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)Realistic Approach(  انه ن ی ع ب ی واق اه گ ن
ــه ناچار اکرث رانت ها از بین رفته  در دنیــای رقابتی امروز باید این واقعیت مهم را پذیرفت که البته نه به شــکل هوشــمندانه بلکه ب
است. یکی از این رانت ها که دیگر معنایی ندارد رانت بی نظمی موجود در حوزه های مختلف است، که به دلیل محدودیت های منابع 

از بین رفته است به هر صورت ما می بایست با عینک واقع بینانه ای به وضعیت موجود بنگریم. 
لذا اهمیت وجود یکرسی از الزمات مختلف در راستای رسیدن به نتیجه مطلوب در حرکت ها، پروژه ها، ساختار ها و فعالیت ها بیش 

از پیش منایان میگردد.
از الزامات اصلی هر اقدام اصولی وجود تئورســین و به تبع آن ارائه تئوری هایی در چهارچوب ماموریت و در مســیر نیل به اهداف، 

برنامه ها و چشم انداز مد نظر نهاد مرتبط است. برای توضیح بیشرت این موضوع بهرت است روند کار یک پروژه را متصور شویم.
یک پروژه در گام نخســت معموال بر مبنای یک ایده اولیه رشوع می شــود. تئورسین های مختلف ایده اولیه را پردازش و در نهایت آن 
ا بررســی ایده اولیه روند فرآیندی آن پروژه را بر مبنی تئوری منتخب برنامه ریزی  را در قالب های تعریف شــده تئوریزه می منایند و ب

خواهند کرد.
در گام بعدی باید به این نکته توجه داشت که برای حرکت مطلوب، در راستای تئوری های مصوب چه مسیری مد نظر خواهد بود، 

به بیان دیگر شاید بتوان گفت اسرتاتژی های پروژه نیز می بایست مشخص گردد.
ا نگاه برنامه ریزی اسرتاتژیک به شکل سنتی باید نقاط ضعف و قوت درونی و همچنین  شایان ذکر است که در تدوین اسرتاتژی ها و ب
تهدیدهــا و فرصــت های بیرونــی )Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats( یک پروژه  بر اســاس برنامه های اســرتاتژی 

کالسیک یا هامن SWOT تحلیل شده باشد.
متاســفانه امروزه با یک باور غلط و رایج  مواجه هســتیم، که در یک ســازمان نخســت ســاختارها مشــخص و پس از آن به تدوین 
اســرتاتژی ها سازمان پرداخته می شــود. این در صورتی است که چارت سازمانی یکی از محصوالت اصلی اسرتاتژی های تدوین شده در 

یک سازمان است. 
ا امکانات و رشایط مقصد نهایی خود را  به عنوان مثال اگر شــخصی در نظر دارد که به ســفر برود، در گام اول می بایســت متناسب ب

مشخص و پس از آن به ترتیب مسیر، وسیله نقلیه مد نظر را انتخاب کند.
 این یک عملکرد نادرســت اســت که شخص در گام نخست وســیله نقلیه را انتخاب و سپس مقصد خود را  معین کند. چراکه لزوما 
با هر وسیله نقلیه ای منی توان به هر مقصدی سفر کرد، زمانیکه یک فرد قصد سفر به نقاط کویری را دارد می بایست وسیله نقلیه 
ا برای سفر به جزیره کیش باید از مسیر هوایی و هواپیام استفاده مناید. در  ا توجه به رشایط مقصد و مسیر انتخاب مناید ی خود را ب

نتیجه می بایست اول مقصد معلوم و بر اساس آن مسیر حرکت و وسیله نقلیه انتخاب شود.
در گام بعد، پس از آن که چارت ســازمانی مشــخص شد و ســاختار اجرایی معین گردید، طبیعتا سازمان متایل به حرکت رو به جلو 

خواهد داشت.

جـور دیگر بایـد
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 شــوربختانه امــروزه ما از یک الزام مهم بنام کانســپت در ســاختارها، 
نهادها و پروژه ها ســازمانی کشــور غافل هستیم. یک سازمان یا یک نهاد 
می تواند یک خانواده، یک تشــکل، دانشگاه، تیم ورزشی، کشور، دولت و 
.... باشــد، همه این ها می بایست خود را در قالب یک کانسپت همه جانبه 

ارائه کنند.
در واقــع یکی از مفاهیمی که در اکرث حوزه ها به آن کم توجهی می شــود 
مفهوم کانســپت یا حرکت های محتوا محور است. همه شئون یک اتفاق 
باید در قالب یک کانســپت محوری باشــد، اگر بخواهیم کانســپت را در 
زندگی انســان ها تعریف کنیم به معنای واقعِی زندگی هر فرد خواهیم 
ا  رسید. این هامن است که تاکید می شود، هر کسی در طول عمر خود قاعدت
باید به دنبال معنای زندگی اش باشــد. چرا که این کانسپت یا معناست که 

همه مناسبات دیگر و مرتبط را در زندگی هر فرد شکل می دهد.
زمانیکه وارد کمپانی مرســدس بنز می شوید کانسپت را در متام شئون آن 
اعــم از اهداف، برنامه هــا، لوگو کمپانی، رس در کمپانی، رنگ ســازمانی، 
تخصص نیروی انســانی، ورودی های آموزشی، مناسبات سازمان، دیزاین و 
محصول نهایی خواهید دید، به بیان دیگر کانســپت بصورت یکپارچه در 

متام این مجموعه جاری است.
پس از معین شدن کانسپت و در گام بعدی سازمان یک رسی مدل جهت 
اجرا طراحی میکند. به بیان دیگر زمانی که در یک سازمان کانسپت وجود 
داشته باشد گام هایی برای انجام فعالیت ها، بر مبنی یک رسی از مدل ها 

برداشته و رشوع خواهد کرد. 
می تــوان اینگونه جمع بندی کرد کــه در فاز اجرایی یک پروژه پس از ارائه و 
انتخاب تئوری ، توسط تئورسین ها، تدوین اسرتاتژي و تعیین ساختار، وجود 

مدل  و به تبع آن برنامه ریزی و اجرای تاکتیک های مختلف الزامیست.

)Dynamic(  ا وی ی پ اه گ ن
امــا کار در ایــن نقطــه به پایان منیرســد، قــدم بعدی داشــن یک نگاه 
ا اســتفاده از آن خیلــی رسیع و چابک  داینامیک و پویاســت تا ســازمان ب
)Agile( در قالب یک بســرت سیستامتیک )Systematic(  به شکل یکپارچه 
)Integrated(، هم افزا )Synergic( و انعطاف پذیر)Flexible( حرکت مناید.

ممکن اســت در طول این مسیر خوِد کانسپت هم پخته تر و کامل تر شود 
و چه بســا تغییر کند و در همین راستا ســازمان نیز تغییر پیدا  کند و به 
 Customize شــکل داینامیک وار برنامه ها بصورت خودکار بروز و مدل ها
ا و داینامیک سازمان در مسیر پیرشوی  شــود. در نتیجه با داشن نگاه پوی

و موفقیت قرار خواهد گرفت. 
حال باید به این مهم هم توجه داشت، زمانی که گفته می شود برای انجام 
یک پروژه ســاختار الزم اســت، بصــورت موازی موضوع توامنند ســازی 
نیروی انســانی نیز مطرح میگردد. بدین معنا که سازمان عالوه بر آگاهی 
از توامنندی های نیروی انســانی خود، در راستای  توامند  و بهره ور ساخن 
هرچه بیشــرت آن ها نیز دوره های آموزشی هدفمند در جهت اسرتاتژهای 

سازمان را نیز برگزار مناید.

)Futuristic( ه ده پژوهان ن ی آی اه گ ن
دیگر موضوعی که امروزه به اشــتباه در سیســتم آموزشــی کشــور باب 
شــده این است که متاسفانه دانشگاه ها هنوز خیلی به عرصه تخصصی- 
اجرایــی وارد نشــده اند و برای افراد در دانشــگاه ها تنها دریافت مفاهیم 

علمی میرس است. 
نقــش آفرینــی کمرنــگ دانشــگاه ها در حوزه هــای تخصصــی- اجرایی، 
محصولــی جــز نافرجامــی در فعالیت هــای مختلــف نخواهد داشــت. 
یــه و دریافت مدرک  چــرا که یک فرد پــس از امتــام دوره تحصیالت عال
ا پروژه حتی با داشــن ارشاف  فارغ التحصیلی، در زمان آغاز یک فعالیت ی

کامل بر مبانی تئوریک دانشــگاهی متوجه این مهم خواهد شد که هیچ 
تجربه ای در حوزه مبانی تخصصی- اجرایی را ندارد. 

فرد پس از گذشــت مدتی در یک سیســتم بســته که قطعــا محکوم به 
فناســت، تجربیات خود را تبدیل به مدل کرده و نام آن را دانش می گذارد. 
اگرچه تجربه در انجام هر فعالیتی یک رکن بســیار مهم بشــامر میرود، 

اما لزوما به تنهایی کافی نخواهد بود.
دقیقا در همین زمان است که جای خالی یک ارتباط صحیِح سیستامتیک 
بین مبانی تئوریک دانشگاهی و فعالیت های اجرایی در سیستم آموزشی 
کشور حس خواهد شد. بدیهی است که از یک طرف وجود یک نگاه آینده 
یا به سیســتم آموزشی کشور است  پژوهانه و تزریق مداوم دانش روز دن
ــه ارمغان آورد. و از طــرف دیگر آنکه  کــه می توانــد نتیجه ای مطلوب را ب
برنامه های آموزشــی بر مبنای نیازهای واقعی طراحی و اجرایی شود و نه 

ا پارادایم فشاری(. به شکل روتین های متداول )ب

 )Transparent( را اف گ ف ی ش اه گ ن
ا باید خود  اصوال ســازمان در زمانیکه که تصمیم بر پیرشفت دارد طبیعت

را از یکرسی رانت های مختلف هامنند رانت پنهان کاری محروم مناید. 
سازمان کم کم باید به فعالیت و انجام امور در فضاهای شیشه ای عادت 
ا این فضا تطبیق دهد زیرا دنیای امروز دنیای شــفافیت  کنــد و خــود را ب

)Transparency( و عریانی اطالعات و فعالیت هاست .

)Process-Oriented( را د گ ن رآی ی ف اه گ ن
موضوع بعدی بحث پاســخگویی است، متاسفانه ما در اکرث ارکان کشور، 
ا نام ساختار وظیفه ای  ا پدیده نادرســتی ب دولت، ســازمان ها و رشکت ها ب
مواجه هستیم. ساختارهای وظیفه ای اصوال برای انجام و به مثر رساندن 
ا اتفاقات روز  پروژه ها کافی نیستند، باالخص پروژه هایی که ممکن است ب

دنیا دچار تغییرات مختلف شود. 
ما درجهان امروز ملزم به یاد گیری اجرای نگرش فرآیند گرا هســیتم، چرا 
که این نگاه فرآیند گرا است که می تواند فرد را در انجام صحیح ماموریت 
ــاری مناید. به بیــان دیگر فرد می بایســت  ــه نتیجه مطلــوب ی منتهــی ب

ماموریتش را به درستی انجام دهد نه اینکه رصفا انجام وظیفه  کند.
 )Conceptual( گرچه در این مقال به شــکل کلی رضورت نگاه معناگرایانه
مورد بررســی قــرار گرفت ولی نیاز اســت که این دیــدگاه در همه صنایع 
ــا صنایع بنیادین  و نهادهــا از نهادهــای کوچکی هامنند خانواده گرفته ت
ماننــد صنعت مبلامن کشــور نیز، که هم اکنون عمــال در بخش هایی از 
آن دیدگاه ســنتی حاکم اســت اعامل گردد؛ مادامی که این تغییر پارادایم 

صورت نگیرد منی توان انتظار تغییر و تحولی شگرف داشت. 
الزم اســت که دست اندرکاران این حوزه سیاســت ها و بسرتهایی را پیاده 
ســازی کنند تا ضمن حفظ هویت، ارزش ها و فرهنگ اصیل کشــورمان، 
نگرش ها و دســتاوردهای بــروز این صنعت در فضای ملــی و بین املللی 
ا اجرا بکار گرفته شــود. از طرف دیگر  در کلیــه مراحــل از ایده و طراحی ت
بخش های مختلف صنفی و صنعتی حوزه مبلامن و دکوراسیون به عنوان 
بخش خصوصی کشــور نیز از این قاعده مســتثنی نیستند و می بایست 

ا این موضوع سازگار منایند. نگرش و رویکرد خود را ب
امید اســت در آینده ای نه چندان دور شــاهد آن "تحول شــگرف در حوزه 

صنعت مبلامن کشور" باشیم.
این شــامره از نرشیــهء دکومان در چندین مقاله موضــوع )Concept( را از 

زوایای دیگری مورد بحث و بررسی قرار داده است.

وصـال او ز عمر جاودان به
خداوندا مرا آن ده که آن به
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که بیش از هفت دهه از عمرش را با هنر نجاری گذرانده است
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قصه  پیرمرد  و  درخت ها
چوب زنده است 

ــه آنها دوباره جان  ــا چوب ها حرف می زند و مثل پدر ژپتو ب سال هاســت که ب
می دهد. آندرانیک هانبارچیان که متولد 86 ســال پیش اســت را می گویم. او 
معتقد اســت که چوب ها برخالف فلزات، گرم هســتند و خودشان همیشه 
حرف ها برای گفن دارند. می  گوید روستا زاده است و از2سالگی به تهران آمده 
اســت. حتی از باستانی پالیزی نقل می کند که باید در ده زاده شوید، در شهر 
ا نویسنده خوبی شوید. او هم متولد دهی بین  بزرگ شــوید تا سیاستمدار ی
اراک و خمین اســت و از هامن ســن و ســال که به تهران آمد بعد از یک دوره 
کفاشی رساغ چوب ها رفت و زبان شان را یاد گرفت، چون آنها را دوست داشت 
و پدرش هم دســتی بر آتش داشت. حاال آقای نجار که این روزها همچنان در 
کارگاهش مشغول است، پر از خاطره و حرف است از لحظه هایی که برای یاد 
گرفن این زبان گذرانده و عشــقی که هنوز هــم در نگاه و کلمه هایش موج 

ا او گپ و گفتی داشتیم که می توانید رسی به آن بزنید.  می زند. در ادامه ب

د و رساغ چوب ها  دی ران آم ــه ته که ب یم، بعد آن ن ــه رشوع ک از اول قص
د؟  ی ت رف اد گ ا ی ج اری را ک ال نج د. اص ی ت رف

من چندجا کار کردم که الله زار یکی از آنها بود. مسئول آنجا اسمش مارکار بود و 
چون تندخو بود به او مالکار دیوانه می گفتند، اما او خیلی هم عاقل بود و هر 
ایرادی که می گرفت به جا بود، خیلی ها متوجه این منی شدند اما من ایرادهایش 
ا او کار کرده بود، استاد خوبی شد. در ادامه در  را می فهمیدم، خالصه هر کس ب
مقطعی دیگر کار نبود و من هم بیکار شده بودم. آن موقع پرسعمویی داشتم 
که به هرکسی می توانست می رسید. او به من گفت که می توانی در درمانگاهی 
در سد کرج مشغول شوی وقتی به آنجا رسیدم، اوستا کار گفت باید امتحانت 
کنم، بعد هم تیکه چوب و چند ابزار آورد و گفت از آنها اشکالی را در بیاور، 
من نگاهی کردم و گفتم که این ابزارها به درد  کفراج کاری می خورد و اگر ابزار 
ا این را گفتم پرسید تو کجا کار کردی؟ گفتم کنار  فرنگی ســازی داری، بیاور. ت
ا این را شنید با مسئول آنجا متاس گرفت و گفت که این فرنگی  مارکار دیوانه، ت
کار درجه یک اســت، من چه باید کنم؟ آن زمان ســاعتی یک تومن استخدام 
می کردند اما برای من ساعتی سه تومان نوشتند و قبول نکردم. در ادامه بانک  
اعتبارات صنعتی، آمفی تئاتر دانشــکده دامپزشکی و... را من ساختم. بعد از 
انقالب همه مشــغول رسی کاری شــدند و من هم مجبور شدم که تنها کار 

کنم.

ردید؟ ش ب ی ان را چطور پ الت ت ی و تحص
من به مطالعه عالقه زیادی داشــتم و برای ششــم ابتدایی خودم را آماده 
کرده  بودم، قرار شــد به میدان کاخ سابق و فردوسی امروز بروم، وقتی به 
آنجا رســیدم دیدم کسی نیســت و فهمیدم که امتحان روز گذشته بود. 
خیلی ناراحت شــدم و رفتم کالس روســی ثبت نام کردم و هشــت سال 

روسی خواندم. 

را؟ چ
چون برای ارمنســتان باید به زبان روسی نامه می نوشتیم و کسی نبود که 

روسی بنویسد. بعد هم به اروپا رفتم.

ی؟ ال ی چه س یعن
1372

د؟ ی ت دام کشور رف ه ک ب
از یونان رشوع کردم، رفتم اتریش بعد هم آملان و...

د؟ ی ت رها را رف ف دی این س ا چه قص ب
ا پاســپورت بگیرم به شــوروی بروم و بعد هم از آنجا  به دنبال آن بودم ت
ا ببینم که اوضاع آنجا چطور اســت چون اسم ما  به ارمنســتان رس بزنم ت
را نوشــته بودند که به ارمنســتان برویم. بعد که کالس روســی متام شد، 
به مســکو رفتم و بچه های اتریش به من گفتــه بودند که کاالهای لوکس 
ا  هم برب که در فــرودگاه به دردت می خورد، من هم چند قلم و خودکار ب
خودم آوردم. زمانی که به فرودگاه رســیدیم، از اینکه چرا و کجا روسی یاد 
گرفتید، پرســیدند و مدام این ســواالت ادامه داشت و من هنوز نفهمیده 
بودم که چرا. بعد دیدم مشــغول بازرســی چمدان ها شدند و دوهزاریم 
افتــاد که اینها فکر کرده بودند که من جاســوس هســتم، زمانی که به آن 
ا آن خودکارها  اجناس رســیدند گفتند اینها خیلی زیبا هستند و خالصه ب
توانســتم قائله را ختم کنم. در ادامه به ارمنستان رسیدیم و 21 روز آنجا 
بودیم، من بودم، داماد و خواهرم، آن روزها اوضاع ارمنستان خیلی بد بود. 
آنجا شــبی با دوستانم که خیلی از آنها را از بچگی می شناختم جمع شده 
بودیم و از من پرســیدند که نظرت درباره اینجا چیست؟ و من هم گفتم 
اگر راســتش را بگویم اینجا کشور اجدادی من است اما من اینجا بیگانه و 
غریب هستم و هیچ خاطره ای از آن ندارم و همه خاطراتم از ایران است. 

بعد هم برگشتم.
دفعه دوم که به اروپا رفتم در کارخانه بسیار خوبی در انگلیس استخدام 
شدم که رشایط خوبی هم داشت اما دوری از زادگاه و خانواده همیشه من 

را زجر می داد به همین دلیل برگشتم. االن هم پشیامن نیستم. 

ردیم.  رگ د، ب ردی ی ک ــت م ی عال ران ف ــام در ای ه دوران اوجی که ش ی ب کم
ا این  یم، ب ن ی ی ب ر م ار دست را کم ت ــده و ک ی ش ت ع ن ز ص ی ه چ روز هم ام
ــی  س ه چه ک ال ب د و اص ی ن ی ی ب اری را در چه م ــام این هرن نج اف ش اوص

ار؟ د نج ی ی گوی م
صنعت هم مثل مدرســه که از کودکی و ابتدایی آغازش می کنید، اســت و 
باید این هرن را از بچگی یاد بگیرید. من از دوازده سالگی وارد این کار شدم 
و چون عالقه هم داشــتم، خود به خود در این مســیر پیش رفتم. نجاری 
هم شــغلی اســت که همیشــه تغییر می کند و الگو و طرح های جدیدی 
می خواهد، مثال مانند کفاشــی نیست که همیشه یک قالب داشته باشد و 
ا آن پیش بروید، برای همین عشق این کار باید مقداری در وجودت باشد  ب

چون در غیر این صورت منی توانید آن را ادامه دهید.

ام  د، تعریف ش ی دان اری م وان نج ن ه ع اری را ب ی ک ا هر کس این درست ام
ست؟ ی از این هرن چ

هرن نجاری این اســت که من بطور قطع می گویــم راکینگ چیری که من 
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ه روایت  ب
ش ن ا جم م درض حم م



دارم را در هیچ جای تهران پیدا منی کنید در حالی که خیلی ها مشابه آن را 
می ســازند اما این مدل را پیدا نخواهید کرد. دلیل آن هم این است که من 

با ذوق و سلیقه خودم آن را می سازم. 

ل است؟ ی ر و دخ وث ین م ن ب در در ای ق ی چ م دانش عل
این مقوله هم جایگاه خودش را دارد اما اول باید دوســتش داشــته باشید. 

من عاشق این کار هستم و این عشق خودش کارش را می کند. 

رد؟ ک ک ر کم ی س ام در این م ه ش در ب ق د، چ ی ت رهایی که داش ف س
از نظر صنعتی هیچ چرا که مثال طرحی که از فرانســه دیده ام و به دســتم 
ا استاد و در مسیر درستی جلو  رسیده است را بهرتش را ساخته ام. من از اول ب
رفته ام، به همین دلیل دســتم هم عادت کرده و بــه راهی کم تر از آنچه که 
تجربه کرده راضی منی شــود. یک بار سفارشی داشتم که مشرتی گفت فالن 
چارپایه که 500 تومان بود را بدون خراطی و ســاده برایم بساز به جایش 250 
تومان بگیر، در نهایت اثری به هامن شکل اولیه را تحویل دادم و او گفت که 
من منی توانم 500 تومان هزینه کنم، گفتم من هم نخواستم؛ فقط دستم 
نرفت که شکل دیگری اینها را بسازم و از کارم کم بگذارم. االن هم پشیامن 

ا به امروز کسی از من هیچ حقی نخورده است.  نیستم چون ت

ن  ا ای ی ب ران ارگ ه ک ــکل داریم و ن ه آن ش ار ب ادک ــت ه اس ر ن گ ا دی روز ام ام
ی که در  ب ی ل این آس ی د، دل ی ت ش رف ی ام در طول آن پ اه و روندی که ش گ ن

د؟ ی ن ی ی ب عت وجود دارد را در چه م ن ص
علت آن پیش رفن به سوی صنعتی شدن و شکل گیری دستگاه هایی است 
که تا حد زیادی هرن دست را محدود کرده اند و به قولی همه کار می کنند. 
مثال پایه و طرحی که با دســت ساخته می شــد امروز توسط دستگاهی به 
ا ما دیگر  تعداد زیاد تولید می شــود. حضور این دســتگاه ها باعث شــده ت
صنعت دســتی را نبینیم و در کنار آن کیفیت قبل را هم کم تر مشاهده 

می کنیم.
 

ار  ای ک ه فض ن ان و هزی ســت زم ی ارض ن شــرتی ای ح ا هر م ه ن ار ای ن در ک
رد. ذی پ از را ب دست س

بله، درســت اســت. مشــرتی هایی که می داننــد کار چوب چیســت و چه 
می خواهند ســفارش دهند رساغ ما می آیند. مثال من مشــرتی داشــتم که 
دکوری برایش ســاختم که آن را به کانادا برد، آنجا از او پرســیده بودند که 
چه کســی این را ساخته؟ در واقع هر کسی که می بیند متوجه این متایز با 

آثاری که دیده می شود.

ی  دل ن یم این ص ی گوی ال م ث ی م اه ــت که گ ی که وجود دارد این اس ث بح
ش از  ی ام در این ب ا ش ر است. ام گ ای دی ا هر ج ان ی ت ا، لهس ی ال ت ک ای ب س
ارها  ی این ک ران ک ای ب د که س ی ه این برس ده ب ان ش اری ت قه ک اب ال س 80 س

ی داریم؟ ک ب ا در این حوزه س ال م ی شود و اص چه م
یا آن را  مــا ســبک ایرانی هم داریم مثل گره چینی ایرانی کــه هیچ جای دن

منی بینید. این سبکی است که ایرانی ها داشته اند.

ی  اص ای خ ض ــرای ام ال اج ب ان دن ارت ــان در ک ــام خودت ا ش ه ن ار ای ن در ک
بوده اید؟

نه هیچ امضایی، حتی تابلو هم ننوشته ام.

را؟ خوب چ
چون هر مشرتی که بخواهد می تواند من را پیدا کند و کارم را می شناسد، 

من به این اطمینان داشتم و دارم.

طرح شود؟ ان م د و اسم ت رن د که ب ودی ب ال آن ن ب ه دن چ وقت ب ی ی ه یعن
نــه، کار خوب خودش پاســخگوی همه اینها اســت و واقعــا نیازی به این 
چنین مواردی نیســت. منتها هامنطور که گفتم باید آنقدر عالقه و دقت 

داشته باشید که کار را به بهرتین شکل بسازید و خلق کنید.
یم  ار تعل ادک ت ر و اس ارگ د ک ن ــام چ ــال ش رده ای س اد و خ ــت در این هش

د؟  ی ت د و داش دادی
من یک کارگر داشــتم که کرد بود و حدود  10سال کنار من کار کرد و چند 
ا از همشــهری هایش را هم آورد. عالوه بر آنها یکه رویه کوب هم داشتم  ت
که 17 سال صبح ساعت 7 می آمد و 10 شب می رفت که سکته کرد و فوت 

شد. خیلی ها آمدند و رفتند. 

ران  ان در ای الووی ــای خ ل آق ث د، م ی ــت ــام از هم دوره ای هایی که داش ش
د؟ اش ار ب غول ک ش وز م ادتان هست که هن ی را ی ر کس گ دی

االن دیگر یادم منی آید چون همه از بین رفته اند یا در این فضا نیستند.

ست؟ ی د ن ام ب ه نظر ش نت ب ن رف ی ن از ب ای
چرا اما چه می شود کرد.

ر  ــی س ه این م رای ادام رادی را ب ــه اف د ک ردی ک ر ن ک ــه این ف ــچ وقت ب هی
د؟ وزش دهی آم

چرا اما خیلی ها نیامدند و حارض نشدند در این فضا کار کنند. دلیل آن هم 
این اســت که کار چوب سخت و دشوار است. این کار حتی روی اخالق شام 

هم اثر می گذارد و در کل زندگی تان را تحت الشعاع خودش قرار می دهد.

ذارد؟ ی گ ر م الق اث از چه نظر روی اخ
ــار همرسم گفت که  از ایــن منظــر که تند و تیز و خشــنت می کند. یک ب
تو چرا اینطور شــدی و گفتم این ویژگی شــغل من است و اگر غیر این را 

می خواهید باید مثال با یک آرایشگر ازدواج می کردید.

ی  ت شون ا خ ی ب ژگ ام این وی ه نظر ش اری یک هرن اســت و ب ا خب نج ام
ست؟ ض نی اق ن د، در ت ی ت ف که از آن گ

ا این بخش هم کنار می آید و  کســی که هرن را می شناســد و درک می کند ب
متوجه آن می شود. 

من همیشه ورزش می کردم، فوتبال، بسکتبال، اسب سواری و....

د؟ ی ن ی ک ان را چه م شرت وقت ت ی این روزها ب
االن نصف روز در کارگاه هســتم، بعد از آن هم از بعد از ظهر مشــغول 

کتاب خواندن می شوم. 

ام  د بعد از ش ا دوست داری د ام ی اش ده ب ــال زن ال های س اءا... که س انش
د؟ ن دا ک ی ه پ ان چطور ادام ار و هرنت ن ک ای

کار چندانی منی شود کرد. من هم شاید مجبور شوم اینجا را بفروشم. به 
پرسم پیشنهاد ادامه این حرفه را دادم اما او نخواست و آن را نپذیرفت.

را؟ چ
پرسم همیشــه شــاگرد درســخوان و خوبی بود اما متایلــش به معامری 
بود و در این رشــته هم خیلی موفق اســت. همچنیــن از هامن روزی که 
می خواســت انتخاب رشته کند، به او گفتم هر فضایی که دوست داری را 
انتخاب کن چون دیگر منی توانی آن نجاری که باید بشوی، چرا که مثال من 
از 12 ســالگی رشوع کردم اما او 20 ســاله بود و برای موفقیت حقیقی در 

این کار باید از کودکی وارد آن شوید. 
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د  ی ن ی ک ر م ک ه ای که ف ی ا توص د ی ن ــود پ ی ش ا م د ام اش شــه ای ب ی ی خواهیم کل من
ان  ی رد را ب ی ی گ ب م ــوت قل ه این حوزه ق رای ورود ب ــا خواندن آن ب ــی ب االن جوان

د. ی ن ک
من می گویم صنعت مثل یک پول نقد اســت که هرجا بروی در جیبت اســت. 
ــاد بگیرید. مثال  اگــر بتوانیــد آن را آنطــور که باید متــام و کامل و با عشــق ی
من که به انگلیس رفتم و اســتخدام شــدم که آنجا عاشــق چشــم و ابرویم 
نبودنــد، بلکــه از من امتحان گرفتند و چون صنعتگــر بودند آن امکانات را به 
من دادند. االن هم کســانی که می خواهند وارد این فضا شوند باید آن را دوست 

داشته باشند.

رند؟ ی گ اد ب د ی ای ا و چطور ب ج و از ک
االن دیگر آن استادهای قدیم که بادست کار می کردند دیگر نیستند و مثال خود من 
ــاد بدهم بلکه خود آن فرد باید آنقدر بربد و تجربه کند تا کم  کــه دیگر منیتوانم ی

کم یاد بگیرد. عالوه بر اینها باید این هرن در وجودت باشد.

عت  ی د چوب زنده است و از دل طب ن ی گوی که م ن ی ای دیم ایت ق ک ر هم از ح در آخ
رده اید؟ ام این را حس ک د. ش ی د، بگوی ی آی م

ا اینکه از صبح تا شب با چوب کار می کنم اما  بله، واقعا با شــام حرف می زند. من ب
زمانی که به خانه ام بیایید هم می بینید که سه طرف آن چوب است و همه آنها هم 
ا آنها کار می کنم چون اعصاب را تسکین  ساخت خودم اســت.گاهی نیز همچنان ب

می دهد. چوب گرما دارد و آهن رسد است، این گرما هم کامال قابل حس است.

ی ان دخ د ول وی کس ها: ن ع
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ا ایامن مقصودی بودیم، یک چهره موفق در طراحی صنعتی که در سطح  شامره قبل چند صفحه ای را ب
بین املللی فعالیت دارد و این روزها در اســتودیوی شــخصی خود مشــغول طراحی کاالهای صنعتی 
مختلفی اســت. گفتیم قرار اســت هر شامره بخشی از تجربیاتش را در اختیارمان بگذارد و اگر مطلب 
قبلــی او را هم خوانده باشــید، می دانیــد مقصودی رصیح و رک حرف می زنــد و راهکارها و نگاه های 
خوبــی برای دغدغه ها و معضالت فعاالن عرصه صنعت در ایران دارد. هرچند حواســامن هســت که 
ا اوضاعی که امروزه ما پیش می رویم به مفهوم جهانی صنعت نداریم، اما به هامن اندازه  گفته بود ب
که رصیح اســت، تالش می کند مشفقانه تجربیاتش را بیان و تالش کند، صنعتگران زحمت کش ایرانی 
یک قدم به ســمت جلو بردارند. او این بار رفته رساغ ماجرای طراحی صنعتی در ایران و معضالت این 
حرفه در ایران را بررســی کرده اســت. او این شامره سعی کرده به طراحان صنعتی بگوید اشکال کارشان 
ا تولید کننده  کجاست و قول می دهیم در شامره های بعد تجربیاتش از مواجهه و مشکالت یک طراح ب

و صنعت گر هم بگوید تا همه ابعاد ماجرا را ببینیم. 

است؟ ج زاین ک ین هرن و دی رز ب م
خیلی ها می خواهند هم آرتیســت خوبی باشند و هم یک طراح قوی . هرن و دیزاین با هم فرق دارند، 
ــه این موضوع مهم باشــد. منهای کار باید  وقتــی طراح وارد یک پروژه کاری می شــود باید حواســش ب
حواسش به این نکته هم باشدکه ترکیب کردن و مدیریت این دو در کنار یکدیگر بسیار دشوار است و 
هر کسی منی تواند همزمان طراح خیلی خوبی و آرتیست فوق العاده ای باشد. برای همین کسی که طراح 
خوبی نیست منی تواند همزمان این دو را کنار هم داشته باشد و بالعکس، کسی هم که هرنمند خوبی 
نیســت منی تواند طراح خوبی باشد، برای همین از صفر رشوع کردنش بسیار دشوار است. بنابراین این 
موضوع می تواند برای طراحی که در ابتدای مســیر اســت یک دام بزرگ باشد، چون او هنوز منی تواند 
ترکیبی درست از این دو کنار هم ارائه کند، موفق که منی شود هیچ، کلی هم دردرس برای خودش درست 

می کند. 
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وقتی طراح، برای دل خودش طراحی می کند باید حواسش باشد دیزاین کردن یک تیغ دو لبه است که شاید دست خود او را هم بربد. ممکن 
اســت نتیجه کار خودش را راضی کند و فکر کند چه چیز جذاب و خوبی کشــف کرده اما باید مردم هم آن را بپســندند و بخواهند، باید 

کارش پرمخاطب و هیت شود وگرنه این که خودش فکر کند چقدر جذاب و قشنگ است، به چه کار می آید؟ 
ا از بین آن ها دو آلبوم و یا فقط برخی قطعاتش همه گیر و  ا آلبوم می دهد ت طراح با هرنمند متفاوت اســت، مثال بهرتین موزیســین ده ت
هیت شود، چون برای دل خودش کار می کند و قرار نیست مشکلی را حل کند، هیچ کس به او خرده منی گیرد، او می تواند حرف دل خودش 
را بزند و عبور کند، اما آیا طراح صنعتی می تواند با چنین دیدگاهی کار کند؟ خیر. اگر یک طراح این نگاه را داشــته باشــد، مسلام شکست 
می خورد. شانس یک طراح در برابر یک هرنمند برای اجرای آنچه دلش می خواهد یک به ده است! چون هرنمند آنچه را که می خواهد خلق 

می کند اما طراح باید بتواند مشکل را به طرز دلنشینی حل کند.  
اجازه بدهید یک مثال بزنم. من طراح هستم و برای تولید یک دستگاه برای شکسن فندق به من مراجعه می کنند. این فندق را می توان با یک 
ا با رد شدن ماشین از رویش، وقتی به من مراجعه می کنند طبیعتا گزینه اول مدنظرشان  ا پتک و ی فندق شکن ظریف و زیبا شکست، همین طور ب
اســت. حاال فرض کنید من بگویم چرا فندق را بشکنیم، همین طوری زیباســت. دیزاینش می کنیم و می گذاریم برای منایش گوشه ای از خانه، 

مهامن ها که بیایند متاشایش می کنند. این دیگر دیزاین نیست، آرت است، هرن است و چیزی نیست که از طراح خواسته می شود. 
پس یک طراح خوب باید بتواند بین هرن و طراحی ارتباطی عملی و قابل درک برقرار کند، باید نتیجه کارش هم زیبا و هم کاربردی باشد، 
باید حواسش باشد طراحی کاربردی از طراحی تفریحی جداست، طراحی صنعتی تفریحی در دنیا در جریان بوده و اتفاقا خیلی هم جذاب 
است. من هم طرفدارش هستم و از آن لذت می برم، طراحی هواپیام و موتور و .... گردش مالی خیلی باالیی هم دارد اما این چیزی نیست 

که ما در طراحی کاربردی زندگی به آن نیاز داشته باشیم.  
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ی رم رفه و رسگ ار، ح ک
ا تکیه رصف بر این فیلد کاری درآمد کسب  آرزوهای همه طراحان است که در بخش تفریحی طراحی کار کنند، اما عمال منی توان ب
ا کار فرق دارد. مرز باریکی بین  کــرد. مثال خود من در ایران که بودم، طراحــی اتومبیل برایم یک رسگرمی جذاب بود اما رسگرمی ب
اینهاســت که باید حواســت به آن باشــد. ما کار می کنیم که درآمد داشته باشــیم و از پس هزینه های زندگی مان برآییم، پس باید 
ــا انجام چه پروژه هایی پول درمی آوریم. حاال کاری که انجام می دهیم به عنوان شــغل مــا می تواند آن چیزی که خیلی  ببینیــم ب
دوســتش داریم هم نباشــد. فرض کنید یک نفر کارمند بانک اســت، عرصها می رود کالس آواز و آلبوم هم منترش می کند، این 
حرفه موردعالقه اوست که منی تواند برای گذران زندگی رویش کامل حساب باز کند و به کارش در بانک ادامه می دهد. از طرف دیگر 
آخر هفته ها هم می رود کوه و رسگرمی اش این است که قله های باالی چهارهزار مرت را فتح کند. رسگرمی برای آدم پول منی آورد و 
ا این کار مانند رسگرمی رفتار می کنند، یعنی  برعکس باید برایش پول هم هزینه کرد. اکرث کسانی که در طراحی داخلی مشغولند ب

کار کردن در حوزه ای از دیزاین را دوست دارند که بخش تفریح آن است. 
هر آدمی باید برای رسگرمی خودش و چیزهایی که رسگرمی او هستند هزینه کند تا احساس مفید بودن، کامل بودن و لذت بردن 
ا کار و شغل آدم فرق دارد. در ایران که بودم من و دوســتانم کار طراحی اتومبیل را با هزینه شخصی مان  داشــته باشــد، اما این ب

ا پول خودمان ساختیم و به  قول معروف از جیبامن خرج کردیم.  انجام می دادیم، پروژه پیتون را ب
همین حاال هم چند سال پس انداز می کنم و مدتی را می گذارم برای این کار که تفریح شخصی ام است. به بهرتشدن حال روحی ام 
کمک می کند اما منی شود از آن انتظار مالی داشت. این کار رسگرمی جدی من بود و هست اما در کنارش کارهای زیادی که می شود 
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ا آن کسب درآمد کرد را هم انجام داده ام، حساب کار، حرفه مورد عالقه و رسگرمی از هم جداست. ما کار می کنیم که در کنارش  ب
رسگرمی خودمان را هم داشــته باشــیم، کار می کنیم اما در کنارش برای حرفه مورد نظرمان هم برنامه ریزی می کنیم و می دانیم 
این روندی دراز مدت است. شیوه برخورد درست با خودمان این است، درغیر این صورت برای خودمان و دیگران ممکن است دردرس 

بیافرینیم. 
البته باید همه این موارد را کنار هم داشــته باشــیم، چون می توانند به هم کمک کنند. مثال من پروژه پیتون را به عنوان رسگرمی 
ا کارش طراحی  انجام دادم اما بر روند کار حرفه ای من و دیده  شــدنم بســیار موثر بود. طراح صنعتی ای که غرفه دیزاین می کند ی
مبل اســت، اگر نتواند این کار را انجام دهد و پیشــنهادهای کاری نداشــته باشد، اگر از او بخواهند رسبرگ یک رشکت را طراحی 
کند، درســتش این است که بپذیرد و کســب درآمد کند، در کنارش ارتباطات بیشرتی برقرار کند، به رسگرمی های خودش بپردازد و 

تالش کند برای رسیدن به برنامه ای که برای آینده حرفه ای خود دارد. 

