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مبلمان هتل؛ مترجمان 
خاموش هویت 
فرهنگی کشور

چکیده 
تغییـرات سـبک زندگـی مردمـان در عناصـر متعددی ظهـور پیدا می کند. این تغییـرات در 
کـن  گرفتـه تـا مبلمـان خانگـی و نیـز مبلمـان اما عناصـر دنیـای مصنـوع از مبلمـان اداری 
عمومـی نظیـر هتل هـا، سـفارتخانه ها و نظایـر این هـا نیـز به وضـوح قابل مشـاهده اند. 
کـه جهانگـرد در نخسـتین مراجعـه بـه هتـل  مبلمـان البـی هتـل یکـی از عناصـری اسـت 
بـا آن مواجهـه می شـود. ازآنجایی کـه هویـت ایـن اشـیا بـا فرهنـگ ایـران بومی سـازی 
نشـده؛ بنابرایـن ایـن حـوزه درخـور توجـه ویـژه اسـت. اهـداف ایـن پژوهـش، اسـتخراج 
و  خارجـی  )جهانگـردان  هتل هـا  مبلمـان  مجموعـۀ  مخاطبـان  گروه هـای  انتظـارات 
ایرانی( و تعریف فرایندی برای اسـتفاده از منابع فرهنگی )اسـتخراج، پاالیش و بازتولید( 
اسـت. بـرای دسـتیابی بـه انتظارات مخاطبـان از مبلمان، با میهمانان ایرانـی و خارجی 
هتل های چهار و پنج سـتاره در تهران و برخی از شهرسـتان ها مصاحبه شـد. با بررسـی 
کتورهـای ترویـج فرهنگ ایـران، محیط دنـج، کاربری های متنوع،  نتایـج نظرسـنجی، فا
کتورهای ترویج فرهنگ ایران، محیط دنج و سـادگی، به ترتیب بیشـترین  تزیینات و فا
امتیاز را ازنظر میهمان خارجی و ایرانی به دست آورد. براساس یافته های این پژوهش 
و روش طراحـی تجربه گـرا، همچنیـن مدلـی جهـت اسـتفاده از منابـع فرهنگـی پیشـنهاد 
شـده اسـت. در این مدل، سـه نوع از تجربۀ کاربر با محصول مشـتمل بر تجربۀ زیبایی، 
کـه هـر سـه بـا الیه هـای  گرفته انـد  تجربـۀ احساسـی و تجربـۀ معنایـی موردتوجـه قـرار 
فرهنگـی ارتبـاط مسـتقیم دارد. طراحـی در سـطح الیه هـای عمیـق فرهنگـی می تواند به 
دلیـل ارتبـاط احساسـی ایجادشـده، تأثیـری عمیـق، تجربـه ای متمایز و احسـاس مثبتی 

کنـد. را در مخاطـب ایجـاد 

کلیدواژه ها 
طراحی فرهنگ محور، طراحی تجربه گرا، مبلمان، هتل، هویت

لیال انسانیت
محمد رزاقی

دانش آموختۀ کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

استادیار دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر

 بیشتر آن ها در چند نکته 
ً
فرهنگ موضوع پیچیده و درخور توجهی است و تعاریف متعددی از آن ارائه شده است که اتفاقا

گاهانه تأثیر خود را اعمال می کند  ک دارند: مثاًل اینکه فرهنگ سازواره ای است که به صورت غیرمستقیم و نیمه آ باهم اشترا
)اژدری، 1381(؛ مجموعه ای از دستاوردهای هنری، فکری و اخالقی که میراث یک ملت را تشکیل می دهد )بهار، 
1393(؛ حاوی ارزش های هویتی یک ملت است )الُیوت، 1381(؛ الگوی مشخصی از زندگی اجتماعی 
و بازتابشی قسمتی از ارزش ها، مفاهیم و عقاید بیان شده در اشیا، خدمات و فعالیت هاست 
کانژادی فرد، 1387( و حاصل تعامل ذات فطری انسان با شرایط خاص بوم شناختی  )کا
گرفته است  گروه ها برای تطبیق با شرایط محیطی شکل  که به مرور در  است 

