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معنای مبلامن

چکیده

بازۀ پذیرش مقاله 5 :ماه

و تلخیص

ادوارد لوسی-اسـمیت متولد  1933در کینگسـتون جاماییکا اسـت .وی تحصیالت خود را در انگلسـتان تکمیل کرد.
لوسی-اسـمیت سـالها بهعنـوان نویسـنده ،عـکاس ،شـاعر ،منتقـد ادبـی و مورخ فعالیـت داشتهاسـت و بهعنوان
یکـی از پرتألیفتریـن افـراد در زمینـۀ هنر در بریتانیا شـناخته میشـود .این مقاله ترجمه و تلخیصـی از مقدمه
کتاب "مبلامن ،یک تاریخچه موجز "1اثر این نویسـنده اسـت .2وی در یک بررسـی عمیق از تاریخ مبلامن نگاهی
فراگیر به طراحی و سـاخت مبلامن و اثرات متقابل مبلامن و جامعه ،داشـته اسـت .لوسـی -اسـمیت مبلامن را از
چهـار جنبـۀ مختلف مورد بررسـی قـرار میدهد؛ عملکرد مبلامن ،مبلامن بهعنوان شـاخصی از وضعیت اجتامعی،
جنبههای فنآورانه مبلامن و در نهایت روشـی که مبلامن مورد اسـتفاده قرار میگیرد تا سـبک شـخصی اسـتفاده
کننـدهاش را معرفـی کنـد .وی در بررسـی دورههای مختلـف از پیش از تاریخ تا دوران معارص کـه در  9بخش آن را
تقسـیم کـرده همـواره ایـن چهـار رویکـرد را در نظـر دارد .این کتـاب اولینبـار در  1979به چاپ رسـید و در چاپ
سـال  1993مـورد بازبینـی قرارگرفـت .از این منظر بخشهای پایانی کتاب شـامل اتفاقـات و رویکردهای جدید در
مبلامن و تأثیرات آنها نیسـت.
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ادوارد لوسی-اسمیت متولد  1933در کینگستون جامائیکا است .وی تحصیالت خود را در انگلستان تکمیل کرد .لوسی-اسمیت سالها بهعنوان نویسنده ،عکاس ،شاعر ،منتقد
ادبی و مورخ فعالیت داشتهاست و بهعنوان یکی از پرتألیفترین افراد در زمینۀ هنر در بریتانیا شناخته میشود .این مقاله ترجمه و تلخیصی از مقدمۀ کتاب
«مبلمان ،یک تاریخچۀ موجز» اثر این نویسنده است  .وی در یک بررسی عمیق از تاریخ مبلمان ،نگاهی فراگیر به طراحی و ساخت مبلمان و اثرات
متقابل مبلمان و جامعه ،داشته است .لوسی -اسمیت مبلمان را از چهار جنبۀ مختلف مورد بررسی قرار میدهد؛ عملکرد مبلمان ،مبلمان
بهعنوان شاخصی از وضعیت اجتماعی ،جنبههای فناورانۀ مبلمان و درنهایت روشی که مبلمان مورد استفاده قرار میگیرد تا
َسبک شخصی استفادهکنندهاش را معرفی کند .وی در بررسی دورههای مختلف از پیش از تاریخ تا دوران معاصر
که در نُه بخش آن را تقسیم کرده همواره این چهار رویکرد را در نظر دارد.
این کتاب اولینبار در  1979بهچاپ رسید و در چاپ سال  1993مورد بازبینی قرارگرفت.
کتاب شامل اتفاقات و رویکردهای جدید در مبلمان و تأثیرات
از این منظر بخشهای پایانیِ ْ

آنها نیست.