این نکته مهم را به خاطر بسپاریم که موفق شدن در هیچ حرفه ای راحت نیست و مراحل و زیربنای خودش را دارد. از من بپرسید 
می گویم از هر چیزی مهم تر این اســت که آدم خودش را درمان کند و دردها و خواســته هایش را بشناسد، بعد می فهمد که بهرت 
است در کدام جهت حرکت کند. منی شود توانایی های خودت را نسنجی و ارتقا ندهی، بعد حرف های بزرگ و ایده های بزرگ ارائه 
کنی! مثل امروز ایران که مدام از تولید و صنعت حرف می زند اما در تأمین برق مرصفی اش مشکل دارد. کسی که سقف روی رسش 

ندارد، لباس برند گوچی منی خرد، اول فکری به حال سقف نداشته اش می کند.

ن  زای اولویت ها در دی
ا اولویت های ما چیســت؟ اولویت در دیزاین خوشــحال شــدن و زیبا شــدن نیســت! اولویت  حاال برویم رساغ اینکه در مواجهه ب
کمک به گردش مالی یک رشکت و زنده ماندن یک برند اســت، و گفن ندارد، همه مان می دانیم حتی به قیمت گول زدن مشــرتی! 
ا نباشد، برنده هیچ جایزه ای هم نشود اما فروش خوبی داشته باشد،  ب و می دانیم ممکن اســت چیزی خوب بفروشــد اما لزوما زی

چرا؟  چون از نظر کاربردی درست است، دارد کاری را انجام می دهد که مشرتی خواهان آن است. 
مثال در ایران می بینیم که مبلامن فروش خوبی دارد. چون مردم دورهمی ها و رویدادهای جمعی شان در خانه شکل می گیرد و در 
محیط اجتامعی گردهامیی خاصی نیســت، پس مبل و صندلی، کابینت، دکوراســیون و ... مخاطب بســیار دارد، واردات آن هم به 

ست!  ال شدن و خوشگل شدن نی زاین خوشح  اولویت در دی
اندن یک  ی یک رشکت و زنده م ال ردش م ه گ ک ب اولویت کم

د است رن ب
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رصفــه نیســت، پس مردم تولید داخل را می خرند و تولیدکننده هم به راحتــی کارش را انجام می دهد. حاال این جامعه مخاطب 
بیشرتشان هنوز مبل طالیی با منبت گل و پرنده و خرچنگ دوست دارند، طراح منی تواند توقع داشته باشد که مردم مبل مدرنی 
را که او ارائه کرده، بپســندند و مشــرتی اش شوند. او باید توقعش را بر اساس رشایط موجود تنظیم کند، آنچه را که آزمون خود را 
پس داده و مردم می خواهند را بشناسد، حواسش باشد کاالیی طراحی کند که گردش مالی داشته باشد و اگر هم ُمرص است مسیر 
خودش را برود، برآورد کند و ببیند چند درصد از نیاز بازار این مبل مدرن است، و از این میزان چند درصدش را می تواند بفروشد 
و درآمد کسب کند، طبیعتا اگر درآمد کافی برایش ندارد، درستش این است که بر اساس نیاز بازار پیش برود و طراحی های مدرنش 

ا آینده حرفه ای خود در نظر بگیرد و برایش برنامه بلندمدت تدوین کند.  را نه به عنوان شغل که رسگرمی و ی
ا بــرای چیزهای واقعی پــول می دهد نه برای خیاالت زیبا و توهامت کســی، آدم وقتی گرســنه اســت، غذا  ی حواســامن باشــد دن
ــواهد، چیــزی که نیاز او را برطرف کند. خیلی از طراحان صنعتــی می گویند ما چه کنیم وقتی صنعت و مملکت قدر ما  ـ می خـ
را منی دانند و فرهنگ مناســبی برای شــغل ما تعریف نشــده اســت، امیدوارم از من نرنجند و به حرف هایم فکر کنند. عزیزان 

تصورات شام غیر واقعی است. 
چه کسی گفته این کشور به شام نیاز دارد؟ چرا فکر می کنید می توانید نیاز جامعه را برطرف کنید؟ شام طراح صنعتی هستید یا 
نقاش صنعتی؟ فکر می کنید نقاشی می کشید و اسکیس می زنید این برای تولیدکننده نان و آب می شود و  او می تواند یک کارخانه 
ا کارگر را ســیر کند؟ آیا توهم یک طراح می تواند جان 500 کارگر و 100 نفر از اعضای خانواده هایشان را  را بچرخاند و شــکم 50 ت
نجات دهد؟ طراح بیش از هر چیز در کارش نیاز به واقع گرایی و درک واقعیت های شغلی  دارد. من حرف هایم را به ساده ترین زبان 
ممکن می زنم و قصد رنجاندن کســی را ندارم، نه صدایم مرا می شــنوید و نه صورتم را می بینید، کلمه ها را می خوانید و ممکن 
است سوءتفاهمی ایجاد شود، پس خواهش می کنم سعی کنید به جان کالمم دقت کنید و به آن فکر کنید، هرچند اینها نظرات 

ا آن مخالف باشند.  و تجربیات من است و ممکن است 7 میلیارد آدم دیگر روی کره زمین ب

د گسرتش  ن ازم ی رابطه ای ن
منی گویم رابطه طراح و صنعت گر در ایران حلقه ای گمشده است، اما می گویم حلقه ای کوچک، کم جان و نیازمند گسرتش است. 
باز هم بهرت اســت یک مثال بزنم تا منظورم را خوب برســانم. فکر کنید یک آقایی از یک خامنی در خیابان خوشش بیاید، برود 
ا بچه  جلو و بگوید من فالن قدر مهریه می دهم و چنین مراسمی می گیرم، اما هر روز لباس اتوکشیده مرتب، غذای خوب و دو ت
می خواهم. این آقا به جای چیزهایی که خواسته یک کشیده محکم دریافت می کند! چون خانه آخر ماجرا را اول کار گفته. حاال این 
را تعمیم دهید به یک بیزنس کاری، طراح باید کاری کند که تولیدکننده ای که در فالن شهرک صنعتی کارگاه دارد به او اعتامد کند 
و رابطه کاری شــان شــکل بگیرد. مسلام بعدش کم کم جریان درست پیش می رود اما وقتی طراح قیمت های عجیب وغریب اعالم 

می کند، رابطه شکل نگرفته ویران می شود و فرصت همکاری را از دو طرف سلب می کند. 
ا با تخفیف می دهد، ذائقه مردم را می شناسد، بن نوشابه رایگان می دهدو ... بعد  یک رستوران هم اول بازگشایی اش غذای رایگان ی
قیمت ها را باال می برد. اعتامد مردم هم شکل گرفته و مشرتی او هستند، اعتامد صد در صد و سود صد در صد برای رستوران دار. 
طراحان باید حرف یک کالم بودن را کنار بگذارند و بروند دل صنعت گر را به دست بیاورند. ما طراحان به صنعت احتیاج داریم 
و صنعــت کوچک تریــن احتیاجی به ما ندارد. چون بدون ما هم می فروشــد. اما اگر اعتامد را جلب کــرده و خوب هم کار کنیم، 
دنباملان می آیند و همه اعتامد می کنند. معروف شدن و برند شدن نام یک طراح از کجا می آید؟  دقیقا از همین جا  چنین طراحی 
پول زیاد هم می گیرد، چون رشایط اولیه را درســت گذرانده، اعتامدها را جلب کرده و آنجا که باید حتی اگر الزم شــده، رایگان کار 
ا به امروز برسد. معروف شدن از زیاد کار انجام دادن است، دقت کنید منی گویم از کار بزرگ انجام دادن، می گویم از کار  کرده ت

زیاد انجام دادن.
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یا پر از بدی اســت. و من شــقایق متاشا می کنم. روی زمین میلیون ها گرســنه است. کاش نبود. ولی وجود گرسنگی،  »دن
شقايق را شديدتر می كند. و متاشای من ابعاد تازه ای می گیرد. يادم هست در بنارس ميان مرده ها و بيامرها و گداها از 
متاشای يك بنای قدميی دچار ستايش اُرگانيك شده بودم. پایم در فاجعه بود و رسم در استتیک. وقتی كه پدرم مرد، 
يا را تلطيف كرده بود. فاجعه آن طرف سكه بود و گرنه من  نوشتم: پاسبان ها همه شاعر بودند. حضور فاجعه، آنی دن

می دانستم و می دانم كه پاسبان ها شاعر نيستند. در تاريكی آن قدر مانده ام كه از روشنی حرف بزنم....« 
این  چند خط را که بخوانی انگار نویسنده متام موضع گیری هایی که علیهش شده را جواب داده است، او که همیشه در 
ســکوت مســیر خودش را رفته و مخالفانش بسیار بوده اند، حاال در عرصی که نه خودش زنده است و نه مخالفانش، از 
طریق نوشته ها، شعرها و نقاشی هایش متام آنچه را که باید بیان می کند. هرچند خیلی ها فقط با چند شعر محدود و 
خیلی های دیگر هم به واسطه فروش نقاشی هایش با رقم های بسیار باال از سهراب سپهری شناخت دارند اما واقعیت 
این است که هرنمندان واقعی در گذر زمان شناخته می شوند. سهراب حاال بسیار واقع بینانه تر از گذشته مورد قضاوت 
قرار می گیرد و همین هم موجب می شود او را آن طور که باید بررسی کنیم و خارج از قضاوت های گذشته، از نوشته ها 

و شعرهایش او را بشناسیم. 

د اش ش ه نق چگون
سهراب نقاشی را از کودکی آغاز کرد. او می نویسد: »پدرم... در طراحی دستی داشت. خوش خط بود. تار می نواخت. او مرا 
به نقاشی عادت داد... زنگ نقاشی نقطه روشنی در تاریکی هفته بود...« سهراب جوان در ۱۳۲۷ خورشیدی،  درحالی که 
در تپه های اطراف قمرص نقاشــی می کند، با منصور شیبانی از نقاشــان و هرندوستان آن روزگار، آشنا می شود. سهراب 
ــاره ایــن دیدار می نویســد: »آن روز شــیبانی چیزها گفت. از هرن حرف هــا زد. َون گوک را نشــانم داد. من در گیجِی  درب
دلپذیری بودم. هرچه می شــنیدم تازه بود.... شــب که به خانه برگشتم، آدمی دیگر بودم.«  بدین سان سهراب به سمت 
نقاشی مدرن کشیده می شود، در دانشکده هرنهای زیبای دانشگاه تهران پذیرفته شده و در جریان سفرهای بعدی به 

اروپا، آمریکا و ژاپن در این زمینه به چشم اندازهای تازه ای دست می یابد.
ایان دانشکده در کاخ مرمر موفق به دریافت مدال درجه یک فرهنگ از محمدرضا پهلوی  او در ۱۳۳۲ خورشیدی، پس از پ
می شــود. محمدرضا پهلوی از او می پرســد: به نظر شام نقاشی های این اتاق خوب است؟ سپهری بی هیچ تزلزلی پاسخ 

منفی می دهد. محمدرضا پهلوی زیر لب می گوید: خودم می دانستم.
ا پایان عمرش در بیش از ۳۰ منایشــگاه فردی و گروهی در داخل و خارج از کشــور رشکت می کند، تهران، ونیز، موزه  او ت
بندر لوهاور و جشــنواره روایان فرانســه، بریج همپن آمریکا، نگارخانه بنســون نیویورک، بازار هرن بال ســوئیس و 
بســیاری از رویدادهای هرنی بزرگ آثار ســهراب را به منایش می گذارند و آخرین منایشگاه کارهایش هم مدت کوتاهی 

پیش از مرگش در گالری سیحون تهران برگزار می شود.

اش درخت ها  ق ن
ســپهری از هامن آغاز و همواره به طبیعت با شــگفتی می نگرد. چنین ذهنیتی دستامیه کار او می شود. در طراحی، در 
نقش های ســاده، آبرنگ ها و دیگر کارها. تجربه های آغازین ســپهری، از دید خود او حتی، درخشش چندانی ندارند. او 
حیران جادوی طبیعت است و نه تنها در کارهای خود، بلکه در کارهای دیگران نیز خرده گیری می کند. در این چارچوب، 
یا را که روی هم بگذاریم، به اندازه سنگ کنار جاده حقیقت ندارند.  سپهری در نامه ای می نویسد: »همه نقاشی های دن
هرگز زیبایی آنها به زیبایی لرزش یک دســت منی رســد. در ســاخته های هرنی حقیقت و زیبایی از جوشــش افتاده اند. 

سنگ شده اند...« 
شکل های ساده با کم ترین پیرایش و خودمنایی رنگی، بهرتین راه بیان نقاشی هایی است که همه چیز را ساده می خواهد. 
برای ســهراب که شعرهای ساده می گوید، زندگی را ســاده پیش می برد و اگرچه حساسیت های هرنمندانه اش در تقابل 
با جامعه آزارهای ذهنی به همراه دارند، در نقاشــی هایش هم اصل همیشــگی سادگی را رعایت کرده است. شکل ها در 
نقاشــی های ســهراب اگرچه ثابت هستند، اما نگاه نقاش در بســیاری از تابلوها به هامن اشکال تکرار شونده، نگاهی 
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متفاوت اســت، البته این مســاله درباره تنه های درختــان که از موضوعات 
مورد عالقه سهراب برای نقاشی بوده، چندان صدق منی کند.

ا آن بدنه های ســفت و پوســته های کشیده ای که از   تنه های بزرگ درختان ب
ا نقاش آنها را  جوانی شان حکایت دارند در ردیف های چندتایی ایستاده اند ت
جایی در میانه تنه هایشــان اسیر کند و با رنگ های خاکسرتی قهوه ای روی 
بوم و مقوا ثبت شان کند. تنه درخت استوارترین بخش درخت است و او با 
مترکز بر آن اشاره بر قدرت دارد. افق های ثابت و بی حرکت که با خطی ساده 
ایینی  نشــان داده شــده اند، خانه های کوچک کاه گلی که بیشرت در گوشه پ
ابلو جــا گرفته اند، درخت ها و بخش های انتخاب شــده ای از طبیعت که  ت
به شــکل هوشمندانه ای تفاوت نگاه سهراب را به طبیعت نشان می دهد از 

جمله این امِلان های ثابت هستند.

ر  وی الب تص عر در ق ه ش ارائ
نگاه ســهراب به طبیعت در نقاشــی هایش هم از هامن نگاه کلی نشــات 
می گیــرد که از او در شــعرهایش دیده ایــم و این باید امری بدیهی باشــد؛ 
امــا انتخاب های تصویری ســهراب جذابیت این موضوع بدیهــی را درباره 
نقاشی هایش و ارتباط آن با شعرهایش بیشرت می کند. وقتی پای نقاشی های 
سپهری به میان کشیده می شــود، سهرابی را می بینیم که تصاویر همیشه 
ا ابزار تصویرگری به شکل دیگری متولد  ا کلمه ســاخته شده اش را این بار ب ب
ا نقاشــی کردن امکان دیگری را جز شــاعری برای بیان و بروز در  می کند. او ب

اختیار می گیرد.
نخســتین تجربه های سهراب برای نقاش شدن با مجموعه تصاویر خالصه 
شــده ای از طبیعت آغاز شــد. اولین تجربه های آبرنگی و گواشی او هم به 
نوعی منایش دوباره لحظات شاعرانه ای است که پیش از این در قالب شعر 
تصویرشــان کرده بود. ســهراب کلی بینی و رسعت عمل را در طراحی هایش 
رعایــت می کرد. آثار طراحی او بســیار ســاده و شــامل خطوط، شــکل های 
ابتدایی، بــدون فرم ها و پیچ و تاب های غیررضوری اســت. طراحی های او 
بی توجهــی نقــاش را به جزییــات و در عین حال وفــاداری او را به ذات هرن 

ایرانی نشان می دهد.
در نقاشــی های سهراب، نور و ســایه در وضعیت برابری قرار دارند. هر دو 
مورد به یک اندازه مورد بی مهری او قرار گرفته اند. سهراب در نقاشی هایش 
بر رنگ ذاتی طبیعت تاکید بســیاری دارد. برای همین هم در نقاشــی های 
او هیچ ســبزی به خاطر در سایه قرار گرفن قهوه ای منی شود و هیچ نوری 
منی تواند رنگ کاه گلی های خانه های آفتاب زده کویر را بی رنگ و محو کند. 

آنها با رنگ های طبیعی گل و کاهشان در بزرگی کویر جا گرفته اند.

رهای دراز  ف رد س م
ســهراب که در مدت کوتاه زندگی اش، سفرهای بسیاری به کشورهای دیگر 
دنیا داشته در سفری به هند، ژاپن و کشورهای رشق دور با هرن این بخش از 
دنیا آشنا شده و از آن در کارهای بعدی اش بسیار بهره برده است. انگار روح 
شاعر ما، منبع الهامش را پیدا کرده باشد، نقاشی هایش هم از هرن آن بخش 
اثیر منانده اســت. به طور کلی راز نقاشــی های سپهری را باید در  زمین بی ت
وابســتگی جنون آمیز او به زادگاهش دریافت. در یکی از سفرهایش به اروپا 
به دوســتی در ایران می نویســد: »در گلدان اتاق من چند شاخه شکوفه دار 
ا این شکوفه های زودرس کمی پیچیده است. برابر  گوجه اســت. پیوند من ب
رد و در  آن ها یک متاشاگر بی غل و غش نیستم. خیال من این شاخه ها را می بُ
حیاط های ایران به درختی پیوند می زند، تا متاشای من رمز خودش را بگیرد. 
من روی همه نقش های ناشــناس رنگ آشــنای خودم را می زنم  و فضاهای 

گمشده را گرد همه چیز می پراکنم.«
از ســپهری کارهای دیگری نیز به یادگار مانده که قابل تأمل اند. اما چنان که 
اشــاره شــد از دید بســیاری از عالقه مندان، نقطــه قــوت کار او در هامن 
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ا نقاشی های آبسرته مخالفت می کند، اما در عمل گاهی گرفتار آن می شود. کوبیسم  مجموعه درخت هاست. او در نامه ای ب
و سوررئالیســم را تجربه می کند، اســیر جذبه های نقاشی ژاپنی و کنده کاری روی چوب می شود، به هر تجربه تازه ای میدان 

می دهد، اما بر هر اثری نقش خود را می زند و همواره سهراب سپهری باقی می ماند.
ا توکیو را زیر پا گذاشــته نوشته: »این همه را آمدم تا چه؟  او جهان را متاشــا می کند، بســیار دقیق اما پس از آن که از لندن ت
آفتاب دیار باشــو به من منی تابید چه می شــد؟ نقاشــی هیروشــیگه را در موزه ملی توکیو منی دیدم چه کم داشتم. آهنگ 
کاره سوســوکه را پندار منی شــنیدم. مناجات ذبیحی در سحرهای ماه رمضان مرا بس بود. الله ای که از فیروزکوه دیده بودم 
یایــی و ببینی، در ایوان خانه پدری ات  جــای همــه این گل های داوودی ژاپــن را می گرفت. چه نیازی که مهتاب را در باغ هی ب
در کاشــان دیدی و هامن بس بود. یک درخت، و همه جنگل را دیده ای. یک پرواز و با همه پرندگان آشــنایی. این گل را بو کن 
و همه گل ها را بو کرده گیر. چنین اســت. و آزرده مشــو. به خطا از کاشــان به در آمدی. آنجا هر آنچه همه جاست بود. یاری 
این چنین نداشتی، دوستی آن چنان تو را بود. در کوچه اش کیمونوپوشی منی گذشت. چادر به رسی به ره می رفت. مردمش یک 
هوکوسای منی شناختند. با یک رضا عباسی که آشنا بودند... به درآمدن ها همه پوچ. باید در فرو بست و به متاشا نشست...« 
و شاید همین سطور ما را برساند به آن افسانه قدیمی که مردی در خواب دید گنجی بزرگ در رسزمینی بسیار دور منتظرش 
است و وقتی رفت دانست که گنج در حیاط خانه خودش بوده، افسانه ای که پائولو کوئیلو نویسنده معروف هم »کیمیاگر« 

خود را بر اساس آن نوشته است. 

ال ورز  ی اش خ ق ر ن اع ش
چیرگِی ذهنیت بر عینیت، آرمان نقاشی سهراب سپهری است. در بینش او تخیل از حس و خرد برتر است و تخیل است که 
امکان ادراک عمیق واقعیت برتر را فراهم می کند. میان متام اجزای عامل ارتباطی زنده برقرار اســت و تخیل هرنمند اســت 

که می تواند این هارمونی را از ورای اجزای متعدد و متناقض درک کند. 
ته رنگ خاکسرتی که زمینه بسیاری از آثار او  را ساخته رنگ مایه محبوب سهراب و مشخصه بسیاری از آثار او است. حرکت 
ــه باالی بوم آغاز کرده، در ترکیب بندی و نیــز در جزئیاِت رضبه ها یادآور رضبات  عمودِی رنگ ســیاه و ســفری که از پایین ب
نقاشی آب  مرکبی ژاپنی است. لکه های تند رسخ نیز در بیشرت آثار رنگ روغنی سهراب دیده می شوند و رسخی آتشین شان در 

محارصه سیاهی، شقایق را تداعی می کند.
اما آنچه به وضوح این اثر را در میان تجارب تجسمی سهراب سپهری برجسته می سازد، سیطره پهنه وسیع خاکی رنگ است 
که چنان حجیم شده که عرصه نقاشی را یکرسه درنوردیده است. پهنه ای که با رضبات محکم و مطمنئ عمودی و با چنان 
رسعت و قدرتی ترسیم شده که نشان از برون ریزی هیجانی هرنمند دارد. این پهنه هیبتی دارد ِسرتگ، برافراشته و سهمگین. 
پژواک صدایی اســت که صدا در شــعر هرنمند نیز عنرصی پاینده است. عظمت تنهایی از جنس هراس است. به بیان خود 
ســهراب: ای هراس قدیم! در خطاب تو انگشــت های من از هوش رفتند.« این حیات شدید نوعی تجلی از امر واال است، امر 
غریب و ناشــناخته؛ تجربه ای گران ســنگ که تأثیری ژرف بر جان ما می گذارد. ابهام و ناشــناختگی نیز بر طنین این تجربه 
می افزاید. در این اثر به روشــنی شــاهد حدوث یک واقعه ایم. مواجهه با حقیقتی عظیم و برتر، آنجا که واقعیِت فراســوی 
ا رازناکی مرگ. نقاشــی ســهراب نیز چون شــعرش، آنجا که از رسچشــمه مرگ تغذیه  طبیعت رخ می مناید؛ وحدت وجود، ی

می کند، بزرگ، فخیم و اصیل می شود: زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ.

ر  اع راب ش سه
شعر سهراب سپهری نیامیی بوده و همه شعرهای او تصویرسازی است. در این شیوه جدید سهراب بر دیدگاه انسان  مدارانه 
و آموخته هایی که از فلســفه ذن فرا گرفته  بود به شــیوه جدیدی دســت یافت که »حجم سبز« شیوه تکامل یافته سبکش 
محســوب می شــود. او عادت داشــت دور از جامعه آثار هرنی اش را خلق کند و برای رسیدن به تنهایی هایش »قریه چنار« و 

کویرهای کاشان را انتخاب کرده بود. 
ا زبانی نرم، لطیف، پاکیزه و منســجم تصویرســازی  شــعر او صمیمی، رسشــار از تصویرهای بکر و تازه  اســت که همراه ب
می  کند. از معروف ترین شــعرهایش می توان به نشــانی، صدای پای آب و مسافر اشــاره کرد که شعر صدای پای آب یکی از 
بلندترین شــعرهای نو زبان فارســی است. سهراب نقاش و سهراب شاعر بسیار به هم نزدیک و درهم تنیده اند، در شعرها 
ا الهام از  رد نقاشــی هایش را می توان پی گرفت و در نقاشــی ها هم رد شعرهایش را. این گونه است که او مسیر هرنی اش را ب
ا به ما نشــان دهد هرگز طبیعت برای انســان خالی از الهام نخواهد شــد. او در  رد ت طبیعت و محیط پیرامونش پیش می بُ
شعر، در نقاشی، در نوشن روزمره هایش و هر چیز دیگری از آب و درخت و آسامن فاصله منی گیرد و به ما یادآوری می کند 

ا نه.  بزرگ ترین منبع خالقیت رایگان در مقابل ماست، و این ما هستیم که توان بهره بردن از آن را پیدا می کنیم ی
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»جوهــره و ماهیت فرم دراماتیک این اســت که بگذارید 
أثیر  یک ایده بدون اینکه آشکارا بیان شود بر روی مردم ت
بگذارد. هنگامی که شــام چیــزی را مســتقیم می گویید، 
واقعاً به اندازه زمانی که شــام اجازه می دهید متاشــاگران 

أثیر گذار نیست.«  خودشان آن را کشــف کنند، ت
عباراتی کــه خواندید را اســتنلی کوبریک کارگردان بزرگ 
آمریکایــی و یکی از نوابغ فیلمســازی جهان گفته اســت. 
او اســتاد مسلم مناهای تراولینگ، زوم و نگارگری است. 
اگــر نگاهی به فهرســت فیلم های شــاخص او بیندازیم، 
می بینیــم که این ســیاهه به وضــوح خصلت معامری وار 
خاص نظام های فلسفی کالن را دارد: مجموعه فیلم هایش 
ــاره هــر چیزی حرفــی برای گفــن در چنتــه را دارند  درب
و در آن هــا همه ابعاد رسشــت انســان آشــکار می شــود: 
فرهنــگ پســت و واال، عشــق و جنســیت، تاریخ، جنگ، 
جرم و جنایت، جنون، ســفر فضایــی، تربیت اجتامعی و 
ــا این حال اگر فیلم هــای او را به عنوان یک  تکنولــوژی. ب
مجموعه بنگریم، آن ها را کامالً منســجم می یابیم، گویی 
کارگردان در متامی آثارش یک مســیر خاص و مشــخص را 

طی کرده است. 
ــه این نکتــه پی بــرده بود که  کوبریــک از هــامن ابتــدا ب
ایــی انجام بزرگ تریــن کارهای خیر و رش  »انســان ها توان
را دارنــد. ولی مشــکل اینجاســت اغلب هنگام اســتفاده 

ایــی قادر به تشــخیص خیــر و رش از یکدیگر  از ایــن توان
نیســتند.« این تفکر یکی از مضمون های اصلی فیلم های 
اوســت. این کارگردان داســتان هایی را انتخــاب می کرد که 
شــخصیت ها با خواســته ها و نیازهای ناخودآگاه روبه رو 

می شدند.
ــا علم بر عملکــرد ناخــودآگاه طراحی صحنه  کوبریک ب
را انجــام می داد. او از معامری به گونه ای اســتفاده کرده 
کــه عنارصی مانند راهروها، پله ها، پنجره ها، ســتون ها، 
آینه ها، قرینه ســازی ها و تزئینــات در فیلم دارای معنای 

باشد. احساسی  و  منادین 
در همــه فیلم هــای او راهروهــای طوالنــی وجــود دارد 
کــه فضایــی را به فضایــی دیگر متصــل می کند. در  واقع 
بیننــده می خواهــد بداند انتهای راهــرو چه چیزی وجود 
دارد و این غریزه کشف از طریق تونل از دید روانشناسان 

هامن غریزه تولد است.
هر ماده احســاس متفاوتی به خود می دهد. مثالً در فیلم 
»درخشــش« کف پارکت با رضبات توپ یــک طنین خاص 
ایجــاد می کند. در فیلم »پرتقال کوکی« نویســنده پارکت 
چوبــی دارد. در »بــری لیندون« هنگامی کــه برادر کوچک 
کفش هــای برادر بزرگ تر را می پوشــد روی کفپوش چوبی 

راه می رود که صدای رســاتری داشته باشد.
هنگامــی که فــرد در یک پیچ و خم قــرار می گیرد، تالش 
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ا نزدیک، این معامری به غرایز اولیه باز می گردد، هنگامی که  می کند از آن خارج شود. این ترس از گم شدن، اینکه از راه خروج دور می شویم ی
نداشــن درک از محیط منجر به احساس ترس می شود.

کوبریــک برای مــدت طوالنی از ایده ها نگهداری می کــرد. این بی نقصی جدای از رسگرمــی فیلم گنجینه ای بود که در فیلم هایش جمع شــده 
بــود. پــس از منایش فیلم »دکرت اســرتنج الو« به علت جزئیات دقیــق صحنه در هواپیامی جنگــی که جزو اطالعات مخفی بود، توســط پلیس 

شد. بازجویی 
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ــاره انتخــاب صحنه هــای »پرتقــال کوکــی« گفتــه بود: کل  او درب
فیلــم در مکان های واقعی فیلمربداری شــد به جــز چهار صحنه 
کــه در کارخانــه کوچکــی فیلمربداری شــد. هیچ بخشــی از فیلم 
در اســتودیو فیلمربداری نشــد. قصد داشــتیم مکان هایامن کمی 
ــه نظر برســند و اولیــن مکان یابی خودمــان را هم از  آینده گــرا ب
تانیایی رشوع کردیم  شــامره های قبلی چندیــن مجله معــامری بری
و بیشــرت مکان هایــی را کــه می خواســتیم، از همیــن طریق پیدا 
کردیــم. منایشــگاهی از مجســمه دیــده بودم که در آن از شــکل 
مونــث به عنوان مبلامن اســتفاده شــده بــود. از همین جا بود که 
ایده پیکره های برهنه فایربگالس درســت شــد که به عنوان میز در 
میلک بار اســتفاده شــد. طراح صحنه فیلم ایــن صحنه را طراحی 
کرد. او از یک مدل برهنه در هر حالتی که تصور می کرد می شــود 

از آن میز ســاخت، عکاسی کرد.
فیلمسازان بزرگ همواره از نقاشی، موسیقی، تاریخ، روانشناسی، 

معــامری و … بــرای غنــی کــردن هــرن خــود الهــام می گیرنــد. 
کوبریــک گفته بــود: »دلیلــی منی بینم که خودم را از موســیقی 
باشــکوه گذشــته محروم کنم. خیلی درســت به نظر منی رسد که 
آهنگســازی اســتخدام کنید که هر چقدر هم خوب باشد، به هر 
ا بتهوون نیســت درحالی که شــام گسرته وسیعی  حال موتســارت ی
از موســیقی های موجود را می توانید انتخاب کنید که شــامل آثار 
ا این کار این فرصت را به دست  معارص و آوانگارد هم می شود و ب
می آوریــد که در مرحله تدوین، موســیقی را امتحــان کنید و برش 

صحنه ها را بر اســاس موسیقی بزنید.«
ایان تدویــن فیلم »چشــامن کامالً بســته« به  کوبریــک پــس از پ
همکاران خود در اســتودیو برادران وارنر گفت به نظر خودش این 
بهرتیــن فیلم دوران او بوده اســت. چند مــاه بعد در مارس 1999 
در ســن 70 ســالگی در خواب بر اثر یک حمله قلبی در گذشت و پنج 
روز بعد در نزدیکی درخت محبوبش در انگلستان به خاک سپرده شد.

درباره کوبریک بیشــرت بخوانیم: 

فیلمنامه »پرتقال کوکی« ترجمــه مهدی فیاضی کیا

فیلمنامه»یک ادیســه فضایی« ترجمــه مهدی فیاضی کیا

ا ترجمه محمدرضا اســمخانی »جهان فلســفی کوبریک« نوشــته جرالد جی آبرامز ب

ا ترجمه بهرام صفری راد »اســتنلی کوبریک شاعر برصی« نوشــته پل دانکن ب

ا ترجمه مینو خانی ا ب »اســتنلی کوبریک ادیســه در سینام« به کوشــش جان پی یروبروت

»اســتنلی کوبریک کتاب کوچک کارگردانان« نوشــته پل دانکن و ترجمه ســعید خاموش











اســاس شــکل گیری حجم این مبل از بر هم نشســت دو سیستم 
ا  حاصل شــده اســت که هــر کدام از لحــاظ اصول شــکل گیری ب

هستند. متفاوت  یکدیگر 

اول  تم  س ی س
حجمی ســه بعدی اســت که از گســرتش تاهــای متوالی در جهات 
مختلف تشــکیل شده اســت.رشوع این فرم و زاویه تاها بر اساس 

روابــط ارگونومیک بود و بر همین اســاس هم ادامه پیدا کرد.

دوم تم  س ی س
خطوطی شکســته که همچون مرزهایی منای مبل را مشخص کرد.
پس از تشــکیل حجم ســه بعدی ابتدایی )سیستم اول( خطوطی 
که از خروجی سیســتم دوم داشــتیم را بر روی آن مشخص کرده 
و حجــم نهایی حاصــل بوجود آمد. حجمی با ســطوحی در ابعاد 

مختلف برای نشســن در حاالت مختلف.