.)Matsumoto, 2007(
کیـد بـر ارزش هـای  گی هـای بومـی به منظـور تأ طراحـی محصـول بـا ویژ
فرهنگـی، بـه موضوعـی مهـم در فراینـد طراحـی تبدیـل شـده اسـت 
)Lin R.-T., 2007(. فرهنـگ بـا اسـتفاده از مصنوعـات بـه سـایرین 
منتقـل می شـود؛ درنتیجـه طراحـی یـک واسـطۀ مهـم بـرای انتقـال و 
فرهنـگ  بـه  افـراد  به عـالوه،  اسـت،  سیسـتم  یـک  ارزش هـای  بیـان 
خود محدود نیسـتند؛ بلکه فرهنگ های دیگر را نیز دریافت و تحلیل 
می کننـد؛ درنتیجـه طراحـی می توانـد نیازهـای افـراد را تفسـیر و تعبیـر 
کـی  کنـد و بـه شـکل مصنوعـی ارائـه دهـد کـه عـالوه بـر سـودمندی، حا
 Moalosi, Popovic, &( از روایـت و داسـتانی در درون خـود اسـت
معنـا  تبـادل  بـرای  واسـطه ای  Hickling-Hudson, 2010(. طراحـی 
و برقـراری ارتبـاط در بسـتر اجتماعـی- فرهنگـی در شـکل محصـول، 
فرهنگـی  محصـوالت  )مرتضایـی، 1389(.  اسـت  فراینـد  یـا  خدمـات 
مفاهیـم،  مؤثـر  انتقـال  توانایـی  کـه  شـوند  تصویـر  چنـان  می تواننـد 
نمادهـا، معانـی و حتـی سـبک و سـیاق زندگـی را داشـته باشـند. آن هـا 
می تواننـد بخشـی از فرهنگ هـای موجـود بـوده یـا خـود فرهنـگ نـو را 
کننـد. هنگامی کـه محصـول براسـاس مؤلفه هـای فرهنـگ یـک  ایجـاد 
جامعـه شـکل می گیـرد، تبدیـل به یک شـیء معنـادار در بطـن خودش 
کـه بـر پایـۀ فرهنـگ سـنتی  می شـود )Hall, 1978(. طراحـی کاالهایـی 
هستند، تقاضای محصوالت را افزایش می دهد و باعث ترفیع و ترقی 
در سـرعت ابـداع محصـوالت می شـوند؛ بنابرایـن یـک تمایل تدریجی 
 Lin, Sun,( کـردن« در پروسـۀ طراحـی وجـود دارد به سـوی »محلـی 
Chang, & Chan, 2007(. در آنالیزهـای انجام شـده توسـط چانـگ و 
همکاران، سه هستۀ ارزشی برای محصوالت فرهنگی مشخص شده 
کنش ارزشی. محتوای  اسـت: محتوای فرهنگی، پاسـخ احساسـی و وا
کاربـر منعکـس  فرهنگـی و پاسـخ احساسـی نه تنهـا در برداشـت اول 
می شـود؛ بلکـه به عنـوان یـک رسـانه بـرای انتقـال پیـام فرهنگی عمل 
پیـام  کـه  دارد  بسـتگی  ایـن  بـه  فرهنگـی  اعتبـار  بنابرایـن،  می کنـد. 
تشـخیص  توانایـی  به طورکلـی  کاربـر  شـود.  منتقـل  چگونـه  فرهنگـی 
کنش احساسـی محصول فرهنگی  محتوای فرهنگی و آشکارسـازی وا

.)Chang & Wen, 2013( را دارد 
که چگونگی تلفیق فرهنگ  مطالعات و روش های اندکی وجود دارند 
بتوانـد کـه  بـه طراحـان نشـان می دهنـد. چهارچوبـی  را   و محصـول 
 بسـتر مناسـبی بـرای پیونـد طراحـی و فرهنـگ باشـد، بایـد از سـطح
ک فرهنـگ در طراحـی فراتـر بـرود. در بـاور فعلـی، فرهنـگ  فعلـی ادرا
زیبایی شناسـی نمادهـای  نظیـر  محـدود؛  و  اصلـی  عناصـر  بـا   تنهـا 
 چـون فرم هـای ملـی و رنگ هـای خاص آن فرهنگ شـناخته می شـود،
  درحالی که فرهنگ می تواند در عمق و مفهوم محصول گنجانده شود
)Moalosi, Popovic, & Hickling-Hudson, 2010; Razzaghi, 
2009(. 

m.razzaghi@art.ac.ir
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رویکرد نظری مقاله
کنـون مدل هـای متفاوتـی برای طراحی فرهنگ محور ارائه شـده اسـت.  تا
مـدل طراحـی فرهنگـی ارائه شـده توسـط لیـن از سـه فـاز اصلـی تشـکیل 
کـی(، روش تحقیـق و فراینـد طراحـی.  شـده اسـت: مـدل مفهومـی )ادرا
اسـتخراج  چگونگـی  روی  بـر  تمرکـز  لیـن  مـدل  شـاخص  ویژگی هـای  از 
شـاخصه های فرهنگـی از اشـیای فرهنگـی و سـپس انتقـال ایـن ویژگی هـا 
کـه درزمینـۀ فرهنگـی تایـوان انجـام شـده اسـت  بـه مـدل طراحـی اسـت 
)Lin R.-T., 2007(. در مـدل اژدری و همـکاران، علـت ظهـور یـک پدیـده 
در چهـار الیـه بررسـی شـده؛ هـر الیـه نسـبت بـه الیـۀ قبلـی، ریشـه ای تر بـه 