معنای مبلامن
در میان مصنوعات ساخت بشر ،مبلمان جایگاهی متفاوت و پر ابهام به خود
اختصاص داد ه است .مبلمان برای زندگی انسان ضروری نیست و بعضی از تمدنها
به خصوص بعضی از اقوام ابتدایی ،بدون وجود مبلمان هم ،بهراحتی زندگی کردهاند.
ِ
موجودیت ثابتی را نشان میدهند.
گونههای مبلمان از لحاظ وضعیت و ظاه ْر
در واقع در بعضی سطوح ،مبلمان تقریباً جزء الینفک معماری است .اغلب به مبلمانِ
درجاساخت  3در این قرن ،مدرن می گویند ،اما ،در حقیقت اینها اولین گونههایی
ْ
4
از مبلمان است که میشناسیم .خانههایی از دورۀ نوسنگی (تصویر  )1در اسکارابرا
درجاساخت است.
در اورکنی 5دارای مبلمان و فضای خواب
ْ

چیزی روی آن قراردادن (میز و استند) ،خوابیدن یا دراز کشیدن روی آن (تخت
و کاناپه) یا از آن برای انبارکردن و نگهداری استفادهکردن (قفسه و کمد) .این
عملکردها در بسیاری موارد با هم ترکیب میشوند ولی در اکثر آنها تمایز
قابلتوجهی در هر دستهبندی وجود دارد .یک قطعه از مبلمان فر ِم نهایی خود
را از طریق طراحی بهدست میآورد که نیاز معیّن ،مشخص و کام ًال تخصصی را
برطرف کند.
قرن هجدهم دارای نمونههای فراوانی از این گروه است .یک مثالِ آن صندلی به
نام وایوز ( 8تصویر  )2است كه برای تماشاچیان بازیهای كارتی ساخته شد ه بود.
از این صندلی دو نوع وجود داشت؛ یكی برای مردان و یكی برای زنان .در انگلیس
به غلط آ ن را صندلی خروس جنگی  9مینامند .این صندلی به گونهای ست که فرد
با پاهای باز از هم ،درحالیکه رو به پشت صندلی دارد ،روی آن مینشیند .محلی
برای قراردادن پاها در كنارههای پشتی وجود دارد و دستها برای استراحت
روی لبۀ روکششدۀ پشتی قرار میگیرد .خانمها به خاطر دامنشان نمیتوانستند
اینگونه روی صندلی بنشینند بنابراین روی صندلیِ کوتاهتری زانو میزدند که
دستهای برای استراحت دستها داشت .ایدۀ خلق وایوز با استفادۀ نابهجا از یک
صندلی عمودی معمولی  10بهدست آمده بود.

تصویر  .1خانۀ سنگی پیش از تاریخ در اسکارا برا با نیمکتها و فضاهای خواب ساخت و سازی یا توکار

دارابودنِ مبلمان عالوهبرآنکه نشاندهندۀ سطحی از فرهنگ است؛ نشاندهندۀ
تَركکردن حاالت و عادات حیوانی است .ازاینمنظر ،مبلمان نشیمن 6شاید مهمترین
نمونه است .استفاده از چهارپایه  7یا صندلی برای نشستن ،نشاندهندۀ آن است
که استفادهکنندگان توسط تمدن پیرامون خویش آموزش دادهشدهاند .البته ،این
به تنهایی به معنی برتری فرهنگی نیست .چهارپایهها و صندلیها تاریخ طوالنی و
مستمری در اروپای غربی و خاور نزدیک دارند .اما در هند به وضوح بیگانه و ابداً
بهطور عمومیدر چین و ژاپن بهکار گرفته نشدند.
اگر موضوعْ دقیقتر مورد تعمق قرار گیرد ،آشكار میشود كه مبلمان فارغ از دورۀ
زمانی ،در زیر چهار عنوان قابل بررسی است.
اولین مورد بهطور مشخص عملکرد است که این وظیفۀ عملی ،در مقایسه بسیار
محدود است؛ روی قطعهای از مبلمان نشستن (چهارپایه ،نیمکت و صندلی)،

تصویر  .2صندلی وایوز زنانه اثر ژان باپتیست تیلیارد ،سال 1752
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عنوان دوم ،یکی از موضوعاتی است که مورخانِ مبلما ْن به تازگی به آن توجه زیادی
ِ
ِ
وضعیت اجتماعی بازی
شاخص
نشان میدهند .مبلمان نقش بسیار مهم ی به عنوان
میكند؛ جامعۀ سلسله مراتبیتر تأکید و تأثیر بیشتری بر این نقش دارد .بنابراین
موضوعاتی نظیر آسودگی و راحتی اغلب تحت تأثیر این جریان قرار میگیرند .قطعاً
مبلمان به طور حاشیهای اهمیت کمتری از لباس و وضعیت ظاهری در انتقال این
نوع اطالعات دارد.

