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اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات  64  الی  99 كتاب است .
ــ جلسه های تدريس : 18 الی 22 

طراحی  باغبان  خانه  گزينه های  گذشته  فصل  انتهای  در  می شود.  آموخته  مباحثی  معماری  در  فضا  پيرامون  فصل  اين  در 
آشنا  به  خوبی  آن؛  بر  مؤثر  عوامل  با  و  بخشيم  بهبود  را  طراحی  كيفيت  بعدی،  فصل  و  فصل  اين  در  می خواهيم  اكنون  شدند، 
شومي. در اين فصل كه بيشترين حجم مطالب كتاب را در خود جای داده است؛ با روشی گام به گام به دنبال آشنايی با اصول 
مؤثر بر طراحی فضا (به عنوان جامنايه اصلی طرح معماری) هستيم. در اين مسير ابتدا مفهوم فضا بيان می شود، سپس فضای 
معماری به  طور خاص و پس از آن به فرم پرداخته می شود. با آموزش شكل تدريس ادامه می يابد و در انتهای فصل پيرامون 
رنگ، بافت، نور به عنوان ويژگی های ديگر كيفی فضا، مطالبی عنوان می گردد. رهاورد فصل ششم، بهبود كيفيت طراحی معماری 

با فهم مفهوم فضا و يافنت ديدی جديد در اين زمينه است. 
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل انتظار می رود كه هنر جويان:

 مفهوم فضا را درك كنند و فضای معماری را تعريف كنند.
 فرم را بشناسند و مفاهيم سازنده آن را بدانند و با ويژگی های هر يك آشنا باشند.

 شكل را تعريف كنند، انواع آن را بدانند و نگرش جديدی نسبت به محيط پيرامون خود از طريق اين شناخت 

كسب كنند.
كنند.  بيان  عنوان ها؛  ميان  شباهت  وجود  با  را،  آنها  تفاوت های  و  بشناسند  خوبی  به  را  فصل  در  شده  طرح  مفاهيم   

(مفاهيم: فضا، توده، حجم، فرم، شكل.)
 شناخت حسی نسبت به انواع شكل ها داشته باشند.

 اهميت رنگ، بافت، نور، را در فضای معماری بدانند و تأثير آنها را در كيفيت فضای معماری بشناسند.
 با عناصر سازنده فضا آشنا باشند و در محيط پيرامون خود به دنبال تأثير نحوه قرار گيری و كيفيت آنها در تشكيل هر 

فضا باشند.
 فضای خوب و متعالی را بشناسند و گزينه های طراحی خود را با توجه به شناخت خصوصيات فضايی بهبود بخشند.

کليد واژگانکليد واژگان
 فضا،فضای معماری، فرم،  توده،  شكل ، تأثير حسی اشكال، هندسه، نور، رنگ، بافت، عناصر محدودكننده فضا، ارزش 

فضايی

عناصر تشکيل    دهنده فضا   در گز    ينه های  طرحعناصر تشکيل    دهنده فضا   در گز    ينه های  طرح

فصل۶

ديباچهديباچه
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پروژه های فصلپروژه های فصل
امتيازصفحه کتابعنوان پروژهرديفآموزهفصل

ششم

۷۶۲بررسی کاربرد اشکال هندسی پيرامون خود۱۸۱۳
۷۹۳رنگ آميزی دوترسيم باتوجه به الگوی نورپردازی طبيعی۱۹۱۴
۸۵۳ترسيم يک پرسپکتيو و رنگ آميزی آن ۱۹۱۵
۸۵۴تحليل سيستم نورگيری و پنجره گذاری يک ساختمان۱۹۱۶
۸۹۴يافتن نمونه های معمارانه برای ترسيمات شماتيک۲۰۱۷
۹۸۴بررسی پنجره های ساختمان های محل خود ۲۲۱۶
۹۹۳معرفی يک نمونه سقف زيبا از معماری بومی خود ۲۲۱۷
۹۹۴انتخاب يک فضا   و معرفی عناصر سازنده آن و تحليل آنها ۲۲۱۸

منابع به كار گرفته شده در فصل كه به هنرآموزان در صورت نياز، می تواند اطالعات بيشتری بدهد:
انتشارات  تهران،  همايون،  عبدالرضا  و  پاكزاد  جهانشاه  ترجمه:  معماری»؛  در  شناسی  يورك: (1375)، « زيبايی  گروتر، 

