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چکیده
این مقاله بر آن است تا مؤلفههای مؤثر در خوانش مبلمان در کالبد معماری ایران (با تأکید بر خانهها و
کاخهای سنتی تهران در دوره قاجار) ،را بهعنوان یک متن ،شناسایی کند .ازاینرو ضمن شناسایی و
معرفی مبلمان ایرانی در دوره قاجار ،به بررسی نسبت میان مبلمان ،معماری و سبک زندگی در خانهها و
کاخهای سنتی ایران ،دورة قاجار و شهر تهران ،پرداخته است .در راستای این بررسی این سؤالها مطرح
میشود :شیوه استفاده از مبلمان و فضاهای داخلی در خانهها و کاخهای شهر تهران در دورة قاجار
چگونه بوده است؟ مبلمان و معماری داخلی خانهها و کاخهای شهر تهران در دورة قاجار ،چه تأثیری در
شیوة زندگی مردم و اشراف داشت؟ شیوة تعامل سبک زندگی ،مبلمان و معماری سنتی خانهها و
کاخهای شهر تهران در دورة قاجار چگونه بود؟ در بررسیهای انجام شده در چهارده خانه و کاخ شهر
تهران در دورة قاجار که بر اساس سنتی بودن و وجود دادههای کافی پیرامون مبلمان و نحوة استفاده از
فضا در دورة قاجار انتخاب شدهاند ،انواع مبلمان در ارتباط با این فضاها تقسیمبندی ،و ویژگیها و نحوة
تعاملشان با سبک زندگی و معماری تحلیل شد .این پژوهش از لحاظ هدف یا کاربرد پژوهشی ،بنیادی
است و با رویكرد تاریخگرایی ،با استدالل استقرایی ،مبتنی بر اجرای غیرتجربی و راهبرد اکتشافی ،با
محوریت پژوهش پیش از نظریه ،با آزمون نظریه متغیرهای کیفی ،با روش تحلیل تاریخی -تفسیری ،با
رویه پژوهش اسنادی و میدانی با روش اجرای تحلیل محتوا در مقطعی از زمان با رویكرد ژرفانگر و
وسعتی میانه انجام گرفته است.
کلیدواژهها :مبلمان ،معماری سنتی ایران ،سبک زندگی ،قاجار ،تهران
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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مقدمه
انسانها بخش اعظم عمر خود را در فضاهای داخلی بناها سپری میکنند که به کمک عناصر،
ساختارها و جدارهها شكل گرفته است .این فضاها محیطی را ایجاد میکنند که بسیاری از
فعالیتهای روزمره ما در آن صورت میگیرد .مبلمان یكی از مهمترین این عناصر است که منجر
به شكلدهی فضای داخلی میشود .مبلمان بیش از سایر عناصر اسباب راحتی و قابل سكونت
ساختن یک فضا را فراهم میکند .از سویی دیگر در فضای مسكونی ،میزان ارتباط کاربران با
فضا ،احساس مالكیت و آزادی عمل ،بسیار بیشتر از سایر کاربریهاست .بنابراین اهمیت و نقش
مبلمان در شكلگیری و توسعة فضاهای مسكونی نظیر خانهها و کاخها دوچندان میشود.
مبلمان بهعنوان مهمترین بخش فضاهای نیمهثابت در ادبیات نظری ادوارد هال ،انسانشناس
آمریكایی حوزة فضا مطرح میشود .چیدمان و مبلمان که نسبت به فضاهای ثابت قابلیت
جابهجایی و تغییر بیشتری دارند و در تغییر دکوراسیون بیشتر از آنها استفاده میشود ،ساختار
فضایی با سیمای نیمهثابت را ایجاد میکنند .آزمایشها نشان میدهد ،ساختار فضایی با سیمای
نیمهثابت میتواند تأثیری عمیق بر رفتار داشته و این اثر قابل اندازهگیری است (هال:6096 ،
 .)621مبلمان ،تأثیر انقالبگونهای بر بعضی عادات ،دگرگون کردن آنها و در پی آن نتایج
عمدة اجتماعی در پی داشته است (راپوپورت .)661-660 :6011 ،از سوی دیگر ،هر جنبه از
سبک زندگی ،در مبلمان متجلی میشود و در عین حال خود نیز سایر جنبههای سبک زندگی را
متجلی میکند.
د ر این مقاله به بررسی نسبت میان مبلمان ،معماری و سبک زندگی در خانهها و کاخهای
سنتی ایران  -با تأکید بر دورة قاجار و شهر تهران -می پردازیم ،تا از میان نظریههای
مطرحشده ،مؤلفه های مؤثر در خوانش مبلمان در کالبد معماری اسالمی ایران ،بهعنوان یک
متن ،شناسایی شوند.
برای یافتن جایگاه مبلمان در معماری خانهها و کاخهای سنتی تهران در دورة قاجار باید به
بررسی سه متغیر مبلمان ،معماری و سبک زندگی پرداخت .از این رو برای بررسی پیشینة تحقیق
نیز باید سراغ حوزههای مرتبط این سه متغیر رفت.
میتوانبهمواردزیراشاره کرد :فصل
از جمله پژوهشهای انجامشده پیرامون مبلمان ایرانی 
 12از کتاب سیری در هنر ایران با عنوان اثاث منزل از ام.آپتن و اکرمن (پوپ ، )6031 ،مقاله
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«قطعات تخت هخامنشی از سامره» 6از تادو ،)6931( 2مقاله «نقوش تخت و بر تخت نشستن در
هنر ساسانی» 0از هارپر ،)6939( 1مقاله «مبلمان فارسی در مقدونیه :شناخت و انتقال شكلها» 5از
پاسپاالس ،)2666( 1مقاله «دو گونه از مبلمان هخامنشی» 3از سعیدی ،)2661( 1مقاله اسفندیاری با
عنوان «پیشینة صندلی و گل نیلوفر آبی در مدارک باستانشناسی» ( ،)6033مقالههای «معماری
داخلی در زندگی ایرانیان باستان  6و  »2از رضایی ( ،)6015مقاله «تأثیر فرهنگ قومی بر مبلمان
سلجوقی» از رحمانپور ( ،)6090مقاله «مبلمان در فرهنگ اورارتو )با نگرشی بر جنس ،تكنیک
ساخت ،تزیین (» از شاهسوارانی و لطفی قرایی ( ،)6096مقاله «تخت» از کیا ( ، )6011مقاله
«مبلمان ایران باستان (تختهای ایران باستان)» از موسوی ( ،)6019مقاله «مبلمان ایرانی در دوره
اسالمی :از سلجوقیان تا زندیان» از موسوی ،پورمند و کریمیفرد ( ،)6093رسالة کارشناسی ارشد
سجادی با عنوان «تختهای ایالم از  116 - 0666قبل از میالد» ( )6016و نیز رسالة کارشناسی
ارشد عابدی با عنوان «شكل و کاربرد تختهای هخامنشی از  006 - 556ق.م« ).)6012
از جمله پژوهشهای انجامشده پیرامون معماری داخلی و نیز معماری مرتبط با موضوع