ی( ام گ )اُری ا  ت و  ذ  اغ ک هرن 
 "ori"ست، که "gami" و "ori" متشــکل از دو کلمه"Origami" کلمه
بــه معنای تاکردن و "gami" تغییر یافتــه کلمه "kami" به معنای 
کاغــذ اســت. اریگامــی مــدرن، در چند ســال اخیر از ســال1950 
میــالدی به بعد ظهــور کرد. اکنــون اوریگامی کاربردهــای مهمی 
در هــرن، علم و صنعت پیدا منوده اســت. هــدف این هرن آفریدن 
طرح های جالب از کاغذ با کمک تاهای هندســی اســت. اوریگامی 
ــاده می کند،  ـ ــاگون استفـ ـ ـ ــداد کمــی از تاهای گون ـ فقــط از تعـ
ولــی همین تاها مــی توانند به روش های گوناگونی ترکیب شــوند 
ا  ــا طرح هــای متفاوتی ایجاد کننــد. به طور کلی، ایــن طرح ها ب ت
ابند. یک برگ کاغذ آغاز می شــود و بدون بریــدن کاغذ ادامه می ی



ا پارچــه از طریق  چالــش بعدی ما ایجاد پوســته نهایــی مبل ب
ا رفتــار ســلول های اولیه تشــکیل  رســیدن به ســاختاری کــه ب
دهنــده حجم ایجاد شــده یکــی باشــد بطوریکه بتــوان رفتار 
ســلول های اولیه تشــکیل دهنده حجــم را در ظاهر مبل هم 

گذاشت. منایش  به 
پارچه همچون پوســته ای یکپارچه بر روی مبل انداخته شــد و 

ا تا زدن گوشــه ها، فرم پوســته با فرم حجم یکی شد. ب





ت  ه روای ب

ت دوس ه ه ش م اط ف

افســانه مدیرامانی متولد 1346 در تهران و فارغ التحصیل رشــته کارشناســی صنایع دستی از دانشگاه 

هرن اصفهان اســت. او بیشــرت از سی سال در زمینه طراحی و بافت پارچه وطراحی فرش سابقه فعالیت 

دارد  و نشــان درجه یک هرنی در رشــته طراحی و بافت پارچه را دریافت کرده است. او همچنین دارای 

نشــان هرنی یونســکو و شــورای عالی صنایع دستی در رشته نساجی است. ســابقه تدریس در دانشگاه 

نیاد  علــم و فرهنگ  را هم در رشــته طراحی پارچــه دارد. همچنین یکی از ســی فینالیســت منتخب ب

ا 1400  لووه درمســابقه هرنهای صنایع مدرن در سال 2020-2021 بوده است. این هرنمند از سال 1370 ت

منایشــگاه ها و فعالیت هــای هرنی گروهی و انفرادی متعددی در داخل و خارج از ایران در کشــورهای 

ایلند و امارات متحده عربی داشتــه است.   یا، چین، ت ــان، برزیل، اسرتال ـ ــژیک، آملـ ـ ل یا، ب ال ت فرانسه، ای

ار و  ا ت توان ب ی ه م ون ـ داند چگ ی دی که م ن ارچه و هرنم راح پ ـ ی ط ان رام دی ه م ا افسان ب

رد ادو ک ارچه ج پود یک پ

نداشتن موزه ی تخصصی  پـارچه  برای 
یخی در بافت  کشوری با چنین  ِسبقه تار

بسیار تعجب برانگیز است...!
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ــار و پودهایی که چون جــان آدمی، در هم تنیده شــده و پارچه  دنیــای ت
را خلــق می کنند، مانند هرنهــای دیگر، داســتان ها در دل خود دارد. هرن 
ا زینت بخشــی  نســاجی، همواره در زندگی انســان ها از پوشــش گرفته ت
خانه ها نقش مهمی داشــته و به دلیل همین گســرتدگی، راوی قصه های 
بی شامری است که امروزه گویی کمرت حوصله ای برای شنیدن آن ها وجود 
دارد. این قضیه که مدتی اســت عالوه بر صنعت در هرن هم برای خودش 
جا باز کرده، موجب شــد برای شنیدن بخشــی از این ناگفته ها رساغ یکی 
از وفادارتریــن طراحان و بافنده های پارچه  برویم، هرنمندی که با تک تک 
نخ هایی که شاید همه ما هم دیده ایم، جادو می کند و حرف ها برای گفن 

از آن دارد.
 افســانه مدیرامانی هامن هرنمندی اســت که به قول خودش از روزی که 
این دنیای پر نقش و نگار را شــناخته، دیگر نتوانسته نبافد و عشقش به 
این کار مســیر متفاوتی را برایش رقم زده اســت، مســیری که البته حتام 
ا او می تواند چهره ای متفاوت به  در صورت آشــنایی بیشــرت صنعتگران ب
ا او درباره تجربه فعالیت در  طراحی داخلی در کشــورمان هم ببخشــد. ب
این عرصه، موانع پیش رو و علت برقرار نشدن ارتباط میان طراحان موفق 

و صنعتگران در ایران گفت وگو کرده ایم.

دن از آن ها  ی ــن نت و ش ف ــا گ ی توان ب د و م وازن ــام چشــم ن ارهــای ش ک
ن  ت و ای اف د رساغ ب ی ت ه رف د ک ه ش ی را رقم زد. چ ذت بخش فت وگوی ل گ

ردید؟  ک ال هم رهایش ن ه س هم
 مثل بقیه هرنمندان زندگی من از  دوران کودکی با هرن همراه بوده است و 
از زمانی که یادم است همیشه نقاشی می کردم. از هامن زمان به طرح های 
لباس ها و پارچه ها خیلی عالقه داشتم و آن ها را خیلی دقیق می کشیدم. 
از طرفی در خانه ما همیشه از هرنهای دستی چه در پوشش و چه به عنوان 
دکور اســتفاده می شد. یادم است ما همیشه از آن جلیقه های قالب دوزی 
دوخت مشهد و لباس هایی که کار دست بودند، می پوشیدیم. پارچه ترمه 
برایامن بسیار ارزشمند بود و همین طور فرش های زیادی داشتیم و در کل 
ایــن عالقه خیلی در خانواده ام زیاد بود. خاله مادرم قالب باف زبردســتی 
بود. او به مادرم و بعدتر به من این هرن را یاد داد. در واقع از هامن سنین 
ا بافت و دوخت آشــنا شــده بودم و جالب است که حوصله آن را  کودکی ب
هم داشــتم. به همین دلیل منی توانم بگویم از کجا رشوع شد، اما همه 
این ها مجموعه ای است که دست به دست هم داد تا مسیر مرا روشن کند. 
درسال های بعد زمانی که برخالف آنچه در نظر داشتم و خواسته ام بود، 
دررشته صنایع دستی ایران قبول شده و راهی شهر زیبای اصفهان شدم، 
آنجــا هرن پارچه بافی را یاد گرفتم و دیگرنتوانســتم نبافــم.  در آن زمان 
ا نوع کار ما ســاخته منی شد  که البته هنوز  دســتگاه پارچه بافی مناسب ب
هم کم وبیش این مسئله را داریم، اما آن زمان به یاری استادم خانم لی ال 
مثری دســتگاهی پیدا شــد و از هامن ســال ها رشوع به بافن کردم و این 

ا امروز ادامه دادم. عشق را ت

ث  اع ه ب یم ک ن ــی رشوع ک ای ی ها و فض ل دادن طراح ــک ا ش ــث را  ب بح
رز را  ا هرنی شــود. این م ا رصف ردی ی ارب ایت اثری ک ه ا در ن ی شــود ت م

د؟ ی ن ی ک ن م ی چطور تعی
ــا و هرنهای  ب ا تفــاوت میان هرنهای زی جــواب این ســوال هامن مــرز و ی
تزیینی است. زمانی که ایده ای برای خلق  یک اثر هرنی دارم به کاربرد آن 
به عنوان مثال برای پوشش فکر منی کنم، به همین علت در اجرای طراحی 
و بافت آن بســیار آزادانه و خالق مانند یک نقاش رفتار می کنم، اما زمانی 
که بافته برای کاربردی خاص اســت و یا جنبه تزئینی دارد مانند اســتفاده 
برای مبلامن، پوشــاک و ... اجرای تخصصی آن متفاوت شده و باید طرح، 
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ا آن انتخاب شــود. در واقع در  رنگ و همین طور الیاف و بافت مناســب ب
ا توجه به ویژگی هایی که دارد، کاربرد آن را مشخص  مواجهه با هر ایده ای ب

می کنیم.

ی  یم، یعن ن ی ی ب نظور را م ــر دو م ــام ه اربردی ش ه های ک ت اف ه در ب ت ب ال
ل  ک ی ش اه گ وه و ن ی ه ش ا چ اق را ب ن اتف ه هرنی هم پررنگ است. ای وج

داده اید؟
پارچه بافی جدای از نوع کاربرد آن برایم مانند بوم نقاشــی و روشی است 
که ایده هایم را به  وســیله آن اجرا می کنم. بــه همین دلیل طرح ها برایم 
قابل تکرار نیســتند و مانند یک تابلوی نقاشی دیگر منی توانم مشابه آن 
را بافتــه و اجرا کنم، امــا درنهایت پارچه ها بر مبنای کاربــردی که دارند، 
ا پارچه هایی در طول  ا پیدا می کنند و چه به صورت شــال باشــند و ی معن
بیشــرت، طرحی که روی آن ها اجرا می شود، تکرار به شیوه معمول نیست. 
الزم به توضیح است که در طراحی پارچه یک طرح در عرض و طول بافت 
تکرار می شود، اما من در طراحی هایم این تکرار را به نوعی می شکنم و در 
نتیجه بافته ها، اثر هرنی غیر قابل تکراری می شوند، هر چند که کاربردی 

بوده و به منظور خاصی بافته شده باشند.

ه  الق ــی از ع ی هم بخش ا هرنی و تجســم ارهای رصف د ک ی آی ه نظر م ب
ام است، درست است؟ ی ش ل اص

ــه دلیــل  همین طــور اســت. در حــال حــارض تنهــا دغدغــه کاری مــن ب
ا توجه  منایشــگاه هایی که  پیش رو دارم، بافته های تجســمی اســت که ب
ا بر روی بوم کشیده  به ایده و یا شــیوه منایش آن ها، یا حجم هســتند ی

ا دیوار آویزند.   می شوند و ی

ی و هرنی(  ارها )تجســم ــت ک اره این دس ه درب ی ک ات وع وض ــی از م ک ی
ن  ون اســت، ای ــی ی دکوراس ا طراح عت ی ن ا ص ب آن ب ی وجود دارد، ترک
ا رساغش  رده  ی ر ک ک ه آن ف د ب ا چه ح ام ت ی است و ش دن در ش ق اق چ اتف

ه اید؟ ت رف
امروزه دیزاین و اســتفاده تخصصی تر از بافته ها در طراحی دکوراســیون، 
اهمیت ویژه ای پیدا کرده اســت. این نــگاه در دوره ای رنگ باخته بود ولی 
امــروزه به عنــوان یکی از عنارص اصلی در طراحی مــورد توجه قرار گرفته 
اســت. برای طراحی یک فضــا، از پارچه های رویه مبل گرفته تا کوســن و 
پــرده و همچنین عنارص تزئینی و دکوراتیو، نقش بافته ها تعیین کننده و 

ا کامل کننده است. ی
مــن هم همکاری هایــی در این زمینه داشــته و دارم به ویــژه درخصوص 
بافته های تجسمی. از زمانی که این شیوه )بافت پارچه با دستگاه( به شکل 
تجســمی در گالری های هرنی به منایــش درآمد که البته مدت زمان زیادی 
هم نیســت، شاهد اســتقبال خوبی بودم و همچنین منایشگاه هایی که 
در آینده برای معرفی بیشــرت این هرن معارص برگزار خواهد شد، فرصتی 

ا این هرن.  است برای آشنایی بیشرت افراد متخصص وعالقه مند ب

ده؟ ال ش ب ق ت ردن این هرن چطور؟ از آن اس ردی ک ارب و در بخش ک
فــالت ایــران از قدیمی تریــن مناطق پارچه بافی اســت و تنــوع و کیفیت 
پارچه های ایرانی در طول تاریخ همواره موردتوجه بوده و طرفداران زیادی 
داشــته اســت، ولی امروزه با وجود این قدمت، متاسفانه نساجی ما دچار 

رکود شده و مناطق بافندگی محدودی در کشور فعال هستند.  
ــه برنامه ریزی دارد چه به لحــاظ بافنده و  کاربــردی کردن ایــن هرن نیاز ب
ــا محصول و در نهایت  ا تامین مواد اولیه، طراحی مناســب ب نیــروی کار ت
ایجاد بســرت مناســب برای عرضه و فروش. اگر ســفارش دهندگان شــامل 



طراحان لباس، طراحان دکوراســیون و یا معامران داخلی با هرن بافت پارچه آشــنایی بیشــرت و تخصصی تری 
داشــته و به اهمیت آن در زیبایی و خاص بودن محصول،  بیشــرت پی بربند  نتیجه این همکاری در زیبایی و 

همین طور پیرشفت کاری هر دو طرف بسیار چمشگیر خواهد بود. 

ان  ب اح ی وقت ها ص ل ی ان خــودش را دارد، خ ــت ان هم داس دگ ن ن دک ی ان و تول ان طراح ی اط م ب راری ارت رق ب
امد  ت اوت است، اع ف ت ه م ی ق ا ب ه ب ی دارد ک اص ک خ ب ه س ی ک ا طراح ه یک جوان ی د ب ن ت س ی ارض ن ه ح ای رسم

رد؟ د ک ای ه ب الح آن چ رای اص د ب ی ن ی ک ر م ک د و ف ی ن ی ی ب ان را چطور م ری ام این ج د. ش ن ن ک
اجــازه بدهید از تجربه خودم برایتان صحبت کنم، این شــانس را داشــتم که با تحصیل در رشــته هرنهای 
دســتی ایران با رشــته های مختلف هرنهای صناعی مملکتامن آشنا شــوم و در نهایت آن هرنی را که دوست 
داشــتم، انتخاب کنم. طراحی فرش هم جزو هامن واحدهای دانشگاهی بود. بعد از فارغ التحصیلی به طور 

شاید تصادفی از طریق یکی از دوستانم با حوزه تولید و طراحی فرش آشنا شدم. 
ا کامپیوتر کار خاص و ویژه ای  این جریان مربوط به سی سال پیش و شاید هم بیشرت است، زمانی که طراحی ب
بــود، ایــن کارخانه  که یکی از دو کارخانه بزرگ ایران بود، دو سیســتم  کامپیوتری را کــه از نظر نرم افزاری و 
ســخت افزاری بسیار گران قیمت بودند، از کشــورهلند وارد کرده بود. زمانی که من استخدام شدم، خیلی از 
افراد از مدیرعامل و مدیر تولید گرفته تا مدیر بازرگانی و... به جوانی که در این فضا مشــغول به کار شــده، 
ا تــالش پیگیر و مداوم در  بی اعتــامد بودنــد اما به هر حال بســرت کار و فعالیت برای من مهیا شــده بود، ب
فراگیری هر آن چه در ابتدا برای طراحی تخصصی الزم بود ، موفق شــدم طرح هایم را همراه یک کالکشــن 
و رنگ بندی جدید ارائه کنم، اتفاقا  بسیار هم پرفروش شدند و هنوز که هنوز است با گذشت مدت ها، آن 
ا اقبال خوبی روبه رو شــدند و  منونه ها را گاهی در برخی از مکان ها و خانه ها می بینم. آن طرح ها و ایده ها ب

باعث جلب اعتامد آن واحد تولیدی شد و همچنین راه را برای آینده شغلی بهرتی برایم باز کرد.  
ایــن را هــم یادآوری کنم که فضای تولیــد به خصوص در حوزه طراحی و بافت فــرش به دلیل هزینه زیادی 
ا این حــال در هامن فضا با وجود ایــن که اولین کار  کــه رصف آن می شــود، خصوصی و خیلی خاص اســت ب
من به دلیل بی تجربه بودن درســت از آب در نیامد، اما آن ها هم صبوری کرده و این همکاری را ادامه دادند. 

شکل گیری نهایی ارتباط بین هرنمند و رسمایه گذار به همین تالش و اعتامد برمی گردد. 
ا ندادن به آنها، حوصله شان کم است. دانشجوهایی  االن در دانشگاه می بینم، نسل جوان تر فارغ از حق دادن ی
دارم که بعد از بافت دو رج پود  و در مرحله بافت ســاده مثل »الف«  الفبای فارســی، می پرسند  این بافت را 
به چه قیمتی می توانند بفروشند!؟ درحالی که کارهرنی مجموعه ای از آموخته ها و تالش هاست، و در نتیجه 
طی کردن مســیری طوالنی و مداوم. این موضوع مهمی اســت که تنها در مورد کار خودم منی گویم و شامل 

همه هرنها می شود . مثل هامن ماجرای معروف پیکاسو...

را؟ اج دام م ک
 این مثال را می زنم که بدانید در همه دنیا همین داســتان وجود دارد. شــاید شــام هم آن را شنیده باشید که 
پیکاســو هنگام پیری در کافه ای نشســته بود و بر روی دستاملی نقاشی می کشید. زنی کنارش نشسته بود و 
به او نگاه می کرد. موقع رفن، پیکاسو دستامل را مچاله کرد. زن جلوی او را گرفت که »می شه اون دستامل رو 
که روش نقاشی کشیدی به من بدهی؟ می خرمش!« پیکاسو جواب داد: »بیست هزار دالر« طبیعتا زن تعجب 
ا اون را بکشی« پیکاسو در جواب گفت: »البته بیشرت از شصت سال  کرد و گفت: »فقط دودقیقه طول کشید ت

ا این رو بکشم« و دستامل را برداشت و از کافه بیرون رفت. طول کشید ت
در فراگیری هرنی که به آن عشــق می ورزم  بســیار پیگیر بوده و هستم، و از زمانی که به شکل حرفه ای وارد 
دنیای هرن شــدم تا همین امروز که با شــام صحبــت می کنم هر لحظه در حال خوانــدن، نگاه کردن، فکر 
کردن به طرح هایم و کار کردن هستم، در واقع از صبح که بیدار می شوم رشوع به طراحی، بافت و خواندن 

می کنم، حاال هم که در روزهای کرونایی این خانه نشینی باعث شده بیشرت وقتم به کار کردن بگذرد.

ی  ع ی ت اســت. این طب ــخ ده س ن ن دک ی ن طراح و تول ی امد ب ت ری اع ی ــکل گ د ش ی ت ف امن. گ ث ه بح ردیم ب رگ ب
دی پررنگ  اه در ح گ ن ن ی ای اه ا گ د، ام اش ه ب ــت ی هایی داش ران گ ا ن ذار هم در این فض ه گ ای ه رسم ــت ک اس

امد و... ت ه اع د ب ی شود، چه رس اط م ب ری ارت ی کل گ انع ش د م ن ی گوی ان م ی شود که طراح م
بله همین طور اســت. همیشــه این نگرانی از طرف رسمایه گذار و یا ســفارش دهنده وجود دارد و ما  طراحان 
ا پول و رسمایه دیگران  ا ب هم باید احساس مسئولیت داشته و از دید یک رسمایه گذار هم به کار نگاه کنیم ت
ایــد اول خودمان را نقد کنیم، به نظر من داشــن بینش  آزمــون  و خطــا نکنیم. مــا طراحان در این مواجهه ب
ــه آن توجه می کنند. دانش  ــه بازار و درک روانشناســی جامعه برای طراحان جزو بایدهایی اســت که کمرت ب ب
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روانشناســی اجتامعــی وعلــم جامعــه 
شناســی در کنار آموخته هــای حرفه ای،  
به شــکوفا شــدن خالقیت طراح در اجرا 
و در نهایت موفق شــدن کمک و اعتامد 
رسمایه گذار را هم جلب می کند. در واقع 
مجموع این موارد است که باعث می شود 
ا از برند های معروف  ی ما در این گوشه دن
ــاری که خلق می کنند، خرید کنیم و  و آث
مجذوبشــان شــویم. موفقیتی که البته 
حاصل همــکاری گروه های تخصصی و 
حرفه ای اســت و همین نشــان می دهد 
طــراح در بخش مهمی از آن ســهم داد. 
در کنار همــه آنچه گفتیــم، هامن طور 
کــه تولیدکنندگان در ذهنشــان ایده ها 
ــازار عرضــه و تقاضا  و تجربه هایــی از ب
و تشخیص افراد مناســب را دارند، باید 
عرصه را برای جوانان خوش فکر و خالق 
ا این کار اتفاقات  باز بگذارنــد و بدانند ب

درخشانی را تجربه خواهند کرد.
    

وارد  ت هــم از م ی الق ــع خ ب ن ن م ی ام ت
ــا آن  ی هــا ب ل ی ــه خ ــت ک ــری اس گ دی
که  ن ــه ای ه ب ــا توج د، ب ن ــت ر هس ی درگ
این  د،  ی ــت هس شــغول  م ال هاست  س
ه  ــد ک ردی ــش ب ی ه را چطــور پ ل ســئ م
ی را  ان، طرح های ارت ن آث ی ان در ب ن چ هم
اوت  ف ت ر آن م ک ده و ف ــه ای یم ک ن ی ی ب م
ه از  ان الق ــز خ ای ع این مت اســت؟ در واق
ی شود  رد و چطور م ی ی گ أت م ا نش ج ک

رد؟ اد ک آن را ایج
به عقیده من خالقیت را منی توان ایجاد 
کرد، ولی شــیوه نگاه کــردن و همچنین 
ا  آموزش  مهارت دستیابی به آن را می توان ب
فراگرفت. مثــال من ایــده بافته هایم از 
محیط اطراف و شــهری اســت که در آن 
زندگی می کنــم و انتخابم در کار هرنی 
ــا زندگی در  معارصبودن اســت. طبیعت
شــهر پر ازدحام تهران، شــهری شــلوغ 
و پــررسو صــدا، ایــده رشوع بافته هایی 
شــدند متاثر از فضای پیرامــون. امروزه 
ا افزایش روند شهرنشــینی و پیرشفت  ب
دیرینــه  تعــادل  تکنولــوژی،  رسیــع 
رابطــه بین انســان و طبیعــت، بر هم 
خورده اســت. ساخت وســازهای بی رویه 
ــا نادیــده انگاشــن دامنــه طبیعت و  ب
چشــم اندازهای طبیعی، مناظر خشک 
و بی روحــی را پیرامون ما شــکل داده که 
اثیــرات پیچیده  باعــث به  وجودآمــدن ت
و غیرقابــل پیش بینی زیســت محیطی، 
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روانی و اجتامعی شده است. من با ماهیت آهسته هرن بافندگی در زمانی 
که تکنولوژی باعث رسعت در زندگی شــده، مخاطبان را به آهســته پیش 

رفن و دادن مجالی به خود در اتصال با زندگی، تشویق می کنم.
  

ام است؟ دغه ش ی دغ کل ه ش ان ب ری ی این ج یعن
دغدغه هــای من با فضای جامعه ای که در آن زندگی می کنم پیوند خورده 
اثیر گرفته است. این فشار و فروپاشی  و بیشرت کارهایم از محیط اطراف ت
را با هرنم و بافن ســاختامن هایی در حال ســاخت و همین طور بناهایی 
بی روح نشــان می دهم . شاید این کارها تلنگری باشد و توجه ها را به این 
ا این تخریب های ویرانگر  رخداد جلب کند. در واقع این شیوه مقابله من ب

است که حواسامن نیست چه بر رسمان می آورند. 

اکســرتی ترین رنگ ها را در  ا خ ن ت ــادتری زی از ش ی ا در حوزه رنگ آم ام
د. ان داری ت ارهای ک

ا ترکیب  ا ترکیب رنگ های گوناگون تابلویی خلق می کند و من هم ب   نقاش ب
ا توجه به  رنگ تارها و پودها نقاشــی می کنم، دقیقا هم مانند یک نقاش ب

طرح و مهم تر از آن حس وحال درونی ام رنگ ها را انتخاب می کنم.

د؟ ی ن ی ی ب ران چطور م افت را در ای ای ب ی اع دن ال  و  اوض ح
ما پتانســیل باالیی در حوزه بافــت در رسارس ایران داریــم. در حال حارض 
با کمک سازمان صنایع دســتی در برخی استان ها شهرک های بافت پارچه 
راه اندازی شده اســت، ازجمله خراسان جنوبی. برخی طراحان کارآفرین که 
بیشرتشــان طراح لباس هستند هم، در این حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی 
کرده و باعث احیای و معرفی بیشرت این هرن ارزنده، به نسل جوان شدند.  
ا توجه به قدمت و تاریخ غنی  البته هامن طور که در قبل نیز اشاره کردم، ب
پارچه های ایرانی، می توان گفت که در این رشــته فعالیت ها بســیار اندک 

بوده و آن طور که باید حساسیتی در حفظ و نگهداری آن وجود ندارد.

د  ای نظری وجود دارد و ب ه م ود از چ ب د این کم ی ن ی ک ر م ک ی ف ــرا؟ یعن چ
برطرف شود؟

یکی از این کمبود ها نداشن  موزه تخصصی پارچه است که برای کشوری 
با چنین ســبقه تاریخی در بافت بســیار تعجب برانگیز است. پارچه های 
بی شــامری در انبار موزه ها و کاخ ها با رشایطی نامناسب، روی هم تلنبار 
شــدند که نه تنها  با ساخت چنین مکانی می توانند حفظ و مرمت شوند، 
ا به منایش درآمدنشــان می توان دانش غنی هــرن چنین بافته های  بلکــه ب
ا برقراری این حلقه  ارزشــمندی را از گذشته به نســل جدید منتقل کرد. ب
ا زندگی امروز و  اتصال بدون شــک شاهد طرح هایی هامهنگ و مناسب ب
بر پایه نساجی سنتی کشورمان خواهیم بود. البته توسط بخش خصوصی 

کارهایی در این زمینه انجام شده که قدردانشان هستم. 

ه؟ ت رف ورت نگ را ص اج رای این م ی ب دام ت و اق ب ح ون ص ن ا ک ت
در طی سال های فعالیتم تا جایی که در توانم بوده همیشه از هر رشایطی 
برای حفظ و پیرشفت و آموزش این رشــته، اســتقبال کرده ام. مدتی قبل 
صحبت های زیادی برای راه اندازی خانه نساجی در تهران انجام گرفت که 

متاسفانه با وجود فعالیت های زیاد، در انتها به نتیجه نرسید.

ده  ا ش ـ ـ ر ره گ ای دی ـ ی از بخش ه ل ی د خ ن ــان ـ ظاهرا این حوزه هم م
ز  ه ری ــام ـ رن ادهای ب ه ی از ســوی ن ــت ه ریزی درس ام رن ــت و ب ری دی و م
د  ن پاسخ دهی ه ای ی ب ان ای ــوال پ وان س ن ه ع دارد. ب وزش در کشــور ن آم
ه نســل های بعد از  ان ب ارت ی ک عرف ــرای م ی ب دام ــام تالش و اق که ش

خود دارید؟
ا آمــوزش و انتقال تجربه ای که در این ســال ها به دســت آورده ام، این  ب
ا تدریس در  هرن را زنده و جاری نگه می دارم. حدود ده ســال اســت که ب
ا به شــکل خصوصی به عهدم وفادارم و خوشحامل که در  دانشــگاه و ی

حد خودم آن کاری که باید را انجام می دهم.
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ــا زمینی که هــر روز روی آن راه  همــه جــا می    توانیــد آنهــا  را ببینیــد، از دیوار ها  گرفته ت
می    رویــد. بعضی وقت   ها  حســابی نگاه  تان را  جلب می   کنند، گاهی هم چندان به چشــم 
منی    آیند و رصفا ســاکت گوشــه ا ی نشسته ا ند. از کاشــی   ها  و رسامیک   ها  صحبت می    کنیم، 
ا به امــروز برای خودشــان جایگاه ویژ ه ا ی پیــدا کرد ه ا ند و  الــی کــه از ســال   ها  پیش ت مرتی
أثیرگذارترین بخش   ها ی هر ســاختامنی تبدیل شــده ا ند،  امــروز به یکــی از مهم  تریــن و ت

آنقدر که در صورت انتخاب درســت، می    توانند به هر فضایی جان تاز ه ا ی ببخشــند.  
پیرشفــت ایــن صنعــت و جایگاهی کــه رفته رفته پیــدا کرد، باعــث شــده تولیدکنندگان 
بســیاری در آن فعال شــوند، تاحدی که شــامرش تعداد آن ها مانند گذشــته کار ســاده ای 
نیســت. در ایــن تعدد تنها  کیفیت و نگاهی که در رونــد تولید کار ها  وجود دارد، می    تواند 
باعــث ایجاد متایز بین محصوالت مختلف شــود، جریانی که اتفاقا تعداد انگشت شــامری 
ــر از محصوالت معمول و  از تولیدکننــدگان رساغــش رفته  و تصمیم گرفته اند چیزی فرات

موجــود در بازار هم عرضه کنند. 
ا نگاه تخصصی و از  عامر وحدتی  نســب یکی از این چهره   ها ســت، چند ســالی می    شــود ب
ــه دنبال اتفاقی متفاوت هســتند، رساغ  ــر برای رفع نیاز معامران و کســانی که ب آن مهم  ت
این فضا رفته اســت. او که یک جوان دهه شــصتی    اســت، مدیریت برند »ویســنته« را به 
عهــده دارد؛ مجموعه ای که تولیدات آن در حوزه کاشــی و رسامیک ویژگی     ها ی منحرص به 
خودش را دارد. این اتفاق خوب و نگاه متفاوت که توجه خیلی از فعاالن صنعت کاشــی و 
ا او گــپ بزنیم و ببینیم  ا ب رسامیــک و معامران را هم به خود جلب کرده، بهانه ای شــد ت

چــه نگاهی به این صنعت دارد و چطور در مســیر فعالیتش پیش می رود. 



وه  ی یم. از ش ن ک رشوع ک ی ی و رسام اش ــام در حوزه ک ت ش ی عال ا نوع ف ب
د. ی ا بگوی ان در این فض ت اری ک ک ب و س

در حوزه بازرگانی کاشــی و رسامیک چند مــدل فعالیت وجود دارد، گروه 
اول خودشــان هــم تولیدکننده  اند و هم فروشــنده، برخــی دیگر  نقش 
بازرگانی را در این میان بازی کرده و به عنوان مثال مناینده تولید کنندگان 
می    شــوند، کاشــی را می    خرنــد و در کنار آن ممکن اســت همزمان از چند 
مجموعه خریداری منایند . در واقع این بازرگانی   ها  به صورت انحصاری با 

یک کارخانه کار منی    کنند و تعداد آن به پتانسیلی که دارند بستگی دارد.
در کنار این ها  چند ســالی است که مدل   ها ی بینابینی در قالب برند ایجاد 
ا کارخانه طرف قرارداد شده و  شد ه ا ند. برند ها  مجموعه   ها یی هستند که ب
از آنها می خواهند تا محصولی که مد نظرشان است را به صورت انحصاری 
تولید کنند، در نهایت هم  به جای آنکه روی کارتن عنوان کارخانه باشد، 
اســم برند قید شــود. در ادامه این جریان، برند هم رفتار یک کارخانه را 
پیش گرفته و به توزیع کننده تبدیل می    شــود. روندی که ممکن است آن را 
با چند تامین کننده دیگر هم ادامه دهند، اما در آخر مرصف کننده فقط 

نام هامن برند را می    شناسد و منی    داند که این عنوان کارخانه نیست. 

ت  ت تح ی عال د؛  ف ی ی    ده ام م ام انج ه ش اری است ک ن ک ع ای پس در واق
د. رن وان یک ب ن ع

بله، ویسنته در واقع یک برند است که در حال حارض با دو کارخانه حافظ 
و گلدیس کار می    کند. اما می    توانم بگویم که ماهیت آن نســبت به سایر 

برند ها  تا حدی متفاوت است.

ست؟ ی اوت در چ ن تف ای
ایــن برند در حوزه برندینــگ و در بحث تولیدی که خودمــان دانش آن را 
داریم خیلی قوی کار کرده است؛ مثال در هامن کارخانه، برند ها ی دیگری 
هم وجود دارد که در یک ســطح مشغول تولید هســتند اما ما چند پله 

باالتر از این سطح را تجربه و اجرا کرد ه ا یم. 

ردید؟ ار را رشوع ک ن ک ال است که ای د س ن و چ
اواخر 97 کار را رشوع کردیم و در سال 98 وارد مرحله تولید و بازار شدیم.

ه نظر کم  ه ب ان ارخ س یک ک ــی أس ت ت ه نســب ی ب ان ازرگ ل از ب ــک این ش
ی    آید، درست است؟  ر م دردرست

ماهیــت ایــن دو فرق می    کند. ما یــک ماهیت بازرگانــی و خرید و فروش 
داریم و یک ماهیت تولیدی. کارخانه در گروه دوم قرار دارد و الزم اســت 
تا همه دغدغه   ها ی یک تولیدکننده را دنبال کند، درحالی که یک بازرگانی 
ا برند به مســائل کارخانه از کارگر گرفته تا هزینه آب، برق، ماشین آالت   ی
و.... کاری ندارد و با رقمی   که روی کاال ها ی نها یی می    کشــد، ســود می    کند. 
ــان برای کارخانه   ها  هم از جهتی خوب اســت چون دیگر اثری از  این جری
دپو، بازاریابی و یا شکست طرح برای کارخانه  دار وجود ندارد و مسئولیت 
این موارد به عهده هامن برند اســت، اما وقتی هم کارخانه باشــید و هم 
خودتان روی فروش کار کنید یعنی هم مسئولیت تولید را به عهده دارید 
و هم باید فروش خرده را در شــبکه منایندگی ها  یتان انجام دهید. البته 
اکرث کارخانه  ها  هر دو وجه را دارند و بســته به قدرت آنها  ســطح برند ها  

متفاوت می    شود. 
ر  ک د و ف ی ت ش رف ه هایی پی ام رن ه طرح و ب ا چ ازی ب رندس ام در حوزه ب ش

ق بوده اید؟ وف در م ق د چ ی ن ی    ک م
مــن از ســال 84-85 یک رشکــت تبلیغاتــی- بازاریابی داشــتم کــه آنجا 
خدمات تبلیغاتی و بازاریابی مختلفــی را به مجموعه   ها ی گوناگون ارائه 

می    کردیــم. در هــامن زمان   اید ه ا ی به ذهن من رســید و آن هم این بود که 
یک رسانه داشته باشم. در ابتدا نرشیه ا ی در حوزه ساختامن راه انداختیم، 
آن جــا هدفم هم این بود که وقتی می    خواهم به یک مجموعه مشــاوره 
تبلیغاتــی بدهم، از نبــض بازار آگاه و مطلع باشــم. در واقع برای این که 
از کار آن ها  مطلع شــوم رساغ رســانه که بزرگ  تریــن منبع اطالعاتی را به 
مــا می    دهد، رفتم. هامن زمان کم کم در مجموعه ا ی که داشــتم رشوع به 
ایجاد دپارمتان ها ی مختلف کــردم و اولین ارگان را به نرشیات اختصاص 
دادم. در حــوزه مبلــامن نرشیه دکومــان را کار کردم، در پزشــکی نرشیه 

تخصصی سازمان نظام پزشکی را منترش کردم و موارد دیگر. 

د؟ ی ت ا رف ف رساغ این فض ل ت خ ات م ه اطالع ی ب اب ی ت رای دس پس ب
به هر حال انتشار این دست نرشیات باعث می    شد که مثال در حوزه کاشی 
و رسامیک من ســوپردیتایی از این صنعت به دســت بیاورم و هامن طور 
که می    دانید این قدرتی اســت که رسانه   ها  و نرشیات دارند و به  واسطه آن 
ا افراد بســیاری گفت  و  گو کنند،  می    توانند در فضا ها ی مختلف حارض و ب
می دانیــم که مجموعه   هــا  اغلب به راحتی رقبایشــان را در صحبت   ها یی 
کــه دارند، راه منی    دهند اما با یک رســانه به راحتی حــرف می    زنند، چون 

می    گویند که او برای ما خطری ندارد و در حال کمک به ماست. 