دانشگاه شهيد بهشتی.
دانشگاه  تهران،انتشارات  فردانشی،  فرزين  ترجمه:  مكان »؛  تا  صورت  از  معماری  « عناصر  ير:(1384)،  پی  مايس،  فن 

شهيد بهشتی.
سوی  به  نامحسوس  راهبردهای  طراحی،  تئوری  معماری،  در  آفرينش  معماری،  بوطيقای  آنتونی آنتونيادس:(1384)،« 

خالقيت معماری»؛ ترجمه: احمدرضا آی  ، انتشارات سروش.
فرانك دی كی چينگ: (1390)، «معماری فرم، فضا و نظم»؛ ترجمه زهرا قرا گوزلو، انتشارات دانشگاه تهران.

ارتباط اين فصل با ساير کتب درسی هنرستان
٭ فصل دوم از كتاب «مبانی هنرهای جتسمی»:

٭ مباحث مربوط به فرم و عناصر سازنده آن در اين فصل مطرح شده، در انتهای آموزه شانزدهم، از هنر جويان 
بخواهيد برای جلسه آينده، اين فصل مرتبط با موضوع را بخوانند.

٭ فصل ششم تا انتهای كتاب از كتاب «مبانی هنرهای جتسمی »:
٭ مباحث مربوط به رنگ در اين فصل مطرح شده، در انتهای آموزه هجدهم، از هنر جويان بخواهيد برای جلسه آينده، 

اين مطالب را مرور منايند.
٭ فصل نهم از كتاب «  عناصر و جزييات   » :

٭ مباحث مربوط به «  در و پنجره » در اين فصل مطرح شده، در انتهای آموزه بيست و يكم، از هنر جويان بخواهيد برای 
جلسه آينده، اين فصل مرتبط با موضوع را بخوانند.

اهميت فصل کنونی
در فصل ششم فضای معماری مورد مطالعه قرار می گيرد و عناصر سازنده فضا از جهت های گوناگون مورد بررسی دقيق 
هنرجويان قرار می گيرد. در اين فصل هنرجو با اجنام پروژه ها، خصوصيات فضايی و تأثير هر يك از مواد مؤثر در فضا را، درك 

می كند و حس جديدی از فضای معماری در ذهن او پديدار می گردد.
به طور خاص با عناصر سازنده فضا، سپس با عناصر سازنده فرم ؛ ويژگی های حسی و عينی آنها، آشنا می شود. با رنگ و 
نور و بافت نيز از نزديك و به طور ريز بينانه درگير می شود و بيش از پيش از محيط پيرامون خود می آموزد.در انتهای فصل با 
عناصر سازنده فضای معماری و نحوۀ اثرگذاری هر كدام آشنا شده و توانايی بهبود گزينه های طراحی خود برای پروژه مستمر و 

نهايی را دارا می گردد.
اهميت اين فصل را می توان از تعداد بسيار زياد كتاب های نوشته شده پيرامون آن، دريافت.

در انتهای فصل در صورت امكان، پروژه ای برای مرور كليه مطالب پيش از ورود به فصل بعدی، توصيه شده است.
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الف) مرور مطالب پيشين
بحث  به  کالس  در  باغبان  خانٔه  برای  پيشنهادی  گزينه های         
گردد.هدف  اشاره  آنها  درميان  رايج  ايرادهای  به  و  شود  گذاشته 
است.  موجود  گزينه های  بين  فضايی  روابط  قسمت  اين  اصلی 
بنابراين بهتر است تحت نظارت هنرآموز رابطٔه فضاهای طراحی 
در  سپس  شود.  گذاشته  بحث  به  ايشان  توسط  هنرجويان  شدٔه 
پايان، پروژٔه برگزيده توسط هنرآموز نصب گردد و  نکات مثبت آن 
توسط هنرآموز بيان شود. مشارکت هنر جويان در امر قضاوت 
پروژه های يکديگر و خصوصاً در نقد پروژٔه برتر می تواند راه گشای 

آنان در درک بهتر پروژه  ها باشد.

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 64 الی 66 كتاب است.
  