فرهنـگ و بـاور مـردم در جوامـع مختلـف نیـز تأثیـر بسـیاری در چیدمـان 
لـوازم اتـاق نشـیمن و به خصـوص مبلمـان دارد. حتـی سـاختن خانـه یـک 
کـه خانه بـه آن تعلق  پدیـدۀ فرهنگـی اسـت؛ بنابرایـن محیـط فرهنگـی ای 
 Saruwono,( .دارد، به طـور عمیقـی روی سـاختار رسـمی آن اثـر می گـذارد
Zulkiflin, & Nik Mohammada, 2012(. بنابراین مبلمان نیز از این قاعده 
مستثنا نبوده، یک نشانۀ فرهنگی است و می تواند ترجمان خصوصیات 
گـر در طـول پروسـۀ  فرهنگـی مـردم آن منطقـه یـا جامعـه باشـد. متقابـاًل، ا
طراحـی، خصوصیـات فرهنگـی مردمـان یـا انتظـارات مخاطبـان در نظـر 
 Abdelrazik,( گرفته نشود، ممکن است باعث یکی از انواع نارضایتی شود
2011(. نه فقـط عناصـر مـادی )یعنـی فـرم، رنـگ، مـاده و سـاختار( بلکـه 
عناصـر غیرمـادی )بهـا یا ارزش، رسم ورسـوم، سـبک زندگی( بایـد در فرایند 
گرفتـه شـوند )Kim & Chio, 2004(. درنظرگرفتن  طراحـی مبلمـان در نظـر 
عناصـر غیرمـادی و معنـوی همراه با عناصر مـادی، باعث هماهنگی طرح 
بـا خصوصیـات فرهنگـی و منطقـه ای می شـود و منجـر بـه خلـق محصولی 
بـه شـیوۀ انسـان محور و قابل رقابـت در حیطـۀ مبلمـان می شـود. بـه بیـان 
کیـم و همـکاران، مبلمـان نقـش مهمـی را در تشـریح چگونگـی زندگی یک 
شـخص در فضـای تحـت اختیـارش بـازی می کنـد و همچنین مشـخصات 
فضـای داخلـی و نمادهای فرهنگـی در زمان و مـکان را منعکس می کند. 
درواقـع طراحـی مبلمـان و اثاثیـه به طـور غیرمسـتقیم، سـطح فرهنـگ 
کـردن، تعامـالت اجتماعـی، تفریـح،  کار  را از طریـق فعالیت هایـی مثـل 

.)Kim & Chio, 2004( اسـتراحت و ضیافـت توصیـف می کنـد
میـزان صـادرات مبلمـان خانگـی در سـال های 1380 تـا 1388 حـدود 68 
کـه ایـن مقـدار چهاربرابـر  و ارزش واردات مبلمـان 265 میلیـون دالر بـوده 
میـزان صـادرات آن بـوده اسـت )علیـزاده و همـکاران، 1393(. ایـن رونـد 
می توانـد نشـان دهنده و از دالیـل تغییـر در سـبک زندگـی باشـد. آنچـه در 
میـاِن ایـن انبـوِه واردات، مغفـول باقـی مانده، ردپای هنـر و فرهنگ ایرانی 
کـه به دلیـل غیبـت عناصـر هنـری  اسـت. ازهمیـن رو اسـتدالل می شـود 
و فرهنگـی ایـران از انـواع مبلمـان، ایـن حـوزه درخـور توجـه ویـژه اسـت. 
ازآنجایی کـه صنعـت مبلمـان، سـهم قابل توجهـی در تجارت جهانـی دارد؛ 
گردشـگری، می تواند  کنـار صنعت  بنابرایـن رشـد و توسـعۀ ایـن صنعت در 
درآمدهـای  کسـب  و  داخلـی  ناخالـص  تولیـد  افزایـش  در  بسـزایی  تأثیـر 
گام  کشـور داشـته باشـد. بومی سـازی مبلمـان می توانـد  غیرنفتـی بـرای 
گردونۀ گردشگری تلقی شده،  کوچکی برای جریان یافتن تفکر طراحی در 
بـا به کارگیـری عناصـر غیرملموس و تجربۀ فرهنگـی در طراحـی، ارزش های 
فرهنگـی را در طراحـی مبلمـان هتـل جـای داد و از ایـن طریـق، تجربـه ای 
کرد.  کشور را برای استفاده کنندگان )جهانگردان( خلق  متمایز از فرهنگ 
کسـب تجربـه ای  اسـتفاده از عناصـر فرهنگـی در مبلمـان هتل هـا، باعـث 
زیبایی شـناختی توسـط جهانگـرد و ارتقـای تصویـر ذهنـی او در رابطـه بـا 