د... . ی ن ی    ک ه ا ی م ان فوذ رس ی ن کل ه ش ب
می    شــود گفت همین طور است. در ادامه هم به حدود 13 نرشیه مختلف 

ا پزشکی، ساختامن و.... . رسیدیم. از نفت، گاز و پرتوشیمی   گرفته ت

د؟  دی ی ها ش اش ای ک ی ه وارد دن د ک  چه ش
نا بر یکرسی از دالیل روی یک حوزه یعنی کاشی  و رسامیک مترکز   سال91 ب
کردیم، آن زمان نرشیه ا ی به نام املاس منترش می    شــد که آقای ســیدزاده 
مســئولش بود اما یک سالی می    شــد که دیگر نرشیه را منترش منیکردند، 
ــا رایزنــی هایی که انجام شــد  امتیاز نرشیه را خریداری کــردم و ایده و  ب
طرحم این شــد که دیگر به صورت تخصصی در حوزه کاشــی و رسامیک 
کار کنــم. بعــد از این هم در نرشیه تغییرات بزرگــی را ایجاد کردم و این 
ا اینکه امروز نرشیه املاس را در متام منایشــگاه   ها ی  روند ادامه داشــت ت
تالیا، اســپانیا، چین،  معترب کاشــی و رسامیک در دنیا مثل کشــور ها ی ای

هند و... می    بینیم. 
کم کــم کــه اطالعامتان در این حــوزه تا حدی کامل شــد و فهمیدیم که 
چه نیاز ها یی در صنعت کاشــی و رسامیک وجــود دارد، رشوع به رفع این 
نیازهــا در حوزه   ها یی مثل طراحی، تبلیغات و... کردیم. آن موقع برند ها ی 
مختلفی قدرت گرفته بودند و ما هم از ماهیت داستان آنها  خرب داشتیم 
و می    دانســتیم در کل در زمینــه برندینگ به چــه احتیاج دارند. بعد هم 
خدمات ما گســرتش پیدا کرد و از یک مجله به بحث   ها ی دیگری هامنند 

طراحی شوروم   ها ، غرفه  سازی   ها  ، مبحث خدمات تولیدی و.... رسیدیم.

د؟ و بعد چه ش
ا آن زمــان پروســه ا ی را طی کردیم  در ادامــه در ســال 97 دیدیم کــه ما ت
کــه در بخش تولید کاشــی و رسامیــک کامال آبدیده شــدیم و از جزئیات 
آن باخــرب بودیــم.  به همین دلیل به این نتیجه رســیدیم که به  واســطه 
علم و ارتباطاتی که در این مدت به وجود آمده وقت آن رســیده اســت که 
خودمان هم ثبت برند و رسمایه  گذاری داشــته باشــیم. آنجا بود که بحث 
برند ویســنته مطرح شــد. زمانی که این مجموعه تشکیل شد، هیچ کدام 
از ما در آن تجربه کاشــی فروشــی نداشــتیم، اما این اعتقاد را داشتیم که 
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ــا یک دیزاین و پکیج جذاب  اگر یک محصول متفاوت، ب
تولید کنیم، شــبکه خودش را به وجود آورده و منایندگان 
خــودش را جذب می    کند. این اتفاق هــم رخ داد، در حال 
حارض ما حدود 33 مناینده در کشــور داریم و مشــغول 
کار با کشــور ها یی مثــل قطر، عامن، کویت، پاکســتان، 

گرجستان، ارمنستان،روسیه و.... هستیم. 

ه دادید؟ ار را ادام ن ک ردی ای اه و رویک دگ ا چه دی ب
ــگاه مــا از ابتــدا این نبوده که رصفا قرار اســت کاشــی  ن
بفروشــیم، باید بگویم مجموعه ویسنته برای آنکه نیاز 
مشــرتی را رفع کند، شــکل گرفته است. بارها با خیلی از 
ا آنها آشــنا هستم، این  معامران و طراحان این حوزه که ب
صحبت مطرح شــده که اگر رسارس همین خیابان شــیراز 
که بورس کاشــی و رسامیک اســت را بگردیــم، با یک کار 
ــه  رو منی    شــویم، درحالی که برخی  متفــاوت و خاص روب
ــه دنبــال کارهای ویژه تری هســتند و نیازشــان در بازار  ب
تولیدات کاشی ورسامیک تأمین منی شود، ما خواستیم به 
ــاز این بخش هم بپردازیم. اصال رشوع کار »ویســنته«  ی ن
از یک ســایز خاص یعنی 100 در 100 ســانتی  مرت بود. آن 
زمان تنها  یک کارخانه قابلیت تولید این کار را داشت و ما 
هم رساغ هامن رفتیم. به خاطر دارم خیلی ها می    گفتند 
دارید اشتباه می    کنید و بهرت است رساغ سایز ها یی بروید 

که بهرت فروش می    رود. 



از در حوزه  ی ع ن ت رف ی ث اهم ام از بح ان ش ت ت   ها ی ب ح ــی از ص در بخش
د؟ ی ن ی ی    ب ی م ب ال ه ق از را در چ ی ن ن د، ای ی ت ف ک گ ی ی و رسام اش ک

یــاز در دو حــوزه وجود دارد، یکی مســئله ســایز اســت که  بحــث رفع ن
ــاال بردن تنوع موجود در این زمینه  کارخانه   ها  مشــغول تولید انواع آن و ب
هســتند. اما مهم  ترین بخش به حوزه طراحی برمی    گردد. اگر در این فضا 
تقســیم بازار کنیم، می    شــود هرمی   را تصور کرد که ســه بخش دارد. کف 
آن که حجم کمی   هم نیســت گروهی  اند که انبوه  ســازی کرده و در قالب 
اکونومــی   تولیدات خــود را ارائه می    دهند. آنها  دنبــال پیامن  کار ها ی ارزان 
قیمتی  اند که کار را رسیع و ارزان  تر پیش می    برند و ســوددهی رسیع تری را 

برایشان فراهم می کنند. 
 عده دیگر در وســط هرم قرار دارند که نه انبوه ســازند و نه لوکس  ساز. در 
ســطح بعدی هم گروهی وجود دارد که دنبال کار ها ی لوکس  هستند. در 
بازه زمانی  سال های 97-98 یک اتفاق بسیار مهم افتاد و آن هم این بود 
که ورود کاالی لوکس ساختامنی از جمله کاشی و رسامیک به ایران متوقف 
شــد، این باعث شد ساختامن  ســازانی که به دنبال ســاخت مجموعه های 
ــه دنبال یک رسامیکی مشــابه محصــوالت لوکس  لوکــس بودند دیگر ب
ا اســپانیایی  باشــند، ســبکی که بتواند نه تنها ذائقه خودشان  تالیایی ی ای
ا این نــگاه جلو آمدیم و  بلکه مشرتیانشــان را هــم تأمین کند، ما هم ب
تالیایی   ها  برای خودشــان تولید می    کنند را داخل  گفتیم طرح   ها یــی که ای

ا توانی که داریم،  تولید و عرضه می کنیم. کشور ب
 درواقــع رفع نیاز در هامن حوزه طرح و دیزاین بود. اتفاق دیگری که از آن 
اســتقبال زیادی شــد این بود که گاهی برخی معامران می    گفتند به دنبال 
رسامیک اختصاصی خودشــان هستند، ما برای این گروه هم برنامه ریزی 
و تولید کردیم، اکنون بر مبنای سلیقه شــان  اشــکال مختلفی از هر طرح 
را تولید کرده و نشانشــان می    دهیم تا حق انتخاب هم داشته باشند، در 
ادامــه هم فقــط برای هامن پروژه اثــری را بر مبنــای آن انتخاب و تولید 

می    کنیم که دیگر خود »ویسنته« هم آن را ندارد. 

ت  ی ک ال ی رایت و م پ ق ک ث ح ر بح گ ی از حوزه   هــا ی دی ل ی ل خ ث ا م ج ن ای
ه  ت ک ی اس کل ه ش ک هم ب ی ی    شــود، طرح رسام طرح م آن طرح و اثر م
ه چطور  ی ا این قض د. ب ن ــی ک پ د آن را ک ی    توان ا م ــی در این فض هر کس

دید؟ ه  رو ش روب
 ما از خدایامن اســت که کســی این ســبک از کار را انجام دهــد و اتفاقا 
برخــی هم رساغ فعالیت در چنین زمینــه ای رفته ا ند. باید بگویم که در 
بحث تولیدی  مان عالوه بر آنکه طرح   ها ی اورجینال و اصل خودمان را کار 
ا ما همکاری می    کنند.  تالیایی و اســپانیایی هم ب می    کنیم، دو مجموعه ای
تالیاســت و دیگــری هم مجموعه دیجیتس  یکی مجموعه کالررسویس ای
ا. ایــن دو  مجموعه   ها ی تخصصی دســتگاه چــاپ دیجیتال  اند که  ی ان اســپ
خدمات بهینه  ســازی را برای این دســتگاه ها ارائه می    دهند. مثال امروز اگر 
کســی بخواهد از ایــن طرح   ها  کپی کند، رسامیــک را می    گیرد و از روی آن 
اســکن می    کند، همین اقدام افت کیفیتی را نســبت به طرح اورجینال به 
وجود می    آورد که کامال محســوس است. حاال در نظر می گیریم که با یک 
اســکرن کیفیت باال این کار را انجام داده اند، در مرحله بعد آن طرح قرار 

است وارد فاز تولید شود. 
مــا از هامن رشکت   ها  خدمات چاپ تولیــدی می    گیریم که خیلی خدمات 
گرانی اســت، باقی مجموعه   ها  چنین امکانی را ندارند و برایشــان توجیه 
مالــی ندارد که چنیــن کاری را انجام دهند، تفــاوت محصول نها یی هم 
کامال مشخص است و این حتی می    تواند کمکی برای فروش بهرت ما باشد، 
چراکه تفاوت این دو اثر به وضوح مشــخص است. البته که حق کپی رایت 
ا این خأل قانونی بزرگ روبه رو  ا بی معنی اســت و وقتی ب هم در اینجا گوی

هستیم کالمی برای گفن باقی منی ماند... 

ود  ه پشــت آن ب ی ک اه گ ی و ن ل ب د ق ه هامن رون ا ب د؟ ی ردی ار را ک ــن ک ای
د؟ ه دادی ادام

ــه این صحبت   هــا  گفتیم دنبال راحت  فروشــی  مــا هامن اول در پاســخ ب
نیستیم، بلکه به دنبال یک کار متفاوت در حوزه دیزاین هستیم. از سوی 
دیگر ســعی کردیم محصوملان همه جوره متفاوت باشــد. برای منونه در 
صنعت کاشــی و رسامیک طرح همه محصوالتی که می    بینید با دســتگاه 
چاپ دیجیتال تولید می    شود و یکی از آیتم   ها ی رقابت در این حوزه به جز 
ســایز، طرح اســت. طرح می    تواند مجموعه   ها ی این حوزه را متفاوت کند. 
تالیایی نیتیدا که بزرگ  ترین کمپانی طراحی  در این فضا ما رساغ کمپانی ای
ا تفکری  کاشــی و رسامیک در دنیاســت رفتیم. یک کمپانی بســیار ویژه ب

خاص که طرح   ها ی خیلی خاصی را هم تولید می    کنند.

د... . اش ر هم ب ه  ب ن ی هزی ل ی د خ ی    آی ر م ه نظ ه ب ی ک اق اتف
بله، هزینه بســیاری برای خرید طرح   ها  رصف شــد، مبلغی بالغ بر مرتی 
ــا هزار یورو هزینه هر طرح اســت، حســاب کنید که هر کالکشــن  700 ت
تالیایی هســتند. از  ا 5 مرت طرح دارد اما همه آنها  اورجینال ای مــا بیــن 4 ت
آنجایی که به ســبقه قدیمی   کاشــی رسامیک و تولیــدی مرتبط بودیم به 
ا آنهــا  رشوع به کار کردیم گفتیم کــه می    خواهیم که  کارخانه   ها یــی که ب
توان و دانش تولیدی خودمان را داشــته باشــیم و برای محصوملان ارزش 
ا این نگاه یک محصول کامال متفاوت ارائه کردیم.  افزوده ایجاد کنیم. ما ب

ردید؟ اد ک زوده را چطور ایج ن ارزش اف ازی چطور؟ ای رندس در حوزه ب
ا اســم خودمان  در بحــث برندینــگ مــا نیامدیم رصفــا محصوالتی را ب
تولید کنیم و بگوییم برند شــدیم، بلکه در عمل خدمات متفاوتی را به 
ا آنها  بتوانند نام »ویسنته« را به عنوان یک  منایندگی   ها یامن ارائه دادیم ت
برند لوکس در مارکت جا بیندازند. می    شود گفت پکیج این موارد درنها یت 
ا بقیه هم  گروهی   ها یش شد.  باعث شکل  گیری این برند و تفاوت   ها یش ب

ر از آن،  ذارت رگ ی أث ــه ت ت ب ه و ال ق ی ــی از نظر ســل ا  هر کس ه ن ه ای ــا هم ب
ی    رود. درست است؟ ام من والت ش حص ه، رساغ م ن ر هزی اط ه خ ی ب یعن

بله، محصوالت ما خیلی عمومی   نیســتند و اغلب مهندســان معامری و 
طراحان آن را می    پســندند. همه این ها  هم مواردی هســتند که ما از روز 
ــا علم به این موضوع می    خواســتیم فعالیت  اول آن را می    دانســتیم و ب
کنیم، می   دانســتیم باید رسمایه  گذاری بلندمدتی داشته باشیم و صبور 
باشــیم، برنامه اولیه ما رسمایه  گذاری سه ســاله بود، به این شکل که در 
این ســه ســال رسمایه تزریق کنیم و از ســال چها رم به نقطه برگشــت 
این هزینه   ها  برســیم. البته با مشــکالتی هم مواجه شدیم و بزرگ  ترین 
ا به امروز با کرونا همه چیز را  مســئله ما این بود که از انتها ی ســال 98 ت

أثیر خود قرار داده است.  تحت ت
ــادی از ساخت  و  ســاز   ها  متوقف شــدند،  ــا ورود این ویــروس حجم زی ب
کارخانه   ها  در مقطعی کارشان را متوقف کردند، مغازه   ها  تعطیل شدند و 
خیلی اتفاقات دیگری که به کار ما هم لطمه زد، اما چون نگاه ما از ابتدا 
مشــخص بود، دیگر منی    خواســتیم بگوییم حاال بخشــی هم اکونومی   
تولیــد کنیــم یا موارد دیگر. در واقع می    شــود گفت که ما این ســختی را 
به جــان خریدیم و بزرگ  ترین بخش این دشــواری، افزایش رسمایه بود، 
چراکه مجبور شــدیم حجم رسمایه  گذاری مان را باالتــر بربیم، صبورتر 
ا برند را به شکل قوی حفظ  باشــیم و با طأمنینه بیشرتی حرکت کنیم ت
کنیم. یکی از دغدغه   ها یی که برای برند وجود دارد همین اســت که خیلی 
وقت   هــا  می    خواهند هر طوری شــده زودتر به بازدهی برســند به همین 
دلیــل تولیداتی را ارائه می    دهند که راحت  تر فــروش می    رود، اما ما اصال 

وارد این فضا نشدیم و تاریخ بازگشت رسمایه را به تعویق انداختیم. 
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اه را  گ ه و ن ق ی ــد این ســل ی ن ی    ک ر م ک ــه این ها  ف ا هم ب
رد؟  اد ک ــرا و ایج ــری هم اج ام  ت ی    شــود در حوزه ع م
ــک را چطور  ی ــی و رسام اش ــای ک روز فض ــال ام و اص

د؟ ی ن ی ی    ب م
در بحث مارکت کاشی و رسامیک بار ها  این را در جمع   ها ی 
مختلف بیان کردم که مثال یک مجموعه به اســم کاشی 
مرجان وجود دارد که مدیری به اســم مهندس کلباســی 
دارد. شــام وقتی نگاه مدیران آنجا را می    بینید، با رویکرد 
متفاوتی نســبت به خیلی   ها یی که در این حوزه فعالیت 
می    کنند، مواجه می    شوید. من فکر می    کنم که بزرگ  ترین 
آیتمــی   که این تفــاوت را به وجود می    آورد، نــگاه مدیران 
آن مجموعه اســت. شــاید باورتان نشود که بین تاپ    ترین 
کارخانه   هــا ی کاشــی و رسامیک با معمولی  تریــن آنها  از 
ا  نظر توان تولیدی و ماشــین آالت شــاید در مجموع  10 ت

15 درصد تفاوت وجود داشته باشد.
تالیایی هســتند و   متــام خــط   تولید   هــا  از کارخانه   ها  ای
حتی منونه چینی آن هــم کیفیت باالیی دارد. اینجا باید 
ا اتفاق دیگری رخ  تفکر و نگاه مدیریتی متفاوت باشــد ت
دهد. امروز شــاید حتی نشود گفت که چند برند در حال 
حارض در صنعت کاشی رسامیک مشغول هستند، چون 
تعدادشان آنقدر زیاد است که حتی من اسم برخی    را هم 
ا  نشنید ه ا م. آنها  به دنبال این هستند که رصفا طرحی را ب
فروش باال و رسیــع ارائه دهند، به همین دلیل می    گویم 
کــه نــگاه مدیریتی در هر ســطحی کــه ایــن کار انجام 
می    شــود، اهمیت دارد و آن را از ســایر متامیز می    کند. از 
ســوی دیگر مســئله ای که منی    شــود آن را نادید ه  گرفت، 

بحث رشایط تولید در کشورمان است.

کل است؟ ه چه ش این رشایط ب
 یک تولیدکننده در کشور ما واقعا باید انسانی فوق  العاده 
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باشــد، چراکه هرلحظه یک برنامه، تغییر، بخشنامه، تحریم   و هزار و یک 
ا کارخانه   کاشــی حافظ هســتم،  داســتان پیش می آیــد. اکنون در حال کار ب
مدیرعامل این مجموعه یک انسان بسیار خاص است. او نگاه، تفکر و کالس 
متفاوتی دارد و همیشــه بعد از صحبت   ها یی که با هم می    کنیم با خودم 
می    گویم که این فرد درگیر حجمی   از فعالیت   ها ی ناخواسته است که لحظه 
به لحظه برایش رخ می    دهد و چقدر حیف است که به همین دلیل او و امثال 
او منی    توانند یک برنامه  ریزی بلند مدت و تفکر سیال را در مجموعه شان به 

وجود بیاورند.
به عنوان مثال ما در یک ســال گذشــته دســت کم پنج بار افزایش قیمت 
داشــتیم و ایــن یعنی یــک رسطان برای فــروش چون شــام منی    دانید در 
برنامه دو ماه دیگر که قرار اســت در بازار حضور داشــته باشید قیمت  تان 
چقدر اســت. در این رشایط یک ســازنده و شــبکه فروش چطور می    تواند 
برنامه  ریــزی کند؟! در بحث تولید همه این دغدغه   ها  وجود دارد اما بار ها  
گفتــم اوضاع مملکت ما این اســت و همین تولیدکننــدگان یک دفعه از 
کشــوری دیگر نیامد ه ا ند که بخواهند غافلگیر شــوند و همه با پوست و 
گوشــت و استخوانشــان طعم آنرا چشــیده اند که تولید در ایران به چه 

شکل است. 

دان  ن ال رساغ هرنم ه ح ا ب ام ت ردیم، در این حوزه ش رگ ی ب ث طراح ه بح ب
رید طرح است؟ ان روی خ زت رک شرت مت ی ا ب د؟ ی ه ا ی ت ی رف ران ای

متأسفانه در حوزه کاشی و رسامیک جدا از طراحان که شاید تنها  30 درصد 
این صحبت من به آنها  برگردد و مابقی مربوط به برند ها  و کارخانه   ها ست، 
هنوز طراحان خیلی جان نگرفته ا ند، ایده پرداز نبودند و در عین حال هم 
توانــش را نداشــتند. زمانی که از کمپانی ها ی بــزرگ دنیا در حوزه طراحی 
بازدید کنید، با رسمایه  گذاری بســیار بسیار سنگینی در حوزه سخت  افزار 
روبه رو می    شــوید چون آنها  دســتگاه   ها ی چند میلیــاردی ای دارند که تازه 
بعد از اســتفاده از آن و اســکن طرح، مشغول کار کردن روی آن می    شوند. 
در آن فضا آنقدر برای ذهنیت آن ها  ارزش قائل  اند که طراح جسارت تحول 

و انجام هزاران کار را پیدا می    کند. 
در ایران متاسفانه این فضا را نداریم، وگرنه طراحان داخلی ای را می    شناسم 
ا آنها  کار کنم اما منی    توانســتند کاری که باید را  و چندبار ســعی کردم ب
انجــام دهند. آنها  بیشــرت کپــی می    کردند و طرحی که از قبل داشــتند را 
ا با کمی   تغییر به من می    دادند. از سوی دیگر هیچ کمپانی ای هم از  ت نها ی

بین برند ها  و... هنوز در این حوزه رسمایه  گذاری نکرده است.

ن  ی ای اق ن اتف ی ن ــل چ ی ذاری، دل ه  گ ای ی این رسم ال ــای خ ه ج ه ب ــا توج ب
ا   ه ا آن ده ت ث ش اع ان کم بوده و ب امیت از طراح ا و ح اض ه تق ســت ک ی ن

د؟ ن ن ک ک ن هم ریس
درســت اســت، اما تقاضا به ایــن دلیل کم بــوده که کمپانــی به طراحی 
می    گوید کار ها یت مرتی چقدر اســت؟ و طراح می    گوید 500 هزار تومان، 
اما مســئول کمپانی با خودش می    گوید من طراحی دارم که با یک میلیون 
ــه می   دهــد. در صورتی کــه آن طراحی که  تومــان هفتــه ا ی ســه طرح ارائ
ا  آنجاســت، یک ذهن، متد و فکر دارد و با جســت وجو کردن، طرح   ها  را ب
کم  ترین کیفیت پیدا می    کند، به همین دلیل مشــخص است که خروجی 
کار چه می    شود. در واقع او سطح کارش را به این درجه رسانده و طراح هم 

به همین ترتیب. 
حال یک طراح نوگــرا و آوانگاردی که بخواهد حرکتی کند، اصال توانش را 
ندارد و فضا برایش بســته است. من هم در این فضا کسی را منی    شناسم 
ــه گذاری کرد. در  کــه بگویم طراح خاصی اســت و می توان روی آن رسمای
عیــن حال کیفیت طرح هم بســیار اهمیت دارد، وقتــی من از نیتیدا نام 

ا  می    بــرم به این دلیل اســت که کیفیت طرح آن واقعا لذت  بخش اســت ت
جایی که مناینده صادرات ما در عامن و قطر می    گوید محصول شــام کامال 
ا قیمتی به مراتب پایین تر. تالیایی قابل رقابت است، آن هم ب ا تولیدات ای ب

 بنابراین در حوزه طراحی ما مشــکل زیرســاختی داریم و اصال کمپانی ای 
در این زمینه وجود ندارد، بلکه تنها  اشــخاصی هستند که بیشرت کپی کار 
هســتند. در کنار اینکه تکنولوژی و توان آن هم وجود ندارد، چرا که یک 
طراح منی    تواند چند میلیارد رصف خرید اسکرنی کند که رکن اصلی ارائه 
اثرش اســت، اینجا باید یک مجموعه اقدام کند که برای آ ن ها  هم انگیزه 

چندانی وجود ندارد و واردش منی شوند. 

د  ه ا ن ت ت و ســو رف ه یک سم ار ها  ب ب ک ن طرح   ها  هم اغل ی ــن هم ی در ب
ه واسطه  ه   ها  ب ان ون خ ــی ــادی در دکوراس ه ش ت ک ف ی    شــود گ ی م ت و ح
ت  ه این سم ه ب د ک ه ش ــده است. چ ه وجود دارد، کم ش اری ک ای آث فض

رد؟  اد ک ری در این حوزه ایج ی ی روز تغ ی    شود ام ال م یم و اص ت رف
من معتقد هســتم که در بازه زمانی ســال 84 به بعد، گروه   ها  و یکرسی 
افــرادی کــه خیلی هم در حــوزه بیزنــس نبودنــد، بر اســاس رانت   ها  و 
ارتباط   ها یــی وارد این حوزه شــدند و توانســتند مبالغ کالنی را به دســت 
بیاورند. در کشور ما همیشه مطمنئ  ترین و اصلی ترین منبع رسمایه  گذاری 
ا افرادی که شغل  بر ساخت  و ساز بوده و همه اقشار از یک پزشک گرفته ت
معمولی  تری دارند مدام دور هم جمع می    شــوند و به شــکلی این کار را 

انجام می    دهند.
 اگــر این قــرش را کنار بگذاریم، گــروه خاصی که کالس آن ســطح را طی 
نکرده بودند به پول   ها ی عجیبی رســیدند که از دایره توقع  شان فراتر بود. 
یکی از اصلی  ترین حوزه   ها ی کاری آنها  هم ساخت وساز است،  وقتی نگاه 
می    کنید می  بینید که یک رسی از ســاختامن ها  مثال در محله های فرشته، 
فرمانیــه، نیاوران و... همــه یک مدل    اند، فضای کالســیک، منای رومی   با 
مجســمه   ها ی بزرگ و یک نورپردازی! در این رشایــط باید گفت که نیاز و 
تقاضا برای چنین فضایی بوده که یک شخص آن را ساخته است. چرا؟ چون 
کار برای گروهی اســت که فرد نگاه معامرانه نداشــته و قبل از آنکه در یک 
خانه 400 مرتی در فرمانیه زندگی کند، شاید در یک واحد 70 مرتی در نقطه 
دیگری زندگی کرده، بعد خیلی ناگهانی به رسمایه کالنی رسیده که باید این 

تغییر طبق اجتامعی اش را به شکل حتی بیش از واقعیت نشان دهد. 
از ســوی دیگر دفاتر طراحی را می    بینیم کــه تعامل ویژه ای بین معامر و 
ا کار ها یش می    گوید که  کارفرما در آن وجود دارد و از هامن ابتدا این دفرت ب
قرار نیســت رساغ کار کلیشــه ا ی بروم، بلکه قرار است یک کار متفاوت را  
انجــام دهم. با همه این ها  این بخش تنها  به اقشــار محدودی اختصاص 
یــاز عمومی   پیش رفته ا ند و تأمین کنندگان  ا ن دارد و خیلــی از کارفرمایان ب
هم مجبور هســتند که وارد همین حوزه شــوند، چون این دست مرتیال 

راحت به فروش می    رود. 

ه  ی هست ک اص ه  خ ت ک ر ن فت  و گو ها  اگ ه گ ول هم عم ق م ر طب و در آخ
د. ی ای رم ف ه ایم، ب ت رداخ پ ه آن ن ب

چون بحث  حوزه طراحی مطرح شــد، باید بگویم که نگاه »ویسنته« رفع 
نیاز معامرانی اســت که ایده  پــردازی می    کنند و به دنبال ســبک متفاوتی 
هستند. نگاه ما فروش کاشی نیست و دیدگاه معامرانه داریم. چند سالی 
هم هســت که رسامیک در حوزه دکوراســیون داخلی نقش مهمی را ایفا 
می    کند نه تنها رصفاً بعنوان  یک محصول ساختامنی، به خصوص بعد از 
ورود شیوه تولیدی در قالب چاپ دیجیتال که به هر طرحی قابلیت تولید 
داده، گسرته بسیار بزرگی در حوزه طراحی به وجود آمده است، ما هم به 

دنبال آن هستیم که این رویکرد را گسرتش و اشاعه دهیم. 



می تواند طبق آنچه جامعه ایران درباره منزلت شــغلی تعریف کرده کار و زندگی کند و عنوان 
پزشــک را بگذارد اول اسمش، اما آدم های خودســاخته و موفق همیشه هامن کسانی هستند 
کــه گول این عنوان هــا را نخورده اند، بــرای همین هم به رصاحت می گوید من کفاشــم و 
عالقه مندی  اش در جایگاه اول قرار دارد. علی اژدرکش متولد ســال 1356 و هنوز جوان است اما 
بسیار به کارش آگاه است، با متدهای روز جهان آشناست و پیش می رود و به جای اینکه ایران را 
رها کند و برود در کشور دیگری مشغول کار شود، همین جا مانده و اتفاقات جالبی را هم رقم 
زده اســت. او حاال صاحب برندهای هکتاتون و دنیلی است. اولی یک برند است که خودش آن را 
تالیایی  راه انداخته و پوشاک رسمی ورزشکاران ایرانی رشکت کننده در املپیک را هم در آن تولید کرده است. دومی هم برندی ای
تالیا روی آن کار می کند و با همه فراز و فرودهای اقتصادی این سال های ایران حفظش  است امتیاز  آن را خریده و در ایران و ای
کرده است. او سال 1395 رییس اتحادیه کفش تهران و از سال 97 رییس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی تهران  هم هست و 
ا  او درباره  در کنــار مدیرعاملی مجموعــه خودش همواره تالش کرده راه هایی برای ارتقای صنعت کفش در ایران فراهم کند. ب
فعالیت هایش در زمینه کفش و بسیاری مسائل کوچک و بزرگ دیگر حرف زدیم و دیدیم چگونه می تواند موشکافانه دردها و 

درمان ها را برای پیرشفت کار صنعتگران ایرانی ارائه کند. 
د؟  د که رس از حوزه فشن درآوردی د، چه ش ی ت س ی ابت ن غول طب ش ا م ی است ام ک ه پزش ت ام در رش الت ش ی تحص

به نظرم این را باید از آموزش عالی بپرسیم، هامن طور که گفتید من پزشکی خوانده ام اما کفاشی می کنم. فقط من نیستم که 
رشته تحصیلی و شغل فعلی ام ارتباطی به هم ندارد و منونه های مشابه در کشورمان بسیار زیاد است. کلی دکرت و مهندس 
داریم که در زمینه هایی غیرمرتبط با تحصیالتشــان مشــغول کارند و این موضوع نشان می دهد نگاه آموزش عالی کشور به 
نیروی کار جوان و آینده ســاز مملکت اشــتباه است. طبق آمار رسمی پنج سال پیش مرکز آمار، 75 درصد مردم ما زیر 40 سال 
هستند و 50 درصد زیر 30 و 25 سال. با گذر پنج سال زمان باز هم نسل جوان بسیارند و چه عالقه مند به تحصیل باشند و 
چه نباشند، تحصیل یکی از معدود راه هایی است که خانواده ها در ایران روی آن به توافق رسیده اند. یک جوان فارغ از اینکه در 
ا نه باید بتواند تحصیالت دانشگاهی داشته باشد. اگر یک نوازنده موفق باشد یا ورزشکاری  آینده کاری اش موفق خواهد بود ی
که رکوردهای جهانی را هم جابه جا کرده، موفق محسوب منی شود مگر اینکه تحصیالت دانشگاهی داشته باشد، درحالی که 
هر کدام از این تخصص ها در دنیا مطرح بوده و عالوه بر داشن جایگاه اجتامعی خوب، در چرخه اقتصادی حضوری جدی 
و پررنگ دارند. در ایران یک جوان، دکرتا که می گیرد کارش را درست انجام داده و حاال این که کار پیدا منی شود تقصیر خودش 

نیست. 
است؟  ج وع ک وض یم؟ ریشه م اس ن ی ش ت من ی ه رسم نت را ب اه رف ز دانشگ زی ج ی را چ چ

ما باشــگاه های ورزشی آنچنانی نداریم، مسیر ورزش و هرنمان فشل اســت و همین موضوع هم خانواده ها را می برد به این 
مسیر که بخواهند فرزندشان حتام درس بخواند. البته ما از برخی نظرها در رشایط خوبی هستیم، خانواده ها حارضند برای 
تحصیل فرزندشان مادی و معنوی هزینه کنند و از طرفی دیگر با وجود همه محدودیت ها در مرصف اینرتنت باالترین رتبه 
ا دنیا در ارتباط است و وقتی با جوان ایرانی  را در منطقه داریم، این نشان می دهد جامعه ایران در مرکز جهان سوم به شدت ب
حرف می زنی می بینی او اصال جهان سومی نیست. بسیار پیش آمده از کشورهای اروپایی مهامن داشته ام و در خیابان به من 
گفته اند شام در مد از ما جلوترید. ما مواد اولیه خیلی خوبی از نظر نیروی کار داریم اما نگاه آموزش عالی به این نیروی کار 
چیست؟ در دانشگاه میالن در 25 رشته باالی دوهزار نفر در رشته های مرتبط با کشف فارغ التحصیل می شوند، این نگاه در متام 
ا ایران که هر سال مهندس جامدات و سیاالت و  زمینه ها وجود دارد و متخصص به جامعه تحویل می دهد. حاال مقایسه کنید ب
چند رشته محدود دیگر تربیت می کنیم. این رشته ها به کار من که در تولید کفش مشغومل می آید؟ نه. پس وقتی آموزش عالی 
منی تواند نیروی متخصص به جامعه تحویل دهد یعنی کارش مشکل دارد. در حالی که باید حواسش به صنعتگران باشد، نیرو 
ا برای صنعت کشور فضای کاری خوبی ایجاد کند. گره کار بانک ها  تربیت و مشکالت کار من نوعی را هم پیدا و گوشزد کند ت
نیستند، مشکل جای دیگری است و اگر حل شود ایران به عنوان مرکز دنیا در منطقه می تواند بدون رقیب باشد و منطقه را 
تحت پوشش کامل خود بگیرد. ما امکانات و رشایطی داریم که اگر درست مدیریت و ساماندهی شود حتی کشوری مثل چین 

ا علی اژدرکش مدیرعامل برندهای دنیلی و هکتاتون، رییس اتحادیه کفش تهران  ب
درباره آینده این صنعت و موانع طراحی کفش در ایران حرف زدیم

                             در قیمت گـذاری، 
طراحان جایی ندارند
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ا ما رقابت کند.  هم منی تواند ب
آنطور که از رشایط برمی آید، منی توان به تغییر در آموزش عالی به این زودی ها امید بست. کاری از دست صنوف برمی آید؟ 

مثال برنامه ریزی کنند و هر سال 100 نیروی مستعد تربیت و جذب صنعت کنند. 
NGO هــا و اصناف می تواننــد کارهای پراکنده ای در ایــن زمینه انجام دهند اما منی تواننــد کار بزرگی پیش بربند، نهایتا 

اقداماتشان در حد برگزاری ورکشاپ و دوره های فنی و حرفه ای خواهد بود. 
را؟ چ

چون این کار نیاز به کار تخصصی و رسمایه گذاری زیادی دارد. برای همین هم در همه دنیا مجری نظام آموزشی دولت است. 
NGO ها و اصناف می توانند در عرصه فرهنگ سازی فعالیت کنند و مردم را به این درک برسانند که مثال فرزندشان نیازی 

نیست ده سال از عمرش را رصف تحصیل در رشته  پزشکی کند، می تواند کفش تولید کند و خیلی هم موفق باشد. 
مثال فکر کنید من بخواهم وارد عرصه آموزش برای طراحی و تولید کفش بشوم، باید برای مقطع فوق دیپلم بیست میلیارد 
تومان ماشین آالت تولید کنم و فضای کارخانه ای فراهم کنم. به نظر شام این رسمایه را وارد کار خودم کنم، موفق تر نیستم؟ 
بخش خصوصی چرا  و چطور باید  برای آموزش هزینه کند؟  اول و آخر این نظام آموزشــی اســت که باید ورود کرده، نیروی 
ا این اقدامات  متخصص تربیت کند و دانشگاه با همکاری و تحقیق در کنار صنعتگران رشایط را برای پیرشفت کار هموار کند، ب

است که می توانیم رشایط فعلی را تغییر دهیم و از تولیدکننده های درجه دو تبدیل شویم به صنعتگران موفق.   
درســت می گویید اما بخش دیگری از مشــکالت این عرصه را هم ما  از زبان طراحان می شنویم. آنها  هم جزو فعاالن حوزه 
صنعت هستند اما از سوی صنعتگران چندان به رسمیت شناخته منی شوند و همیشه از این موضوع ناراحت هستند. این 
هم اتفاقی است که طبیعتا به کار صنعتگران لطمه وارد می کند، در حالی که خودشان هم چندان به این موضوع توجه ندارند. 
بگذارید اول تکلیف یک چیز را واضح و شــفاف با هم روشــن کنیم و بعد برویم رساغ جواب این سوال. در زنجیره تامین 
محصول، تکنولوژی، طراحی، مواد اولیه، نیروی انسانی و .... همه زنجیرهایی هستند که باید به یک اندازه محکم باشند، 
اگر از مثال بیست زنجیر ما حتی یکی هم محکم نباشد، پاره می شود و کل زنجیره را به هم می ریزد، پس بلوغ بازار نیازمند 
این است متام زنجیرهایی که زنجیره اصلی ما را تشکیل می دهند به یک اندازه محکم باشند. خب حاال بلوغ بازار و محکم 
ا یکسان ســازی توان  بودن همه زنجیرها باید چطور و چگونه شــکل بگیرد و موقعیت برای قدرمتندی اش فراهم شــود؟ ب
همه زنجیرها. منی شــود یک زنجیر تحمل 500 کیلو  را داشــته باشــد و دیگری هزار کیلو. ما در چنین رشایطی هستیم و 