میتوانبهمواردزیراشاره کرد :فصل اول کتاب زندگی خانگی و فرهنگ مصرفی در
مقاله 
ایران :انقالبهای داخلی عصر مدرن 9از کریمی )2660( 66و مقاله «زنان و طراحی داخلی در

دورة قاجار ایران» از همین نویسنده ( ،)2662کتاب معماری معاصر ایران در تكاپوی بین سنت
و مدرنیته از بانی مسعود ( ،)6011کتاب آشنایی با معماری اسالمی ایران از پیرنیا ( ،)6019کتاب
سبکشناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران از قبادیان (.)6090

میتوان به
از جمله پژوهشهای انجامشده پیرامون سبک زندگی مرتبط با موضوع مقاله 
مواردزیراشاره کرد :کتاب تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم :زندگی ،کسب و کار از

شهری در شش جلد ( ،)6031کتاب شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 fragments of an achaemenid throne from Samaria
2 Tadmor
3 thrones and enthronement scenes in Sasanian art
4 Harper
5 on Persian-type furniture in Macedonia: the recognition and transmission of forms
6 Paspalas
7 the two versions of the achaemenid throne
8 Saidi
9 domesticity and consumer culture in Iran: interior revolutions of the modern era
10 Karimi
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از مستوفی ( ،)6011هفده دفتر :روزنامه خاطرات ملیجک در چهار جلد از میرزایی (،)6031
کتاب روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه از ناصرالدین شاه ( .)6011
این پژوهش از لحاظ هدف یا کاربرد پژوهشی بنیادی است که با رویكرد تاریخگرایی ،با
استدالل استقرایی ،مبتنیبر اجرای غیرتجربی و راهبرد اکتشافی ،با محوریت پژوهش پیش از نظریه
(روش مرتن) ،با آزمون نظریة متغیرهای کیفی ،با روش تحلیل تاریخی-تفسیری ،با رویة پژوهش
اسنادی و میدانی با روش اجرای تحلیل محتوا در مقطعی از زمان با رویكرد ژرفانگر و وسعتی
میانه انجام گرفته است .شیوة گردآوری دادهها نیز کتابخانهای و میدانی است .در این پژوهش
نمونهگیری غیراحتمالی (غیر تصادفی) ،موردی و از نوع نمونهگیری هدفمند (اطالعات محور یا
موارد مطلوب) انتخاب شده است .جامعة مورد بررسی 61 ،مورد از خانهها و کاخهای سنتی تهران
در دورة قاجار است :مجموعة کاخ گلستان (عمارت تخت مرمر ،عمارت الماس ،عمارت بادگیر،
عمارت خروجی ،تاالر سالم و شمسالعماره) ،اندرون شاهی (فرحآباد) ،سلطنتآباد ،شهرستانک،
صاحبقرانیه ،عمارت مسعودیه ،عمارت کامرانیه ،خانة مقدم و خانة امام جمعه که بر اساس سنتی
بودن و وجود دادههای کافی پیرامون مبلمان و نحوة استفاده از فضا در دوره قاجار انتخاب شدهاند.
 .1تعریفهای مبلمان
واژة مبل 6که از زمان قاجار در متون بر جای مانده و از آن زمان به مرور در ذهن خانوادههای
ایرانی و همچنین دستاندرکاران تولید و عرضه لوازم خانه مانند صندلی ،میز ،نیمكت و غیره
مصطلح شده است ،وامواژه یا واژهای دخیل دارای ریشة فرانسوی -واژهی فرانسوی :مُبل -2است
که در زبان فارسی رایج شده است .دلیل آن شاید به دوران قاجار برگردد که عمدة روابط ایران و
غرب ،با فرانسویان بوده است (معین .)151 :6011 ،واژة فرانسوی مُبل از واژه التین مُبیلیس 0منتج
شده است که به معنای قابل جابهجایی و سهل در حرکت است