کشـور می شـود. هتـل و فرهنـگ 

که بدیهی  مسـئله نگاه می کند. در سـطح نخسـت، سـطحی ترین داده ها 
و قابـل تفسـیر اسـت، تحلیـل می شـوند. سـطح دوم، سـطح علت هـای 
که شـامل عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسـی و تاریخی  اجتماعی اسـت 
کـه بـر بسـتر جهان بینی ها و  اسـت. در سـطح سـوم، فرض هـای اسـتداللی 
کاویده می شـوند. سـطح  گاه هسـتند وا ایدئولوژی ها قرار داشـته و ناخودآ
کـه در  گاه موضوع اسـت  چهـارم ایـن مـدل، معـرف ابعـاد انگیزشـی ناخـودآ
که در سـطح چهارم  قالب اسـطوره و اسـتعاره تجسـم می یابند. محصولی 
گاه روی مخاطـب  طراحـی شـود، می توانـد تأثیرهایـی را به صـورت ناخـودآ
داشـته باشـد )اژدری و همکاران، 1389(. مدل ارائه شـده توسـط موآلسـی 
و همـکاران، سـه بخـش اصلـی را در رونـد طراحـی و درزمینـۀ فرهنگـی- 
کاربـر، طـراح و محصول  اجتماعـی بررسـی می کنـد که شـامل سـه قلمـروی 
اسـت. قلمـروی محصـول شـامل ویژگی هـای مفاهیـم طراحـی داسـتانی، 
مقبولیت محصول، شـاخصه های محصول انتزاع شـده و تصویر محصول 
کاربـر بـا مفاهیـم فرهنگـی تنیده شـده در  اسـت. درواقـع، نتیجـۀ تعامـل 
کـه انتظارات  کاربر اسـت. ازسـوی دیگر، می دانیم  بدنـۀ محصـول، رضایـت 
کاربـران از تمـام محصـوالت، یکسـان نبوده و بـرای ایجاد مفهوم و معنایی 
سـازگار بـا نـوع محصول، باید ترجمۀ متفاوتـی از عناصر اجتماعی فرهنگی 
 Moalosi, Popovic, & Hickling-Hudson,( کـرد را در محصـول رمزگـذاری 
کیـد بـر ایجـاد تجربـه ای متمایـز در  2010(. بنابرایـن تـا اینجـا می تـوان تأ
طراحـی محصـول را فصل مشـترک تحقیقات مرتبط بـا فرهنگ و مبلمان 

دانست.
کـه بـرای ایجـاد تجربـۀ  واژۀ طراحـی تجربـه، رویکـردی در طراحـی اسـت 
کاربـر بـا محصـول مورداسـتفاده قـرار می گیرد  مناسـب و مثبـت در مواجهـۀ 
کاربـران،  مـدرن،  دنیـای  در  و  امـروزه   .)Philips Electronics, 2001(
کننـد و بتواننـد  کـه آن هـا را خرسـند  محصـوالت یـا خدماتـی می خواهنـد 
و  زندگـی  جدیـد  جنبه هـای  کننـد؛  ایجـاد  برایشـان  جذاب تـری  زندگـی 
 Sundbo & Per Darmer,( کرده و سـرگرم شـوند مکان های جدید را تجربه 
2008(. بنابراین استفاده از راهکارهای تجربه محور اهمیت بیشتری پیدا 
کاربـران را تحـت تأثیـر قـرار دهـد. مفهـوم  کـرده اسـت تـا بتوانـد احساسـات 
گرفتـن، اشـاره به گسـترۀ وسـیعی از حـاالت روانـی ازجمله:  تحت تأثیـر قـرار 
احساسـات، عواطـف و اشـتیاق و عالقـه دارد و هرکـدام از ایـن مفاهیـم بـا 
توجـه بـه موقعیـت زمانـی، میـزان تأثیرگـذاری و شـرایط اثرگـذاری متفاوتـی 
از  ناشـی  تجربـۀ  بـا  را  ارتبـاط  بیشـترین  احساسـات  دراین میـان،  دارنـد. 
 .)Desmet & Hekkert, 2002, p. 2( هسـتند  دارا  محصـوالت  بـا  تعامـل 
رویدادهایـی  شـامل  کـه  اسـت  چندوجهـی  رویـدادی  محصـول،  تجربـۀ 
کنش هـای صریـح  کنش هـای رفتـاری، وا ماننـد احسـاس های ذهنـی، وا
تجربـۀ  سـطح  سـه  هکـرت،  و  دسـمت  هسـتند.  تجربـه  از  فیزیولـوژی  و 
محصـول؛ شـامل لـذت از زیبایـی، تجربـۀ معنـا و پاسـخ های احساسـی را 

معرفـی می کننـد )نمـودار 1(.

