity of objects is also increased. Solutions for stable packaging that 
are produced from a single piece without cuts can be a field of application in this respect.

In addition, Origami can save material costs and time. This allows even complex components 
to be manufactured from a single piece without bonding, riveting or welding, reduces storage 
and transport costs through volume savings and reduces the number of work steps required in 
production and application.

A new generation of origami emerged in 1960 which was inspired from the arabesque style, and 
the Islamic-Iranian geometric paving and tiling patterns. This type of origami is in most cases flat, 
and is formed by gridding and folding the center of the paper toward its outer edges. Since parts 
of the model is multilayered, it looks very beautiful when held against a light source, which is a 
feature found in tessellation origami.

History of origami
Since paper was an obvious prerequisite for the development of origami, we should first briefly 
take a look at its history. The method for making paper was invented circa 105 AD by China’s 
minister of agriculture Cai Lun, and was kept a secret for around five hundred years. This industry 
was introduced to Japan from China by Buddhist monks in the early seventh century, and then in 
the middle of the eighth century, after Muslim Arabs dominated Central Asia, they spread it to other 
places. It reached Egypt in the tenth century, and Spain in the twelfth century.
It was at the beginning of this very century that the usage of paper became popular in England; 
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Zeinab›s work is particularly interesting. She comes from southern Iran, where culture is 
abundant in resonating elements. The sea and the song of the fishermen inspired her to 
create a chair that employs both the technique of woodworking and the texture of a fishing 
net

From the earliest days of the project, creative utilization of state-of-art digital manufacturing 
technique was necessary for the educational purposes, but conveying the know-how in possession 
of the industrial partner (Behman Design Group) proved to be challenging. The pandemic forced 
the university to close and thus posed a serious challenge for students living outside Tehran, who 
struggled to communicate their findings and to implement the correctional measures that the 
academic and industry coaches proposed. Specifically the manufacturing method for emulating 
steam-bent wood frames by CNC-router had a steep learning curve for students, for it was a rather 
recent innovation on Behman Design’s technical arsenal. Despite all these hurdles, the team spirit 
among the students and mutual support helped move the projects forward with outstanding results.
Despite the headwinds the project has been successfully finalized. Culture is a powerful instrument 
that can bring together people from distant places and provide them with a common language. This 
project showcased how blending Iranian and Western cultures can result in designs attractive for a 
global market. This spirit needs to be taken forward so that the designers and businesses from both 
sides can engage in economic cooperation.
Due to restrictions imposed on social contacts the exhibition also goes online as this is the only way 
to allow the broad public to visit it during the pandemic. A virtual tour of the exhibition and its online 
catalogue are available here: 
https://issuu.com/msz.gov.pl/docs/catalogue
Ph.D.  Maryam Khalili, Dean of Industrial Design Department, University of Tehran
Irena Kołakowska-Fałkowska, Coordinator of the Project, Embassy of the Republic of Poland in Iran
Fater Saadat Niaki,  Chairman of Behman Design Studio

Taha was inspired by a river and its lines flowing 
through Iranian mountains. His concept was to design 
a lounge chair to rest on by a stream or a swimming 
pool. We see here a meaningful  encounter of two 
elements - wood and a typical  Iranian artisanal 
technique called Makramé Bâfi, which makes this chair 
even more pleasant to look at and to use

https://issuu.com/msz.gov.pl/docs/catalogue 
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The project has been divided into four phases: design research, 
design generation and modeling, prototyping and fabrication, 
documentation and presentation. The initial design research 
phase took place in spring and until mid-summer of 2020.

This piece, named after lauded Iranian 14 century poet: Hafez, is 
celebrating the eightieth anniversary of hosting the Polish refugees 
in Iran and the subsequent artistic relation between two nations. 
The frame design is inspired by bent wood technique, albeit 
using an entirely different approach to create pieces by the 
use of modern CNC routers and substituting laminated wood 
instead of solid wood, and thus liberating the design from 
the use of expensive molds. The geometry is a continuous 
cord that generates a three-loop three-dimensional knot 
that seconds as a structural loom for attachment of a hand-
woven Persian Rug as seating surface. The entire piece comes 
as a flat-pack design with the attached rug. Also, the frame 
geometry has a secondary presence in mathematics, where it 
is generically known as Moebius Topology, named after 19th 
century mathematician August Ferdinand Moebius.

 
To briefly describe the furniture that resulted from the 
project, let us start with Mohamadjavad›s design inspired 
by the architectural motifs of a minaret in the town of 
Golpayegan. He transformed the motifs into a frame of an 
armchair styling it after Polish chairs and attaching a historic 
regional carpet for the seat and backrest. This armchair not 
only presents a historically important cultural object which 
is the Persian carpet, but it also illustrates a transformation 
from an architectural motif into a complex form of design.