(.)Solodow, 2010: 146

بسیاری از زبانها بهویژه در اروپا از واژههای منتجشده از واژههای التین مُبایل 1به معنای
متحرک ،قابل حرکت و سهل در حرکت و نیز مُبیلیا  5به کاالی متحرک ،که هر دو ریشه در
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 6معادل واژة انگلیسی furniture :و معادل واژة عربی :اثاث است.
2 meuble
3 mobilis
4 mobile
5 mobilia
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واژه مُبیلیس دارد ،برای بیان مبلمان یا همان لوازم خانه مانند صندلی ،میز ،نیمكت و غیره؛
استفاده کردهاند.در لغتنامه دهخدا در تعریف واژه مبل آمده است« :مبل[ .م ُ] (فرانسوی  ،اِ)
اثاثالبیت .کاچال .رخت .رختخانه .ماعون .قماشخانه .عموماً به تمام اشیاء منقولی که در
خانه مورد استفاده قرار میگیرد و یا برای تزیین خانه به کار میرود و خصوصاً به چهارپایههای
به نسبت بزرگی اطالق کنند که از چوب و فلز و فنرهای نرم سازند و با پارچههای خوشرنگ
یا پوست یا پالستیک و جز آن آنها را پوشانند تا بهراحتی بر آن بتوان نشست» (دهخدا.)6033 :
در فرهنگهای فارسی عمید و معین نیز مبل چنین تعریف شده است« :مبل( .اسم)
[فرانسوی]  .6نوعی صندلی یک یا چندنفرة راحتی دارای پایه و دستههای چوبی و تشک و
پشتی نرم  .2اسباب خانه از قبیل میز ،صندلی ،نیمكت» (عمید« .)961 :6051 ،مبل( .مُ) [ فر] .
(اِ ).نوعی صندلی راحت که معموالً بزرگ و نرم و دستهدار است .مبلمان( .مُ لِ) [ فر( ] .اِ).
مجموعه اثاثیة مورد نیاز یک محل (اداره ،خانه و غیره ( »)...معین .)151 :6011 ،
 .2مبلمان ایران در دورة قاجار1432 -1212 ،ه.ق
خانة ایرانی در دورة فتحعلی شاه ،اثاثیهاش بسیار ساده بود .هر اتاق یک دست فرش و تشک
داشته است .بهطوری که تشک را هنگام شب روی فرش پهن و صبح جمع میکردهاند (اولیویه،
 .)655 :6036تا میانة قاجار ،فرش یكپارچه به اندازة اتاق معمول نبود و کناره ،سرانداز و میان-
فرش مرسوم بوده است .کناره و سرانداز اعم از قالی یا نمد باید یکجور و میانفرش که قالی
بوده ،امكان داشته جور دیگری باشد .از نظر مستوفی اینطور فرش با زندگی آن دوره ،کمال
تناسب را داشت ،چرا که کناره و سرانداز ،میتوانست قدری روی میانفرش باشد ،پس تفاوت
در طول و عرض اتاقها مشكلی برای فرش کردن آنها ایجاد نمیکرد .تمیز کردن آنها نیز سادهتر
بود .دلیل سوم ،استفاده از کرسی بوده است که با تا زدن میانفرش ،چاله کرسی پیدا میشد
(مستوفی.)211 :6011 ،
تا میانههای حكومت ناصرالدین شاه ( 6211ه.ش) ظاهراً اثاث خانة ایرانی در هر طبقهای
بسیار محدود بود .میز ،صندلی ،تخت خواب و پرده در خانة ایرانی معمول نبوده ،چرا که کف
برای منظورهای مختلفِ نشستن ،خوردن و خوابیدن استفاده میشد و کفشها قبل از ورود به
اتاق ،در کفشکن ،گذاشته میشد و جوراب سفید میپوشیدند ( mahdavi, 1999: 563و
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مستوفی .)215 :6011 ،در اندرونی شمعدان ،ظروف میوه ،فنجان و  ...را روی طاقچهها قرار
میدادند و در بیرونی ،طاقچهها خالیتر بودند .تزیینات اتاق بیرونی سادهتر بود.
«بخاری در اندرون و کرسی در بیرونی مرسوم نبود» (مستوفی .)211 :6011 ،چراغ نفتی و
در مراسم خاص ،شمع برای روشنی بهکار میرفت .در زمستان اندرونی با کرسی و بیرونی با
منقل آتش باز گرم میشد .در روزهای زمستان ،اغلب رویدادهای خانه دور کرسی صورت می-
گرفت :غذا خوردن ،دور هم جمع شدن و مهمانی .روی کرسی هم ابزار پذیرایی و خوراکیها
مهیا بود (فرمایان .)6011 ،بخاری ،کمتر و اغلب در صبحها که اتاق بسیار سرد میشده است،
مورد استفاده قرار میگرفت.
نكتة جالب توجه دیگری در زمینة مبلمان و آرایش فضا ،نحوة استفاده از پرده در
بناهاست .در تصاویر و نقاشی های مربوط به آن دوره ،معموالً پردهها در بیرون پنجره نصب
میشدهاند و داخل ،پردهای به عنوان سایبان نبوده است .از آن جاییکه پنجرهها با شیشههای
رنگی و طرحهای چوبی و گرهچینی ،بسیار زیبا بوده اند ،سایبان در بیرون قرار میگرفته ،تا
این زیبایی از درون خانه دریغ نگردد .پرده هایی که در داخل بنا استفاده میشدهاند ،معموالً در
درگاه یا هشتی ها ،در حدفاصل دو فضا قرار داشتهاند .در واقع ،به نوعی برای حفظ حریمها
بهکار برده میشدهاند ،اما به تدریج از اواسط دورة ناصری ،پرده ها در داخل بنا مورد استفاده
قرار میگیرند (تصاویر  6و .)2



کارگیریپردههادربیرونبنا(مأخذ:خاکسار )12:2911،


گیر،به
تصویر-2تصویرراست:عمارت باد



به عنوانسایباندربناهایعمارتمسعودیه(مأخذ:ذکاءوسمسار )112:2931،
تصویر-1تصویرچپ:پرده 

بهتدریج در نتیجة ارتباط با غرب ،برخی اسباب زندگی غربیها به زندگی ایرانیها راه یافت.
در فهرست اشیاء خریداری شده ،یا اشیایی که میبایست از سفر سوم ناصرالدین شاه (6061
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ه.ق) به تهران تحویل داده شود ،اسباب متنوعی دیده میشود (ناصرالدین شاه-290 :6011 ،
 .)016ابزارهای وارد شده به زندگی ایرانیان بسیار متنوع بوده تا جایی که عزیزالسلطان ،به اسباب
آبغورهگیری اشاره میکند که از فرنگ برای معیرالممالک آورده بودند (میرزایی.)211 :6031 ،
در اواخر دورة قاجار استفاده از صندلی و مبل در خانة اعیان رایج بوده است .مستوفی در
شرح یک میهمانی (خواستگاری) در سال  6006ه.ق .نوشته است« :در مجالس چون اکثر بلكه
همهجا صندلی و مبل معمول بود ،با کفش وارد اتاق میشدند» (همان .)121 :البته ورود صندلی
به خانة ایرانی بهتدریج رخ داده چنانکه در  6025ه.ق .عینالسلطنه چنین نگاشته است« :هنوز
اتاق بزرگ عمارت که دارند به سبک فرنگستان صندلی و میز میگذارند درست تمام نشده.
نصف بیشتر این اتاق و کالً نشسته ،اگر جا تنگ باشد مسجدی دوپشته و سهپشته [مینشینند].
یک ثلث اتاق را هم برای نظار و تماشاچی معین کردهاند» (عینالسلطنه.)6102 :6031 ،
تختخواب نیز در اواخر دورة قاجار از مبلمان ضروری اتاق خواب بود (میرزایی.)601 :6031 ،
همچنین عینالسلطنه اشارهای به تغییر مبلمان در اواخر دورة ناصری میکند« :بناها روزبهروز
مفصلتر میشود .تمام پولها صرف بنایی و اسباب اتاق میشود .سابقاً در تهران پردهدوزی و
مبلسازی منحصربه جوان ارمنی بود ،حاال متجاوز از بیست دکان باز شده» (همان.)6219 :

تصویر-9تصویرراست:مفصلشدنمبلماندرخانههایاشرافی:تاالربلوربهارستان(مأخذ:همان )192:
تصویر-1تصویرچپ:ناصرالدینشاهومالزمانشدرعمارتییالقیشهرستانک(مأخذ:نجمی )122:2931،