روش پژوهش و جمع آوری داده
کیفی  کمی و  روش تحقیق در این پژوهش به صورت ترکیبی از روش های 
گـروه هـدف  کمـی، فرضیـۀ موردنظـر؛ یعنـی تمایـل  انجـام شـد. در بررسـی 
بـه اسـتفاده از محصـوالت فرهنگ محـور در فضـای البـی هتل و در بررسـی 
کیفـی، انتظـارات جهانگـردان از ایـن فضـا مورد سـنجش قـرار گرفت. لیکن 
گـروه هـدف شـامل  کیفـی بـوده اسـت.  کیـد ایـن پژوهـش بـر مطالعـات  تأ
هتلـداران و میهمانـان خارجـی و ایرانـی هتل هـای چهـار و پنج سـتاره در 
ایـران بودنـد. شـیوۀ مشـارکت مخاطبـان در ایـن پژوهـش بـه ایـن صـورت 
کـه توسـط ایـن پژوهشـگران، میهمانـان هتـل بـه مشـارکت در  بـوده اسـت 
داوطلبـان  ایـن  از  مصاحبـه  و  می شـدند  دعـوت  مصاحبه-پرسـش نامه 
از میهمانـان خارجـی  نفـر  بـا 30  ایـن طریـق،  از  انجـام می شـده اسـت. 
)16 نفـر زن و 14 نفـر مـرد( و 11 نفـر از میهمـان ایرانـی )8 نفـر زن و 3 مـرد(، 
گـروه هـدِف اصلـی در ایـن  جمعـًا 41 جلسـۀ مصاحبـه برگـزار شـد. لیکـن 
کـه به طـور متوسـط  پژوهـش، میهمانـان خارجـی بودنـد؛ بـه ایـن دلیـل 
را میهمانـان خارجـی و  از میهمانـان هتل هـای چهـار و پنج سـتاره   %70
تنهـا 30% را میهمـان ایرانـی شـامل می شـدند. %16/7 میهمانـان خارجی 
هتل هـا، دارای تحصیـالت در مقطـع دکتـرا، %70 آن هـا دارای تحصیـالت 
در مقطـع فوق لیسـانس، و %13/3 دارای تحصیـالت در مقطـع لیسـانس 
کـه %70  تـا 62 سـال بـوده  هسـتند. میهمانـان خارجـی دارای سـن 28 
و  ایتالیـا  اسـپانیا،  فرانسـه،  آلمـان،  ازجملـه  اروپایـی  کشـورهای  از  آن هـا 
کـره هسـتند.  کشـورهای آسـیایی ازجملـه چیـن، ژاپـن و  هلنـد، و 30% از 
هـدف 80% از مخاطبیـن از سـفر بـه ایـران آشـنایی بـا فرهنـگ، تاریـخ و 
هنـر ایـران )فرهنگی-توریسـتی(، 15% بـا اهـداف تجـاری و 5% نیـز شـرکت 
دارای  هتـل،  ایرانـی  میهمانـان  از   72/7% اسـت.  بـوده  کنفرانـس  در 
تحصیـالت فوق لیسـانس و %27/3 دارای تحصیـالت در مقطع لیسـانس 
تـا 48 سـال بودنـد و هـدف  ایرانـی دارای سـن 22  هسـتند. مخاطبیـن 
کاشـان،  یـزد، اصفهـان و  بـه شـهرهایی چـون  از سـفر  ایشـان  از   81/8%
آشـنایی بـا فرهنـگ و هنـر آن شـهر بـوده اسـت. دالیـل دیگـر افـراد بـرای 
کـه در این پژوهـش از  سـفر بـه ایـن شـهرها تجـاری بـوده اسـت. هتل هایی 
آن هـا بازدیـد بـه عمـل آمـد عبـارت بودند از هتل هـای الله و اسـپیناس )در 
کوثـر )در اصفهـان(، هتل منوچهـری )در  تهـران(، هتل هـای شاه عباسـی و 
کاشـان( و هتل هـای داد، صفائیـه، سـنتیِ مهر و مشـیرالممالک )در یـزد(. 
مبنـای انتخـاب ایـن هتل ها، دسترسـی این پژوهشـگران و امکان بررسـی 

مسـافران آن هـا در بـازۀ زمانـی ایـن پژوهـش بـوده اسـت.
از  تعـدادی  بـه  تـا  ایرانـی خواسـته شـد  و  از جهانگـردان خارجـی  ابتـدا 
معیارهـای مرتبـط بـا مبلمـان البی هتل از یک تا پنـج، وقتی یک کمترین 
کتورهـای  کننـد. فا و پنـج بیشـترین اهمیـت را داشـته باشـد، امتیازدهـی 
کاربری هـای  ترویـج فرهنـگ ایـران بـا میانگیـن امتیـاز 4/1، محیـط دنـج و 
بـا 3/7 به ترتیـب بیشـترین  بـا 3/9 و تزیینـات  متنـوع مبلمـان، هـر دو 
امتیازات را از جهانگردان خارجی کسب کردند. در بین جهانگردان ایرانی 
کتورهـای ترویـج فرهنگ ایـران با میانگین امتیـاز 4/6، محیط دنج  نیـز فا
بـا میانگیـن امتیـاز 4/4 و سـادگی با میانگین امتیاز 4 بیشـترین اهمیت را 
به دسـت آورد. ترویـج فرهنـگ ایرانـی در هـر دو مشـترک بـوده و بیشـترین 
کاربران  کـه نشـان دهندۀ اهمیـت این عامل ازنظـر  امتیـاز را به دسـت آورده 
اسـت. همچنیـن، جهانگـردان خارجـی و ایرانـی، بـه ترتیـب 100% و %91 
گرچـه تفـاوت قابل توجهـی  مبلمـان بـا هویـت ایرانـی را ترجیـح داده انـد. ا
نیـز بیـن ارزش هـای ایـن معیارهـا از منظـر جهانگـردان دیـده نشـد، لیکـن 
گواهـی بـر تجربه گـرا بـودن جهانگـردان و بیانگـر تمایـل کالسـیک  می توانـد 