شـــمــارۀ 40
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سومین رویکرد ،بررسی مبلمان از نظر جنبههای فن آورانه است .اما ،اگرچه این
رویکرد ،پیشرفت فناورانۀ قابلقبولی را به ویژه در قرنهای نوزده و بیست نشان
میدهد ،نکات مع ّینی را در اینجا باید ِ
مد نظر داشت .یکی اینکه تا زمانی كه ساخت
مبلمانهای اولیه ،بیشتر صنایع دستی بود تا صنعت ،فناوری در واقع میزان مهارت
موجود در بهکارگیری و کنترل یک مادۀ بهخصوص مانند چوب بود .در این دوره،
هیچ ِ
رشد پیوست ه و معنی داری در فناوری ساخت مبلمان وجود نداشت .برای مثال
مبلمان یافت شده (تصویر  )3در مقبرۀ توتانخامون  11از نظر هنروری و استادکاری
بسیار پیراستهتر از هر چیزی است که در اروپا از ابتدای قرون وسطی  12تا میانۀ قرن
هجدهم ساخته شده است.

فضای درون خانه همانند نمایشنامهای است که ما آن را آماده میكنیم و با آن پیش
میرویم .بنابراین تکههای مبلمان همانند اجزای ثابت و همواره جابهجا شونده
در یک کالژ سهبعدی هستند که امروزه در هر مجلۀ دکوراسیون داخلی گسترده
شدهاند .ریشههای این موضوع در قرن هجدهم نهفته است .این رویکرد ،توسط
فردگرایانی  13همچون هوراس والپول  14و ویلیام بکفورد  ، 15كه البته در قرن نوزده،
هنگام ی که تعدد َسبکها نهایتاً باعث گسست طبقهبندیهای قبلی شد ،گسترش
یافتنوعی جاری شدن از یک قطعه به قطعۀ دیگر که در بسیاری از نمونههای
هم دوره با فضاهای داخلی ویکتوریایی  16دیده میشود .در این دوره ،زمانی بود که
قطعاتی مستقل از مبلمانی قدیمی نیروهای جادویی را كه امروزه مردمان بدانها
نسبت میدهند ،بهدست آوردند و نقطه تمركزی شدند برای ایدهها و احساساتی
که ضرورتاً با ظاهر محصول در ارتباط نیستند.
مطالعۀ مبلمان ،که از عالیق تجمالتی قرن نوزده برخاسته باشد ،با وسوسۀ «عتیقه»
عجین شدهاست .به هر جهت ،این کتاب درباره تاریخ مبلمان است ،و ارتباط كمی
ِ
عوض سعی
با مفهوم هویّت و اصالت در
مطالعات انجام شده دارد .این کتاب در ْ
میکند که وابسته بودن مبلمان به توسعۀ عمومیجامعه و همچنین روان شناسیِ
اشخاص جامعه را نشا ن دهد.
برای فهمیدن مبلمان گذشته ،توجه به این نکته ضروری است که نه فقط انواع
حالتهای مختلف که هر قطعه به تنهایی میسازد ،برای کسانی که آ ن را میخرند
و مورد استفاده قرار میدهند مهم است؛ بلکه چیدمان کلیِ آن نیز مهم است.
در واقع ،همان طور که در تصاویر قدیمیمیتوان دید ،کامالً امکان داشت که یک
طراحی داخلی کالسیک قرن هجدهمیرا تقریباً با تمام ی محتویاتش ،فقط با دوباره
ساماندهی آنچه در فضا وجود دارد برای تطابق با نیازها و ایدههای جدید دربارۀ
تعامالت اجتماعی ،تغییر شكل داد .چیدمان مبلمان یکی از چیزهایی است که
مورخانِ این موضوع وقت زیادی را برای آن صرف کردهاند و نتیجه صرفاً چند کتاب
از طراحی های داخلی جذاب نیست بلکه تالشهای مفیدی در باز آفرینیِ نمونههای
درخشانی ست مانند هَم هاوس  17و ا ُسترلی ( 18تصویر  )4در انگلستانَ ،م ل ِمزون19در
فرانسه و فضاهای داخلی در کولونیال ویلیامزبورگ ( 20تصویر  )5در ایاالت متحده.