مفصلشدن مبلمان بناها در توصیف عینالسلطنه از عمارت اتابک دیده میشود« :مبل اتاقها
هر تكهاش از جایی جمع شده .پردههای عمارت ،تماماً مخملهای اعلی ،صندلی و میزها به
اعلی درجه ممتاز ،تابلو و نقاشیهای ایرانی و فرنگی اعلی ،زیاد ،قالیهای اتاقها تماماً کار
کرمان  ....به دیوارهای اتاق از قالیهای اعلی و بافتههای چینی و ژاپونی خیلی نصب بود »...
(عینالسلطنه.)6696 :6031 ،
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اتحادیه ،یكی از دالیل رواج یافتن مبلمان فرنگی را چنین برمیشمارد :فرنگیهایی که از
ایران میرفتند پیانو ،کارد ،چنگال ،میز و صندلیهای خود را به حراج میگذاشتند (اتحادیه،
 .)53-51 :6011حراج اسباب در خاطرات ملیجک در دورة مظفرالدینشاه آمده است« :سوار
شدیم که برویم به سفارت اتازونی ،که میخواهد برود به سفارت ژاپون ...دیدیم اسبابهایش را
حراج میکنند  ...اسبابها را ،به قیمت گزاف قیمت میکردند .من هم یک دستگاه اسباب
بستنیسازی خریدم» (میرزایی.)002 :6031 ،
نام فضاهای خانه ،همانطورکه پیشتر شرح آن آمد ،بیانکنندة شكل کالبد اتاق یا موقعیت
آن بوده است؛ درحالیکه بهتدریج شاهد شكلگیری اتاقها با نام کارکرد آنها هستیم :بهعنوان
نمونه اتاق کتابخانه در خانة عینالسلطنه در  6061ه.ق (عینالسلطنه ،)660 :6031 ،یا اتاق
ناهارخوری در عمارت نصیرالدوله (همان ،)306 :یا در شرح عمارت اتابک به اتاق بیلیارد اشاره
میشود (همان .)6696 :قرار گرفتن مبلمان مشخصی در هر فضا ،باعث اختصاص کارکردی
خاص به آن میشده است.

تصویر-1تصویرراست:داخلاتاقعمارتتختمرمر2111،ه.ق(مأخذ:ذکاءوسمسار )88:2931،
تصویر-1تصویرچپ:تاالرآینهدرخانةنظامالملک(امامجمعه)،چاپ2123م(مأخذ:همان )918:

تصویرراست:تاالرعمارتگلستان،نقاشیمحمودخانملکالشعرا2111،ه.ق(مأخذ:همان )298:

تصویر-3
هایعمارتکامرانیه،ازآلبومخانهکاخگلستان(مأخذ:همان )921:

تصویر-8تصویرچپ:یکیازاتاق
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در پایان اشارهای به شاخصترین مبلمانهای این دوران میشود:
 صندلی آقا محمد خان« :آقا محمدخان شكستههای تخت طاووس نادری (هندی) ومقداری جواهر نفیس را بهزجر و شكسته از شاهرخ ،نوة نادرشاه گرفت و دستور داد از
شكستههای تخت طاووس یک صندلی ساختند» (شهیدی .)015 :6010 ،این صندلی در مراسم
رسمی ،تاجگذاری و سالم مورد استفاده شاهان قاجار بود .گاهی بهطور مستقل و گاهی هم در
کنار تخت طاووس بهکار گرفته میشد .شكل ظاهری این صندلی ،نشانگر بهرهگیری از الگوی
سنتی طراحی مبلمان ایرانی در دورة اسالمی ،در طراحی و تزیینات است.

محمدخانقاجار(مأخذ:مرکزاسنادتصویریکاخگلستان) 


شاهوصندلیآقا

تصویرراست:احمد
تصویر-1
محمدخان 


علیشاهقاجاربررویصندلیآقا

گذاریمحمد

تصویرسمتچپ:تاج
تصویر-22
(مأخذ ) www.fouman.com :

 تخت خورشید یا طاووس :تخت طاووس یكی از یادگارهای پرآوازه دوران فتحعلی شاه،و متفاوت از آن تختی که به شاهان گورکانی هند نسبت داده شده است و گفتهاند نادر شاه افشار
آن را از هند به ایران آورد« .تخت طاووس بزرگترین تخت سلطنتی نادرشاه بود .چتر داخلی
آن در بخش داخلی با مروارید و الماس آراسته شده بود و دور لبه آن مرواریددوزی بود .روی
این چتر ،طاووسی قرار گرفته که دم باز آن از لعل کبود و دیگر سنگهای قیمتی ساخته شده
بود .در همان شب کشتهشدن نادر شاه ،تخت طاووس و چادر مروارید نادر به دست دشمنان
افتاد .آنها تخت را شكسته و خرد کردند» (شهیدی ،)015 :6010 ،اما ماجرای تخت طاووس
زمان فتحعلیشاه چیز دیگری است ،این تخت به دستور وی توسط جواهرسازان اصفهانی
شاخته شد .در ابتدا به سبب خورشید جواهرنشان و مرصعی که در باالی تخت نصب شده بود،
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تخت خورشید نام گرفت .سالها با همین نام شناخته میشد تا آن که فتحعلیشاه در ازدواج
چهلودوم خود ،با بانویی به نام طاووسالدوله ازدواج کرد .پس از آن بود که به مناسبت نام
وی ،تخت به نام تخت طاووس مشهور شد .این تخت محل جلوس فتحعلیشاه هنگام سالم
عام بود .بعدها ناصرالدینشاه که عالقهای ویژه به جواهرات و نفایس سلطنتی داشت اشعاری
روی کتیبه زر به خط نستعلیق و با مینای الجوردی به تخت طاووس اضافه کرد.

تصویر-22تصویرراست:تختطاووسدرمیانعمارتتختمرمر 
(مأخذ:مرکزاسنادتصویریکاخگلستان) 
مخده،زیراندازومیزکوچکدرتاالرسالم

محمدخان،

تصویر-21تصویرچپ:تختطاووس،صندلی 
آقا
(مأخذ:همان) 