کسـب تجربه هـای جدیـد و متفـاوت اشـاره داشـته باشـد. ایشـان بـه  )Desmet & Hekkert, 2007( نمودار 1. ساختار تجربۀ یک محصول  

به منظور سـنجش پسـند بصری جهانگردان خارجی و ایرانی از مبلمان 
مـورد انتظـار، تعـداد چهـار مجموعـۀ تصاویـر از چهـار نـوع مبلمـان سـنتی، 
کـه  کالسـیک و خالقانـه )پیوسـت 1( بـه ایشـان ارائـه و تقاضـا شـد  مـدرن، 
هریک از انواع مبلمان را از یک تا پنج، درحالی که 5 بیشترین عالقه مندی 
کننـد.  کمتریـن عالقه منـدی را نمایندگـی می کننـد، ارزش گـذاری  و یـک، 
مبلمـان سـنتی بـا میانگیـن امتیـاز 4 حائـز بیشـترین عالقه منـدی از نظـر 
میهمان خارجی تشخیص داده شد و در جایگاه بعدی به ترتیب مبلمان 
مـدرن و خالقانـه بـا میانگیـن امتیـاز 3/12 و مبلمان کالسـیک با میانگین 
گرفتند. همچنین از نظر میهمان ایرانی، مبلمان سنتی  امتیاز 2/25 قرار 
و مدرن با میانگین امتیاز 3/87، حائز بیشترین امتیاز و در جایگاه بعدی 
به ترتیـب مبلمـان خالقانـه بـا میانگیـن امتیـاز 3/25 و مبلمـان کالسـیک 
گرفتنـد )نمـودار 2(. بـرای اطالعـات بیشـتر  بـا میانگیـن امتیـاز 2/8 قـرار 
در خصـوص مبلمـان البـی هتل هـای موردمطالعـه، لطفـًا بـه پیوسـت 2 
کـه مدت زمـان اعالم شـده توسـط  بـه ذکـر اسـت  مراجعـه فرماییـد. الزم 
کثـر 3  کـه در البـی هتل هـا می گذراننـد از 30 دقیقـه تـا حدا جهانگـردان 

سـاعت متغیـر بوده اسـت.

مدل پیشنهادی طراحی فرهنگ محور
که با اهداف توریسـتی به شـهر  براسـاس نتایـج ایـن تحقیـق، جهانگردانی 
کسـب تجربـه ای متفـاوت و آشـنایی  کشـوری سـفر می کننـد بـه دنبـال  یـا 
کـه  کشـور هسـتند. یکـی از فضاهایـی  بـا فرهنـگ مـردم آن منطقـه یـا آن 
جهانگـردان در نخسـتین تعامـالت محیطـی خـود بـا آن روبـه رو می شـود، 
کـه در آن اقامـت دارد؛ بنابرایـن فضـای البـی می توانـد  البـی هتلـی اسـت 
کنـد. تمایـل  کشـور ایجـاد  تصویـر مناسـبی از شـهر و فرهنـگ مردمـان آن 

نمودار 2. میزان پسند جهانگردان خارجی )باال( و ایرانی )پایین( 
از چهار نوع مبلمان سنتی، مدرن، کالسیک و خالقانه
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جهانگردان خارجی و ایرانی به اسـتفاده از مبلمان با سـبک سـنتی ایرانی 
کاربـر اسـت. تفـاوت  کتـور از دیـدگاه  کـه نشـان دهندۀ اهمیـت ایـن فا بـوده 
کـه از مقایسـۀ نظرسـنجی میهمانـان ایرانـی و خارجـی به دسـت  شـاخصی 
کـه مبلمـان سـنتی و مـدرن دارای درجـۀ اهمیـت یکسـانی  آمـد، ایـن بـود 
ازنظـر جهانگـردان ایرانـی هسـتند. درحالی کـه جهانگـردان خارجی بیشـتر 
که با توجه به آشـنایی نسـبی جهانگردان  تمایل به مبلمان سـنتی دارند 
ایرانـی از فضـای فرهنگـی کشـور، ایـن نتیجـه متصـور بـود. برهمین اسـاس 
بـرای  هتل هـا  البـی  مبلمـان  از  متفـاوت  تجربـه ای  ایجـاد  به منظـور  و 