                                  برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) قضاوت و هم انديشی                                                                                                            90                       
   ب)   تدريس مباحث   

            1ــ6ــ مفهوم فضا                                                                                                                           70               
            2ــ6ــ عناصر تشكيل دهنده فضا                                                                                        60

    ج)  جمع بندی و توضيح پروژۀ جلسۀ آينده                                                                       20  

آموزة شانزدهمآموزة شانزدهم

الی 66 كتاب است. اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 64

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

90 الف) قضاوت و هم انديشی
   ب)   تدريس مباحث   

70 6ــــ6ــ6ــ مفهوم فضا                                                                                                                           1   
60 6ــــ6ــ6ــ عناصر تشكيل دهنده فضا   2   
آينده                                                                       20 آۀ ۀ    ج)  جمع بندی و توضيح پروژۀ جلس    ج)  جمع بندی و توضيح پروژۀ جلسۀ    ج)  جمع بندی و توضيح پروژۀ جلس

عناصر تشكيل دهندة فضا در گزينه هاى طرحعناصر تشكيل دهندة فضا در گزينه هاى طرح

ب) تدريس مباحث

۱ـ۶ـ مفهوم فضا     
۱ـ۱ـ۶ـ هدف                                        

    آشنايی با تعريف فضا
    آشنايی با عناصر محدود کنندٔه فضا
۲ـ۱ـ۶ـ آموخته های پيشين

گزينه های  و  فضايی  روابط  با  گذشته  فصل  در  هنرجويان 
طرح آشنا شده اند.



راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٠٤١١١٠٠٠٤٤٤

در فصل گذشته راجع به روابط فضايی اجزای ساختمان 
مفصل بحث شد. حال برای بهتر روشن شدن موضوع در سطح 

کالن به بررسی فضايی می پردازيم:
مرز  يا  ديوار  است  ممکن  همديگر  مجاور  فضای  دو  ــ 
مشخص داشته باشند يا کامالً از يکديگر جدا باشند يا در يکديگر 
نوع  دو  اين  ميان  می توان  نيز  را  گونه ای  و  باشند  کرده  تداخل 

تصور کرد.
يکی  از وجوه آشکار ساختمان های سنتی پيوستگی فضايی 
آنها بوده است. چنان که از فضای باز به فضای نيمه باز و سپس به 
فضای محصور می رسيد و اين سلسله مراتب فضايی شخص را 
آماده حضور در فضا می کرد. حس معنوی حضور در مساجد ما 

وابسته به اين نظام فضايی و پيوستگی از بيرون به درون است.

۳ـ۱ـ۶ـ شرح مباحث
بهتر آن است که مبحث با طرح يک پرسش آغاز شود:

فضا چيست؟
به  لحظه ای  چند  تابلو  روی  بر  پرسش  اين  نوشتن  از  پس 

هنرجويان اجازٔه تأمل دهيد و مثال هايی بيان کنيد:
ــ فضای خانه، آشپزخانه، فضای پر، فضای خالی و ...

٭ اين مثال ها ذهن هنرجو را به عوامل معّرف فضا، حدود 
و خواص آن توجه می دهد.

سپس اين جمله کتاب را بيان نماييد:
در  عامل  مهم ترين  و  معماری  عنصر  اصلی ترين  فضا 

طراحی معماری است.
آغاز  از  انسان  مبحث:  اين  پيرامون  توضيحاتی  ــ 
تولد خود تا لحظٔه مرگ همواره در فضايی قرار می گيرد و از اين 
مفهوم گريزی ندارد. شايد نزديک ترين تعريف به آن را بتوان اين 
گونه بيان کرد که فضا خلئی است که می تواند شيئی را در خود 

جای دهد يا از چيزی آکنده شود. 
با اين حال می توان آن را اندازه گيری کرد. چنانکه می گوييم 
هنوز فضای خالی هست يا فضا پر شده است. ارسطو فضا را با 
ظرف قياس می کند و آن را جايی خالی می داند که بايد پيرامون آن 

بسته باشد تا بتواند بوجود بيايد. 
انسان  دست  به  آن  شدٔه  ساخته  نوع  خصوصاً  و  محيط 
يعنی معماری، مجموعه ای است کم و بيش پيچيده از سيستم های 
فضايی که بر يکديگر تأثير می گذارند و يکديگر را می پوشانند يا در 

هم تداخل می کنند و يا به رقابت می پردازند.
از  متشکل  مجموعه ای  شهر  يک  کلی  فضای  مثال  برای 
خيابان ها نسبت به يکديگر و نسبت به ميادين و ساختمان هاست. در 
داخل يک ساختمان نيز فضاها از طريق ارتباطی که نسبت به يکديگر 
و جمعاً نسبت به فضاهای کلی ساختمان ها دارند قابل تشخيص اند. 
در پايان، درک هر يک از اين فضاها توسط ناظر صورت می گيرد و 

موقعيت فرد و نقطٔه ديد وی موجب ادراک فضا می گردد.
برای درک بهتر مفهوم فضا الزم است مطالب ياد شده با 

بيانی ساده در کالس مطرح شوند.

