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نسخه اولیه شاهرخ

محمدرضا شجریان در جمعی خصوصی 

    نام این صندلی شاهرخ است.
 نســخه اولیــه ی شــاهرخ بــا ارتفــاع کــم، بــه مقصــود 
بازانــگاری ســنت )نشســتن روی زمیــن( و بــا الهــام از 
تصویــری متعلــق بــه اســتاد شــجریان در یــک محفــل 
ــن  ــجریان روی زمی ــتاد ش ــر اس ــن تصوی ــی )در ای خصوص
نشســته و بــه یــک پشــتی تکیــه داده انــد( طراحــی و ســاخته 

ــد.  ش
بــا حفــظ کلیــات  تــا  در نســخه حاضــر ســعی  شــد 
زیبایی شناســی فــرم اولیــه  نوعــی از صندلــی بــا تنــوع  
ــر  ــری دیگ ــه تعبی ــا ب ــود؛  ی ــل ش ــرد حاص ــتر در کاک بیش
مقصــود، ایجــاد فرمــی فضامنــد بــود تــا در تقابــل بــا محیــط 

ــد. ــروز ده ــر ب ــی موثرت کنش
بنابریــن ارتفــاع صندلــی افزایــش، عــرض وعمــق آن کاهــش 
یافــت؛ ســازه لولــه ای اصلــی باقــی مانــد ولــی در تنیدگــی 
صندلــی و مســیر انتقــال وزن بــه زمیــن تغییراتــی ایجــاد شــد.

ــی  ــا لوله های ــی ســه تکــه طراحــی شــده کــه ب ســازه صندل
ظریــف بهــم متصــل می شــوند و در نهایــت پیکــره ای 
ــی  ــری میان ــاء بص ــا خ ــه ب ــد ک ــر می کنن ــه را تصوی دوتک

حالتــی معلــق را ارائــه می کنــد.



خط تولید شاهرخ

         قابلیــت تولیــد صنعتــی یکــی از اهداف برای شــاهرخ بــود لذا به دو مســاله ی در امتداد 
هــم باید فکر می شــد، یکــی طراحی شــاهرخ و دیگری طراحی روش ســاخت شــاهرخ.

 ایــن طــرح بایــد طــوری آمــاده می شــد کــه روشــمند ســاخته شــود، متریال بهینــه مصرف 
شــود، صرفــه اقتصــادی را توجیــه کند، اقبــال فــروش را تضمین کنــد و ...

 شــاهرخ بایــد ســاده ســاخته می شــد یعنــی بــرای ســاخت وابســتگی به فــرد یــا کارگاهی 
خــاص جایــز نبــود. شــاهرخ اکنــون در مــدت زمان یک هفته ســاخته می شــود و در بســتر 

چنــد پــروژه بــه اهــداف مــورد نظر طــراح  دســت یافته اســت.
 ایــن صندلــی بــرای اولیــن بار در نهمین نمایشــگاه بین المللــی صنعت مبلمــان رونمایی و 

توســط »اتحادیــه صادرکنندگان و تولیدکننــدگان مبلمان ایران« تقدیر شــد.

شاهرخ در نهمین نمایشگاه مبلمان و تجهیزات اداری - دی 1398



       بــرای ســاخت شــاهرخ قالــب و »فیکســچر« طراحــی و ســاخته شــد، بــه واســطه نمونه ســازی 
و آزمایــش  ارتبــاط و تعادلــی بیــن درجــه خمیدگــی و قطــر لولــه انتخابــی برقــرار گردیــد همچنین 
ایجــاد ایــن تعــادل بیــن ضخامــت لولــه، اســتقامت ســازه و صرفــه اقتصــادی ضــروری بــود. مــورد 
جدیــدی کــه در ایــن فرآینــد دارای ارزش و اهمیــت شــد »زمان تولید« و »ســهولت ســاخت« بود. 
نظــام فــروش شــاهرخ طــوری برنامه ریــزی شــد کــه بایســتی بعــد از ســفارش تولیــد می شــد، لــذا 

فاصلــه بیــن ســفارش تــا تحویــل بــه فاکتــور مهمــی بــرای اقبــال فــروش تبدیل شــد.
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ابعاد صندلی شاهرخ

گونه های صندلی شاهرخ