کـه برآمـده از عناصـر سـنتی  جهانگـردان ایرانـی و خارجـی البتـه تجربـه ای 
و فرهنـگ ایـران باشـد ابتـدا نیـاز بـه یـک سـاختار یـا مـدل مفهومـی اسـت 
کـه طـی آن طـراح بتوانـد فعالیت هـای پژوهشـی و خالقـۀ خـود را مدیریـت 
کند. مدل طراحی فرهنگ محور پیشنهادی این نگارندگان، مدلی است 
و موالسـی  اژدری  لیـن،  از اصـول طراحـی تجربه گـرا و مدل هـای  برگرفتـه 

)نمـودار 3(.
این مدل شامل سه بخش اصلی در روند طراحی فرهنگ محور است:

که با مطالعۀ مدل های طراحی  1. قلمروی فرهنگ: این بخش از مدل 

و  بیرونی تریـن  بـر سـه الیـه اسـت.  ایجـاد شـده، مشـتمل  فرهنگ محـور 
که از الیه بندی  سطحی ترین الیه، قالب های ملموس و درک عینی است 
شـاخصه ها  اسـتخراج  دوم،  الیـۀ  اسـت.  شـده  اسـتخراج  لیـن  فرهنگـی 
و  گرفتـه شـده  لیـن  مـدل  از  نیـز  ایـن الیـه  کـه  اسـت  فرهنگـی  اشـیای  از 
کارکـرد  می تـوان بـا اسـتفاده از ایـن الیـه، احساسـات مخاطـب را در سـطح 
که شـامل اسـتفاده از اسـطوره، اسـتعاره و  محصول برانگیخت. الیۀ سـوم 
گرفته شده،  داستان های بومی و سنت هاست و از مدل موآلسی و اژدری 
گذاشـته و  گاه روی مخاطـب  می توانـد تأثیـرات خـود را به صـورت ناخـودآ

احساسـات او را به صـورت غیرمحسـوس برانگیـزد؛
کاربر و محصول در سه سطح  کاربر-محصول: تعامل  2. قلمروی تعامل 
که بـا الیه های فرهنگی  تجربـۀ احساسـی، زیبایـی و معنـا صـورت می گیـرد 

ارتباط مستقیم دارد و نهایتًا؛
کـه حاصـل اسـتفاده از الیه هـای فرهنگـی اسـت و  3. قلمـروی محصـول 
نوعـی تجربـه را به همـراه دارد و باعث می شـود محصول از دیدگاه مخاطب 
دارای ارزش هـای متفـاوت باشـد. توضیحـًا اینکـه در سـطحی ترین الیـه، 
یعنـی قلمـروی فرهنـگ، اسـتفاده از قالب هـای ملمـوس و درک عینـی در 
کاربـر ازلحـاظ زیبایی شـناختی، محصـول را  طراحـی موجـب می شـود تـا 
کـه فـرد به صـورت فیزیکـی  کنـد. ایـن تجربـه زمانـی شـکل می گیـرد  درک 
گرفتـه، باعـث مقبولیـت محصـول درنظـر  بـا یـک محصـول در تعامـل قـرار 

 نمودار 3. مدل پیشنهادی طراحی فرهنگ محور مبلمان

کـه  کاربـر می شـود. در الیـۀ دوم، تجربـۀ احساسـی درصورتـی رخ می دهـد 
ادغـام،  درصـورت  فرهنگـی  اشـیای  از  برگرفتـه  فرهنگـی  شـاخصه های 
کاربـر  عواطـف  و  احساسـات  بنابرایـن،  شـود؛  رمزگشـایی  کاربـر  توسـط 
کاربـر  کـه عمیق تریـن سـطح تجربـۀ  برانگیختـه خواهـد شـد. تجربـۀ معنـا 
اسـت؛ درصورتی محقق می شـود که طراحی در سـطح اسـطوره، اسـتعاره، 
فـرد  دراین صـورت،  باشـد.  شـده  انجـام  بومـی  داسـتان های  و  سـنت ها 
کرده، تجربه ای متمایز  می تواند معنای نهفته در شـیء را به درسـتی درک 