حلقه هایامن میزان متفاوتی از رشد را دارند. پس خروجی ما خروجی درستی نخواهد بود. 
ا باید کفش  ا برند هکتاتون می زنم و فردا می بینم در منیریه همه دارند کپی آن را می فروشند. ی من لباس تیم ملی املپیک را ب
ا بیست تیم حقوقی بیفتم به جان بازار یا بصورت نرمال بپذیرم بازاری داریم که طبیعتا کارم در آن کپی  آهنی بپوشم و ب

می شود! بازاری که به بلوغ نرسیده هیچ ترسی ندارد و می گوید کپی می کنم، برو هر کاری می خواهی بکن. 
کپی  کردن محصوالت خارجی هم که سال هاست رساب مردم ایران شده، فکر می کنند فالن برند خوب است و حتام باید آن 

را بخرند در حالی که منی دانند برای کاالی ایرانی کپی شده پول می دهند. 
ا قاچاق کاال یکی از مشکالتش این است که گاهی بین تهران تا اصفهان یک  دقیقا همین طور است. امروزه سازمان مبارزه ب
بار کفش نایک می گیرد و چون قاچاق محسوب می شود آن را توقیف می کند، درحالی که بررسی های بعدی نشان می دهد کار 
کارخانه های داخلی است اما برای اینکه فروش برود، نام برند خارجی را روی آن ثبت کرده اند. حاال اینجا با یک داستان دیگر 
درباره طراحی کفش و مالکیت معنوی و ... روبه رو می شویم. بعد موضوع  را  آسیب شناسی می کنیم و می بینیم اگر به جای 
نایک بزنند احمد و رشکا، به جای 100 جفت در روز 15 جفت می فروشند و کلی آسیب دارد برای اشتغال و تولید و... خالصه 

که در یک کالف رسدرگم گیر کرده ایم، خیلی هم بد گیر کرده ایم.  
ت را داریم که روی  رص ت و ف ی ع وق ی شویم، پس این م حسوب م ز م رک ان، م نطقه خودم ا در م د م ی ت ف هامن طور که گ

یم؟   ن ی ک ار را من ن ک را ای یم. چ ن ار ک ان ک گ خودم رندین ب
اصال آینده ما در گرو همین کار اســت، ما باید همین نگاه را داشــته باشــیم و فعالیت هایامن را ساماندهی کنیم، اما این 
ساماندهی با همراهی و همکاری سه جانبه تولیدکننده، مرصف کننده و حاکمیت امکان پذیر است. یعنی تا هر سه ضلع این 

مثلث با همدیگر همراه نشوند، اتفاقی منی افتد. 
یم؟  اش ه ب ت ی از آن ها داش عات ی است چه توق نطق د م ی ن ی ک ر م ک د و ف ی ی دان در م ق ع را چ ل دام از این سه ض سهم هر ک
مرصف کننده حق دارد، اصل حق اول و آخر را دارد، چون در رشایط اقتصادی سخت امروز پول می دهد و محصول باکیفیت 
ا به بازار و فقط کیفیت را  ی و شیک می خواهد، پس من تولیدکننده باید ببینم او چه می خواهد و منی توانم به او بگویم ب
ا او ترجیح می دهد در  نگاه کن. نتیجه چنین نگاهی این است که منی توانم نیازش را برطرف کنم، پس قاچاق رشد می کند ی
یک صفحه اینستاگرامی خرید کند و خالصه هر انتخابی داشته باشد جز رجوع به بازار. او حق دارد محصول خوب بخواهد 
ا اوســت اما این پیش فرض کاالی ایرانی بد اســت ذهنیت او را به سمت و  ا اینجا حق ب و منی توان این نیازش را رسکوب کرد. ت
سوی نادرستی هدایت کرده، پس باید بتوانیم ذهنیت او را با فرهنگ سازی اصالح کنیم، تولیدکننده را به سمت تولید کاالی 
ا قانون گذاری از سوی حاکمیت است. یعنی  زیبا و باکیفیت سوق دهیم و این همه نیازمند یک ساماندهی خوب و همراه ب
ا کاالی ایرانی آشتی کرده چون تولیدکننده به او کار باکیفیت ارائه کرده، حاال در این پروسه طراح هم می تواند کار  مخاطب ب
خود را ثبت کند و به راحتی فعالیت کند، مجلس هم نگاه شفافی به موضوع دارد و برای آن قانون گذاری های درست و الزم 
را انجام می دهد تا همه چرخه بتواند در مسیر درستی پیش برود. می بینید که هر سه را باید همپای هم پیش بربیم و در 
این صورت است که همه اجزای یک صنعت و به تبع آن طراح می توانند از حقوق خود بهره بربند. وقتی یک مسئول خودش 
کاالی غیر ایرانی استفاده می کند که منی تواند به مردم توصیه کند کاالی ایرانی استفاده کنند و در این عرصه نگاه درستی برای 
قانون گذاری داشته باشد... نه فقط مسئول که خود من هم منی توانم بگویم همه کفش ایرانی بخریم بعد خودم خارجی 



بپوشم و برای بچه ام خودکار خارجی بخرم. خیلی از مسئوالن را می بینم که خودکار دستشان خارجی است، خالصه که ما در این مسیر خطا 
می رویم.

داریم.  یم را ن ن ی ک ق م ان خل زی که خودم ی ی پذیرش چ و این ها یعن
ببینید من، شام و آن مقام مسئول همه حق داریم خودکار خارجی بخریم اما بعدش دیگر حق نداریم شعار بدهیم  و از کاالی داخلی حامیت 
کنیم. نگاه صفر و صدی ندارم و منظورم این نیست که کال نباید مثال خودکار خارجی بخریم اما اگر می خریم کنارش خودکار تولید داخل هم 
در بین گزینه هایامن باشد. در این صورت است که می شود به تولیدکننده گفت شام مسلامنی، قانومنندی، شهروند زحمتکشی و  وقتی اسم 
یک برند دیگر را می گذرای روی محصولت دزدی می کنی. می شود به او توضیح داد اگر سی میلیارد دالر پول نایک است یک میلیارد دالر پول 

کارخانه اش است و بیست ونه میلیارد دالر پول هامن تیک است. جالب است که ما آمریکا را قبول نداریم، اما از او برند می دزدیم. 
با خودمان هم مهربان نیستیم، بازار بسته شده و تولید کننده ایرانی دارد هر کاالی بی کیفیتی را با هر قیمتی که دلش می خواهد به بازار عرضه 
می کند. بعد داخل  کیک ها قرص پیدا می شود، به  مرغ ها آب می بندند و .... این ها را باید با فرهنگ سازی به تولیدکننده یاد داد اما حاکمیت هم 
باید پای کار باشد و شیوه نظارت، فرهنگ سازی، آموزش در صداوسیام، تبلیغ و ... را درست کند، فضای سامل و استانداردی را برای تشویق و 
تنبیه فراهم کند و منافع تولیدکننده را برای تولید کاالی خوب تامین کند. وقتی در کشوری هستیم که تعداد مجموعه هایی که به نسل چهارم 
و پنجم می رسد، بسیار پایین است یعنی همه زود ورشکسته و بی خیال تولید می شوند. ما صنعت های خدمات محوریم، دانش محور نیستیم 
که رشدهای عجیب و غریب کنیم. زمان نیاز داریم که یک محصول رشد کند و رشدش در گروی حرکت همپای حاکمیت در کنار تولیدکننده و 

مرصف کننده است. 
ی  الت عض ده ها هم م ن ن دک ی ام تول ت ردیم. ح رگ ده ها ب ن ن دک ی ا تول واجهه ب ا هم در م ه الت آن عض ان و م وع طراح وض ه م د ب ی ازه بده اج
ر  ی س ان دو طرف م ی ل م ه راه تعام د و چگون ن ت ائل چه هس س ام این م اه ش گ یم از ن دان یم ب ی خواه د که م عاالن دارن ا این ف واجهه ب در م

رده است. ک دا ن ی روز پ ا ام واری ت دان هم ن چ
ا بدنه تولید کلید حل این مشکل است. اما مشکل مهمی که وجود دارد این است که طراحان خودشان و  طبیعتا به تعادل رسیدن روابط طراحان ب
کارشان را با فضایی خارج از فضای تولید کاال در ایران می سنجند و سطح توقعشان از آنچه که باید، باالتر است. اگر این نگاه متعادل شود، دیزاین 
و طراحی و هم رشوع می کند به رشد کردن و به  عنوان یک صنف معنی پیدا می کند و می تواند بطور جدی فعالیت کند. ما هر چه انجمن 
داریم برای دورهمی های خودمان خوب است، دولت وقتی می خواهد بخش خصوصی را صدا بزند فقط یکی از سه اتاق بازرگانی، توان و اصناف 
را به رسمیت می شناسد، پس طراحان باید صاحب صنف شوند که به طور اتوماتیک دیده و به رسمیت شناخته شوند، در این صورت است که 
می توانند فعالیت مداوم و جدی داشته و برای خود جایگاه تعریف کنند. حاال چرا این موارد را بیان می کنم؟ چون دولت در مسیر هزینه های 
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تولیدکننده اصال طراح را ندیده است، در قانون قیمت گذاری گفته می شود مواد اولیه بعالوه حقوق کارگر مساوی قیمت نهایی به عالوه بیست 
درصد حق فروش. این قانون صنف من است  و معنی اش هم این است که اصال برای چه می روی دنبال طراح! 

ا یک  ارجی است، هر دو ب ه خ ون ی یک من پ اری که ک اری که طراح خوب دارد و ک ی ک ب اســت، یعن ــی ا هم آس د م ی رای تول خب این که ب
د!  ن ی رس روش م ه ف رشایط ب

اناکورا  قانون گمرکات ما تا چند وقت پیش کیلویی بود! شام یک تیرشت جورج آرمانی میخری 1000 دالر اینجا کیلویی سه دالر حق گمرکی می زدند، ت
هم وارد  می کردی همین قیمت بود! تولیدکننده هم به همین نکته ای که شام گفتید می رسد دیگر... می گوید وقتی کار بی کیفیت بزنم بیست 
درصد سود دارم طال هم بزنم بیست درصد سود دارم چه کاری است که هزینه طراح بدهم! آن هم در رشایطی که مرز بسته است و رقیبی ندارم . 

ان؟ ا خودش د ی ن ت ان دولت هس ی طراح ل کل اص ش اب م ا این حس ب
ا ببینیم  هدف من پیدا کردن مقرص نیست، فقط دارم آنچه در مسیر تولید یک کفش در ایران می گذرد را به اندازه تجربه خودم بیان می کنم ت
در چه رشایطی هســتیم. ببینید یک طراح باید همه جوانب کارش را ببیند، خیلی از طراح ها را دیده ام که حتی منی دانند این محصول مواد 
ا  ماشین آالت تولید آشنایی ندارند و منی دانند کشش پارچه  مد نظرشان برای کفشی که طراحی کرده اند چقدر  ا ب اولیه اش چقدر موجود است ی

است و .... این موارد و کلی مورد مشابه دیگر مسائل ماست.
ا طراح؟ د ت ن ت اش هس شرت نق ی ی ب یعن

ببینید من تولیدکننده می بایست با طراحی روبه رو باشم که بتوانم از طرحش پول دربیاورم. طراح اصوال در اسرتس تولید نیست، طرح را 
می دهد و می رود، بعد هم می گوید طرحم خوب بود تو خرابش کردی... این موارد را اگر پشت رس بگذاریم به بلوغی که گفتم، می رسیم. ما 

همه با هم در حال پوست اندازی هستیم و امیدوارم بتوانیم مسیر را به درستی طی کنیم. 
اط قوت خود را در  ق د، ن دی ق ش وف ران م وجود در ای وانع م ه م ا هم را ب د که چ ن رس پ ام ب ر از ش دانم اگ ی خواهم ب ر م وان سوال آخ ن ه ع ب

د؟ ی ی دان زهایی م ی چه چ
راستش من خودم را خیلی موفق منی دانم. هر کسی هم به من می گوید موفق، جواب می دهم که بیشرت پرکار هستم تا موفق. اما نکته ای را 
به عنوان تفکر اساسی در کارم همیشه گفته ام و حاال هم می گویم. خداوند انسان را آفریده جوری که رسش هواست و پاهاش روی زمین، اگر 
ما در کارمان رسمان روی آســامن  و پاهایامن روی زمین باشــد، حتام موفق می شویم. اگر نگاه کنیم خواهیم دید  ما 99 درصد برعکس عمل 
می کنیم. رسمان روی زمین است و پاهایامن روی هوا... جایی که باید فکر کنیم، نگاه کنیم و بپریم، می ایستیم اما جایی که باید محکم روی 
الیز و بودجه و کار و صحبت کنیم روی هوا هستیم. در ایران دقیقا برعکس حرکت می شود و به همین  زمین سفت و سخت بایستیم و از  آن
خاطر هم وقتی همه از بیرون کار مرا می بینند می گویند چطور ریسک کردی! در حالی که من اصال ریسک نکرده ام و به نظر خودم خیلی 

هم منطقی پیش رفته ام. 



تاثیر رنـگ و 
انتخاب سرامیک

 بر طراحـی داخلـی
ه روایت  ب

ی و  وم واحد روابط عم
ارسام غات رشكت روك ي ل ب ت
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ه: دم ق م

ا تحقق داراست. فاکتورهای موثر  ا ت طراحی داخلی دارای مفاهیم پیچیده ای است که هر یک مراحل خاص خودش را از معن

بر دکور داخلی بسیار زیادند که از آن بین می شود رنگ را یکی از مهمرتین ها در نظر گرفت. 

اثیر آن بر هــرن، فرهنگ،  ــا اصل زندگــی و همچنین ت پیچیدگــی طبیعــی مفهــوم رنگ در طبیعــت و گره خوردگی آن ب

بایی دیداری است که مطالعه  ایه ای زی روانشناسی به دفعات مورد مطالعه قرار گرفته است. بی شک رنگ یکی از مفاهیم پ

و تفسیر انتخاب رنگ در جوامع خود به تنهایی، محقق را به نوعی جامعه شناسی، فرهنگ شناسی و روانشناسی اجتامعی 

ســوق می دهــد. از آنجا که در جامعه مــدرن، طبق تحقیقات صورت گرفته بیش از 70 درصد زمان انســان ها در فضاهای 

داخلی رصف می شود، ارزش گذاری بر این موضوع دارای اهمیت دوچندان می شود. انتخاب رنگ در دو حوزه قابل تحلیــل 

اثیر رنگ بر فضا. مورد  ا مسائل اجتامعی، دینی و فرهنگی بر ذهن افراد 2: ت اثیر روانشناختی رنگ و ارتباط آن ب است: 1: ت

ا درون افراد و جوامع در ارتباط قرار می دهد. اما مورد  یاز دارد که طراحان دکور را ب اول کامال به مطالعه ی جامعه شناسی ن

دوم زمانی به موضوع ورود می کند که طراح دکور اجازه تغییر ســاختاری در دکور را ندارد و تغییر فقط و فقط وابســته به 

اید  بته ب ا بزرگ تر  نشان دهد. ال رنگ است که در این حالت بسته به هدف، رنگی را انتخاب می کند که فضا را کوچک تر و ی

اید در نظر بگیرد و آن تجربه  یــز وجود دارد که فرد به فرد تغییر می کند و طراح دکــور ب در نظر داشــت که عامل ســومی ن

باتی است بر اینکه  اثیر باالیی بگذارد. این موارد اث شخصی و خاطرات افراد از رنگ هاست و ممکن است بر تصمیم نهایی ت

ا در نهایت  اثیر رنگ بر روانشناسی افراد برخوردار باشند ت متخصصین طراح داخلی می بایســت از دانش کافی نســبت به ت

بایی را برای افراد به ارمغان آورد.  یارایند که راحتی، آرامش و زی دکور را به رنگی ب

بایی، تنوع و مباحث بهداشتی آن اشاره کرد،  رسامیک که در سال های اخیر به دلیل ویژگی های خاص خود که می توان به زی

ا رنگ و طرح آمیخته است و هر روز به تنوع اندازه،  یکی از موارد غیر قابل اجتناب در دکور است و از آنجا که این صنعت ب

یایی نامتناهی از خالقیت  ــن، دارای دن ــوع و طرح های آن افزوده می شــود و به لطف پیرشفت های علمی و تکنولوژی نوی ن

است، یکی از مباحثی است که به مفاهیم رنگی مذکور اضافه شود و ذهن طراحان دکور داخلی را  به خود مشغول می کند. 

اثیر  در واقــع، در انتخــاب رسامیک عالوه بر اینکه رنگ می بایســت با متام مالحظات مذکور انتخاب شــود، طرح آن نیز ت

روانشــناختی باالیی بر ذهن دارد.  منی توان انکار کرد که شکســت ها، امواج، خطوط، در هم تنیدگی های نقاط و همچنین 

ترکیبات رنگی گاه مشــابه و گاه متضاد و عالوه بر این ارتباط با طبیعت و بازتاب های ماهیتی و دیداری آن، دنیای دیگری 

در ذهن بیننده تداعی می کند که شناخت و انتخاب درست آن می تواند به آرامش روانی و پویایی تخیل افراد منجر گردد. 

اثیر انواع رسامیک بر دکور خواهیم  در مقاله حارض ابتدا مترکز بیشــرتی روی رنگ شناســی خواهیم داشت و ســپس به ارائه ت

پرداخت.

ه ی یم اول اه ف م

رنگ می تواند بدینســان تعریف گردد: »حس های مختلف چشــمی که نتیجه بازتاب نور توســط اشــیاء است. در قرن 17 

ا رد کردن نور از یک حفره در  نیوتن که پیشــرتها به تجربه گفته بود که رنگین کامن دارای متامی رنگ هاســت، موفق شد ب

ــی تاریــک اثبات کند که هفت رنگ اصلی قرمز، نارنجی، زرد، ســبز، آبی، نیلی و بنفش اســت. دایره و یا چرخ رنگ  فضای

ابزار اصلی برای  ترکیب رنگ اســت. اولین دیاگرام چرخه رنگ نیز توســط نیوتن طراحی شد. رایجرتین ورژن آن چرخه ی 

12 رنگ بر اساس مدل رنگ RYB است.
در طبیعت ســه رنگ اصلی اســت: قرمز، زرد و آبی. رنگ های ثانوی از ترکیب این ســه رنگ حاصل می شوند. با حرکت از 

یک رنگ به ســوی دیگری هارمونی بین رنگها قابل مشــاهده اســت. در این چرخه رنگ های کنار یکدیگر رنگ های دارای 

ــن چرخه رنگ به دو بخش رنگ های  ــی و رنگ های روبروی یکدیگر رنگ های مکمل نامیده می شــوند. عالوه بر ای هارمون

رسد و گرم تقسیم می شود.

در بین هفت رنگ اصلی قابل رویت نارنجی، زرد و برخی از زیرمجموعه های ســبز رنگ ها گرم و دارای انرژی هستند که 

اد از رنگ های گرم می تواند موجب تراکم فضا  اثیر روانی مثبت و منفی داشــته باشــند. اســتفاده زی می توانند همزمان ت

اثیر می گذارد و سبب افزایش فشار خون و تپش قلب می شود.  گردد. همچنین روی سیستم عصبی نیز ت

اثیر متضاد رنگ های گرم را دارند و موجب کاهش رضبان  رنگ های رسد شامل سبز، آبی، نیلی و بنفش است که در واقع ت

اید اضافه کرد که رنگ های  قلب و فشــار خون می شــود و همین دلیلی است برای کاربرد آنها در برخی از بیامرســتان ها. ب

سفید، سیاه و خاکسرتی رنگ های خنثی به شامر می آیند.
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ی رنگ ها ت اخ ر روانشن ی اث ت

اثیر مستقیم دارند. در واقع انســان یک آفرینش دیداری است و به طور مشخص 87  رنگ ها بر حال و احســاس انســان ت

درصد داده های ذهنی خود را از طریق رنگ ها دریافت می کند. به لحاظ روانشناختی ثابت شده است که واکنش افراد به 

اثیر خاصی بر رفتار انســان می گذارد. هر فرد دارای مجموعه ای از  رنگ های متامیز از یکدیگر متفاوت اســت و هر رنگ ت

اثیر رنگ ها به احساسات انسان  رنگ های منتخب است که شخصیت وی را تعریف می کند. به همین منظور در ادامه به ت

پرداخته می شود.

قرمز: این رنگ جذاب ترین و پرجنب و جوش ترین رنگ در طیف رنگی است. قرمز مناد عالقه، عشق، گرما، هیجان، قدرت 

اثیر  باالیی بر سیستم عصبی دارد، اجسام را در منای  و انرژی است. قرمز توجه آنی را به خود جذب می کند و از آنجا که ت

قابل رویت جامنایی می کند.  هر چند که قدرمتندترین رنگ بین رنگ های گرم محســوب می شــود اما فضا را کوچک تر و 

مهیج تر جلوه می دهد.

انه تلقی شود. از دیرزمان ها این  آبی: مناد هارمونی و صلح اســت، اما می تواند به عنوان رنگ رسد، بی احساس و غیردوست

رنگ مناد ایامن، امید و وفاداری اســت. از دید فیزیولوژی، آبی سیستم عصبی را به سوی آرامش هدایت می کند. چنانچه 

پیشرت نیز گفته شد این رنگ تپش قلب و فشار خون را کاهش می دهد و قدرت مترکز را نیز کاهش می دهد.

اثیر مثبتی  ا شادی، مثبت اندیشی و گرما در رابطه است. زرد مترکز و هوشیاری را افزایش می دهد. این رنگ ت زرد: این رنگ ب

بر سیستم عصبی دارد، فشار خون، رضبان قلب و تنفس را تا حدی افزایش می دهد و ترس را در انسان برمی انگیزد.

نارنجی: رنگی بین قرمز و زرد اســت که همزمان انرژی قرمز و حس شــادی بخش زرد را داراســت. نارنجی با خورشــید و 

میوه های شــاداب مرتبط اســت. این رنگ اشتها را بهبود می بخشــد، قلب را تحریک می کند و برای درمان افرسدگی مفید 

است.

ســبز: رنگ طبیعت، آرامش و تازگی اســت. سبز قدرت آرامش بخش قوی ای دارد که دلیلی است برای استفاده ی گسرتده ی 

آن در بیامرســتان ها. ســبز روشــن فشــار خون را کاهش می دهد، عرض مویرگ ها را افزایش می دهد، محرک غدد است و 

بیخوابی را برطرف می کند. سبز خیلی روشن آرامش بخش ترین رنگ در طیف رنگی است.

ابی از احساس و  ازت بنفش: اغلب به عنوان رنگ ارسار آمیز و مرموز شناخته می شود. این رنگ که ترکیب آبی و قرمز است ب

اثیر قرار می دهد و حس تازگی و خلوص را به همراه می آورد.  طبیعت هرنمندانه است. امواج بنفش روشن، مغز را تحت ت

ا تب شدید و بیامری های  این رنگ متابولیســم را تنظیم می کند و حس گرســنگی را رسکوب می کند. امواج نیلی روشــن ب

پوستی مقابله می کند.

ســیاه و ســفید: سیاه ترکیبی از متام رنگ های مختلفی اســت که تاکنون شناخته نشده است.  این رنگ مناد قدرت، راز و 

مرگ است. این رنگ فاقد دوستی و غیر قابل نفوذ و نزدیکی است. سیاه محرک انعطاف پذیری و تغییرات روحی است و 

می تواند محیطی نامطلوبی را  ایجاد کند. از سوی دیگر سفید مناد معصومیت، خلوص و صداقت است. این رنگ پاک، 

بهداشتی و اسرتیل است و محیط آرامی را فراهم می کند. سفید ترکیبی از رنگ های در طیف های مختلف است که حاوی 

متام نقاط مثبت و منفی رنگ هاست.

اثیر رنگ بر انسان موارد دیگری هم نظیر آب و هوای منطقه در نظر  برای انتخاب رنگ درست در دکور عالوه بر موضوع ت

گرفته می شود، به این صورت که در مناطق گرم انتخاب رنگ های رسد در اولویت است و در مناطق رسد، رنگ های گرم. 

همچنین در ساختامن های شاملی رنگ های گرم و در ساختامن های جنوبی رنگ های رسد انتخاب می شوند. 

ک در دکور ی اب رسام خ ت ان

ا رنگ و طرح در می آمیزد و در انتخاب آن باید متامی این موارد فوق در نظر گرفته شــود. از آنجا که یکی از  رسامیک نیز ب

انتخاب های مدرن مشــرتیان و فعاالن صنعت ساختامن رسامیک اســت و دارای کاربرد گسرتده در انواع سطوح از جمله 

دیوار، شومینه، سقف و کف می باشد.

اید عنوان کرد که رسامیک های سایز بزرگ فضا را کوچکرت می کند و رسامیک سایز کوچک فضا  در نقش رسامیک بر دکور ب

اید اضافه منود که امروزه دیوارها و کف ها به عنوان بوم هرن مدرن عمل می کنند و  بته ب را جلوه ی بزرگرتی می بخشد.  ال

بایی یک اثر هرنی را به چشامن بیننده هدیه می دهند. انتخاب رسامیک  چه روی کف و چه روی دیوار پوشــانده شــوند زی

یکی از مراحل نهایی دکور داخلی اســت و از آنجا که برخی از آنها در رنگ های غیر معمول دیده می شــود، حساســیت در 

انتخاب را باال می برد. در واقع رسامیک انتخابی هوشــمندانه برای ورود به ســبکی جدید از زندگی مدرن اســت. گذشته از 

ا محیط  اید اضافه کرد که رسامیک ها از جمله مصالح ســاختامنی ســازگار ب ــی و منحــرص بودن رسامیک در دکور، ب ای ب زی

زیست هستند. رسامیک بدون آسیب رساندن به طبیعت، آن را بر دکور داخلی می افزاید و از آنجا که هدایت کننده گرما 

و رسما هستند و دارای انواع مختلفی نیز می باشند اخیرا مترکز و توجه طراحان دکور را به خود متوجه کرده اند. همچنین 

به دلیل ماندگاری و طول عمر آنها از کفپوش و دیوارپوش های غیر رسامیکی، در طوالنی مدت بسیار ارزان هستند.
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ا به آگاهی در انتخاب کمک کرده باشیم. اثیر کاربردی انواع رسامیک در دکور پرداخته می شود ت در ادامه به ذکر ت

رنــگ روشــن: ترکیبی از رنگ های روشــن تعادل بســیار خوبی ایجاد می کنــد و می تواند مترکــز را به بعضی از 

ا اثر ســه بعدی جزئی روی سطح برجسته می شود و مینای رسامیک  قســمت های فضا هدایت کند. پالت رنگ ب

بایی منحرص به فردی برخوردار هســتند و به نوعی  ــر عمیق رنگ را تشــدید می کند. این رسامیک هــا  از زی ی أث ت

انفجاری از رنگ می باشند که مفهومی جدیدی از ظرافت را به ذهن وارد می کنند.

ا اســتفاده از رنگ های شــدید و تیره می توانید تزئینات شــگفت انگیز و نوینی را روی دیوارها ایجاد  رنگ تیره: ب

اید توجه داشــت که بهرت اســت  رنگ  بته ب کنیدکه بســته به نوع پروژه می توانند متفاوت از یکدیگر باشــند ال

ــه جــای اینکه کامال تیره باشــد مایل به آن باشــد. همچنین الزم به ذکر اســت رنگ های تیره امــروزه، یکی از  ب

ا رنگ روشن برای بیننده بسیار جذاب خواهد بود. انتخاب های ساختامن های اداری و هتل هاست که ترکیب آن ب

ا  طــرح چوب: متام رسامیک هایی با طرح چوب از ظاهر چوب های ســنتی تقلیــد می کنند. تنوع طراحی همراه ب

ا بافت کف چوب واقعی، نوید جلوه ای غیرمعمول در همه اتاق ها را می دهد. ســفید، خاکسرتی و سیاه  خراش ی

ا اتاق خواب مدرن هستند. در آشپزخانه، طرح چوب هایی مانند بلوط  نیز از رنگ های محبوب یک اتاق نشیمن ی

ا  ا رنگ و طرح اصلی نزدیک باشد ت اید ب ا آنجا که ممکن اســت ب و گردو همچنان یک انتخاب محبوب اســت که ت

ــج و دلپذیری را ایجاد کنند. در عین  ــه نتیجه دلخواه ختم شــود. رسامیک های طرح چوب می توانند فضای دن ب

ا  ا بچه های کوچک ی ابراین آنها برای خانواده هایی ب ن حال، دوام بســیار باالیی دارند و نگهداری آنها آسان است. ب

حیوانات خانگی بسیار مناسب هستند. رنگ جذاب و دانه چوب مانند بلوط، راش، گیالس، افرا یا خاکسرت بسیار 

ا سازه های سبک کالسیک مطابقت دارند. چشم نواز است. این رسامیک ها ب

طرح ســنگ: رسامیک هایی که به سنگ طبیعی شــباهت دارند، در هر فضای داخلی بسیار چشم نواز هستند. 

ا انواع دکوراســیون ترکیب شوند. گزینه ها گسرتده هستند و رسامیک های طرح سنگ را می توان  آنها می توانند ب

ا. می توانید از سایه هایی که در  ب با ظاهر چوب ترکیب کرد. ترکیب ها بســیار متنوع اســت، در عین حال بسیار زی

ا یکدیگر هستند استفاده کنید. جذابیت در سایه های روشن و تیره تکرار می شود. رسامیک های در ظاهر  تضاد ب

ا و عالی هســتند. طرح سنگ مرمر توجه را به خود جلب می کند و می تواند فضای داخلی ساده  ب ســنگ مرمر زی

و مینیاملیستی ایجاد کند.

طــرح موزائیک: رسامیک با طرح موزاییک برای فضای مدرن ایده آل اســت. آنها از دیوارها محافظت می کنند و 

ا و متامیز مورد اســتفاده قرار گیرند. رنگ های اعتیادآور و  می توانند به صورت خالقانه برای ایجاد طرح های پوی

ابد. ایان پرجنب و جوش و روشن افزایش می ی ا پ رسگرم کننده ب

رسامیک تزئینی: رسامیک تزئینی ایده ای غیرمنتظره اما بسیار جذاب است. رسامیک های مدرنی که  نقوش گل، 

منایش شــگفت انگیز آن را تغییر می دهد. این دســته از رسامیک ها آنقدر هرنمندانه هســتند که نیاز شام را به 

هرگونه عنرص تزئینی دیگری برطرف می کند و پویایی و تحرک ویژه ای به فضا می بخشد. این رسامیک ها اگر در 

ا و متناسب با سبک را ایجاد می کنند. ب ا  مبلامن مینیاملیستی مدرن ترکیب شوند، فضایی زی دکور ب

جه ی ت ن

اثیر رفتار شناســانه آنها گفته شــد  اثیر رنگ بر دکور و بر درون انســان ها و همچنین ت نظر به آنچه که درباره ت

دقت در انتخاب بســیار حائز اهیمت اســت و نبایست بی تفاوت از آن گذشت. عالوه بر این متام طیف رنگی در 

تکنولوژی نوین رسامیک قابل اعامل اســت و می تواند طبیعت را در هامن رنگ به درون ســاختامن انتقال دهد، 

لذا افراد حق انتخاب بسیار گسرتده و وسیعی دارند. برای ساده سازی انتخاب متام اطالعات روانشناختی رنگ و 

اید در نظر گرفته شــود و عالوه بر این گاهی طراحان رسامیک که خود رابطه عمیقی با طرح دارند بی شک  طرح ب

راهنامیان خوبی در انتخاب هستند چرا که آنها طرح را زندگی کرده اند و می دانند از چه جزئی از طبیعت الهام 

ا  گرفته شــده و خطوط آن گویای چه مفهومی اســت و در واقع می توانند برای طرح ها شخصیت ســازی کنند و ب

پویاســازی تخیل افراد به آنها در انتخاب بهینه و بهرت کمک کنند. پس ارتباط با طراحان را برای انتخاب درســت 

به فراموشی نسپاریم.
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د ی کن ا را جربان م بود فض ه کم ی چگون ام گ اوری

ه روایت  ب
دارزاده م ب عل ن زی
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در تالش برای پیداکردن راه حل های ســازه ای، معامران به طور مداوم در جســت وجوی روابط جدید فرم ســازه ای بوده اند. 
ا بتوانند راه حل های فنی و زیبایی را در حوزه معامری ارائه دهند.  بنابراین آن ها رشــته های دیگر را جســت وجو می کنند ت
هرن اوریگامی یک زمینه تخصصی است که فرم، ساختار و ویژگی های فضایی را به طور همزمان فراهم می کند. همچنین 
نحوه نشــان دادن الگوهای اوریگامی به عنوان منودارهایی از فضای دوبعدی به فضای ســه بعدی با فرم هایی که عاری از 

تغییر شکل های پالستیکی هستند، یک قرابت و نزدیکی به واژگان معامری ایجاد می کند.
امروزه اوریگامی از یک شــکل هرنی به ابزاری تبدیل شــده که به دلیل افزایش ســختی مصالح می تواند برای کاربردهای 
ا قابلیت گسرتده شدن و سازه های تاشو را ایجاد  گسرتده مهندسی و طراحی استفاده شود و انعطاف پذیری در مرتیال ها ی

کند. مقاله حارض به بررسی الگوهای تاشو به عنوان یک اسرتاتژی طراحی در زمینه رصفه جویی در فضا می پردازد.
ا اســتفاده از فرآیندهای تازدن، خم کردن، الیه ایجاد کردن، جمع کــردن، چرخاندن، تخریب کردن، ایجاد  همــه طراحان ب
ا بســته بندی کردن ورق های دوبعدی تاشــو )و به طور کلی به  وسیله پروســه های فولدینگ(، اشیای سه  انحنا، پیچیدن ی
ا فرآیند »تا زدن« ممکن است فقط یکی  بعدی ایجاد می کنند. این اشــیاء در ظاهر ممکن اســت شبیه اوریگامی نباشــند ی
ا این وجود اکرث آن ها به طریقی  به طور کامل یا جزئی  تا شــده اند. از آنجایی که تقریبا همه  از جزئیات اجرایی باشــد. اما ب
اشیاء به نوعی ورق و ساخته شده از  پارچه، پالستیک، ورق فلزی یا مقوا  و .... هستند، تا زدن )فولدینگ( را می توان یکی از 
رایج ترین تکنیک های طراحی دانست. طبق گفته پل جکسن اوریگامیست مطرح، این امر به ویژه در معامری که در مرحله 
اول مواد اولیه به مصالح ســاختامنی مختلف پردازش می شــوند، دارای مشــخصات خاصی هستند که برای تقویت ایمنی 
ساختامن مورد استفاده قرار می گیرند. عملیات ساخت وساز می تواند به عنوان یک فرآیند جمع آوری مصالح مختلف باهم 

و براساس برنامه ریزی های ارائه شده توسط معامران، مهندسان عمران و برق خالصه شود.
هرن فولدینگ )تا زدن( فقط یک اخرتاع انسانی نیست، بلکه یک اصل مشرتک در طبیعت است. طیف وسیعی از گیاهان 
ا به عنوان تکنیک سخت و سفت شدن مرتیال  از فولدینگ به  عنوان وسیله ای برای نگهداری و محافظت )جوانه گیاهان( ی
)برگ خرما( اســتفاده می کنند. همچنین طیف گســرتده ای از حرشات مجهز به بال های تاشــو هســتند. منونه موردهای 
ا  ا از الگوهای صفحات صلب ب بررســی شــده در این مقاله از الگوهای اوریگامی وام گرفته شــده اند که این الگوها عمدت

خطوط مستقیم که مانند لوال عمل می کنند، تشکیل شده اند.