 تخت مرمر :فتحعلیشاه از جالل ،شكوه و ادوات سلطنتی بسیار خوشش میآمد ومیخواست تختی مطابق تخت سالطین و شاهنشاهان معروف ایران که در شاهنامه و کتابها
خوانده بود داشته باشد .وی همچنین به «تخت سلیمان نبی» که آن را دیوان و فرشتگان بر دوش
داشتند و به آسمان میبردند ،آگاهی داشت .بهخاطر محفوظ نبودن ایوان عمارت دیوانخانه و
دشواری جابه جایی تخت طاووس ،دستور ساخت تختی را داد که همیشه در وسط ایوان قرار
داشته باشد .این تخت ،تخت سلیمانی نام نهاده شد ،اما بعدها به تخت مرمر مشهور گشت.
طراحی این تخت ،کار میرزا بابای شیرازی ،نقاشباشی بود و سرپرستی حجاری آن را استاد
محمد ابراهیم اصفهانی ،حجارباشی دربار بر عهده داشت .فتحعلیخان صبا ملکالشعراء نیز
قصیدة مطولی در وصف این تخت و فتحعلیشاه سروده است که فقط هفده بیت از آن به تعداد
ترنجهای داخل و خارج طارمیها انتخاب و به خط نستعلیق زراندود دورادور تخت کندهکاری
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شده است .با ساخت این تخت ،ایوان تخت مرمر جایگاهی برای انجام مراسم مراسم
تاجگذاری ،1سالم و بارعام میشود (ذکاء.)29 :6012 ،
تخت مرمر متشكل از  10پازل سنگی حجاریشده است .برخی از این قطعات به اشكال
هندسی تراشیده شده و تعدادی از آنها که مجسمهسازی شده و در قالب انسان ،دیو و حیوان
ساخته شدهاند .تعداد مجسمههای تخت مرمر در مجموع به  69عدد میرسد .ششتای آنها به
شكل فرشتهاند ،سهتا در هیئت دیو و دهتای بقیه به شكل شیر ساخته شدهاند .هر نوزده مجسمه،
نقش تكیهگاه را دارند و تخت را با دوش یا با سر نگه داشتهاند ،عالوهبر مجسمههای حامل
تخت ،تعداد ده مجسمة کوچک زن ،هر یک به ارتفاع  05سانتیمتر نیز روی دیوارههای دور
تخت و روی دو ستون انتهایی آن نصب بوده که اکنون جز یكی ،بقیه از بین رفتهاند .ارتفاع
مجسمههای به شكل فرشته  665تا  626سانتیمتر است اما دیوهای حامل تخت 666 ،سانتیمتر
ارتفاع دارند و شبیه بههم هستند.



تصویر-29تصویرراست:جزئیاتتختمرمرواقعدرعمارتتختمرمر(مأخذ:نگارندگان) 
تصویر-21تصویرچپ:نقاشیاوژنفالندنازداخلتاالرتختمرمر(مأخذ )ICHHTO, 2012:99:

 تخت نادری (یا صندلی دوپله) :هدف از ساخت این تخت که کامالً بر پایه طرحهایسنتی هنر ایرانی بود ،بیشتر نشان دادن شكوه و جالل دربار به هموطنان و نیز به فرستادگان
خارجی بود که شاه را در سلطانیه و یا ییالق اطراف تهران مالقات میکردند .به
دستور فتحعلیشاه قاجار ،تخت مرصع و میناکاریشده شامل  22هزار سنگ و جواهر قیمتی در
 9قطعه مجزا ساخته شد .در سراسر این تخت طرحهای سنتی هنر ایرانی ،نظیر ترنجهای اسلیمی
بهوضوح قابل مشاهده است .پشتانداز آن با ترنج و جواهرات درشت و خوشرنگش آن را
مجلل نشان میدهد .در دو طرف پشتانداز تخت که مانند دم طاووس چتر زده و در باال دارای
تاجی است ،نقش دو اژدهای پیچ خورده یا سمندر قرار دارد که دم آنها به شكل سر عقاب یا
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طوطی درآمده است ،و نظیر همین دو اژدها در دو طرف پله اول تخت نیز دیده میشود که در
اینجا دارای پا بود و به سطح و دیواره پله چسبیدهاند .در دیواره عمودی پله اول تخت ،نقش
شیری ،برجستهکاری شده که بدن آن همچون پوست پلنگ خالدار و جواهر نشان شده است.
در دو طرف تخت نیز در داخل ترنجهای اسلیمی مشبک ،نقش دو طوطی میناکاری شده مشاهده
میشود (راهنمای بازدید از موزه جواهرات ملی).

تصویر-21تصویرراست:تختنادری(مأخذ )www.hamshahrionline.ir:
تصویر-21تصویرچپ:مذاکراتفتحعلیشاهبا ژنرالیرمولوف درسال2191هـ.قمطابق2823میالدی
درسلطانیه،فتحعلیشاهبرتختنادرینشستهاست(مأخذ .)www.fa.wikipedia.org:

 تخت فتحعلیشاهی :تخت فتحعلی شاهی ،تختی از جنس مرمر است که در جلویعمارت خروجی مجموعه کاخ گلستان ،قرار داشت .پس از تخریب آن بنا در زمان
ناصرالدینشاه و احداث ساختمانهای دیگر ،این تخت نیز از آن محل برداشته شد و در زمان
پهلوی دوم در خلوت کریمخانی قرار گرفت (راهنمای بازدید از مجموعه کاخ گلستان).





تصویر-23تصویرراست:نمایبیرونیعمارت خروجی،تختفتحعلیشاهیدرمقابلعمارتخروجیقرار
گرفتهاست(مأخذ .)www.Golestanpalace.ir:

تصویر-28تصویرچپ:تختفتحعلیشاهیواقعدرعمارتکریمخانیمجموعهکاخگلستان(مأخذ:نگارندگان) 
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 تخت مظفری :تختی که مظفرالدین شاه در مراسم تاجگذاری خود در عمارت بادگیر بر آنتكیه داده بود ،برجای نمانده و تنها تصویری از آن موجود است که گویای بهرهگیری از الگوی
سنتی طراحی مبلمان ایرانی است (تصویر  .)69گلدان ،شیر و خورشید در تكیهگاه و در دستهها
و پایهها از سر و پای شیر استفاده شده است.



شاهدرمراسمتاجگذاریخوددرعمارتبادگیر 


تصویرراست:تختمظفرالدین
تصویر-21
(مأخذ )www.brooklynmuseum:
میزکاشیمتعلقبهدورةقاجارکهدرموزةآبگینهتهراننگهداریمیشود(مأخذ:نگارندگان) .