Aminhossein’s work is a combination of mathematics and design. The famous Iranian korsi 
takes us back in time and the Polish bentwood is used to create a Fibonaccian shape. This 
multifunctional object can be both a coffee table and a korsi-style table that invites people 
to gather around a fire.
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One case from Iranian-Polish relations is of particular interest, because of its anecdotal 
product which has found its way into the psyche of ordinary people. In today’s Iranian 
urban-scape there is a typical chair design that for reasons embedded in the modern 
history of the two nations has been known as “Polish-chair” or in exact Farsi: “Sandaliye 
Lahestani”. Whereas the Gebrüder Thonet’s No. 14, 209 and 219 chairs designs have 
no apparent association with Poland, Iranians call them Polish because they learnt their 
fabrication method from Polish artisans that were seeking refuge in Iran during World War 
II. The colloquial anecdote even goes further specifying an Iranian Armenian learning the 
technique and spreading the Iranian version of it. 
Eight decades later Behman Design Studio and Embassy of the Republic of Poland revisited 
this anecdotal past and the seminal cornerstone of a forthcoming project was laid. Since 
Behman Design Studio and University of Tehran enjoyed a history of collateral partnership 
and given the significant educational content of this subject, a three- sided partnership 
was formed by the Industrial Design Department at Fine Arts School of Tehran University, 
Behman Design Studio and Embassy of the Republic of Poland in Tehran. The project was 
titled: ‘Furniture Design, Cultural Heritage, Modern Values and Practical Application.’
The pandemic thwarted the initial plans to organize an international conference and a 
student exchange program. Nevertheless, in spite of the COVID-19 situation, a part of the 
project went forward. Iranian students from the UT Industrial Design Department were 
given the task to design a seating furniture piece combining traditional motifs drawn from 
culture and arts of Poland and Iran. The furniture was not only to keep up with modern 
trends and to be attractive for both Iranian and European markets, but also to be produced 
in a sustainable way (minimal waste and energy consumption, economic viability, transport 
friendly flat-pack packaging etc.). Students were encouraged to choose both tangible and 
intangible elements in the cultural heritage of the two countries. Some of them even became 
immersed in the Polish stories and myths through the available literature and folklore. They 
have watched and analyzed videos, fables, poems, artistic works, monuments, tales and 
other features of Polish and Iranian cultural heritage to extract elements that could then 
inspire a furniture piece.
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Furniture and home décor design is an interesting domain in the realm of visual arts, where multifarious cultural 
elements can find miraculous ways of coexisting in harmony. In a quest for such harmony, three parties, namely 
University of Tehran, Embassy of the Republic of Poland in Iran and Behman Design Studio engaged in a project 
that based its pillars in history, modern technology, design education and cross-cultural dialog. 
Throughout the contemporary history of Iran, there has been numerous cases of cultural interaction with 
other nations that brought fruitful results. Iranian culture inspired and fascinated Polish people since Medieval 
times resulting in large collections of Persian artifacts, richly ornamented armory, carpets, tents, textiles, gold 
products and illustrated Persian manuscripts. Poles contributed to the Iranian culture as well. Examples from the 
XX century include a Polish-Ukrainian architect Władysław Hodorecki who designed the Tehran Railway Station 
in the 1920s and a Polish engineer Tadeusz Roziński who was one of the founders of the Textile Engineering 
Department at the Amir Kabir University of Technology in the 1950s. 

Exhibition of furniture inspired by Iranian and Polish cultures and designed by Iranian students 
as part of cultural cooperation between University of Tehran, Embassy of the Republic of 
Poland and Behman Design Studio



131نشریه اختصاصی ُهنر و فناوری دکوراسیون داخلی و ُمبلمـان/ شماره سی و ششم



Concessionaire:
Furniture & Decoration Society 

Director in Charge :
Davood Rabie

Chairman of the Policy Council:
Ali Ansari

Chief  Editor:
Ramin Samieezadeh

Executive Manager &
Content Production:

Mohammadreza Jammanesh

Policy Council :
Seyed Reza Hosseini Lahiji, Abdolreza Mohseni
  Jamshid Asna Ashar,Fatemeh Kateb, Mehrtash Sedghi,  Naser Asadi
 Hamidreza Kouroshfar, Amer Vahdatinasab ,Fatemeh Fallah aziz
Logo Design \ Graphic Design: Ziba Sedghi

 Editorial: Zeynab Mortezaeefard
Commercial Group: Hasti Adibzadeh, Narges Heydar
Financial Manager: Hoda Bayat
Head of Secretariat: Mahnaz Kalantarzadeh
Contributors of this issue:

  R.Ahangari, M.abolfathi, MR.bahrololumi, Sh.Hakimi, S.Khaloian Sarnaghi
  H.Khaloian Sarnaghi, H.Khaloian Sarnaghi , M.khayat, H.delaviz
 S. Zolghadr, A.Rostami, N.Rahimi, M.Rahimi Farab,A.ravanbakhsh
M.Ramezani  F.Saadat Niakani, K.Shirzadi, F.Sedighi, Rh.Sabaghian
Sh.Tahmasbi , Sh.Arefi, Sh.Fatemi, I.Maghshoudi, A.Nazari
Printing / Lithography: Iran Mosavar
Print Supervisor: Ehsan rami Moghadam

No. 36
Winter / 2021  

Dedicated JOURNAL of ART, Interior

Decoration technology and FURNITURE

 Unit1, No.32, Niroye entezami St,

Attar S, Tehran, Iran

Tel: 021-44155068  / 021-44140728