: )Deployable Structure( ابل گسرتش ازه های ق س
ســازه های قابل گســرتش برای جامعه مدرن ابداع جدیدی نیســت، چراکه این ســازه ها به عنوان یک فرم ســکونتی برای 
ا به امروز استفاده می شده است. در آغاز قرن بیســتم و توسعه صنعت اتومبیل و دیگر  بســیاری از متدن های گذشــته ت
زمینه های مکانیکی بود که سینامتیک )علم حرکات( به پروژه های معامران و طراحان راه پیدا کرد. ظهور صنعت هوا فضا 
در دهه 1950 و ماموریت های اکتشاف فضایی، بررسی پتانسیل سازه های قابل استقرار )قابل گسرتش( برای مأموریت های 
فضایی را رضوری ساخت. امروزه تقاضا برای سازه های قابل گسرتش موقت سبک که جابه جایی آن ها آسان است و رسیع 
نصب می شــوند، عالقه بسیاری از متخصصان رشــته های مختلف تحصیلی را به سمت توسعه و بهینه سازی بیشرت این 
ا توجه به اینکه این موضوع یک زمینه مطالعاتی نسبتا جدید است، محققان زیادی وجود دارند  ســازه ها سوق می دهد. ب
که به ســازه های قابل گسرتش عالقه مند هستند و تعاریفی را برای توصیف آن ها ارائه می دهند که خصوصیات متفاوتی 

دارند. به عنوان منونه ای از طیف بزرگی از سازه های قابل گسرتش، برخی از آن ها در ادامه لیست شده اند. 
به طور کلی سازه های قابل گسرتش دسته وسیعی از سازه ها را شامل می شوند که از شکل بسته و فرشده به فرِم از پیش 
تعیین شــده گســرتش یافته تبدیل می شوند و در آن ها پایدار هستند و می توانند انتقال بار را تضمین کنند. آن ها به دلیل 
خصوصیات هندسی، مادی و مکانیکی خود می توانند باز و بسته شوند. چنین سازه هایی ممکن است از حالت تا شده به 
ا تبدیل شوند و در بســیاری از موارد، اجزای سازنده از نظر توپولوژیکی به هم متصل می شوند، اما هندسه  حالت ایســت

آن ها از طریق فرآینِد گسرتش )استقرار( تغییر می یابد. در این فرآیند تحرک اولیه به صلبیت نهایی تبدیل می شود.
با ظهور سیســتم های جدید، بیشــرت طبقه بندی ها با رسعِت نوآوری ســازگار نخواهد بود و ممکن اســت منســوخ شده 
ا  ا زمینه ای دارند که توســط آن ها آغاز شده اند. طبقه بندِی مرتبط با مکانیک ی باشــند. طبقه بندی ها هم ارتباط نزدیکی ب
رباتیک از طبقه بندی های آغازشده مرتبط با علم مواد )مرتیال( یا معامری متفاوت خواهد بود. نیازی به گفن نیست که 

تطبیق پذیری این سازه ها، در دامنه وسیعی از کاربردها با مقیاس هایی از میلی مرت تا صدها مرت امکان پذیر است.
در صنعت پزشــکی برای طراحی استنت ها، دستگا های کوچکی که عروق مسدودشده را از بین می برد، در صنعت خودرو 
برای تولید کیســه های ایمِن هوا، در صنایع فضایی برای تولید تجهیزات اکتشــافات فضایی مانند صفحات خورشیدی و 

لنزهای تلسکوپی استفاده شده است.
طبیعت احتامال بزرگ ترین و پیچیده ترین ســازه های قابل گســرتش را )مانند گیاهان ، حرشات و حتی بدن انســان( ارائه 
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می دهــد که اخیرا علــم، تالش برای فهم آن را آغاز کرده و ســعی می کند 
از طریــق بیومتیمیک هــا از آن الگــو بگیرد. پیچیدگــی وظایف طراحی، 
معــامران را مجبور می کنــد تا روش های جدید و وســیله های مختلفی را 
برای ارائه راه حل های جدید کشــف کنند. پیرشفت های طراحی محاسباتی 
ــادی را در کاوش فرم هــای جدیــد به  )Computational Design( آزادی زی
معامران ارائه می دهد ، این فرم ها با ویژگی های انعطاف پذیری و موقتی 
ا با ســازه های معامری ســازگار  و پتانســیل های قابلیــت فضایــی، عمدت
نیســتند. ازاین رو، معامران و مهندسان به دنبال شکل های سازه ای جدید 
ا ثبات و انعطاف پذیری الزم از نظر ساختاری  برای دستیابی به معامری ب

)سازه ای( و عملکردی هستند.
ا قبل  ســازه های قابل گسرتش باعث می شوند تا عنارص در حالت فرشده ت
از گسرتده شدن در مقصد مورد نظر، برای سهولت حمل ونقل و نگهداری 
جمــع شــوند )تا شــوند(. پناهگاه های قابل گســرتش می تواننــد راه حلی 
مناســب در مــوارد اضطــراری، بالیای طبیعــی یا هر موقعیــت دیگردر 
صورت نیاز، رشایط اســکان موقت را فراهم کند. پروژه های ارائه شــده در 
ادامه نشــان می دهند که چگونه فولدینــگ به عنوان یک مفهوم طراحی 
برای تولید ســازه های قابل گســرتش اســتفاده می شــود. ســابقه ساخت 
پناهگاه های موقت که توسط هیروشن ون در هین وتیس ساخته شده به 
مطالعات پروفسور سدالک درباره »سازه های مقوایی« برمی گردد. کیفیت 
اشــکال غیرمنشــوری برای بهبود ویژگی های باربری مصالح در سازه های 
صلب مورد اســتفاده قــرار می گیرد، جایی که دهانه های گســرتده ای باید 
پل زده شــوند و ســازه های ورق تاشــو به دلیل افزایش سختی و عملکرد 
بهینه مصالح از هندســه تازدن )Creased Geometry( اســتفاده می شود.  
این خواص اســتاتیک توسط معامرانی مانند فلیکس کاندال، پیر لوئیجی 
نروی، رنزو پیانو در ســازه های بتنی با دهانه گســرتده هم مورد استفاده 
ا  قرار گرفت. پناهگاه های موقِت ابتدایی، مشــغله معامران و مهندسان ب

سازه های تاشو و پتانسیل های آن ها را نشان می دهد.
در دوران معارص مفهوِم )کانســپت( تاشو )فولدینگ( اغلب در پروژه های 
ــرار می گیرد. پروژه خانه ســه چرخه  ــایشی مورد اســتفاده قـ طراحی آزمـ
)The Tricycle House( که برای منایشــگاهی در پکن در ســال 2012 طراحی 
شــده بود، در نظر داشــت خانه را از پایه آن جمع کند. ایــن پروژه راه حِل 
جایگزینی برای ناســازگاری در زمینه مالکیت و شیوه های جابه جایی ارائه 
داده اســت. این پروژه ها با مصالح پالســتیکی تاشــو ماننــد پلی پروپیلن 
ــا خــوردن منی شــکند، هــم آزمایش  )Polypropylene( کــه در هنــگام ت

می شوند. 
وسایل موجود در خانه شــامل سینک ظرفشویی و اجاق گاز، وان، مخزن 
آب و مبلامن است که می توانند از تخت خواب به میز ناهارخوری، نیمکت 
و صفحه پیشــخوان تبدیل شوند. خانه ســه چرخه، آینده ای را پیش بینی 
می کند که در آن رابطه موقتی و طبیعت عمومی بین مردم و رسزمینی که 
اشغال می کنند پذیرفته شود. این پروژه به هامن اندازه که رادیکال به نظر 
می رســد، موفق به ترکیِب گسرتده شدن و وسایل جا به جایی )حمل ونقل( 

از طریق استفاده از مواِد ساده و سه چرخه شده است. 
Make Architect دو کیوســک آلومینیومــی پیش ســاخته برای جشــنواره 
مجسمه ســازی یخ Canar Wharf در لندن طراحی کرد. این سازه از عنارص 
تاشو براساس الگوهای تاشو یوشیمورا استفاده می کند که به حجم اجازه 
ــاز کرده و محصور کند. این عنارص از ورق های  می دهد فضای داخلی را ب
ا امکان  ا لوله به هم پیوسته اند، ساخته می شوند ت آلومینیومی سبک که ب
جمع شــدن و حمل ونقل به محل توســط کامیون را فراهم کنند. فضای 
ــا توجه به نیاز کاربران سفارشــی کــرد، در این حالت  داخلــی را می توان ب
خاص آن ها برای عملکرد کیوســک اطالعات طراحی شــده اند. درحالی که 



پروژه پنجره The Kinetic Bloomframe عنرصی از منا است که با فشار دادن 
 Hoffman Dujardin یک دکمه قادر به تبدیل شدن به بالکن است که توسط
 Hurks Geveltechniek طراحی شــده و منونه اصلی آن توسط Architects
Veldhoven و Kawneer، متخصص در ســاخت و نگهداری سیســتم های 
منا ســاخته شده است. مکانیسم اجازه می دهد تا عنرص منای مسطح در 
یک فضای اضافی ســه بعدی کج شــود و در نتیجه به یــک بالکن تبدیل 
شــود. در موقعیت بسته، پنجره از دو بخش باال و پایین تشکیل شده که 
به یکدیگر توســط لوال متصل شــد ه اند که در حالت مستقرشــده به کف 
بالکن و نرده تبدیل می شــوند. در طرفین مجموعه ای از لوله های نرده ای 
متحرک برای اطمینان از ایمنی مســتقر شده است. فرایند استقرار توسط 
ایــه هیدرولیکی یکپارچه در قاب انجام می شــود که به بازوی قیچی  دو پ
و چرخ زنجیری متصل شــده اند که به استقرار و جمع شدن پنجره کمک 
می کننــد. بالکن بارهای حداکرث 350 کیلوگرم در مرت مربع را پشــتیبانی 
می کند. این پروژه اولین عنرص منا در یک ســاختامن مسکونی است که در 

آمسرتدام اجرا شده است.

این پروژه به عنوان یک سازه کلی گسرتده )مستقر( نشده و بسته منی شود 
و صفحات تاشو فقط وضعیت کیوسک را از حالت عملکردی باز به بسته 
تغییــر می دهد، یک منونه عالی از یکپارچه ســازی طراحــی برای اهداف 

عملکردی است.
 Heatherwick لنــدن کــه توســط Paddington Basin در Rolling Bridge
Studio طراحی شده، یک سازه قابل اجرا متشکل از 8 واحد مدوالر که به 
هم متصل می شــوند و با کمک جک های هیدرولیکی متصل به پایه های 
نرده، پل می تواند به درون خود پیچیده شود و فرم منشور هشت ضلعِی 
ا )کاترپیالر(  محصور ایجاد کند. سازه که در روند تاشدن از یک کرم هزار پ
تقلید می کند، در حالت مســتقر شــده 12.1 مرت طول دارد و عابران پیاده 
می توانند از یک ســمت آن به ســمت دیگر عبور کننــد. این پل باید قابل 
گســرتده شــدن می بود تا عبور قایق ها و عابران پیاده از روی بازوی کانال 
Grand Union تامین می شد. پل تاشو اخرتاع جدید نیست، اما اینکه چگونه 
عملکرد، زیبایی و مهندســی باهم ادغام می شــوند تا یک مشکل اجرایی 

برای اطمینان از سیرکوالسیون حل شود، این پروژه را جذاب می کند.
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یایــی Tenfold Technology تحت شــعار »مهندســی آزادی  ان ت رشکــت بری
جدیــد« کاربرد سیســتم قیچی-لوالیی که برای فضاهــای محصور قابل 
ا باال و پایین رفن  گســرتش است، برای استفاده های مختلف توسعه داد. ب
 )Fold & Unfold( مجموعه ای از اهرم ها باعث می شود سازه تا شود و باز شود
کــه عملکرد اتصاالت متعادل تاشــو را باعث می شــود. منونه اولیه از این 
مــدل مدعی اســت که فضــای 64 مرتمربعی را تامین می کنــد و در کمرت 
ا استفاده از یک دریل  از یک ســوم آن فضا جمع می شود )تا می شــود(، ب
دستی باتری دار در کمرت از 10 دقیقه باز و بسته می شود. در حالت تاشده 
جمــع و جور اســت و می تــوان آن را با یدک کش به مــکان دیگری منتقل 
کــرد. این رشکت کاربردهای متنوعی را برای سیســتم های خود پیشــنهاد 
می دهد، از جمله اداری، مسکونی، سقف ها و پل های قابل جمع شدن که 

منتظر یک رسمایه گذار هستند تا مورد استفاده قرار گیرند.
 پروژه های فوق پتانسیل سازوکارهای تاشو برای طراحی معامری را نشان 
می دهــد و نه تنها به عنــوان یک عنرص زیبایی شــناختی بلکــه به عنوان 
عنــرصی که توانایی ســاخت فضاهای موقتی را دارد و می تواند به شــکل 

دیگری کاهش یابد و بســته شــود، هم شــناخته می شــود. ایــن پروژه ها 
همچنین نحوه اعامل اصل تاشو را نشان می دهند که در مدل تئوری مانند 
اوریگامی به دلیــل ضخامت کم کاغذ در مقیاس ماکت، مشــکلی ایجاد 
ا این حال ضخامت مصالح در مقیاس معامری یک مشکل است  منی کند. ب
زیرا تاها باید توســط مصالح قابل انعطاف و قابل تغییر شکل االستیکی 
حل شــوند؛ برخالف کاغذهای مورد اســتفاده برای صفحات تاشو که نیاز 
به ایجاد سختی دارند. این امر مقدمه استفاده از عنارص ثانویه را رضوری 
می ســازد که عامل حرکت می شوند و صفحات را مانند لوال به هم پیوند 
ا به هندسه بســتگی دارند. همچنین می توان از هندسه های  می دهند و ی
متغیر خرپا گونه )VGT( مانند اتصاالت هیدرولیکی یا مکانیســم قیچی 
برای دستیابی به گسرتش )استقرار( استفاده کرد. برای درک بهرت روش های 
اســتفاده شــده که از طریق آن ها گســرتش )اســتقرار( حاصل می شــود، 
مقایســه پروژه های مــورد بحث در قالب جدول بــرای جمع بندی و ایجاد 
یک منای کلی از مکانیسم های  به کار رفته برای دستیابی به فرشده سازی 

فضا و حرکت قطعات در سیستم ارائه خواهد شد.







فضیلت ما و 
ویایی  ضیافت ر
بادوستان نازنین

ه روایت  ب
ی دیق ریدون ص ف
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دوســتى ما پابرجاســت چون براين باورم دوســتى كه براى يك اتفاق 
ســاده قهركند دوست نيســت، آن هم در روزگار كرونا و قرنطينه كه 

ا ديوار!  بايد فروتــن و بردبار بود حتى ب
دستم بند گلدان كنج اتاق بود كه شاخه اى از آن رسخم كرده و ملول 
زيرنور غروب خميازه مى كشــيد كــه نگهان صداى گوش خراىش من و 
گلدان را هراســان و لرزان كرد! با رس درگري ديوار شــدم و پيشانی ام 
عصبى شــد. درد آمد و من ناچار گلدان و شاخه رشمگني را رها كردم 
ا پيشــاين ام را تســى دهم. تن ســپردم به صندىل محــرتم اتاق كه  ت
يادگار ســال هاى دور و ديراســت، رسم پناه برد به آغوش دو دســتم. 
حاال داغى نرمى رسم را دور مى زد! احســاىس آغشته با ترس كه خاص 
ســال هاى پريى اســت در من زبانه كشــيد، پس رس به رس آينه  شدم 
و ديدم پيشــاين ام به رنگ پوســت انار كال باغچه سهراب در كاشان 
اســت! با خودم گفتم اگر ســهراب بود احوال ديوار را هم می پرسيد 
و دســتى بر پوســت سپيد آن مى كشــيد تا در نقطه تالقى پيشاىن من 
و ديوار نبض ديوار را بگريد! آيا درد از پوســت گچ گذشــته وبه آجر و 
ســيامن رسيده و روح ديوار خش برداشته اســت؟! بعدشاخه مغموم 
را دلدارى مى داد و مى گفت نگران مباش خم شــدن بهرت از شكســن 

است!
صداى گوش آزار دوباره تكرارشــد؛ پررضب وسخت! اتاق را با صندىل، 
گلدان و شــاخه رس به  زير و احوالپرىس هاى ســهراب تنها گذاشــتم ! 
صدا، صداى در آهنى خرپشــته بود كه به وقت بادهاى رسكش بهارى 
ا نرمه نســيمى هم  باز و بســته مى شــود، ازبس زنگ كهنســاىل زده ب
زوزه مى كشــد! رفتــم در را درگــري خــودش كنــم تا ديگر بازوبســته 
نشــود! اما هوايى شــدم و به بام رفتم. هوا دلپذير و بنده نواز شد، 
رسكشــيدم تــوی كوچه بن بســت، كوچــه بازي خورده عابران خســته 
از روز بود كه مى خواســتند به خانه و شــب برســند! در دوردست ها 
هــم خياباىن زير پــاى خودروهاى يب قرار، ناله مى كرد! آســامن هنوز 
ــه ماه رنگ پريده چشــمك  آبی هايــش پيــدا و يك ســتاره كم فروغ ب
مى زد! بايد باخودش گفته باشــد تو در منى اما شــب همه  شــب ياد 

يادم! به  آيد  تو 
حــاال كوچه باغ هاى ىب چــراغ، منتظِر مهتاب عشق ســازند تا دلدادگان 

ا ماســك بردارند و زمزمه كنند؛  روزگار كرون
هيچ عاشقى، عاقل نيســت وهيچ عاقى عاشق نيست. چون حوصله 
ــان، بی حوصلــه ازروزگار كج تــاب و كژومژ اســت و اگر كىس به  جوان
آرزوى دلبندى برســد خيــى زود مى فهمد نام ايــن دلبندى درنهايت 

عاشقى! نه  است  دوست داشن 
دســتم كه پيشــاىن تب كرده از نارفيقى ديوار راجويا شد فهميدم به 
احتامل بســيار بايد فردا كبود باشد! از پله ها پايني می آيم، درخانه را 
باز می كنم و ســالم مى كنم به خانه خاىل كه روح زندگى در آن پرسه 
می زند. پس جواب مى دهم بفرماييد شــري دارچني ولرم در مایكروفر 
بســازيد! و مى ســازم افســوس ســيگار بخاطر قلب شكســته، غايب 
اســت وگرنه مجال غريبى بــود براى پرت كردن حواس پردرد پيشــاىن 
درحلقــه، حلقــه دود و هواى نم گرفتــه از كولر آىب كه به اســتقبال 

هشــدار كم برقى وكم آىب رفته است! 
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مــن و خانــه وچند گلــدان، تنهايى يكديگــر را پر می كنيم! منى دانم چــرا اين ايام اين قدر نازك خيال شــده و از 
ــا از اندك عقى كه داشــتم خريى نديده ام! وبه قول )م. آزاد( بايد عاشــق شــد و  خــرد و تفكــر تهى شــده ام! آي
رفــت! پس خيال ببافم چون اساســا روشــنفكرى منى دانــم چون به گفتــه آلوين گولدنر روشــنفكران، جامعتى 
گفتارى هســتند كه فرهنگ گفتامن انتقادى را رواج می دهند. همني طور اســت اما من ناتوان از توليد انديشه و 
درنتيجه توليد گفتامن انتقادى هســتم، آن هم درروزگارى  كه گفتامن رسزنش شــده وتبديل به نزاع شده است! 
پس بهرت آن اســت رسبه رس طبيعت بگذارم! مثال از درخت گيالس بپرســم چرا اين قدر گران شــده اى كه ديدنت 
ا از زاينده رود بپرســم تو كجايى كه اين ســان جاى پايت ترك برداشــته وىس وسه پل  هنوز برايم مقدور نيســت! ي
احســاس حقارت مى كند وقتى كه نه آىب جارى ونه زمزمه و رسودى برپاســت؟ و بپرســم كارون پرخروش كه لبش 
ــگاه جوانان دلداده بود چرا وچگونه باريكه آىب حقري شــده اســت كــه حتى منى تواند بلمــى مقوايى را به  جوالن

برساند!  خليج فارس 
مى دانم كه مى دانيد خيال پردازى ها نزد داستان نويســان، شــاعران، نقاشــان وموســيقى نوازان وحتى فيلمسازان 
حرمــت و مرتبــت عزيزى دارد چون هرخياىل رنگ و درنگى از خالقيت هرنى دارد. ايــن را احمد محمود، محمود 
دولت آبادى، ســيمني دانشور، مرتىض فرهادى، داريوش مهرجويى، غالمحســني بنان و محمدرضاشجريان، فروغ 
فرخزاد و احمد شــاملو، كامل امللك، ايران درودى، گیزال ســينايى و.... هم خــوب مى دانند، چون خوب هم فكر 

مى كنند كه نام مباركشــان هرنمند است.
حاال شــام هم خيال كنيد وقتى من خيال پردازى را ستايش مى كنم و از كرشمه چهار مرضاب ويلون پرويزياحقى 
و رضب حســني تهراىن مى خواهم پرنده شــوم و بال بزنم به معنى رهاكردن فكر وخوب فكر كردن نيســت، نه 
به هيچ وجه. به قول دكارت )متام فضيلت ما در فكر ماســت، پس بكوشــيم خوب فكر كنيم( من هم در دقيقه 
اكنون مشــغول خوب فكركردن هســتم تا خيى نگران آشــفته خواىب به خاطر پيشــاىن ورم كرده نباشــم. همني! 
ــاور كنيــد همني! بيــش از اين انتظارى ازخــودم ندارم! همني كه با خودم خوب باشــم يعنــى بادر و درخت،  ب
ــان و بيابان و همه مردمــان معززى كه در پياميــش زندگى براى زندگى كردن هســتند، با من خوب  اب كوچــه، خي
خواهند بود. اميدوارم چنني باشــد پس من ازخرســندى لطف شــام حامل بهار و بنفشــه است بروم يك بشقاب 
ســاالد شريازى درست كنم و كنارش ران سوخارى مرغ، پوره ســيب زمينى و چند لت ليموترش، چند پولك هويج، 
يــك مشــت ذرت پخته و چند حبــه زيتون بچينم روى ميز ناهارخورى به ياد ســهراب ســپهرى، شــاملو وفروغ 
و شــام كــه داريد اين من را مــى خوانيد وحال وحوصله حرف هــا و نظريه هاى مختلف را نداريــد! پس بفرماييد 

زندگى! به  قول گوته تئورى ها همه خاكســرتى اند و تنها درخت پربار زندگى، رسســبز اســت.
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وقتــی نام خانه متحرک شــنیده می شــود در ذهــن ما جابه جایی خانه و محل ســکونت از یک نقطــه جغرافیایی به یک 
نقطــه جغرافیایــی دیگر نقش می بندد. انســان ها به دالیل مختلفــی از قبیل رشایط اقلیمی، حــوادث و بالیای طبیعی، 
جنــگ و حمله دشــمنان و همچنین تفریح نیاز به جابه جایی محل ســکونت خود داشــتند و ازایــن رو تدابیری هم برای 
حل این نیاز خود اندیشــیدند که از ســاده ترین فرم ها رشوع شــده و حاال ابعاد جالب و خاصی به خود گرفته اســت که 

آنهــا را با هم مرور می  کنیم: 

ادر چ
شــاید بتوان از چادر به عنوان اولین خانه متحرک ســاخته دســت انســان نام برد. چادرها از ســاده ترین و ابتدایی ترین 
مکان های ســکونت انســان بودند که با کمرتین امکانات در رسیع ترین زمان ممکن برپا می شــدند. شــاید بتوان از دالیل 
ایــی در هر رشایط و  مانــدگاری ایــن ســازه به ظاهر ســاده در طول زمــان را راحتی حمل، رسعت برپاشــدن و امــکان برپ
موقعیــت جغرافیایی نام برد. چادرهای اولیه از پارچه، مند و پوســت ســاخته می شــده اما امــروزه چادرها با پیرشفت 
تکنولوژی پیرشفت کرده اند و از پارچه های مخصوص مقاوم دربرابر آب و رسما در سبک ها و اندازه های مختلفی مانند 
چادرهای تخصصی کوهنوردی، چادرهای خانوادگی در ســایزها و ســاختارهای مختلف و حتی چادرهای بیامرســتان های 

صحرایی جهت کاربردهای ورزشــی، تفریحی، نظامی، امداد و حوادث اســتفاده می شوند.

اروان ک
ولی به محض شــنیدن کلمه خانه متحرک معموال اولین موردی که به ذهن بیشــرت افراد می رسد کاروان هست. کاروان ها 
در دو دســته اصلی موتور دار )ماشــین های کاروان( و کاروان های کشــنده )کانکس کاروان( تقســیم می شوند، کاروان ها 
ا امکانات الزم برای زندگی هســتند که بر اســاس اندازه های آن ها تجهیــزات داخلی متفاوتی دارند،  خانه هایــی کوچک ب
ا کاروان هــای بزرگ کــه دارای اتاق های مجزا،  ــاق قرارگرفته ت کاروان هــای کوچــک کــه در آن ها متام امکانــات در یک ات

رسویس بهداشــتی، آشــپزخانه و حتی پارکینگ خودروی سواری و موتورســیکلت و دوچرخه هستند.
کاروان هــا جهت داشــن ابعــاد مختلف و امکانــات مضاعفی مثل سیســتم الکرتیکــی پیرشفته، اینرتنــت ماهواره ای و 
ژنراتورهــای مولــد توســعه یافته از کاربری های متنوعی هم برخوردار اســت. بدین ترتیب می بایســت گفت، این کانکس 
متحــرک در بســیاری از حوزه ها از جمله، نظامــی، تجاری، عمرانی، پزشــکی و تفریحی- رفاهی و… مورداســتفاده قرار 

می گیرد.

 در شامره قبلی طی مقاله ای با عنوان پوسته هایی رباتیک؛ رسآغاز معامری هوشمند با محمد عقیلی همراه شدیم.
وی در این شــامره  از نســل جدید خانه های متحرک برایامن سخن گفته است.

ه  ه و ب ت ی داش کل ا و ش ه فض یم چ ن ی ب ا ب رک ت ح ت ه های م ان د خ دی ه نسل ج ه ایم ب ت داخ ی ان اه گ ن

د  ن ت ان هس رای انس ازه ای ب ت ت ی ع وق ه م اد چ ال ایج ب دن

ه روایت  ب
ی ل ی ق د ع حم م



اور ن ه های ش ان خ
مــوارد دیگــری از خانه هــای متحرک وجــود دارد که کاربــرد کمرتی دارند و در مقایســه با چــادر و کاروان کمرت در 
معرض دید بوده و آشــنایی کمرتی نســبت به این خانه ها داریم، خانه های شــناور در حقیقت قایق و کشــتی هایی 
هســتند به صورت اتاق، خانه و حتی هتل که می توان از آن ها تقریبا در هرجایی مثل رودخانه، دریاچه ها، خلیج، 
مناطــق دریایی با آب های آرام و... اســتفاده کرد. این نــوع از خانه های متحرک نیز با پیرشفــت تکنولوژی پیرشفت 
ا انرژی پاک کار می کنند. بخش  کــرده و از اتاق هــای چوبی متحرک به خانه های مجلل و مجهز تبدیل شــده اند که ب
نا به رشایط  با را به ساکنین می دهد. ب زیر ســطحی این خانه های لوکس اجازه اسرتاحت در زیر آب و دیدن مناظر زی
ا از  ی جغرافیایــی مــورد نیاز این خانه ها که رودخانه های وســیع، دریاچه ها و آب های آرام اســت تقریبا در متام دن

بهره برداری می شود. آن ها  این 

ازه.... ا نسل های ت و ام
ا اینجا نام بردیم همگی یک ویژگی مشــرتک دارند و آن هم جابه جایی در طول  انواع ســاختامن های متحرکی که ت
و عرض جغرافیایی اســت. نسل جدید ســاختامن های متحرک ساختامن های دینامیکی هســتند که تقریبا در متام 
طــول روز درحال حرکت هســتند، بدون این کــه هیچ تغییری در محل آن ها از نظر طول و عــرض جغرافیایی ایجاد 

شود.
با اضافه شدن بعد چهارم یعنی زمان به حرکت این ساختامن های مدرن و  استفاده از شیوه های نوین طراحی و بهره گیری 
از علوم مکانیک، کامپیوتر و رباتیک، قابلیت اســتفاده بهینه از فضا به حداکرث ممکن رســیده اســت. ساکنان ساختامن 
ا بهره گیری از تکنولوژی ســاخت، زمان را در ســلطه خویش قرار داده و فرم مجموعه را تغییر دهند تا در هر  می توانند ب

زمان خاص که نیاز دارند شاهد منظره دلخواه خود در جهت های مختلف جغرافیایی باشند.

ت والرد ی ان سوئ رخ امن چ ت اخ س
می توان از ســاختامن چرخان ســوئیت والرد در برزیل به عنوان اولین ســاختامن از نوع نســل جدید ســاختامن های 
متحرک که اجرا شــده اســت نام برد. از داخل ســاختامن سوئیت والرد چشــم انداز بیرون مدام درحال تغییر است. 
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تنها با فشــار یك دكمه، ســاكنین هر آپارمتان می توانند دیدی 360 درجه 
نسبت به چشــم انداز اطراف داشــته باشــند. مورو )Moro( رشکت سازه 

مستقر در کورتبیا است که ساختامن این سوئیت را ساخته است.
 معــامران برونودوفرانــس هدایت کننــده فنی با مورو، رسجیو ســیلکو 
ا  به داشــن کارشناســان حرفه ای در  پروژه را طراحی کرده اند که و طبیعت
زمینه های گوناگون نیاز داشــته اند. هر آپارمتان سیستم موتور مستقلی 
ا اســتفاده از كنرتل از راه دور كار می كند. یك چرخش كامل 360  دارد كه ب
درجــه در جهت عقربه های ســاعت یا در خالف عقربه های ســاعت، یك 
ساعت طول می كشــد و سیستم مجهز به دستگاه تایمر است. دوفرانس 
می گویــد: وینیل بهرتیــن راه حل برای انعطاف پذیــری، و اجرا و خلق در 
منای مناســب اســت. آپارمتان ها 268 مرتمربع مساحت داشتند که توسط 
بالکن های شیشه ای با مساحت 30 مرتمربع از طریق درها به همه اتاق ها 
دسرتســی دارند، احاطه شده اند. ناحیه مرکزی آپارمتان که محل قرارگیری 
آشــپزخانه، حامم، اتاق خواب و لباسشویی و محلی برای کباب پزی است 

حرکت منی کند. 
شــاید بارزترین منونه معامری خانه های چرخــان تاکنون برج چرخان 
داوینچی دبی باشــد. برج دینامیکــی داوینچی دبی دارای 420 مرت و 80 
طبقه اســت. این برج بخــش اول برنامه هــای بلندپروازانه یک معامر 
ــه نام دکرت دیوید فیرش اســت که طبقــات جداگانه حول  یایــی ب تال ای
ا قادر  یــک مرکز بتونی به شــکل 360 درجــه می چرخند. این بــرج پوی
خواهد بود که اشــکال مختلف و متنوعی را در طول زمان تجربه کند، 

اثیر عوامل زیر است: که این اشــکال متنوع تحت ت
۱ - جهت حرکت هر طبقه

ا 24 ســاعت برای  ۲ - رسعــت حرکت هر طبقه )رسعت می تواند بین 1 ت
یک دور گردش کامل هر طبقه در نظر گرفته شــود(

۳ - شتاب
۴ - نســبت حرکت هر طبقه به طبقات دیگر.

فیرش ایده ســاخت آسامن خراش های با حرکت دامئی را در پی مشاهده 
مناظــر از آپارمتانی در منهن الهام گرفته اســت. وی در ســایت خود 

مدعی شــده که این ایده، آغازگر عرص جدیدی برای معامری است.
هــر کدام از برج هــای دینامیک همچنین به گونه ای طراحی شــده اند 
که خودکفا بوده و برق مورد نیازشان را از نیروی باد و خورشید تأمین 
کننــد. در طراحــی این بــرج جهت تامین انــرژی الکرتیکی مــورد نیاز 
بــرج، از توربین هــای بادی و پنل های خورشــیدی، اســتفاده می گردد. 
ــادی که در فواصــل مابین طبقات قــرار خواهد گرفت و  ۷۰ توربیــن ب
همچنین پنل های خورشــیدی کــه بر بام قرار خواهنــد گرفت، قادر 
ــا را از طریق جریان  ن خواهنــد بود کــه کلیه انرژی مــورد نیاز ایــن ب
باد و خورشــید تأمیــن مناینــد. به کارگیری ایــن روش در جهت تولید 
انرژی باعث شــده که ســاختامن هیچ نوع آلودگی برای محیط زیست 
ایجاد نکنند و در واقع این برج یک مجموعه دوســتدار محیط زیست 
محســوب می شــود. اين برج در مدت يك ســال مي تواند در حدود 190 

ميليــون كيلووات انرژي توليد كند.
فیــرش همچنین مدعی اســت که این ســاختامن ها می توانند تغییرات 
آب وهوایــی و دمــا را شناســایی کرده و انرژی را در ســطح ســاختامن 
تنظیــم کنند. ایــن ســاختامن های هوشــمند می تواند دمــای داخلی 
اتاق هــا را به طور خودکار تنظیم کرده و برای مثال در تابســتان دمای 
ــر را ارائه کنند. پــروژه برج چرخنده  رسدتر و در زمســتان دمای گرم ت
دکرت فیرش در طراحی و معــامری مبتکرانه بوده اما همچنین مراقبت 
از محیط زیســت و فرآینــد تولید صنعتی را به عنوان مســائل کلیدی 

در شــهرهای آینده به رسمیت می شناسد.
طراحی این برج بر اســاس هســته بتنی مرکزی و کنســول های طبقات 



اســت، در هســته مرکزی ارتباط های عمودی و تأسیســاتی 

قرار دارد که اســتوانه ای بتنی آن ها را در برگرفته است. هر 

طبقــه به صــورت مجــزا از قطعاتی ماننــد برش های کیک 

تشــکیل شــده که این قطعات کامالً پیش ســاخته هستند. 

نصب این قطعات بدین صورت اســت کــه با قرارگیری یک 

جرثقیل در باالی اســتوانه و دو ریل عمودی در ارتفاع برج، 

قطعات تک تک بــر روی ریل ها باال رفته و با چرخش جای 

ا بیســتم این برج  قطعه بعدی را باز می کند. از طبقه اول ت

قســمت های اداری وجود دارد، در طبقات بیســت ویکم تا 

ســی وپنجم، یک هتل شش ســتاره وجــود دارد، در طبقات 

سی وششــم تا هفتــادم بخش های آپارمتان های مســکونی 

قرار گرفته اســت و در طبقات آخر ایــن برج یعنی از طبقه 

ــا هشــتادم، ویالهای بســیار لوکس بــه همراه  هفتــادم ت

پارکینگ های اختصاصی در هر ویال قرار گرفته اســت.

اخت  وه س ی وآوری در ش ن

این ســبک معامری در چگونگی ســاخت نیز دارای نوآوری 

ا اولین ســاختامنی اســت که بیش  ن اســت و در واقع ایــن ب

ــه تولید  از ۹۰ درصــد آن به طــور پیش ســاخته و در کارخان

می شــود و تنها ده درصد آن که شامل هســته مرکزی بتنی 

اســت، بــه روش رایــج تهیه بن مســلح در ســایت، تهیه و 

اجــرا می گردد. ایــن روش ســاخت باعث کاهــش هزینه ها 

ــا ۲۰ درصد شــده و در روند ســاخت آن به تعــداد کمرتی  ت

نیروی ساخت احتیاج اســت و این به معنای کاهش خطای 

انســانی در پروسه ساخت است. ســازنده این برج ادعا کرده 

ا ۹۰ نفر نیروی انســانی می توان این برج را ســاخت،  تنهــا ب

همچنیــن طبق ادعاهای مطرح شــده در زمان ســاخت هم 

رصفه جویی بســیاری می شــود. بــه طور عمــده ای در زمان 

ســاخت رصفه جویی میگردد. پروفســور فیرش گفته اســت 

که هســته بتنی در عرض شش ماه تکمیل می گردد و سپس 

واحدهای پیش ســاخته به آن متصل می شــوند. ساخت هر 

ا این سیســتم پیش ســاخته به ســه روز زمان کاری  طبقه ب

احتیــاج دارد، باال رفن کیفیــت در اجرا هم از دیگر مزایای 

ا توجه به اینکه قطعات پیش ساخته  پیش ساختگی اســت. ب

توسط دســتگاه های صنعتی در کارخانه ها تهیه می گردند، 

خطای انســانی در حین ســاخت کاهش می یابد و در نتیجه 

می رود. باالتر  اجرا  کیفیت 

تنهــا منونه موجــود از خانه های متحرک درکشــور ما خانه 

رشیفی هــا  اثــر علیرضا تغابنی، دفرت معامری دیگر اســت 

کــه در تهــران و محله دروس واقــع گردیده اســت. در این 

ســاختامن ســه اتاق خواب وجــود دارد کــه در آب و هوای 

ا این حــال، هنگامی  رسد قابلیــت “بســته” شــدن را دارد. ب

که خورشــید بیرون می آید، هر اتاق مــی تواند با ملس یک 

دکمــه ۹۰ درجه به ســمت خــارج بچرخــد، و درحالی که این 

اتاق ها در حالت “باز” قرار داشــته باشند امکان استفاده از 

نور و تهویه وجود خواهد داشت.