تصویر-12چپ:

 میز کاشی :این میز که اکنون در موزة آبگینه تهران نگه داشته میشود از نُه قطعه کاشیمنقوش زیر لعاب که تصویرگر صحنههای مجالس شاهنامه فردوسیاند  ،تشكیل شده است که
در کنار هم قرار گرفته و تشكیل سطح میز را دادهاند (تصویر .)26
 .4ابعاد مختلف بررسی مبلمان ،معماری و سبک زندگی و ارتباط میان آنها
هیچیک از اتاقهای سلطنتی با مبلمان خاصی برای استفادة مخصوص ،چیده نشدهاند .بنابراین
جز چند میز و صندلی ،اثاثیهای نداشتهاند ،چراکه هیچگاه مشخص نبوده شاه در کدام عمارت
غذا میخورده یا کجا میخوابیده و حسباالمر سریع مهیا میشده است (فووریه.)699 :6012 ،
اما در تاالرهای رسمی موضوع متفاوت بود ،چراکه وظایف رسمی شاهان قاجار مستلزم
داشتن تخت ،میز و  ...بود و ارتباطشان با خارجیان ،که آدابی متفاوت داشت ،تمهیدات بیشتری
را برای نشستن به سبک غرب طلب میکرد .از اینرو و در این ارتباط شاهد بهکارگیری تختها
و مبلمانهایی باشكوه چون تخت مرمر ،نادری ،طاووس و ...در کاخها هستیم که در فضاهایی
بزرگتر ،گشودهتر و مرتفعتر با کارکرد رسمی و بارعام بهکار گرفته میشدند .بنجامین ،نخستین
سفیر آمریكا در ایران در کتاب خود به نام ایران و ایرانیان که مربوط به فاصله سالهای 6066
ه.ق تا  6066ه.ق است مینویسد« :عالیترین قسمت عمارات سلطنتی ناصرالدینشاه همان تاالر
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سالم یا تخت است .در وسط تاالر تخت بسیار بزرگی قرار دارد 6که تمام قسمتهای آن
بهوسیله ورقههای زرین پوشیده شده و در دو طرف تاالر صندلیهای دستهدار که آنها نیز از
ورقههای طال پوشیده شدهاند چیده شده است» (بنجامین.)015 :6010 ،
اهمیت بهکارگیری این مبلمانهای خاص و باشكوه تا به این حد بود که نام فضاها را به
خود اختصاص میدادند چون :عمارت تخت مرمر ،حیاط تختخانه (حیاط مقابل عمارت تخت
مرمر) ،تاالر سالم یا تاالر تخت.
خانهها بهگونهای ساخته میشد که بهتمامی نیازها پاسخ دهد ،بنابراین« :هر اتاق شامل بود
بر طاقچههای متعدد برای چیدن ظروف دمدستی و کتهها و گنجههایی برای کتاب و وسایل
پنهان داشتن و (رف)ی برای ظروف و اشیاء کوچک قیمتی و غیرضرور و صندوقخانهای برای
جا دادن کرسی و رختخواب و صندوق البسه و ظروف آشپزخانه و اسباب سماور و ضمناً مطبخ
دمدستی برای غذاهای مختصر مانند آبگوشت و تخممرغ و  ...و همین صندوقخانه یکسوم
اتاقی ،خود مكانی بود که همیشه اتاق را تروتمیز داشته ،رفع حاجت اتاق اضافی داشتن را می-
نمود» (شهری.)211 :6031 ،
بهاینترتیب امكان توسعة اتاق توسط پستو و صندوقخانه از یکسو و ایوانی در جلوی آن
از سویی دیگر میسر میشد و طیفی از فضاهای متنوع زندگی از نیمهباز تا بسته مهیا بود که به
نیازهای مختلف ساکنان آن پاسخ میداد .فضاها قابلیت استفاده برای منظورهای متعددی را
داشتهاند و دائماً در طول عمر بنا تغییر و تبدیل مییافتند .اساساً فضاها با نامهایی که
مشخصکنندة موقعیت و یا شكلشان بود ،نامگذاری میشدند و بهندرت این نامگذاری بر اساس
کارکرد صورت میگرفت ؛ چنانکه نام فضاها ،شاهنشین ،سهدری ،پنجدری ،باالخانه و  ...بوده
است .گاهی نیز نام فضاهای خدماتی تحت تأثیر کارکرد آها بود :قهوهخانه ،آبدارخانه ،هیزمخانه
و  ....بهاینترتیب ،ابعاد اتاقها توسط مبلمان مشخص کارکردها تعیین نمیشد .انعطافپذیری
فضاها به اسباب و اثاثیة مختصر فضا نیز تسری مییافته است.
با تعریف نیازهای جدید یا تغییر ساختار خانواده ،گاه کارکرد بخشهای مختلف تغییر میکرد
و گاه فضاهای همجوار به یكدیگر یا به بیرون از کالبد بنا توسعه مییافتند .چنانکه پس از تولد
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .6مقصود تخت طاووس است.
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فرزندی  ،دایهای به خانه اضافه میشد و اتاقی برای زندگی او میبایست در نظر میگرفتند ،یا با
ازدواج مجدد مرد خانه ،درونی تازهای شكل میگرفت .این توسعه یا تغییر با خرید زمین از
همسایگان خانه یا با در هم کوبیدن فضاهای خانه و تغییر شكل آنها ،امكانپذیر میگشت.
ایجاد فضاهای بزرگتر بهجای تقسیمات متعدد خانههای سنتی ،توسط درهم کوبیدن فضاها
در یكدیگر در اواخر دورة قاجار بهصورت یک رویة رایج مشاهده میشود (مستوفی:6011 ،
 .)15-11الیة سستتر این تغییرات ،که شامل تزیینات و مبلمان است ،در این دوره ،تغییری
عكس یافتند؛ بهاینترتیب که با رسیدن به اواخر قاجار ،تزیینات سادهتر شدند درحالیکه مبلمان
داخل فضاها بهطور اغراق آمیزی افزایش پیدا کردند.

آباد،اثرکمالالملککهدرموزةکاخگلستان

تصویرراست:نقاشیحوضخانهکاخسلطنت

تصویر-12
شود،تصویرگویایبه کارگیریمبلماننرموسختدرفضاست(مأخذ:نگارندگان) .


نگهداریمی
حوضخانهکاخصاحبقرانیهبههمراه

نشینجنوبی
شاهدرشاه 


تصویرچپ:عکسناصرالدین
تصویر-11
خانههمینکاخنگهداریمیشود،بهکارگیریمبلمانثابتازنوعسکوونیزمبلمان


مالزمانشکهدرعکس
غیرثابتنرمدرنقاشیمشهوداست(مأخذ:همان) .


تصویر-19تصویرسمتراست:نحوةمبلمانواستفادهازشاهنشینطبقهاولکاخصاحبقرانیه 
(مأخذ )www. archive.asia.si.edu/iran-in-photographs:
شدهدیوانخانه

تصویر -11تصویرسمتچپ:داخلاتاقزرد،احتماالًتاالراصلیعمارتاندرونیتخریب
مسعودیه(مأخذ:موسسهمطالعاتتاریخمعاصرایران) 
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خوابآویزان،زیرانداز،کرسی،مخدهو

زناناندرونیفرحآباد،استفادهازکاناپه،رخت

تصاویر11و-11

همچنینطاقچهدرتصاویرمشهوداست(مأخذ:همان) .