تصویر  .3رسیر پادشاهی یافته شده در مقربۀ فرعون توتانخامون  1350قبل از میالد

مادۀ اصلی که برای مبلمان به کار میرفت انواع چوب و امثال آن بود که نکات بسیار
روشنی را برای ما بیان میدارد .به عنوان مثال ،هنگامیكه امپراتوری مستعمراتی
بریتانیا گسترش پیدا میكرد؛ ماهاگونی محبوبترین ماده بین اثاثیهسازان انگلیسی
بود .به خاطر نیاز کارخانههای بریتانیایی ،مستعمرهها مجبور به عرضۀ مواد خام
بودند .ماهاگونی با خاصیت سختی ،ضد آفت بودن و نقش هایی زیباتر از هر چوب
بومی ،یکی از این مواد خام بود.

تصویر  .4چیدمان اثاثیۀ قرن هجدمی ،النگ گالری در ا ُسرتلی ،میدلسکس.

با این حال ،صحیح است بگوییم که انقالب واقعی فناوری در ساخت مبلمان اخیرا ً
اتفاق افتاده و همچنان در جریان است .تکنیکهای ساخت مبلمان و حتی مواد
ِ
اهداف خاص ،به طور قابل مالحظهای در شصت سال
بررسی شده و مناسب برای
اخیر نسبت به شش قرن پیش تغییر کردهاست.
گروه چهارم روشی است که از مبلمان استفاده میشود تا شرایطی كامالً شخصی
و خصوصی برای فردی كه آن را برای زندگی انتخاب میكند ،بسازد .مبلمان
خدمتکاری فانتزی است همانگونه كه پاسخی است به نیازهای روزمره .تمام ی تفکر

تصویر  .5چیدمان اثاثیه قرن هجدمی ،اتاق نشیمن خانه پیتون رندالف ،کولونیال ویلیامزبورگ ،ویرجینیا.

این مطالعات و نتایج آنها در جهت کسب اطالعاتی در زمینۀ نحوۀ زندگی مردم در
هر دوره ،نحوۀ چیدمان زندگی و نوع انتظارات ایشان مؤثر بودهاست .چگونه مردم
پس از خوردن شام خود را مشغول میکردهاند؟ کِی و کجا غذا میخوردهاند؟ مطالعۀ
مبلمان یا تالش برای بازنگری یك فضای داخلی واقعی ،میتواند جزئیات زیادی را
برای ما بازگو كند .كنارهم گذاشتن مبلمان و تئوریها ،یادداشتهای روزانه ،نامهها
و انواع توصیفات تصویر كاملی را آشكار میكند .با این حال ،باید تشخیص داد ه شود
اگر وقفهای در امتداد روان شناختیِ جامعۀ اروپایی به وجود نمیآمد ،این مطالعات
ضرورتی نمیداشت .زمان وقوع این وقفه موضوع مباحثات زیادی است که بعضی
آن  را به انقالب صنعتی نسبت میدهند .در واقع به نظر میرسد ،كه این وقفه بعد
از شروع انقالب صنعتی ،در میانۀ قرن هجده اتفاق افتاده باشد ،ولی قبل از وقوع
آن آثارش مشاهده شدهاست .سال  1800بهترین نمونه است .احیاگریهای قرن
نوزدهم ،تالشی بود برای كشف و بازیابی گذشتهای ف ّرار و گریزان .شورشهایی
كه در برابر این احیاگریها به وجود آمد ابتدا جنبش هنرها و صنایعدستی 21سپس
آرت نوو  22و پس از آن مدرنیسمِ فعال كه از ِد استایل  23و باهاوس  24از یك سو و
لوكوربوزیه  25و لسپریت نوو  26از سوی دیگر نه فقط به خاطر خو ِد این شورشها،
بلكه به خاطر آن چیزی كه نسبت به آن واكنش نشان میدادند ،مهم بودند.
جاذبهای برای تقسیمبندیِ اشیا ِء قبل از این دوره به «قدیمی» و بعد از آن كمابیش به
«مدرن» وجود دارد .برای مثال عتیقهفروشان گاهی بر اینكه محصوالت بعد از 1830
عتیقه نیستند پافشاری میكنند ،به هر حال ،موان ْع به واسطۀ عالقۀ شدید كلكسیونرها
به آرت نوو و آرت دكو ،در سالهای اخیر برداشته شده است .در واقع مبلمان،
زودتر از آنكه مورخان آن را ثبت كنند به تاریخ پیوسته است .حركتهایی كه
من آن را حركتهای شورشی نامگذاری كردهام ،تالش بسیاری کردهاند تا فضاهای
داخلی را كه ما امروزه در آن زندگی میكنیم ،بسازند .هنوز ما آنها را مدرن
نامگذاری میكنیم در حالی كه اكثر آنها معاصر هم نیستند .باهاوس و لوكوربوزیه
امروز به همان اندازۀ چیپندیل  27یا ِهپلوایت  ،28بخشی از تاریخ مبلمان هستند .یكی
از جذابیت های تاری ِخ اثاثیه ،آن است كه چشمانداز آن مرتباً تغییر میكند .تاری ْخ
اغلب به عنوانِ ابزاری برای آیندهنگری به خدمت گرفته میشود .عمال ً بسیاری از
مردم خواهند گفت كه این تنها ابزار ممكن است .چند سال پیش ،هر كس كتابی
در این زمینه مینوشت ،به طور قطع متقاعد میشد كه همه چیز همچون چرخهای
است ،مبلمانِ اولیه كامالً دستساز بود ،مبلمانِ اخیر نیز ،یا اینكه مبلمان عضوی ست
جدا شده از معماری و امروزه دوباره به آنچه از آن جدا شده ،متصل خواهد شد.
مشخصاً بسیاری چیزها منطق این دیدگاه را تقویت میكردند .مبلمان ،از سدههای
ِ
تزئینات اثاثیه معموالً از این منبع
میانی تاكنون مرتباً تحت تأثیر معماری بودهاست.
وام گرفته شدهاست (تصویر  .)6معماران مخصوصاً از قرن هجده میالدی به بعد ،با
اصرار بر هماهنگی کامل بین فضا و آنچه درون آن قرار میگیرد ،تأثیر بسیار زیادی
در توسعۀ اثاثیه داشتهاند .نامهای روبرت آدام  29و چارلز رنی مكینتاش 30فقط دو
نمونه از موارد بسیاری است كه در این رابطه به ذهن میآید.