ســاختامن داینامیکی که توســط معامران شــایان کریمی و فاطیــام بهادری نژاد 

طراحــی شــده نیز یک طــرح کانســپت از خانه های متحرک اســت. ایــن پروژه 

ســاختامن مســکونی متحرک می تواند در مقیاس های متفاوت از ساختامن های 

یک طبقه تا چندین طبقه به صورت پیش ســاخته اجرا شــود. حرکــت دینامیکی 

ایــن پروژه در محور x,y  اســت که این برای اولین بار اتفاق مــی افتد. دینامیکی 

بــودن این پــروژه را حرکت فضاها به وجــود می آورد و متامــی فضاهای داخلی  
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متحــرک اســت، در واقــع حرکت هریــک از فضــا به صورت جداگانه اســت، و هــر مکان 

سیســتم مکانیکــی خاص خود را دارد و وابســته به مکان دیگری نیســت. فشــاردادن یک 

دکمه کافیســت تا، فضاها به صورت پازل جابه جا شــوند و مکانی را به مکان دیگر منتقل 

کند که قابلیت کوچک و بزرگ شــدن فضاهــا را نیز در اختیار ما قرار می دهد.

ــا بررســی متام طراحی هــای مدرن برای این ســاختامن ها و برج ها به یک نقطه مشــرتک  ب

یعنی اســتفاده بهینــه و رصفه جویی در انرژی و بهره برداری از انرژی های پاک می رســیم، 

بحران انرژی در ســال های گذشــته معامران و طراحان را بر آن داشــته كه با مسائل مربوط 

به انرژی، برخوردی متفاوت با گذشــته داشــته باشند و به دنبال طرح هایی برای جایگزینی 

ــا انرژی هــای تجدیدپذیر، از آن جملــه انرژی خورشــیدی و بادی به  انرژی هــای فســیلی ب

منظــور كاهــش و رصفه جویی در مــرصف انرژی، كنرتل عرضه و تقاضــای انرژی و كاهش 

انتشــار گازهای آالینده داشته باشند. این تفکر باعث همکاری مهندسان رشته های مختلف 

معامری، عمران، مکانیک، رباتیک و.... برخی رشــته های دیگر به امید داشــن دنیایی سامل 

و پاک گردیده است.
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طراحی داخلی کار ساده ای نیست، از یک طرف طراح باید کارش را خوب بلد باشد و از طرف دیگر مشرتی و سفارش دهنده را به 
مسیر درست هدایت کند. در کنار این ها هم درک هرنی خوبی داشته باشد و هم بتواند از این درک به عالوه فهم درست محیط 
مورد نظر، یک فضای کاربردی و دلچسب ارائه کند. انجام همه این موارد کنار هم دشوار است و اگر طراح یک شخص حرفه ای 
باشــد که به الگوهای از پیش تعیین شــده روی خوش نشان منی دهد کارش خیلی هم دشــوارتر خواهد شد. گلرخ بحرالعلومی، 
ایا« و تیمش یکی از گروه هایی هستند که ثابت کرده اند توان انجام این کارهای دشوار را دارند و  مدیرعامل رشکت »طرح پرداز پ
می توانند به محیطی که در آن کار می کنند چیزی بیفزایند. بحرالعلومی از سال 1378 در حوزه طراحی داخلی مشغول کار شده 
ا کارنامه پر و پیامنی دارد و بیش از  ای ا را راه اندازی کرده است. حاال پ ای و در سال 86 و پس از کسب تجربه های بسیار طرح پرداز پ
150 پروژه بزرگ داخلی و خارجی را اجرا کرده و موفق هم بوده اســت. همین موجب شــد برویم رساغ بحرالعلومی و بخواهیم 

از نگاهش به فعالیت در عرصه طراحی داخلی برایامن بگوید. 

ا«  ای رداز پ رح پ ل »ط ام رع دی ــی، م وم ل ع رال ح رخ ب ل گ
د وی ی گ ق م وف زاین م ک دی ــای ی ش ه ال از چ

ه روایت  ب
رد ایی ف رتض ب م ن زی
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زوم  ا ل د ب ن ی توان ا من ــد و ی ن ی دان ی ها من ل ی ا خ عه م ام ــوز هم در ج هن
ا  د ب ن ی دان ان خوب م د خودش ن ن ی ک ر م ک د و ف ن ای ی ار ب ن ی ک ی داخل طراح
ی وجود دارد؟  ی داخل را طراح د. چ ن اش ه ب ت واجهه ای داش ا چه م یک فض

ت دارد؟ ی را اهم وع چ وض این م
وقتــی هویت برصی یک محیط نیاز به تعیین مســیر داشــته باشــد، پای 
ا آن روبه رو  طراحــی داخلی به میان می آید. پــس طراح باید به محیطی که ب
می شــود، ارشاف کامل داشــته باشــد و بتواند آن را به بهرتین مسیر ممکن 
بســته به امکانات و رشایط، هدایــت کند. طی ســال های فعالیتم در این 
عرصــه این رونــد را دیده ام که مردم به مرور نســبت بــه طراحی داخل و 
لــزوم وجود طراحان برای شــکل دهی فضای مورد نظرشــان پی برده اند و 
می داننــد که طراحی داخلی رصفا بهبود برصی فضــا نبوده و هدف از کار 
یک طراح خربه چیزی فراتر از این است، چنین طراحی اهداف مهم دیگری 
چون بهینه سازی و سازگار کردن محیط برای استفاده مورد نظر را هم کنار 
زیباسازی آن جدی می گیرد و می داند طراحی رصفا ایجاد زیبایی نیست. در 
واقع می توان گفت طراح به روندی عملکردی، زیبایی شــناختی و هدایت گر 
برای رســیدن به اهدافی که به آن ها اشــاره کردیم توجه دارد و می تواند در 
ایــی، افزایش بازده کاری و یا حتی بهرت کردن روش  محیط مواردی چون پوی
زندگی را ایجاد کند. به عبارت بهرت باید بگویم طراحی داخلی هرن مدیریت 
صحیح فضا برای رســیدن به بهرتین بازدهی فیزیکی و روانی است و حاال 

جامعه نسبت به قبل درک خوبی از این موضوع دارد. 
قه  ی د که هم ســل ن ی ک ا را طراح د یک فض ای اال طــراح چطور ب خب ح
ه نظرم دشواری  رفه ای و ب وارد ح د و هم م ن اظ ک ح ده را ل ارش دهن ف س

د؟  ن امل ک د، را اع رف زدی ان ح اره ش که درب
در طراحی داخلی هم مانند هر عرصه دیگری افراد قوی، متوسط و ضعیف 
روبه روییم. برای همین تاکید می کنم معضالتی که از آن ها حرف می زنیم 
مســلام شــامل حال همه فعاالن این حوزه منی شود و فقط بیان مشکالتی 

است که به آن ها روبه رو شده ایم. 
برخی طراحان وقتی وارد یک پروژه می شــوند، به جــای این که محیط را بر 
اســاس ســبک زندگی افراد ســاکن و یا مشــغول در آن هویت سازی کنند، 
یک رسی طرح های تکراری خودشــان را اعامل می کنند و همین هم موجب 
ا این رفتار خانه ها خیلی  می شود گاهی اتفاقات ناخوشایندی رقم بخورد. ب
شــبیه هم می شوند، مثل کاری که بخشــی از جراحان زیبایی کرده اند و با 
عمل های یکســان چهره های زیادی را شبیه هم تحویل داده اند، هامن طور 
کــه هر چهره ویژگی های منحرصبفرد خودش را دارد و می توان با اصالحش 
ایــد این هویت را  خــاص بودن آن را حفظ کــرد، در محیط هم می توان و ب
ایجاد کرد. منی شود برای همه خانه ها نسخه یکسان پیچید و نگاه یکسانی 
داشت. مثال قدیم هویت خانه اشخاص را می شد تا حدی نزدیک به هویت 
شغلی شان هم دید اما حاال این طور نیست و کلی خانه شبیه هم داریم.   

از برخورد نادرســت طراحان گفتم، بی انصافی است به مشرتیان نپردازم... 
چــون  بخش عمده ای از معضالت دکوراســیون داخلــی در ایران برمی گردد 
به نداشــن شــناخت کافی و درســت مخاطبان. طبیعتا مشــاوره دادن به 
ایبند هستند،  مشــرتیانی که هر کدام هم سخت به سلیقه و نگاه خود پ
دشــواری هایی دارد. چطور آنها را متقاعد می کنید که نگاه تخصصی شام و 
مجموعه تان را درباره رنگ ها و نوع دیزاین بپذیرند؟ خب کار خیلی ســختی 
است دیگر  می توانید خودتان حدس بزنید که به نتیجه رسیدن در این بخش 

خیلی دشوار است. 
ز  ی ه چ د. این که هم ردی ــاره ک ی که اش ب ال ه ج ت ک ه ن ردیم ب رگ د ب ازه دهی اج
زی  ی ی چ ت د که وق ن ی ک ر م ک وع ف وض ه این م ی ب رت کس ده و کم ه هم ش ی ب ش
ار  ی زاین هم بس رایی در دی دگ ه. این م ا ن ی خورد ی ه دردش م عا ب ده واق د ش م

ست؟ ی ام چ د. نظر ش رن ی ی گ ر م ی اث ان از آن ت اطب خ پررنگ است و م
ا  متاســفانه همین طور اســت. هرچند ما مشــرتی های خوبــی داریم، اما ب
ا تدابیری اندیشــیده ایم  ای این موضوعات هم روبه روییم و در مجموعه پ
ا آنچه در ذهن  تا ذهن مشــرتی هایامن را به ســمت همین فکر بربیم که آی
ا نه. ما با روانشناســی و ارائه مشاوره به  دارد با فضایشــان همخوانی دارد ی
افراد چه از نظر ارگونومی و چه از نظر اســتاندارد تالش داریم مشــرتیامن 
را به جایی برســانیم که درصدد خصوصی سازی و شخصی سازی سفارشش 

باشــد و کاری به این نداشته باشــد که بقیه چه می کنند. در واقع این هامن 
خواسته ماست که کاال و فضای مشرتی مان فضای خاص خودشان را داشته 
باشــند، فضایی که شبیه بقیه جاهایی که دیده اند نباشد و لزوما به  خاطر 

این شباهت ها و مدگرایی دست به انتخاب نزنند. 
ورد  ار م ــی ی بس زاین داخل وع دی وض ازی هم م ج ای م ــن روزها در فض ای
د؟  رن ی ی گ ر م ی اث ا ت دازه از این فض ا چه ان ردم ت ام م ه نظر ش توجه است. ب

ست؟  ی ا چ عایب این فض ا و م زای و م
متاســفانه در مواردی که اعتامد به  نفس کافی وجود ندارد، زیاد شــاهد این 
أثیرپذیری ها هســتیم. شخص به جای این که از خودش بپرسد چه دوست  ت
دارد و چــه می خواهــد، یا در چه فضایی راحت تر اســت، بــه چیزهایی که 
می بیند و می شــنود، توجه می کند و شاید خیلی از این ها اصال متناسب و 

درخور فضای کاری و زندگی او نباشد. 
ما در این مواقع توصیه مان این است که به جای پیروی از مد و پیگیری روند 
شبکه های مجازی ســفارش دهندگان از خودشان بپرسند این فضا برایشان 
چه معنایی دارد، رنگ ها، ســبک و سلیقه ای که دوست دارند، چیست و با 
توجه به این کارشناس به آن ها کمک می کند که بتوانند بهرتین استفاده از 
فضایشان را انجام دهند و بهینه سازی و تناسبات را در آن پیاده کنند، این 
نگاه هم آن ها را به ســبک خاص خودشــان می رساند و هم ما به هدفامن 
که داشن بهرتین دکوراســیون برای مشرتی هایامن است، می رسیم، چراکه 
معتقدیــم یک دیزاین شــخصی باید در عین اینکه زیبا و کاربردی باشــد، 
با محیط مورد نظر هم همخوانی داشــته و  شــبیه الگوهای معمولی و از 

پیش آماده شده موجود هم نباشد. 
وز هم پررنگ  ی هن ران ان ای اطب خ ه  در ذهن م ت ی درن ت و م ــن ض س اق ن ت
ه  ا ک ــا آنج د. ت ن ی ک اد م ــش ایج ال ی چ ان داخل ــرای طراح اه ب اســت و گ
ان  ی م اخت های زندگ اری از س ــی زاین و بس ه دی عامری، ب یم در م ن ی ی ب م
ی  ن بی نظم ام ای یم. از نظر ش ت ی هس ی و بی نظم تگ ه هم ریخ ار یک ب دچ

رد؟  د ک ای ر آن چه ب راب د و در ب ی آی ا م ج از ک
امروزه اســتفاده از علم و هرن چیدمــان و طراحی فضا بیش از پیش مورد 
توجه قرار گرفته و منافع بکارگیری ترفندها و حرکات تخصصی دکوراسیون 
بیشــرت برای مردم آشــکار شده، تنها مشکل رایج نســبت دادن معامران و 
بــا چیدمان می کنند. و  طراحان داخلی به کســانی اســت که تنها فضا را زی
ا نیازها  نکته قابل تامل رعایت اســتانداردها و ســاخن فضاها و متناسب ب
برای عملکرد مناسب است. به هر ترتیب معنای فضا و مکان در طول زمان 
ثابت منی ماند و همراه با دگرگونی های فرهنگی و به وجودآمدن گفتامن های 
جدید انتظار افراد از فضا و کاربردهای اماکن تغییر می کند و مفهوم مکان 

در زمان های متفاوت و در رشایط مختلف دچار تحول است. 
معامری ایران در رشایط مختلف و گذر زمان دچار دگرگونی های زیادی شده 
اثیر قرار داده برای بازیافن جایگاه  که هویت ایرانی اسالمی خودش را تحت ت
ویژه خودش راه دشواری پیش رو دارد، چون با جامعه ای روبه تحول روبه رو 
اســت که جریانات صنعتی شــدن و جهانی شدن و شــبکه ای شدن را دارد 
تجربه می کند. جامعه ایران در حال گذر از جامعه ســنتی به مدرن اســت 
و این روند بســیار رسیع و بدون ایجاد زیرساخت های الزم در حال طی شدن 
است. به همین خاطر قطعا کار سختی پیش رویامن است و متام سعی ما و 
همکارامنان بر این است که به تفکیک همراه با مستندسازی و اجرای طرح ها با 
نظر مشرتی و بعد نظر خودمان به ارائه دو طرح و مقایسه شان و بیان توجیه 

فنی کار بتوانیم مشرتی را به سمت وسویی که باید هدایت کنیم. 
رد؟ د ک ای عه چه ب ام ردن فهم برصی ج ر ب االت رای ب ب

برگــزاری منایشــگاه ها در ســال های اخیــر  بــرای باالبردن ســطح دانش و 
بینش مردم در خصوص دکوراســیون خیلی اثرگذار و مفید بوده اند، چون 
ا از خردســال تا ســاملند را به موزه ها، گالری ها  ی به هرحال در همه جای دن
و منایشــگاه ها می برند و به آن ها درباره زیبایی شناســی توضیح می دهند، 
ا این وظیفه  در واقع افراد را برای درک هرن آموزش می دهند و مســئوالنی ب
کار می کنند که رسالتشــان به واقع پاسداری از هرن است. فکر می کنم اگر 
بتوانیم در منایشگاه ها و انجمن هایامن به طور شبکه ای به این موضوعات 
أثیر می گیرند. می توانم به سایت چیدانه اشاره کنم  بپردازیم، مردم قطعا ت

که در این حوزه خوب کار می کند و به نظرم مسیر درستی را می رود. 



بیامری قرن بیستم فقدان روح است که خود را به صورت وسواس فکری، اعتیاد، 
خشونت، مرصف گرایی و خالء معنا نشان می دهد.

اما روح چیست؟ تعریف واژه ی روح آسان نیست. اما همه   ما می دانیم وقتی از 
قطعه موسیقی ای روح نواز  صحبت می کنیم، یا می گوییم فالن آدم روح بزرگی 

دارد یا خانه ی فالنی روح دارد منظورمان چیست.
روح در اینجــا به مجموعــه ی ویژگی هایی که در کنار هــم یک معنا به وجود 
می آورند گفته می شــود. فردی که زیاد ســفر کرده، مترین خودشناســی کرده و 
ا به  تجارب بســیاری را از رس گذرانده  صاحب مجموعــه ی ویژگی های خاص ی

اصطالح صاحب سبک می شود. 
همین طور خانه ای را که در انتخاب مصالح و دکوراسیون آن از مِتی خاص استفاده 
ا با دقت و ســلیقه  و در هامهنگی با دیگر اجزاء خانه  شــده و هر کدام از اشــی
انتخاب شده اند و پشت هر شیئ خاطره و داستانی وجود دارد می توان خانه ای 

پرروح نامید.
در این مقاله ســعی دارم بخش هایی از کتاب "مراقبت از روح" را که به مفهوم 
"خانه" و "روح و معنا" در آن می پردازد به اشرتاک بگذارم. این کتاب به قلم یونگین 
معارص آقای توماس مور نوشته و خانم ندا صابری آن را به فارسی ترجمه کرده و 

انتشارات علمی آن را به چاپ رسانده است. 
در ادامه بخش هایی از این کتاب را با هم می خوانیم:

»روح شــخصی و اجتامعی با متام جنبه های راز آلودش هویت ما را شــکل داده 
اســت. روح ما فراتر از رشایط و مفاهیم شــخصی قرار دارد. فیلســوفان عهد 
رنســانس به خوبی درک کرده بودند که روح ما و رازی که در عمق وجود ما قرار 
دارد بخشی از یک روح بزرگرت یعنی روح جهان هستی است. این روح جهانی بر 
أثیر می گذارد. شام  متام ابعاد زندگی ما، چه طبیعی و چه ساخته  دست برش ت
صاحب روح هستید، درختی که روبروی خانه ی شام قرار دارد، صاحب روح است 

و همینطور اتوموبیلی که زیر آن درخت پارک شده نیز صاحب روح است.«
»مراقبت از جهان هستی مراقبت از روحی است که در متام اجزاء هستی از جمله 
درون ما وجود دارد. بگذارید به معنای واژه ی اکولوژی بپردازیم. ریشــه ی کلمه   
اکولوژی در التین به معنای خانه  است. پس اکولوژی علم شناخت زمین نیست 
ا این دیدگاه همه  جای جهان خانه  ماست و متام  بلکه علم شناخت خانه است. ب
اجزای جهان اجزای خانه خودمان هستند. اکولوژی روح محور،جهان را خانه ی ما 

می داند و مسئولیت حفظ و مراقبت از آن بر عهده ما است.« 
»وقتــی جهــان را صاحب روح بدانیــم طرز تفکرمان به کلی عوض می شــود. 
ا ما سخن می گوید  ا زبان نشــانه ها ب می توانیم پیام های جهان هســتی را که ب
ا این نگاه به اشیاء احرتام می گذاریم چون آنها نیز برای خود صاحب  بشنویم. ب
روح و شخصیت هستند. کشف روح موجود در اشیاء و انتخاب آگاهانه ی آنها 

باعث احساس تعلق و معنا در زندگی می شود.«
»اجسامی که به دست برش ساخته شــده اند نیز روح دارند. آنها برای ما معنای 
خاصی دارند و در برگیرنده ی خاطرات و ارزش های عمیقی هســتند. به همین 
علت اســت که به آنها وابسته می شویم. همه ی ما چنین احساساتی نسبت به 
جهان پیرامومنان داریم اما آنها  را  جدی منی گیریم. اما اگر به اشــیاء پیرامون 
بیشرت توجه کنیم می توانیم زیبایی و شخصیت منحرصبه فردشان را کشف 
کنیم. در این صورت اکولوژی روح محور به وجود می آید که رابطه اش با اجسام و 
ایه   احرتام و قدرشناسی است. رابطه ی شخصی و صمیمیانه ای  محیط اطراف بر پ
ا اشیاء احساس نزدیکی   که اجازه منی دهد محیط اطراف مان را آلوده کنیم. وقتی ب
می کنیم که روح زندگی  را که در آنها وجود دارد درک  می کنیم. هر رابطه صمیامنه ای 

به زمان، حساسیت و انعطاف نیاز دارد.« 

»مراقبت از خانه   شــخصی مان نیز به نوعی مراقبت از روح است. ما با حداقل 
با کنیم. مهم نیســت در چه  پــول و امکانات می توانیم خانه هایامن را زی

محله ای زندگی می کنیم آنجا هم جزء خانه   ما حســاب می شود و 
أثیر می گذارد. هر خانه  جهانی کوچک اســت.  بــر روح و روان ما ت

خانه  منادی از جهان هستی است. معموالً در خانه ها تصاویری 
از ماه و خورشید و ستارگان و گنبدی که منادی از آسامن است 

وجود دارد. خانه ی ما مینیاتوری از جهان هســتی اســت و 
اتفاقاتی که در آن ها می افتد منادی از اتفاقاتی است که در 
وجه کالن در جهان رخ می دهند. فیچینو عقیده دارد که 
باید در خانه هایامن تصاویر و عنارصی از جهان هستی 
ا نقشه   قرار دهیم. برای مثال می توانیم نقشه   جهان و ی
ستاره شناســی را روی ســقف اتاق مان نقاشی کنیم. برای 
مراقبت از خانه و جهانی که در آن  زندگی می کنیم باید با 

آن  ارتباط  نزدیک قلبی داشته باشیم.«
»مراقبــت از روح بــه معنــای توجــه به مســائل جهان 
اســت. بسیاری از شــهرها و پارک ها انباشــته از زباله و 
نخالــه هســتند. جلوی پنجره هــا را از تــرس نرده های 
آهنی کشــیده ایم، دیوارهای چوبــی خانه های قدیمی 
پوسته پوســته شــده اند و علف های هرز باغچه ها را 
پوشانده است. ما هر روز این مناظر را می بینیم و علت 
آن را فقر می دانیم. به اشــیا و به روح آنها که در درد و 
رنج است توجه منی کنیم. آنها مریض، شکسته و در 
حال نابودی هستند. مشکل فقر نیست بلکه عدم 
توجه به محیط اطرافامن است. چه عاملی در درون 
ماســت که اجازه می دهد اشــیاء و اجزاء طبیعت 
پیرامومنان در چنین رشایط وخیمی قرار داشــته 
باشند و به آنها رسیدگی نکنیم؟ رفتار بی توجه و 

ا  آنها  نشانه  چیست؟« غیر مسئوالنه  ما ب
»فضاهای شهری انباشته از زباله، بیلبوردهای 
بزرگــی که جلوی درختان و مناظر طبیعی را 
گرفته اند، تخریب ساختامن های قدیمی و 
با اصالت و انبوه سازی ساختامن های زشت و 
بد سلیقه و هزاران مثال دیگر همه نشانگر 
خشمی است که ما نسبت به خودمان و به 

جهان هستی داریم. شهروندان با رنگ پاشی 
روی در و دیوار شــهر و تخریب اموال عمومی 

خشمی را که نسبت به خود، جامعه و اجزای آن 
دارند نشان می دهند. برای برقراری رابطه نزدیک با 

جهان و اجزایش باید به عمــق درون برویم زیرا ما 
هم در خشم کسانی که دست به تخریب طبیعت و 

اموال عمومی می زنند رشیک هستیم.«
»اشیاء و اجزای طبیعت ماهیتی متفاوت از انسان دارند 

و می توانند تا نسل ها و قرن ها باقی مبانند. ساختامن های 
قدیمی یادآور سال هایی هستند که ما هنوز وجود نداشتیم. 
ذهن خود محور دوست ندارد با دیدن این یادگاری ها به یاد 
نیستی خود بیفتد. ما نســبت به اشیایی که دیگر کارایی 

وح مـراقبـت  از  ر
 این کتاب به قلم یونگین معارص آقای توماس مور نوشته و خانم ندا صابری 

آن را به فارسی ترجمه کرده و انتشارات علمی آن را به چاپ رسانده است. 
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ندارند و قدیمی و از مد افتاده هســتند نیز احســاس خشم می کنیم. اگر تنها 
کارکرد اشیاء برای ما اهمیت داشته باشند به محض اینکه از کار می افتند از چشم 
مــا هم خواهند افتاد و بالفاصله آنها را دور می اندازیم. اما با وجود اینکه آنها 
از کار افتاده انــد اما هنوز هــم روح دارند. من در مکانی زندگی می کنم که پر از 
مزارع قدیمی است. در اکرث آنها هنوز درشکه های چوبی قدیمی و انبارهای کاه 
که تبدیل به مخروبه ای تاریخی و زیبا شده وجود دارند. این ها بازماندگان تاریخ 

ا ارزش و با معنی هستند.« ا اینکه دیگر کارایی ندارند ب گذشته هستند و ب
»قانون اصلی مراقبت از روح این اســت: روح به مراقبت احتیاج دارد. تا وقتی 
اشــیاء و محیط اطراف مان را صاحب روح ندانیم بــه وضعیت و رشایط آنها 
رســیدگی منی کنیم و به زودی آنها از بین می روند و تبدیل به زباله می شوند 
و زندگــی و روح ما را آلوده می کنند.حتی وقتی اشــیاء کارایی خود را از دســت 
می دهنــد می توانیم آنهــا را به عنوان منادی از تاریخ و گذشــته حفظ کنیم. 
گذشته و تاریخ برای روح غذای مناسبی هستند به همین دلیل خوب است که 
برای دکور خانه ها از لوازم آنتیک و قدیمی استفاده کنیم. مگر نه این است 

که موزه ها را از ثروت های فرهنگی می دانیم.«
در طول تاریــخ نظام های فکری زیادی وجود داشــته اند از جمله 
ــاِن دوران رنســانس و شــاعران رومانتیــک کــه بــه روح  ی افالطون
پرداخته اند. اغلب این نویســندگان ویژگی های مشــرتکی برای روح   
قائلند. صمیمیت، جزئی نگری، تخیل، اخالقیات و لذت از آن جمله 

هستند. ویژگی دیگر روح زیبایی است. 
نویســنده ی کتــاب "مراقبــت از روح" زیبایی را یکــی از ویژگی های 
اصلــی روح می داند. روح از زیبایی لذت می بــرد اما زیبایی مفهومی 
ا  نسبی اســت. زیبایی ممکن است برای کسی آراســن باالی شومینه  ب
میوه های کاجی که در مســیر پیاده روی پیدا کرده باشــد و برای کســی 
دیگر تزئین میز ناهارخوری با ســینی مســی بزرگ مادربزرگ. زیبایی 
ا  ارتباط روحی ای است که شــخص با خاطره ها و مفاهیم مرتبط ب

شیء مورد نظر دارد.
در سطرهای زیر توجه تان را به بخش های دیگری از کتاب که 

به مفهوم زیبایی می پردازد جلب می کنم: 
»در جهانــی کــه دچار خالء معناســت، زیبایی 
جایــگاه خود را از دســت داده اســت. این 
باور کــه زیبایی عاملی غیر رضوری 
در زندگی اســت نشان می دهد که 
ما هیچ شناختی از روح و نیازهای 
ا زیبایی  اساســی آن نداریم. روح ب
تغذیه می شــود. تصاویــر زیبا 
ا  و لذت بخــش هــامن کاری را ب
ا بدن. اگر  روح می کنند که غذا ب
روانشناسی بر پایه ی بهداشت 
روانی و رفتاری انسان تنظیم 
شــده باشــد باالتریــن هدف 
آن ســالمت اســت. اما اگر بر 
پایه ی روح تنظیم شده باشد 
هدف غایی اش زیبایی اســت. 
ــا را فراتر بگذارم  می خواهم پ
و بگویــم کــه اگــر در زندگی ما 
عنرص زیبایی حذف شــود نتیجه  
آن انــواع بیامری های روحی از قبیل 
افرسدگی، پارانویا، بی معنایی و اعتیاد 
خواهد بود. روح به زیبایی نیاز دارد و به 
قول جیمز هیلمن خالء آن باعث اختالل 

زیبایی می شود.«
أثیر  بایــی به روش های خاصی بــر روح ت »زی
می گذارد. برای مثال، زیبایی مســحور کننده 
اســت. روح وقتی مسحور زیبایی می شود از 

شلوغی زندگی فاصله می گیرد و می تواند تعمق و تفکر کند. در کتب قدیمی 
به نیاز روح برای فاصله گرفن از مســئولیت های روزمره ی زندگی برای تأمل و 
توجه اشــاره کرده اند. حتامً برایتان اتفاق افتاده که در جاده ای مشغول رانندگی 
بوده اید که ناگهان چشم تان به منظره   زیبایی می افتد و برای دقایقی ماشین را 
در کنار جاده نگاه می دارید و محو متاشای زیبایی طبیعت می شوید. این نیروی 
مسحور کننده   زیبایی است، گاهی خوب است که تسلیم نیازهای روح شویم. 
بحث های مربوط به زیبایی گاهی فلسفی می شوند اما از نظر روح، زیبایی بخش 
الزم و رضوری زندگی روزانه است. در زندگی روزمره روح لحظاتی را به لذت بردن 
از زیبایی اختصــاص می دهد. برای مثال زمانی که چای بعدظهرتان را در لیوان 
ا نوری که از ورای پرده   گیپور روی میز  بلوری جدیدی که خریده اید می نوشید ی

چوبی الک خورده می تابد توجه تان را جلب می کند.«
»در سال ۱۹۴۷ یونگ به یکی از دوستانش که زبان سانسکریت و فلسفه ی هرن 
می خواند توصیه کرد که به خوابی که در مورد ستاره ای که در جنگل می درخشید 
دیده بود توجه کند. یونگ خطاب به او نوشت : »خودت را در چیزهای ساده ای که 
فراموش کرده ای پیدا کن. چرا برای مدتی به جنگل منی روی؟ گاهی از یک درخت 

خیلی بیشرت از یک کتاب می توان آموخت.«
ا نزدیکی به چیزهای ســاده ای که به دســت فراموشی ســپرده ایم می توانیم  »ب
ا بی توجهی به روح ســاده   اشــیاء پیرامون مان منبع  خودمــان را پیدا کنیم. ب
عظیم انرژی زندگی را از خود دریغ می کنیم. فردیت یک درخت در شکل، بافت، 
قدمت و رنگ های منحرص به فردش اســت. او با فردیت خود رازهای روح را به 
ما نشان می دهد. هامنطور که گفتیم بین روح ما  و روح جهان هستی تفاوتی 

وجود ندارد. ما جهان هستیم و جهان ماست.«
»در زندگی هرنمندانه ما برای خرید وسایل خانه عجله منی کنیم. اگر برای مثال 
به یک قوری یا ملحفه نیاز داریم رسیع به اولین فروشگاه لوازم خانگی مراجعه 
ا آن را خریداری کنیم بلکه به خودمان زمان می دهیم تا دقیقا بدانیم  منی کنیم ت
چه قوری یا ملحفه ای با چه شکل و جنس و رنگی می خواهیم. اجناسی که به 
این سبک خریداری شوند نه تنها به خانه مان روح خاصی می دهند بلکه بعد ها 
برای فرزندان و نوه هایامن به عنوان یادگاری های باارزشی باقی می مانند. روح به 
تدریج پخته می شود. ما منی توانیم با روح اشیاء ارتباط برقرار کنیم مگر اینکه 
زمان داشته باشیم تا خوب آنها را نگاه کنیم. روح به تدریج با چیزها خو می گیرد. 
ا اشــیاء خو گرفت. شکل و جنس و طرح  با خواندن دفرتچه   راهنام منی شــود ب

اشیاء به اندازه  طریقه ی مرصف آنها مهم هستند.«
از روی اشــیاء و وســایلی که در خانه وجود دارد می توان به تاریخچه   شخصی و 
شخصیت صاحب خانه پی برد. نویسنده در فصل 9 کتاب خاطر ه ای را از بازدید 

از خانه ای قدیمی تعریف می کند که نکات جالبی در آن وجود دارد:
»بعد از سخرنانی خانِم خانه داری که جزء مستمعین بود تلفن کرد و من را به 
ا به حال چنین تجربه ای  خانه اش دعوت کرد تا در مورد روح خانه اش نظر دهم. ت
یاِن کارم، بارها خواب های مراجعینم را تعبیر کرده بودم  نداشتم. در طول سال
و همینطور نقاشی های بسیار زیادی را تفسیر کرده بودم اما این تجربه برایم 

جدید و جالب بود. 
همراه او به تک تِک اتاق ها می رفتم و با دقت آنها را نگاه می کردم و نظرم را با 
او در میان می گذاشــتم. قصد نداشتم خانه ی او را از لحاظ دکوراسیون تحلیل 
و تفســیر کنم بلکه می خواستم حسی را که از حال و هوای آن تجربه می کردم 
در میان بگذارم. دوســت داشتم ببینم هر شیء چه حسی در بیننده و در کِل 
فضا ایجاد می کند. معامری ساختامن، رنگ هایی که در خانه استفاده شده بود، 
مبلامن، لوازم تزئینی و وضعیِت کل خانه. عشق و عالقه   زن به خانه اش ستودنی 

بود و برای خانه داری اهمیت خاصی قائل بود. 
هر کدام از وسایِل خانه برای زن جنبه   شخصی داشتند. هر کدام از این اشیاء 
داستان خود را داشتند. داستان ازدواج اولش، فرزندانش، مهامنانی که به آن خانه 
رفت و آمد داشتند و کودکِی خودش. معامرِی خانه هم داستاِن خودش را داشت 

و مربوط به دوره ای از تاریخِ امریکا بود...«
 وقتی هرنمند زندگی خود باشیم می توانیم به عمق درون که قلمرو روح است 
نفوذ کنیم. هرن مختص موزه و گالری نیست بلکه می توان روح هرن را در زندگی 
شخصی پیاده کرد. دلیلی ندارد همه ی ما هرنمند حرفه ای باشیم. روح با جزئیات 
ا آنها مشغول باشد راضی است. ا آنها خو بگیرد  و  روزانه  ب کوچک و آشنا که بتواند ب
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همه چیز از اینجا رشوع شد که من برای ایجاد یه اتفاق جدید به رساغ خود 
رفتم. برای رشوع شاید فکر کنم خیلی خوب است که به رساغ گذشته بروم. 
بخشی از زندگی امروز من بدون شک ریشه در گذشته  من دارد و زمانی که 
از گذشــته صحبت می کنم درســت دوران کودکی را مد نظر دارم . چرا که 
ــا من امروز در این نقطه از  با باعث شــد ت همین دوران کودکی بود که تقری
زندگی باشم و با شام صحبت کنم. من هم در دوران کودکی هامنند خیلی 
از هم نســل های خودم کارتون متاشــا می کردم. این جعبــه جادویی برای 
من یک هدیه ویژه داشــت. زنان کوچک ! قطعا یکی از داستان هایی بود که 
اثیر قرار داد. این که من به عنوان یک  می توانم به جرات بگویم من را تحت ت
اثیر خودم  زن می توانم مستقل باشم. می توانم اثر خودم را خلق کنم و ت
را بگذارم. اما روی دیگر زندگی من زمانی که بزرگرت شــدم خودش را نشــان 
داد. انرژی، حس و از همه مهمرت اینکه بتوانم خود را رو به چالش بکشانم! 
چالشی که هر بار در هر مرحله از زندگی خودش را به نحوی منایان می کرد 

و من  از آن گذر می کردم.
فکر می کنم که توانســته ام کمی خود را بهرت بشناســانم. به نظر من هر 
ا توجه به جمعیت  انســان مجموعه ای از داســتان های مختلف اســت، و ب
جهان متوجه  خواهید شــد که چه کتابخانه منحرص به فردی در یک شهر، 

یک کشور و کره زمین در حال نفس کشیدن است.
ا این داستان   ولی بعد از این سناریو نوبت آن رسیده که ببینیم قرار است ب
ــا دیزاین یک  چــه کنیــم؟ یک فیلم، یک شــعر، یک نقاشــی، یک عکس ی
محیط!؟ به عنوان کســی کــه در زندگی  اش خیلی به دنبال داســتان رفته و 
ســناریو شــنیده کم کم به این فکر افتادم که راوی یک روایت باشــم. به 
عنــوان مثال شــام فکر کنید که خاطــرات یک خانم را در ابتــدای ورود به 
ا او این مسیر را  ششــمین دهه زندگی اش را می شــنوید و انگشت بر دهان ب
ادامه میدهید. از کودکی و بازی هایی که داشــته تا جوانی و عشــقی که در 
ا بزرگسالی که ســاخن یک زندگی ای بوده است. خب  دلش نقش بســته و ت
ا بتوانید متام قصه  باید چه کار کنید؟ جز این که راوی خوبی برای او باشید ت
زندگی اش را مو به مو برای دیگران تعریف کنی! به نظر من انسان می بایست 
در یک داستان زندگی کند و زمانیکه صحبت از زندگی کردن می کنیم بدون 
شک فقط و فقط یک چیز به ذهنامن خطور می کند. یک محل! یک محل 
ا به صورت حتی جزئی تر اتاق شام باشد! محلی که  که می تواند خانه شام ی
می تواند یک پاتوق برای شام و دوستانتان باشد! یک هتل، یک گالری، یک 
ا کافه و به قول معروف یک چهار دیواری. هر جای  بوتیک، یک رســتوران ی
دیگری که قرار است انسان در آن "حضور" داشته باشد. یک جایی که انسان 
یک روزی به خودش بگوید "من اینجا هستم" . خب به همین خاطر همیشه 
به داستان و سناریو نیاز داشتم. به این که بتوانم جایی را بسازم که بتواند 
یک پنجره به قصه و تجربه و خاطرات صاحب آن مکان باشد! یک کتاب که 

ا تاکید بر مفهوم “سناریو “ طراحی و به اجرا می رساند.  از چهره های خالق و جوانیست که پروژه هایش را ب
 سناریو به مفهموم راوی یک روایت بودن ، یک پنجره به قصه تجربه و خاطرات صاحب آن مکان …

 یکی از بخش هایی که مورد توجه مخاطبان ایشان قرار گرفته است در محوریت طراحی فضاهایی در حوزه ی F&B بوده است.
در این زمینه صحبت کوتاهی در خصوص شناخت بیشرت سبک ایشان در این مقاله داریم

بشــود در آن قدم زد!  من باید برای این که راوی خوبی باشم یک فضایی را 
می ساختم که هر کسی با دیدن آن متوجه شود که آن انسان به خصوص به 
چه چیزی فکر می کند؟ چه چیزی را دوســت دارد؟ چه تجربه هایی را داشته 
ا نه، چه خاطره هایی از آن  است؟ نقطه امیدش به زندگی چه چیزی است؟ ی
دارد؟ من به دنبال یک محیط بودم که به شــام اجازه بدهد که در فکر یک 
ا  ا او آشنا بشوید و حتی کلی تر بتوانی ب نفر دیگر حضور داشــته باشــید، ب
او زندگــی کنید. به همین  خاطر تصمیم گرفتــم که این کار را رشوع کنم. 