انواعمبلماندرارتباطباخانههاوکاخهایسنتیتهراندردورةقاجار(مأخذ:نگارندگان) 

نمودار-2
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بررسیانواعمبلماندرهریکازخانههاوکاخهایسنتیتهراندردورهقاجار(مأخذ:

جدول-2
نگارندگان) 
مبلمان

نامبنا

متحرک
ثابت

کاربریبنا
-2عمارتتخت
مرمر
 محل برگزاریمراسم رسمی،
سالم ،بار عام و
تاجگذاری
-1عمارتالماس



کف


نرم


 -طاقچه و رف در

 -فرش در

اتاقها ،ایوان اصلی

اتاقها و تاالر

و گوشوارهها

اصلی

 -سربخاری در

 -کناره در

گوشوارهها

اتاقها



جدارهای




سخت


 -مخده در اتاق



 تخت مرمر در ایواناصلی



 طاقچه ،رف در محل برگزاریمراسم رسمی

تاالر اصلی،

 -فرش ،کناره و

اتاقهای گوشواره،

سرانداز در تاالر

دهلیزها و باالخانهها

اصلی

 مخده در تاالراصلی

 تخت آقامحمدخانی ومحمدشاهی در تاالر
اصلی

 پستو-9عمارتبادگیر

-



-



 طاقچه ،رف در محل برگزاریمراسم رسمی ،بار
عام و تاجگذاری

اتاقها  ،تاالر اصلی،
اتاقهای گوشواره و

-

دهلیزها

-

 تخت مظفری درشاهنشین تاالر اصلی

 سربخاری درگوشوارهها

-1عمارت
خروجی
 مراسم رسمی وضیافت



 طاقچه و رف دراتاق و تاالر اصلی
 سربخاری در اتاقو تاالر اصلی



 فرش ،کناره وسرانداز در اتاق
و تاالرهای اصلی



 مخده در تاالراصلی



 تخت فتحعلی شاهی درمقابل عمارت و مبلمان
فرنگی در داخل تاالر
عمارت
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بررسیانواعمبلماندرهریکازخانههاوکاخهایسنتیتهراندردورهقاجار 

ادامهجدول-2
مبلمان

نامبنا

متحرک
ثابت

کاربریبنا
-1تاالرسالمیا
تاالرتخت
 -مراسم سالم و



اصلی

رسمی
شمسالعماره

-1

کف


 -طاقچه در تاالر

جدارهای

نرم


 فرش در تاالراصلی





 مخده وتشكچه در تاالر
اصلی

-

سخت

-

 تخت طاووس ،تختنادری و تخت آقا محمد
خانی و نیز مبلمان فرنگی
در داخل تاالر اصلی


 طاقچه و رف درتاالر اصلی و اتاقها
 سكوی کف -مراسم تشریفاتی

پنجره در تاالر

و رسمی

اصلی

-

-

مبلمان فرنگی در تاالر
اصلی و نیز ایوان اصلی

 گنجه در اتاقها سر بخاری درتاالر اصلی و اتاقها
-3فرحآباد







 -طاقچه در اتاقها

 -اندرونی شاه

 -مخده ،تشک

 -سكوی کف

 -فرش ،کناره و

و بالش در اتاق

پنجره در اتاقها

سرانداز در

 -کرسی در اتاق

 -مبلمان فرنگی در تاالر

 -گنجه در اتاقها

اتاقها و تاالر

 -رختخواب

اصلی

 -سربخاری در

اصلی

آویزان در تاالر

اتاقها
سلطنتآباد

-8
 -تفریحی
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اصلی






 -طاقچه در

 -کناره در

 -پشتی در

 -مبلمان فرنگی در

حوضخانه

حوضخانه

حوضخانه

حوضخانه و تاالر اصلی

هاوکاخهای...
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بررسیانواعمبلماندرهریکازخانههاوکاخهایسنتیتهراندردورهقاجار 

ادامهجدول-2
مبلمان

نامبنا

متحرک
ثابت

کاربریبنا
-1شهرستانک

-

 -تفریحی

-

-22صاحبقرانیه



جدارهای


کف


نرم


 پوششیكپارچه ساده


سخت


 پشتی وتشكچه در اتاق
و تاالر اصلی


 مبلمان فرنگی در اتاق وتاالر اصلی


 پشتی وتشكچه در

 سكو در شاهنشین -تفریحی و رسمی

 -فرش

و پیرامون دیوار
حوضخانه

حوضخانه و

 -مبلمان فرنگی در تاالر

تاالر اصلی

اصلی

 کرسی در اتاقکرسیخانه

-22عمارت
مسعودیه



-





 طاقچه و رف دراتاقها
 -حكومتی و اقامتی

 سربخاری دراتاقها و تاالر اصلی
 -فضای زیر پنجره

 فرش ،کناره و-

سرانداز در

 مبلمان فرنگی در تاالراصلی

تاالرهای اصلی

 گنجه در اتاق-21عمارت
کامرانیه
 -حكومتی و اقامتی

-

-







 -فرش و

 -پشتی در تاالر

سرانداز در تاالر

اصلی

اصلی

 مبلمان فرنگی در تاالراصلی
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رهریکازخانههاوکاخهایسنتیتهراندردورهقاجار(مأخذ:

ادامهجدول-2بررسیانواعمبلماند
نگارندگان) 
مبلمان

نامبنا

متحرک
ثابت

کاربریبنا
-29خانهمقدم

جدارهای


کف



نرم



سخت




 -طاقچه و رف در

 -اقامتی

اتاقها

 -فرش و کناره

 -سربخاری در

در حوضخانه

اتاقها و تاالر اصلی

 -فرش در تاالر

 -سكو در دیوار

اصلی

 پشتی ،مخدهو تشكچه در

 مبلمان فرنگی در تاالراصلی

حوضخانه

پیرامون حوضخانه
-29خانهامام

-



جمعه

-



 طاقچه و رف در -اقامتی

اتاقها و تاالرهای

-

اصلی

 -ماذنه در ایوان

-

 ارسی داخلیخانههاوکاخهایسنتیتهراندردورةقاجار(مأخذ:نگارندگان) 
ویژگیهای مبلمان 

جدول-1
مبلمان
متحرک

نوعمبلمان

ثابت

جدارهای


کف

سخت

نرم

ویژگیهای مبلمان

متأثر از سبک
زندگی
چند منظوره
(تطبیقپذیر)
چند منظوره
(انعطافپذیر)
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ویژگیهای مبلمان خانههاوکاخهایسنتیتهراندردورةقاجار(مأخذ:نگارندگان) 