کاربـر خواهـد شـد. کـه به نوبـۀ خـود باعـث رضایـت  به دسـت آورد 

جمع بندی
هنگامی کـه محصولـی براسـاس مؤلفه هـای فرهنـگ یـک جامعـه طراحـی 
می شـود.  معنـادار  شـیء  یـک  بـه  تبدیـل  خـود،  بطـن  در  می شـود، 
برهمین اسـاس در طراحـی محصـوالت، هـر طـرح می توانـد بـا یـک یـا چند 
کنـد.  کاربـر ایجـاد  الیـۀ فرهنگـی مرتبـط بـوده و تجربـۀ متفاوتـی را بـرای 
استفاده از ویژگی های بومی هر منطقه و ارزش های فرهنگی در هر کشور، 
که باعث  کشـور و میراث آن ملت  نشـانی اسـت از ارزش نهادن به پیشـینۀ 
اسـتمرار حیـات آن فرهنـگ می شـود؛ بنابرایـن، می تـوان طراحـی مبلمان 
را بـا اسـتفاده از نقـوش و نمادهـای به کاررفتـه در آثـار هنـری و تاریخی ایران 
کتورهـای فناورانـه و اسـتانداردهای عملکردی منطبق  گرفتـن فا و در نظـر 

از  برگرفتـه  و  انجـام داد. مشـابهًا  فرهنگـی  و معیارهـای  بومـی  بـر هویـت 
کتورهـای ترویـج فرهنـگ ایـران،  کـه به ترتیـب بـر فا نتایـج ایـن پژوهـش 
کید دارند در طراحی مبلمان  کاربری هـای متنـوع و تزیینـات در مبلمان تأ
هتـل، می تـوان با به کارگیری عناصر غیرملمـوس و تجربۀ فرهنگی، پیام ها 
و اتفاقـات تاریخـی را بـه زبـان فـرم و متریـال در مبلمـان هتل هـا ترجمـه 
کشـور را بـرای جهانگـردان ایرانـی  کـرده و تجربـۀ متمایـزی از فرهنـگ یـک 

کـرد. و خارجـی ایجـاد 
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پیوست  1
To what degree each group is important to you about furniture style in hotels of Iran?
1. not important 2. less important 3. so so 4.important            5.very important

پیوست 2: بررسی مبلمان البی هتل های موردمطالعه

تصویرهزینۀ ساختنحوۀ انتخاب مبلمان البینام هتل

هتل 
مشیرالممالک 

یزد

ایـن  انتخـاب مبلمـان البـی  نحـوۀ 
به صـورت سفارشـی سـاخته  هتـل 
از طرح هـای سـنتی  شـده اسـت و 
استفاده شده تا متناسب با فضای 

داخلـی باشـد.

هزینـۀ صرف شـده بـرای سـاخت سـت 
 1384 سـال  در  هتـل  ایـن  مبلمـان 
بـوده  تومـان  میلیـون  چهـار  حـدودًا 
از  ترکیبـی  هتـل  ایـن  مبلمـان  اسـت. 
گل و  چـوب و پارچـه بـا طـرح سـنتی 

اسـت. ترمـه 

هتل 
داد یزد

مبلمـان البـی ایـن هتـل به صـورت 
و  اسـت  شـده  سـاخته  سفارشـی 
ترکیبـی از چـوب بـا نقـوش سـنتی و 

اسـت. پارچـه 

هزینـۀ ساخته شـده بـرای هـر مبلمـان 
 1394 دی مـاه  تاریـخ  در  یک نفـره 

اسـت. بـوده  تومـان  یک میلیـون 

هتل 
صفائیه

یزد

ایـن  مبلمـان  سـاخت  و  طراحـی 
هتل توسط شرکت طرح و آفرینش 
تهـران و به صـورت سفارشـی انجـام 

شـده اسـت.

هتـل  ایـن  البـی  مبلمـان  طراحـی  در 
که ترکیبی از عناصر سنتی  سعی شده 
و مدرن اسـتفاده شود. هزینۀ ساخت 

مبلمـان آن در دسـت نیسـت.

هتل 
شاه عباسی

 اصفهان

ایـن  البـی  مبلمـان  طراحـی  در 
هتـل از فرم هـای سـنتی و تزیینـات 
فضـای داخلی البی اسـتفاده شـده 
در  استفاده شـده  مـواد  اسـت. 
مبلمـان ایـن هتـل ترکیبـی از چوب 

اسـت. قرمزرنـگ  مخمـل  و  گـردو 

به صـورت  هتـل  ایـن  مبلمـان 
دست سـاخت و توسط استاد چایچی 
در سـال 1347 طراحی و سـاخته شده 
هزینـۀ  هتلـدارۀ  گفتـۀ  طبـق  اسـت. 
زمـان  در  یک نفـره  مبـل  هـر  سـاخت 
تومـان  میلیـون  حـدودًا 4/5  حاضـر، 

می شـود.

هتل 
منوچهری

کاشان

از  مجموعـه  ایـن  مبلمـان  در 
بـا  ترکیـب  در  قدیمـی  تخت هـای 
گبـه  و  گلیـم  سـنتی  پارچه هـای 

اسـت. شـده  اسـتفاده 

و  بـوده  قدیمـی  هتـل  ایـن  مبلمـان 
اطالعاتـی در رابطـه بـا هزینـۀ سـاخت 

نیسـت. دسـت  در  آن 

Modern Furniture

Classical Furniture

Creative Furniture

Traditional Furniture