سلسله مراتب فضايی در بناهای سنتی

فضای محصور              نيمه باز                 فضای باز

نمود  با  يا  بناها  فضاها:  بيرون  و  درون  ارتباط  ــ 
خارجی خود مورد توجه قرار می گيرند و فضايی برون  گرا ايجاد 
می کنند يا در درون خود فضايی مطلوب دارند و درون گرا هستند 
و يا ترکيبی از اين دو هستند. پيشنهاد می شود مقطعی از بناهای 
فاخر هر منطقه يا اقليم را به صورت شماتيک ترسيم نماييد، سپس 

پيوستگی فضايی بر روی تصوير را توضيح دهيد.
ــ  در مورد انواع فضاهای درون گرا، برون گرا و ترکيبی از 
اين دو از هنرآموزان مثال هايی خواسته شود تا در ضمن مشارکت 

آنها، بحث به خوبی تبيين گردد، مثال:
ــ درون گرا: خانه های ايرانی و ...

ــ برون گرا: اهرام ثالثه مصر، ميل ها، مناره ها و ...
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ــ ترکيبی: کوشک در باغ ها و ...
ــ تأثيرات متقابل هر شیء و فضا: برای تعمق بيشتر 
شيئی در فضا  ذکر اين قسمت می پردازيم.هر  مبحث فضا به  در 
تأثير ويژه ای دارد و اشيا کمتر تنها و يکه اند و همواره با حجم ها 
متولد  عناصر  بين  روابط  از  فضا  می شوند.  همراه  يا  محدود 
ربا  آهن  قطب های  مانند  می توان  را  فضا  و  شیء  تأثير  می شود. 
در نظر گرفت و ميدان های شعاعی برای آن ترسيم کرد. (همانند 

تصوير نشان داده شده.)
هر چه شیء در فضا وزن و سنگينی بيشتری داشته باشد، 
گاهی  و  می شود  مطرح  بيشتر  فضا  مرکز  و  عطف  نقطه  عنوان  به 
می توان با توازن و تعادل فضا را همگون و يک نواخت ساخت. 
پيوند فضاها توسط اين خطوط تابش فضايی به طور استادانه قابل 

بررسی است.

تقريب  به  آنها  هندسی  ويژگی های  به  توجه  با  مختلف  ساختمان  سه  در  فضايی  تابش 
ترسيم شده است. در طرح نخست با ترکيب اين سه حجم ميدان های پرتنشی ايجاد 
فضای  يک  ايجاد  به  و  شده اند  هماهنگ  ميدان ها  اين  دوم  طرح  در  اما  می شوند، 

تعريف شده و يکدست کمک می کنند. 

ميدان سن مارک در ونيز

پيوند دو ميدان از طرف لنگرگاه

فضای اين دو ميدان قناس با استفاده از 
برج، کليسای سن مارک و ميدان کوچک 
آن و دو ستون منفرد در سمت لنگرگاه، 
استادانه با يکديگر پيوند خورده است. 
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جمع بندی
تا کنون بايد مباحث مربوط به شناخت مفهوم فضا مطرح 
شده باشد و هنرجويان به طور ضمنی بتوانند فضاها را بر اساس 
بودن  خصوصی  و  عمومی  محوريت،  همانند  گوناگون،  عوامل 

و... تفکيک نمايند.
بسته  و  باز  نيمه  باز،  فضای  کتاب،   ۶۵ صفحٔه  نگارٔه  در 

به خوبی نشان داده شده است.