من معتقد نیستم كه امروزه مبلمانِ
درجاساخت راه حلِ منحصر به فرد و گریزناپذیز
ْ
مشكالت زندگی مدرن است .درعوض ،معتقدم كه اثاثیه ،هویّت خود را حفظ
خواهد كرد ،و بیشتر از آنکه توسط معماری به مبارزه طلبیده شود در مكانی قرار
دارد كه مجسمهسازی را به مبارزه و َع ِ
رض اندام فرامیخواند (تصویر  .)7یكی از
كارهایی كه جنبشهای مدرن انجام دا دهاند ،آن است كه جدا از كاركرد یا آنچه
میخواهند یا نمیخواهند ارائه كنند ،نگاهكردن با دقت و عالقه به ف رمها را به ما
آموختهند .این بدان معناست كه ما به یک محصول مانند صندلی ،با نگرشی كامالً
جدید بنگریم؛ اگر قدیمی است ،آگاهیم كه نه فقط از جنبۀ خصوصیات جادوییِ آن،
كه اشاره كر دهام ،بلكه به كیفیت آن به عنوان فرمی خالص هم توجه داریم .اگر
جدید است به طور اتوماتیك آن را با مجسمههای معاصر كه بیشتر به آن شبیه است
مقایسه میكنیم (تصویر .)8

تصویر  .7صندلی دسته دار با پالستیک و فایربگالس ،ایمز 1951 ،م.

تصویر  .8استقرار اثر آلکساندر کالدر 1959 ،م.

تصویر  .6کمد انگلیس سبک گوتیک ،حدود  1500م .با تزیینات معامرانه.

بنابراین ،اثاثیه مایل است تا خود را از پسزمینۀ خویش جدا كند ،تا اینكه با آن
یكی شود .به خاطر اینكه وقتی با دقت به آن نگاه میكنیم ،به همان اندازه كه
ق َوت یا ضعف آن را درمیبابیم با ظرافتهای هن ِر دست نیز آشنا میشویم .احیا ِء
هن ِر دستی كه من به آن پرداختهام ،صرفاً به خاطر نشان دادنِ بیزاریِ من نسبت به
بدساختی و بیدقتی تولیدات ماشینی نیست؛ بلكه برای تغییر این دیدگاه ما است.
یكی از اهداف كلیِ من در نوشتن این كتاب نشان دادنِ دقیق مراحلی است كه
تغییرات اتفاق افتادهاند.
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سـال بیست و هشتم
شـــمــارۀ 40
پاییز 1397

پینوشتها

11. Furniture, A Concise History

22.Lucie-Smith, Edward(2005). Furniture, A Concise History. London: Thames & Hudson

Ltd.