تصمیم گرفتم که یک دیزایرن بشوم و محیط حضور انسان ها را بسازم.
 چقدر شــاملو خوب می گوید : " که حضور انســان آبادانی است " من باید 
خیلی چیزها را می دانســتم باید با خیلی چیزها آشــنا می شدم، موضوع و 
سوژه سناریو را داشتم و حال باید به باقی چیزها برای بیانش فکر می کردم.
 چه طور بگویم ؟ من باید به دنبال یک انگیزه دیگر هم می گشتم و برای 
ایــن مورد چه چیزی بهرت از خوِد زندگــی! ال به الی کتاب ها و در حرف ها و 
ــا توجه به آن چیزی که دیده ام، بــر خالف انتظار به جای کلمه یا طرح به  ب
ــا را یک غزل تصور کنیم بی شــک ردیف متام  ی یک عدد رســیدم!  اگر دن
بیت هایش همین عدد است! 1/618 ! یک رسه نخ طالیی برای رسیدن به یک 
نسبت طالیی و رعایت فیبوناچی در کارهایم. اینگونه به نظرم خیلی وامدار 
طبیعت بودم. هامنند یک آینه جهان اطرافم را می توانســتم در کارهایم 
بازتاب دهم. خب هر چه طبیعی تر بی شک دلنشین تر. از این نقطه به بعد 
همه چیز بیشرت شبیه آشپزی بود. به عنوان مثال در یک پروژه رستورانی من 
ا استفاده از رنگ های خنثی و ترکیب  به رساغ بوهمین رفتم و سعی کردم ب
رنگی سبز و نارنجی کاری انجام دهم که بیشرت افرادی که در آنجا هستند 
بتوانند یک حس خوب داشــته باشند. ترکیب رنگ قطعا خیلی مهم است 
و من زمان زیادی را برای همین موضوع رصف می کنم. به بیان دیگر من یک 
زمانــی از هر پــروژه را به این موضوع اختصاص می دهم که متوجه شــوم 
ا این داستانی که قرار است گفته شود با چه  رنگ طرف مقابلم چه هست؟ ی
رنگی قرار اســت روایت بشود؟ کال داستان این است که چه طور می توانیم 
همــه چیز را به بهرتین شــکل ممکن با همدیگر ترکیــب کنیم ! مقداری 
بوهمین بــه اضافه کمی مدرنیته و مینیامل به مقدار الزم، کمی تایم لس 
)نبودن زمان ( و مقداری باروک برای زیبایی. این می تواند یک دستور بسیار 
جذاب باشد برای محیط یک کافه! امیدوارم متوجه منظور من شده باشید. 
منظور من این اســت که هر بار که قرار بود با شــخصی همکاری کنم یک 
مسیر به خصوص طی می شد. اول با هم کمی صحبت می کردیم و همین 
مورد باعث می شــد که هم را بشناســیم. به عنوان مثال یک خامنی بود که 
ا ایشان صحبت کردم مهمرتین ویژگی  قرار شــد رستوران بسازد. زمانی که ب
که خودش را در هامن اول نشــان داد اصالت بود! اصالت قرن بیســتمی که 
میخواست در قرن بیست و یک خودش رو نشان بدهد ! خب این رشوع یک 

ه روایت  ب
ی عامر و طراح داخل د  / م حم دین آل م آی
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ا دانسن و مترکز بر یک سبک و یک مکتب  تلفیق اســت! به نظرم امروز ب
امکان ندارد که بتوانی موفق شوی و به نظر من همه چیز یک تلفیق است و 
در این میان کسی می تواند موثرتر و موفق تر باشد که این تلفیق را بدرستی 
انجام دهد! درســت هامنند فرمولی که قبلرت به آن اشاره شد؛ )استفاده از 

همه چیز به نسبت طالیی(. 
ا قبل از این در مورد خیلی چیزها صحبت کردیم . از ســناریو تا خاطرات،  ت
ا برونته و تلفیق سبک های مختلف. اما یک  از فیبوناچی و نسبت طالیی ت
موضوع مهمی که به نظرم می آید که می تواند همه این موارد را به یکدیگر 
ــه ای که یک غذا را  وصــل منایــد انرژی و حس اســت . به بیان دیگر آن ادوی
خوش طعم می کند. اون ملس قلمی که باعث می شــود که یک نقاشی به 

دل بنشیند.
 اگــه بخواهــم این فرمول رو ســاده بیان کنم " هرچــه از دل بر آید بر دل 
نشــیند " این هم یه فرمول طالیی است . همیشه در کنار دیگری من کمی 
از حــس خــود را در هر پروژه قــرار می دهم. کمی حس که باعث می شــود 
ا  بدانی که چه طور می شــود بیشــرتین ارتباط را با مخاطب برقرار کنی ؟ ی
حتی برعکس این که بدانی که چه طور مخاطب اثر تو می تواند بیشــرتین 
ا به اینجا بیان شــد  ــالبی که ت ـ ا توجه به مطـ ا تو برقرار کند . ب ارتباط را ب
می شود گفت که من بیشرت از هر زمانی دنبال این هستم که یک هارمونی 
ا بهرت است بگویم که به دنبال این هستم که یک هامهنگی رو  بســازم . ی
کشــف کنم. این که همه چیز به هم دیگر متناسب باشد. این که سناریو و 
اســتفاده از ســبک های مختلف با هم هامهنگ باشند و همه چیز با یک 

ریتم متناسب با طبیعت و نسبت طالیی اش قرار بگیرد . 
به نظرم همین جریان داشــن و این سیال بودن، درست آن چیزی است که 
همیشه به  دنبالش هستم، همه چیز به هم دیگر ربط دارد و من فقط باید 
رسه نخ را درست پیدا کنم. خیلی سعی کردم که یه نگاه تیرتوار و مخترص 
به قضیه داشــته باشــم ولی در این میان دو چیز خیلی قطعی اســت، اول 
این که فرصت برای صحبت کم اســت و دوم اینکه حرف برای گفن خیلی 
بسیار. به همین خاطر به همین مقدار بسنده می کنم و فقط میگویم که 
ـاه فرود  ــانورد، زمانیکه که روی سطــح مـ ـ یک روزی آرمستــرانِگ فضـ
مــی آمد گفت کــه )این یک قدم کوچیک برای من و یــک قدم بزرگ برای 
ا اینجای  جهان اســت( . من از همین عبــارت وام می گیرم و می گویم که ت
کار یک قدم کوچک برای من و یک قدم بزرگ برای مســیری اســت که من 
چند وقتی می شود که در آن مسافر هستم. طوالنی ترین مسیرها با همین 
اولین قدم ها رشوع می شود و امیدوارم که به عنوان یک همسفر بتوانم 
راوی خوبی برای قصه شام باشم و بتوانیم با هم یک مکان دنج خواستنی 

را بسازیم.
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ا آن جلوگیری کرد. در طی دو ســال گذشــته، همه ما بیش از پیش این   معامری و همچنین طراحی داخلی، هرنی اســت که منیتوان از تعامل ب
تجربه را ملس کرده ایم. انســان ها در رسارس جهان به دلیل بیامری همه گیر مجبور بودند زمان بســیار بیشرتی را در خانه های خود بگذرانند.
 ما بیشرت متوجه فضاهای زندگی خود شدیم و به نوعی آنها را به روشی جدید مشاهده کردیم؛ با همه کم و کاستی هایش. با همه این ها برای تجربه 
خلــق فضایــی برای یک زندگی شــادتر و ســاملرت، باید یک قدم به عقــب برگردیم و عمیقاً در مــورد تاثیرات فضاهای زیســتی و تعامل همه 

جانبه با محیط اطراف خود بیاندیشــیم و برســیم به جواب این که چرا طراحــی داخلی واقعاً اهمیت دارد. 
کلمــه کلیدی: طراحی، طراحی داخلی، خانه، بیامری کرونا، ســبک زندگی از ســال 2020 با همه گیری ویــروس کرونا در رستارس جهان، فرصتی 
دســت داد تا دوباره به فضای ســکونتی خود نگاهی بیاندازیم؛ زمانی که اهمیت پرداخنت به ســاملت روحی و جســمی در طراحی داخلی بیش 

از هر زمان دیگری مطرح می شــود.
 علــت اصلی این وضعیت، عدم آمادگی فضاها نســبت به چنین بحرانهایی بوده اســت. اینجاســت که بحران میتواند بــه عنوان فرصتی برای 
ــگاه عمیق تر به معنای کلمه خانه، به عنوان  تغییــر و اصالح تلقی شــود. پیامد قرنطینه و مدت زمان طوالنی تری را در خانه گذراندن، باعث ن
جایگاه امنیت و آســایش شــده اســت و اهمیت خانه را از جایی به عنوان رسپناه و خوابگاه، تا مکانی برای درس خواندن، کار کردن و بســیاری 

ونا  پیامدهای کر
 و تاثیر آن در

 طراحی داخلی
ه روایت  ب
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از فعالیت های روزمره دیگر و زندگی کردن، گســرش داد. اکنون ســوال این اســت که طراحی داخلی چه وظیفه ای در قبال افزایش 
کیفیت فضای مســکونی خواهد داشــت؟ در ادامه برخی از این عناوین مطرح شده است

ش ورودی ام پی ه ن رتی ب ل ی ــود ف • وج
 نگاهی بیاندازیم به شــایل خانه های ایرانی در گذشــته؛ پیش ورودی درواقع فضای آماده سازی افراد، برای فاصله گرفنت از محیط 

پرهیاهوی بیرون و فضای امن خانه بوده اســت و ذهن مخاطب را از سلســله مراتــب فضایی عبور میداد.
ا باعث شد جای خالی پیش ورودی )راهرو، فضای   این فضای حذف شــده در طراحی بســیاری از خانه های امروزیســت. ویروس کرون
تقســیم هال، فضای نیمه باز و...( بیش از پیش حس شــود. طراحی یک پیش ورودی و یا در نظر گرفنت فضایی درســت بعد از ورود 

افــراد به خانه، می تواند امکان پاکســازی اولیه را نیز فراهم آورد.
رد و انعطاف ک ل ر عم ــز ب رک • مت

 پذیــری ســال 2020 مترکز دوباره ای بــر عملکرد در ورای زیبایی ها ایجاد کــرد. از دیدگاه من مهمرین تغییــر رویکرد طراحی در این 
بحران، نگاه عمیق تر به مفهوم انعطاف پذیری در فضا بوده اســت. انســان امروز در خانه درس می خواند، شــغل خود را دنبال می کند و 

همچنیــن به دنبال تفریح و رسگرمی در همین محیط اســت.
 طراحــی داخلی امــروز، باز تعریفی برای فضاهای تک عملکردی به کاربری هایی چند عملکردی اســت. اســتفاده از پارتیشــن ها به 
جــای دیوارهــای صلــب، مبلان قابــل تغییر در فرم و عملکرد کــه به کاربر اجازه تغییر چیدمان در ســاعات مختلف شــبانه روز را 
ا دنیای خارج از خانه، از راهکارهای ایجاد یک فضای انعطاف پذیر اســت؛  نیز می دهد، توجه به فضاهایی برای ارتباط و تعامل از راه دور ب
یعنی فضاهایی که به راحتی متحول می شوند. این رویکرد نه تنها از منظر طراحی جالب است، بلکه برای روند همیشه در حال تغییر نیز 

رضوری محسوب می شود. 
ا نادیده  نکتــه مهم در یک طراحی انعطاف پذیر، در نظر گرفنت فاکتوری به نام شــخصی ســازی اســت. معاری بارهــا در مواجهه ب
گرفنت ویژگیهای فرهنگی و نیازهای کاربری و... با شکســت مواجه شــده است  مانند: )پروژه چندیگار ایالت پنجاب هند، لوکوربوزیه 
1887-1965.( طراحان باید بدانند که اول از هرچیز، اولویت طراحی کاربران آن فضا هســتند. دوران توجه به طراحی شــخصی ســازی 
ا کاربری چندمنظوره، تا حد  شــده، به دور از کلیشــه و الگوهای طراحی مد شــده در زمان، فرا رســیده اســت که ایجاد فضاهایی ب

زیادی به این نیاز پاســخ می دهد.
عت ی ا طب شرت ب ی ل ب ت و تعام ی اف ــف • ش

 در مواجهه با ســامت روان افراد در رشایط این چنینی، تعامل با طبیعت، به کاهش اضطراب و جلوگیری از افرسدگی در قرارگیری 
بلند مدت در انزوا اهمیت بیشــری می یابد. انســان ها در این دوران دریافته اند که ســامت روانیشان به زندگی در یک خانه راحت، 
شــاد و دارای امکاناتی برای نگهداری آنها در زمانی که بقیه جهان به روی آنها بســته اســت، بســتگی دارد. اســراتژی طراحی پایدار، 
اســتفاده از مریال طبیعی بیشــر در خانه و ایجاد فضاهای ســبز در محیط زندگی، رویکردی اســت که باید به طور عمیق تری به آن 
ا به کار گیری نور طبیعی و ایجاد گشــودگی های بیشــر در جداره های بیرونی، ایجاد فضاهای  پرداخته شــود. یک طراح باید بتواند ب
ــاز و نیمــه باز در حریــم خانه (اهیمت ویژه بالکن، تراس و ایوانها )رنگ، ایجاد اســپای خانگی و دیگر فضاســازی های خالقانه، به  ب

آســایش کاربران بپردازد و عوامل اســرس زا در محیط را به حداقل برساند. 
شرت بی ازی  س ره  ی ذخ اهای  فض  •

ــا ایجــاد شــدن کاربری های مختلف در محیــط خانه و همچنین امکان به وجــود آمدن رشایط بحران و قرنطینــه، نیاز به فضاهای   ب
ابــد و طراحان باید پاســخگوی نیازهای  بــار و ذخیره ســازی بیشــر برای ســازماندهی لوازم و وســایل رضوری اهمیت ویــژه می ی ان
فضایــی بیشــری برای وســایل و لــوازم مختلف در طراحی خود باشــند. قفســه بندی های متنــوع مانند کشــو و کمدها به صورت 
خالقانــه در جداره ها، می تواند فضای بیشــری را بــدون کوچک کردن کاربری های دیگر پدید آورد، نظم بیشــری ایجاد کند و در 

مواردی به فضاهای مرده و غیر قابل اســتفاده، جان تازه بخشــید.
ی ت ارهای بهداش اده از راهک ف ــت ت اس ی • اهم

 اهمیت بهداشــت و ســاملت افراد در محیط به خصوص در این دوران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اســت. به حداقل رساندن 
ســطح متاس با ســطوح، هوشمند سازی خانه و استفاده از لوازم هوشمند )که اهمیت ویژه تری در مکان های عمومی دارد( استفاده 
از مریال هایی که به راحتی قابل متیز شــدن هســتند )مانند فناوری نانو و خود متیز شــونده ها( و... از موارد تاثیرگذار در بال بردن 
ســطح ایمنی و بهداشــت محیط هســتند که در طی دو ســال اخیر مورد اســتقبال گسرده ای کاربران واقع شده اســت. آنچه مسلم 
اســت، همه گیری این بیاری باعث تغییرات ناخواســته زیادی در فضاهای زیســتی و روابط بین افراد شده است و ما را بر آن داشت 
ا تغییر دیدگاه نســبت به ســبک  ــاره بیاندازیم. ب ــه تعاریــف و هنجارهای مرســوم و قدیمی درباره یــک طرح خوب، نگاه دوب کــه ب
اثیــر همــه جانبه ای بر نحوه اســتفاده از فضاها می گذارد و هرچه اســتفاده از یک فضا بیشــر باشــد، توجه به جزییات  زندگــی، ت
در آن اهمیت بیشــری می یابد. من به این چالش ها به عنوان فرصتی برای رشــد و تکامل فضاســازی در جهت ارتقای ســطح کیفی 
در فضا نگاه می کنم و معتقدم که با دید عمیق تر به ســبک رفتاری درســت، می توان در رشایط مختلف الگوهای ســازنده تری در 
ا اثرات بحران هــای این چنینی در  ا آخرین چالش پیش روی ماســت و آی فضــا خلــق منود. در آخر این ســوال مطرح اســت که آیا کرون

است؟ موقتی  زندگی  سبک 
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connects to primary instincts, when the absence of awareness of the surrounding 
causes fear within.

To design the sets for the movie “2001: A Space Odyssey”, he cooperated with one 
of Britain’s aircraft manufacturing companies and they did all the designs for the 
movie. Years after its release, a rumor spread that he directed the famous moon 
landing video released by NASA and this rumor is still persistent in 2021!

“Except for four scenes, the entirety of the movie was filmed on real locations. 
There are no scenes in the movie that were filmed in a studio. We meant for the 
locations to seem futuristic and we started the process of choosing the locations 
from few British architecture magazines and many of them were chosen in this 
way. I visited a statue gallery in which a female statue was made to be used as 
furniture. From there, the idea of using fiberglass naked figurines as tables in the 
milk bar was born. The movie’s set designer was the one who designed the scene. 
He photographed a naked model in a sleeping position that could be made into a 
table.” Kubrick said about the filming of “Clockwork Orange”.

Great filmmakers always use paintings, music, history, psychology, architecture, etc. as 
inspiration to enrich their art. Kubrick said about this: “I don’t see why I would deprive 
myself of glorious music of olden days. It does not seem right to hire a music composer, 
because, however great they might be, they are not Mozart or Beethoven. You can 
choose from a vast range of music that include contemporary and avant-garde pieces. 
With this you can make the cuts in the scenes based on the music.”
Kubrick used a lot of paintings for the design of his scenes. For example, in the 
movie “Barry Lyndon” which is a historical film, all the clothes and details and 
decorations are based on the existing paintings. In “Clockwork Orange”, the prison 
yard scene is entirely based on Van Gogh’s “prisoners exercising” painting.

In “Eyes Wide Shut”, which is an adaptation of a novel by German psychologist, 
Arthur Schnitzler, in banquet scene, guests are wearing masks that are inspired by 
an old ceremony in Spain. Masks are used to conceal their identity and for all to 
be equals for the day. In psychology, every character wears a mask in their lives as 
their “ego”. In this film, the masks represent the same idea. Since Bill has no mask, 
his identity is revealed. At the beginning of the film which starts by Alice getting 
naked, points to the idea that her identity is being revealed to the audience. In the 
beginning Alice reveals that for a while she had floating thoughts of betrayal and 
Bill is faced with notions that had not happened and causes Bill’s imagination to 
run free and forces Bill to cheat on his wife, even though Bill’s a gynecologist, he 
had never cheated before. So, it would seem as though he had put on a mask that 
had then taken off by talking to Alice and by the end of the movie when he returns 
home, a mask is seen next to Alice. This is the mask that is taken off their faces.

Kubrick, after finishing the editing of “Eyes Wide Shut”, had claimed to his 
colleagues at Warner Bros that this would be the best movie of his career. Months 
later in March of 1999, Kubrick died in his sleep because of a heart attack and was 
buried 5 days later next to his favorite tree in England.

Screenplay of «A Clockwork Orange» translated by Mehdi Fayyazia
Screenplay of «A Space Odyssey : 2001» translated by Mehdi Fayyazia
«Kubrick›s Philosophical World» by Gerald J. Abrams, translated by Mohammad 
Reza Asmakhani
«Stanley Kubrick, Visual Poet» by Paul Duncan, translated by Bahram Safari Rad
«Stanley Kubrick Odyssey in Cinema» by John P. Jerobotta translated by Mino Khani
«Stanley Kubrick The Little Book of Directors» by Paul Duncan translated by Saeed 
Khamoush
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are struggling with internal forces and for better 
understanding of the audience, external situations 
like war and crime are presented to address these 
struggles. He always chose stories that characters 
within them would face subconscious needs.

When Kubrick spoke about the horror film, “The 
Shining”, he persisted on the belief that human nature 
in essence is flawed, and has evil characteristics. One 
of the functions of horror genre is that it represents 
subconscious archetypes. We can feel the darkness 
without having to directly face it. John Baxter, in 
his biography of Kubrick, mentions that this kind of 
attitude towards story and characters can be seen 
in all of Kubrick’s films. This is a spiritual attitude 
towards the world that suggests it wasn’t created 
by a God, but is born out of conflicts between the 
forces of evil and good, each working to gain power. 
In the movie “Clockwork Orange”, the character 
Alex might be a violent scoundrel adolescent who 
loves sex and violence, but is also amorous with 
Beethoven’s ninth symphony! At the end of the 
movie, not only his unbridled vices shackle him but 
his love of Beethoven’s ninth symphony comes back 
to him.

Kubrick designs his sets with the knowledge of 
subconscious’s influences. He used architecture in a 
way that elements like corridors, stairwells, windows, 
pillars, mirrors, symmetries and decorations in the 
movies carry symbolic and emotional meaning.

In the movie “The Shining”, the hotel with tall ceilings 
was chosen as the family’s place of residence, to 
make the characters look much smaller to show how 
little control they have over the circumstances they 
are in.

Long corridors that connect different spaces to 
each other, are present in all of his films. In fact, 
the audience wants to know what is at the end of 
those aisles. Psychologists believe that this instinct 
of discovery through tunnels is similar to the natural 
disposition of birth.

Each material has a different feeling to it. For 
example, in “The Shining”, the impact of the ball on 
the parquet creates a peculiar tone. In “Clockwork 
Orange” the writer has wooden floors. In “Barry 
Lyndon” when the younger brother puts on his older 
brother’s shoes, he walks on the wooden floor so 
that the sound of his steps is intensified.

When a person walks through a maze, they try to 
get out. This fear of being lost, the uncertainty of 
getting close or away from the exit, this architecture 
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“Essence and nature of dramatic is that an idea must affect people without it being evident. When you express 
something straightforward, it will not be as effective when the audience discover the meaning on their own”
Stanley Kubrick
Ever since cinema came to being, if it’s been able to put on display the hopes and dreams of humankind on the 
white curtain, it has also been able to forge great names like David Wark Griffith, Charlie Chaplin, John Ford, 
Orson Welles and… on the curtain of our minds. Stanley Kubrick is one of  these legends, a brilliant director that 
in the span of 50 years of filmmaking career, with great compassion, created works of art like 2001: A Space 
odyssey, Clockwork Orange, Shinning, Full Metal Jacket and Eyes Wide Shut. With each film, Kubrick has taken 
us on an odyssey that a new discovery and intuition of life brings about its end.

His films are known by perfect scenes that are created with great obsession and attention to details. When 
Kubrick decided to film “Barry Lyndon”, with candle light, there was no special lens capable to do so, therefore 
he used lenses used by NASA to film the surface of the moon in 1966.

If we take a look at some of his featured films, it becomes apparent that his films have architectural characteristics 
of schools of philosophy: His collection of films have something to say about every topic. Every aspect of human 
nature in their vast variety is unfolded: Low and high culture, love and sexuality, history, war, crime, insanity, 
space exploration, social upbringing, and technology. But if you look at his films as a whole, you would find 
them to be very cohesive.

From the very beginning, Stanley Kubrick had realized that “Humanity has capabilities beyond good or evil 
deeds. But the issue is, while exercising these capabilities, most cannot distinguish the good from evil.” This 
thought is at the core of his films. A repetitious theme that exists in all his works: Good and evil, love and 
hate, sex and violence, fear and temptations, loyalty and betrayal. Each of the main characters of his films 

Narrated by : Navid Valadkhani

Kubrick as
an architect
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window. The balcony supports loads up to 350 kg/m2. The first façade element has been installed in a residential building in 
Amsterdam.

The UK based company Tenfold Technology under the motto «engineering new freedom» developed using a scissors hinged 
system deployable enclosing spaces for various uses. A series of levers go up and another go down causing thus the structure 
to fold and unfold making usage of counterbalancing folding linkages. The built prototype claims to offer 64 m2 space and fold 
to less than 1/3 of that space, it opens and closes in 10 minutes using a hand-held battery-powered drill. In the folded state it is 
compact and can be transported on a trailer to another location. The website offers a variety of uses for their system from office, 
residential, retractable stages, roofs and bridges waiting for an investor to be put to use.

The above projects illustrate the potential of folding mechanisms for architecture design not just as an aesthetic element 
translating the potential to construct temporary spaces, which can collapse to reduced shape, when no longer needed. They also 
illustrate how to apply the folding principle, which in theoretical model such as origami. poses no difficulty due to low thickness 
of paper at model scale. Material thickness at an architectural scale is however a problem as the creases have to be solved by 
flexible elastically transformable material, differing from the one used for the folding plates, which need to provide stiffness. 
This makes the introduction of secondary elements necessary, which perform the movements and link the plates like hinges 
or depending on the geometry also variable geometry trusses (VGT) like hydraulic struts or scissor mechanism can be used to 
achieve deployment. For a better understanding of the used methods through which deployment is achieved a comparison of 
the discussed projects will be attempted in form of a table to sum up and create an overview of the employed mechanisms in 
order to achieve space compression and movement of parts in the system.
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In generic terms deployable structures denominate a broad 
category of structures that transform from a close and compact 
configuration to a predetermined expanded form, in which they are 
stable and can insure load transfer.

They «can expand and contract due to their geometrical, material 
and mechanical properties. 153] 
«Such structures may pass from a folded to an erect state; and 
in many cases the component parts are connected throughout 
topologically, but alter their geometry through the process of 
deployment. In the process of deployment the initial mobility is 
transformed into a final rigidity. But that is by no means the only 
possible scheme for structural deployment.

As new systems are emerging, most classifications will not keep 
up with the pace of innovation and may be already outdated. 
The classifications are also closely related to the field by which 
they were initiated. Classifications for mechanics or robotics will 
vary from those initiated by material science or architecture. 
Needless to say the versatility of these structures makes a large 
span of applications possible with scales ranging form millimetres 
to hundreds of meters. In the medical industry it was used for 
designing stents, small devices which would unclog blocked 
arteries, by the automobile industry for developing safety air bags, 
in the space industry for developing space exploration equipment 
such as solar arrays, telescopic lenses and inflatable booms.

Nature offers probably the greatest and most complex inventory 
of deployable structures like plants, insects and even the human 
body. which science has just begun to comprehend and tries to 
emulate through biomimetics. The discussion on deployables is 
inexhaustible and will create many more comprehensive research 
papers and projects in order to achieve new insights and advances 
in the field.

Deployable structures allow elements to be folded in a compressed 
state for the ease of transportation or storage before being expanded 
once they reached the destination. Deployable shelters can provide 
a viable solution as temporary relief in case of emergencies. Natural 
disaster or any other situation, where a temporary accommodation 
is required. The presented projects illustrate how folding is used 
as a design concept in order to generate deployable structures. A 
record of temporary shelters for Californian farmworkers created 
by Hirschen van der Hyn and Yates is presented by Prof. Sedlak in his 
study on «Paper-board Structures». The paper investigates the use 
of cardboard material as a structural element. It also accounts for 
the early uses of folding structures for temporary accommodation. 
The quality of anti-prismatic shapes to improve the load-bearing 
attributes of the material was recognized early on. This attribute 
is also used in rigid structures, where wide spans have to be 
bridged and folded plate structures are used due to their increased 
stiffness and optimized performance of material achieved through 
the creased geometry. These static properties were put to use by 
architects like Felix Candela, Pierre Luigi Nervi, Renzo Piano in rigid 
wide spanning concrete structures. The temporary shelters show 
an incipient state of the preoccupation of architects and engineers 
with folding structures and their potentials.

Moving to our days the concept of folding is often used in 

experimental design projects. The Tricycle House» project designed 
for the 2012 «Get it Louder»Exhibition in Beijing, was intended 
to remove the house from its foundation, The temporary shelter 
mounted on a tricycle proposed an alternative solution to the 
inconvenience of property ownership and translocation practices. 
It also experiments with folding plastic material, polypropylene, 
which does not break when creased. Appliances in the house 
include a sink and stove, a bathtub, a water tank, and furniture that 
can transform from a bed to a dining table to a bench and counter 
top. The sink, stove, and bathtub can collapse into the front wall of 
the house. The folding tricycle house is accompanied by the tricycle 
garden. The Tricycle House suggests a future, where the temporary 
relationship and the public nature between people and the land 
they occupy is embraced». As radical as it may seem the project 
managed to combine deployability and means of transportation in 
one project by using simple materials and a tricycle.

Make Architects designed two prefabricated aluminium kiosks for 
the Canar Wharf Ice sculpting Festival in London. The structure 
uses folding elements based on the Yoshimura folding patterns 
allowing the unit to open up and enclose the interior space. The 
elements were prefabricated from lightweight aluminium sheets 
interconnected with hinges to al-low folding and transported to the 
site by lorry. The interior can be customized according to the users› 
needs, in this particular case they were designed to function as 
information point. While the project does not deploy and contract 
as a whole structure and the folding panels just change the state 
of the kiosk from open functional to closed offering an excellent 
example of integrating design for functional purposes.

The «Rolling Bridge» at Paddington Basin. London designed by 
Heatherwick Studio is a deployable structure, consisting of 8 
modular units, which are hinged together and with the help of 
hydraulic rams linked to the railing struts the bridge is able to curl 
into itself forming an enclosed octagonal prism. The structure in 
the process of folding mimics a caterpillar. In the deployed state 
it spans 12.1 m allowing pedestrians to pass from one bank to the 
other. The bridge needed to be deployable so the passage of boats 
and pedestrians was ensured over an arm of the Grand Union Canal. 
While a folding bridge is not a new invention in this case what is 
impressive is how functionality, aesthetics and engineering merged 
together to solve a practical problem of ensuring circulation.

The kinetic Bloomframe window is a façade element which is 
capable of transforming into a balcony at the push of a button. It 
was designed by Hoffman Dujardin Architects from Amsterdam and 
the prototype was manufacture by Hurks Geveltechniek Veld-hoven 
and Kawneer, specialized in the manufacturing and maintaining 
facade systems. The mechanism allows a planar facade element to 
be slanted into a 3-dimensional additional space, resulting into a 
balcony. In the closed position the window consists of two sections 
an upper and a lower part, hinged to each other and to the façade, 
which in the deployed state become balcony floor and balustrade. 
To the sides a set of kinetic railing pipes are deployed to ensure 
safety when in use. The deployment process is operated by two 
hydraulic struts integrated into the frame, which are connected 
to a scissor arm and chain wheel which help deploy and fold the 
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In the quest for structural solutions, architects have been searching for new forms of  structural relations, different 
models of structural solutions in terms of responsiveness and thus they explore alternative disciplines, which can 
provide technical and aesthetic solutions in the field of architecture. The art of origami is a field of expertise, which 
provides form, structure and spacial qualities at the same time, therefore designers and structural engineers 
explore this field. Also the way origami patterns are represented as «diagrams from the 2D space into 3 space 
with resulting forms, which are free of plastic deformations» provide an affinity to the architectural vocabulary.

Origami has evolved from an art form into a tool that can be used for broad engineering and design applications 
due to increasing stiffness of material. create flexibility in the material or create deployable, flatfolding structures. 
As stated in the research the aim of  the present paper will mainly investigate the potential of folding patterns as 
a space saving design strategy.

All designers crease, pleat, bend, hem, gather, knot, hinge, corrugate, drape, twist, furl, crumple, collapse, 
wrinkle, facet, curve or wrap two-dimension-al sheets of material and by these processes of folding, create three-
dimensional objects. These objects will perhaps not be origami-like in appearance, or the folding may only be a 
detail, but most will nevertheless have been folded wholly or in part in some way. Since almost all objects are 
made from sheet materials (Such as fabric, plastic, sheet metal or cardboard), (i..) folding can be considered one 
of the most common of all design techniques» according to origamist Paul Jackson. In particular this is also the 
case especially in architecture where firstly raw materials are processed to different building materials fulfilling 
specific characteristics required to reinforce the building safety. Mostly these are delivered in sheet format. The 
building action can be also summarized as a process of assembling different materials together according to plans 
provided by architects, civil, electrical engineers.

Deployable Structures
While deployable structures are not a new invention for modern society, since they served as a dwelling form 
for many past civilizations and are still in use today, it was not until the beginning of the 20›» century and the 
development of the automobile industry and other mechanical fields, that kinematics found also its way into 
projects of architects and designers. The emergence of the aerospace industry in the 1950›s and its space 
exploration missions made it necessary to look into the potential of deployable structures for use in space missions. 
Today the demand for temporary lightweight deployable structures, which are easy to transport and fast to install 
pushed the interest of many specialists from various fields of study to further develop and optimize deployable 
structures. Due to being a relative novel field of study, there are many scholars, who took interest in deployable 
structures and formulated definitions to describe them, varying from broad to very precise specifications. Some 
will be listed below, so as to exemplify the large spectrum deployable structure operate upon.

 How does origami
 make up for the lack
of space
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