ادامهجدول-1
مبلمان
متحرک

نوعمبلمان

ثابت

تک منظوره
بهرهگیری از
فضاهای پرت
جزئی از کالبد بنا

با ابعاد متنوع

کف

-

سخت

نرم

-

-



-

-

-



-

-

-

جدا از کالبد بنا
بهکارگیری در فضا

جدارهای




بهکارگیری در فضا

-

با ابعاد معین









-





-



مؤثر در شكلدهی
سازمان فضایی

-



-



معماری
شكلگیری همراه
با سازمان فضایی

-



-

-

معماری
کاخها و

کاخها و

کاخها و

محل کاربرد:

خانهها (اعم از

خانهها (اعم از

خانهها (اعم از

کاخها /خانهها

رسمی و غیر

رسمی و غیر

رسمی و غیر

رسمی)

رسمی)

رسمی)

در فضاهای رسمی کاخها و
خانههای اعیانی نظیر ایوان اصلی،
تاالر اصلی و شاهنشین مشاهده
میشود .این گروه از مبلمان دارای
کمترین فراوانی است.

 .3نتیجهگیری
در بررسیهای انجامشده ،انواع مبلمان در ارتباط با این خانهها و کاخها به دو دسته کلی مبلمان
ثابت و مبلمان متحرک تقسیم شد .مبلمان متحرک نیز به دو دسته مبلمان کف و مبلمان جدارهها
و در نهایت مبلمان جدارهها به دو دسته مبلمان نرم و مبلمان سخت تقسیم شدند.
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در ارتباط با مبلمان ثابت مانند :طاقچه ،رف ،چراغدان ،سربخاری ،سكوها ،کف پنجرهها،
جاکفشی ،کفشداری ،گنجه و - ...که دارای ویژگیهایی چون :متأثر از سبک زندگی ،چند
منظوره بودن (تطبیقپذیر) ،بهرهگیری از فضاهای پرت ،جزئی از کالبد بنا بودن و مورد استفاده
در فضا با ابعاد متنوع بودن است -مشاهده شد که این نوع مبلمان ،در شكلدهی سازمان فضایی
مؤثر بوده است و همراه با شكلگیری سازمان فضایی معماری شكل میگرفت .این نوع از
مبلمان ،در تمامی فضاهای کاخها و خانهها (اعم از رسمی و غیر رسمی) مشاهده میشود.
در ارتباط با مبلمان متحرک کف نظیر :فرش ،زیلو ،نمد ،گلیم ،حصیر و  ...که دارای
ویژگیهایی چون :متأثر از سبک زندگی ،چند منظوره بودن (انعطافپذیر) ،جدا بودن از کالبد بنا
بودن و مورد استفاده در فضا با ابعاد متنوع بودناست ،مشاهده شد که در این نوع مبلمان ،سازمان
فضایی تقریباً مستقل از این نوع مبلمان شكل میگرفته است .این نوع از مبلمان ،در تمامی
فضاهای کاخها و خانهها (اعم از رسمی و غیررسمی) مشاهده میشود.
در ارتباط با مبلمان جدارهای نرم چون :پشتی ،بالش ،مخده ،رختخواب و  ...که دارای
ویژگیهایی چون :متأثر از سبک زندگی ،چند منظوره بودن (انعطافپذیر) ،جدا از کالبد بنا و
مورد استفاده در فضا با ابعاد متنوع بودن است ،مشاهده شد که بهدلیل انعطافپذیری باالی این
نوع از مبلمان ،سازمان فضایی تقریباً مستقل از آن شكل میگرفته است .این نوع از مبلمان ،در
تمامی فضاهای کاخها و خانهها (اعم از رسمی و غیر رسمی) مشاهده میشود.
در ارتباط با مبلمان جدارهای سخت نظیر تخت ،میز ،صندلی و  ...که دارای ویژگیهایی
چون :متأثر از سبک زندگی ،تک منظوره بودن ،جدا از کالبد بنا بودن و مورد استفاده در فضا با
ابعاد معین بودن است ،مشاهده شد که با این نوع از مبلمان ،فضا هویت پیدا میکند و تحقق
درست عملكردها در گروه وجود و آرایش این نوع از مبلمان است .در چنین وضعیتی نقش فضا
به این نوع مبلمان واگذار میشود .در فضاهای رسمی کاخها و خانههای اعیانی نظیر ایوان
اصلی ،تاالر اصلی و شاهنشین که فضایی بزرگتر ،گشودهتر و مرتفعتر بودند ،این نوع از مبلمان
مورد استفاده قرار میگرفت .این گروه از مبلمان دارای کمترین فراوانی استو در شكلدهی
سازمان فضایی مؤثر بوده است ،اما همراه با آن شكل نمیگرفت.
در پایان میتوان گفت که اهمیت مبلمان و آرایش آن در سازمان فضایی خانههای معاصر و
مدرن ،بنیادین است .آنقدر بنیادین که با جابهجایی آنها فضا هویت پیدا میکند و تحقق درست
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عملكردها در گروی وجود و آرایش اشیای خانه است .در چنین وضعیتی نقش فضا به اشیاء
واگذار میشود ،اما بررسیهای انجامشده در خانهها وکاخهای سنتی (به جزء ایوان اصلی ،تاالر
اصلی و شاهنشین) آشكار نمود که سازمان فضایی مبلمان و معماری داخلی انعطافپذیر و
تطبیقپذیر شكل گرفته است .فضاها قابلیت استفاده برای منظورهایی متعدد را داشته و دائماً در
طول عمر بنا تغییر و تبدیل یافتهاند .بهاینترتیب ،ابعاد اتاقها توسط مبلمان کارکردها تعیین
نمیشد .انعطافپذیری و تطبیقپذیری فضاها به اسباب و اثاثیة فضا نیز تسری مییافته است .با
وجود فرهنگ زندگی جمعی ،تعریف نیازهای جدید یا تغییر ساختار خانواده ،گاه کارکرد
بخشهای مختلف تغییر میکرد و گاه نیز فضاهای همجوار به یكدیگر یا به بیرون از کالبد بنا
توسعه مییافتند .فضاهای خانه و کاخها ،بیان کنندة شكل کالبد اتاق یا موقعیت آن بوده است؛
در حالیکه بهتدریج با ورود عناصر جدید زندگی شاهد شكلگیری اتاقها با نام کارکرد آنها
هستیم.
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