درجاساخت نوعی از مبلامن است که در محل استفاده ،ساخته و نصب میشود 33.built-in
ْ
مبلامن
44.Skara Brae

مجموعه جزایری در شامل اسکاتلند 55.Orkney
66.seat-furniture
77.stool

88.voyeuse

99.cock-fighting

1010upright chair

از فراعنه مرص که بین سالهای  1341تا  1323قبل از میالد مسیح حکومت میکرده 1111Tutankhamun

است

جنبشی بیناملللی در هرن ،معامری و هرنهای دکوراتیو که بین سالهای  1890تا 2222Art Nouveau

 1920فراگیر بود

یک حرکت هرنی هلندی بود که در سال  1917توسط معامران و هرنمندان هلندی آغاز 2323 De Stijl

شد و بیشرت تا  1931رواج داشت
مدرسۀ طراحی آملانی معروفی که بین  1919تا  1933فعالیت داشت و با ترکیب هرن و 2424Bauhaus
.صنایعدستی رویکردی جدید به طراحی را آموژش میداد
معامر ،طراح ،نقاش و نویسندۀ فرانسوی-سوییسی که یکی از پیشتازان مدرنیسم( 2525Le Corbusier
در معامری بود (1965 -1887م) .
مجلهای هرنی که بین سالهای  1920تا  1925توسط لوکوربوزیه و آمِدی 2626L'Esprit Nouveau
اوزِنفان منترش میشد
)1779-1718م ).طراح و سازنده انگلیسی اثاثیه و مبلامن 2727 Chippendale, Thomas
طراح و سازندۀ انگلیسی اثاثیه و مبلامن در قرن  18میالدی که درکنار 2828Hepplewhite, George
چیپندیل و توماس رشاتون یکی از سه اثاثیهساز معروف انگلستان بود (1727-1786م).
) 1792 – 1728م ).طراح داخلی ،طراح مبلامن و معامر نئوکالسیک اسکاتلندی 2929 Robert Adam
هرنمند ،معامر و طراح سمبولیست اسکاتلندی که 3030Charles Rennie Mackintosh
کارهای وی تأثیر زیادی بر جنبشهای هرنی اروپا همچون آرت نوو داشت (1928- 1868م).
0

0

1212middle ages

دیدگاه اخالقی فلسفه سیاسی ،ایدئولوژی یا مرام ) (individualismفردگرایی 1313individualists

اجتامعی است که ارزشهای اخالقی فرد را معترب میداند

0

) )1797 – 1717مورخ ،نویسنده ،سیاستمدار و عتیقهشناس انگلیسی 1414Horace Walpole

کلکسیوندار هرنهای دکوراتیو ،نویسنده ،منتقد هرنی و سیاستمدار ثرومتند 1515William Beckford

انگلیسی()1760-1844

0

1616Victorian interiors

خانۀ بسیار معروفی در منطقه هَ م در جنوب لندن که منونۀ منحرصبهفرد و تقریباً 1717Ham House

کاملی از میراث هرن و معامری قرن  17میالدی در اروپا دانسته میشود

شهری قدیمی که هماکنون محلهای در غرب لندن فعلی است1818Osterley .

کاخی فرانسوی نزدیک ساحل غربی رود سن و با فاصلهای  15کیلومرتی در غرب 1919Malmaison

پاریس

نوعی موزۀ فضای باز در ویلیامزبورگ که نشاندهندۀ تاریخ اجتامعی این 2020Colonial Williamsburg

منطقه از ویرجینا آمریکا در دوران استعامری است

جنبشی بیناملللی در هرنهای دکوراتیو که از بریتانیا آغاز شد و در 2121Arts and Crafts Movment

اروپا و آمریکای شاملی بین سالهای  1880تا  1920گسرتش پیدا کرد