ـ  ۶  ـ عناصر تشکيل دهنده فضا ۲
برای آغاز کردن اين مبحث اين جملٔه کتاب بر روی تابلو 

نگاشته شود:
عناصر هندسی مانند نقطه، خط، صفحه و حجم می توانند 

با هم ترکيب شوند و فضا را محدود و مشخص کنند.
يا به صورت نمودار:       

حال از هنرجويان بخواهيد که فضاهايی را در ذهن مجسم 
کنند و حدود فضايی آن را بگويند:

ــ فضای کتابخانه...
ــ فضای ورزشگاه...

ــ فضای کمد... و....
اکنون با توجه به عناصر  محدودکنندٔه معمارانه که در کالس 
توسط هنرجويان مطرح شد، عناوين خط، نقطه، صفحه، حجم، 
را بر روی تابلو بنويسيد و از آنها بخواهيد برای هر يک مثال هايی 

معمارانه بياورند:

١ــ کلوناد: تفاوت کلوناد با رواق در آن است که رواق يک سمت ستون و سمت ديگر ديوار است، اما کلوناد هر دوسمتش ستون است و عموماً بر روی مسيرهای پياده ساخته 
می شود.

فضا را می سازد.عناصر هندسی
نقطه
خط
صفحه
حجم

ترکيب

چمن  زمين  کنار  ديرک های  ميل،  ستون،  نقطه: تک  ــ 
فوتبال و ... .

راه  خطوط  خيابان ها،  جداول  طبيعی،  لبه های  خط:  ــ 
آهن، کلوناد١ و ... 

ــ صفحه: ديوار، سقف، سد، کف و ... .
ـ حجم: احجام طبيعی (کوه، دره و ...) معبدها، گورها  ـ

و ... .
سپس با اساليد يا ترسيم، نگاره های صفحٔه ۶۶ کتاب را 

نمايش بدهيد و توضيحات آنها را بيان فرماييد.
محل  می کند.  بيان  فضا  در  را  ويژه ای  موقعيت  ستون: 

تقاطع دو محور را می تواند يادآوری کند.
محورهای  و  نگاره ها  ترسيمی  خطوط  تمام  به  نکته:  ــ 

ترسيم شدٔه در آن دقت نماييد.

تک ستون، يادآور نقطه در پالن خود است.



١٠٧٠٠٧٧٧٧

پاسارگاد، حجم به مثابۀ خطريل قطار، يادآور خط در فضا

کلوناد  
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اکنون برای جمع بندی اين بخش با ترسيم يک مکعب و 
عمل  زير  شيوه  به  فضا  کنندٔه  محدود  عناصر  کلئه  از  گيری  بهره 

شود:
۱ــ ابتدا توسط چند نقطه مکعب را ترسيم کنيد.

۲ــ سپس خط های ارتفاع ها را پر رنگ کنيد (روی همان 
شکل)

را  ديگر  ضلع های  آن  از  پس  و  افقی  خط های  آن گاه  ۳ــ 
پر رنگ نماييد.

۴ــ خطوط داخلی را پاک کنيد و صفحٔه بااليی را هاشور 
بزنيد.

تصوير  به  حجم  تا  بزنيد  را هاشور  ديگر  صفحه های  ۵ــ 
کشيده شود.

در پايان اگر زمان کافی بود می توان به بحث ارزشی فضا 
پرداخت.

نقطه   خط    صفحه       حجم
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گاهی وقت ها ويژگی های ارزشی فضا بسيار بيش از ديگر 
ويژگی های آن تأثيرگذار و قابل درک است.از هنرجويان بپرسيد 
يا  بدهد؟  معنوی  حس  شما  به  که  برخورده ايد  فضايی  به  تاکنون 

بگوييد فضا دلگير است؟
سمت  به  را  هنرجويان  ذهن  چنين  اين  پرسش هايی  با 

ويژگی های کيفی و ارزشی فضا متمايل نماييد. هدف از اين کار 
فضای  کيفی  ويژگی های  و  مادی  غير  مفاهيم  به  هنرجويان  توجه 
بايد  مسجد  گنبدخانٔه  مانند  فضا  يک  چرا  اين که  است.  معماری 
فضايی معنوی و نشيمن خانه بايد فضايی آرامش بخش داشته باشد، 
در  هنرجو  وجوگری  جست  حس  برانگيختن  جهت  در  می تواند 

محيط پيرامونی خود، نقش ارزنده ای داشته باشد.
چکيده :چکيده : در اين جلسه هنرجويان با مفهوم فضا آشنا شدند 
فضا  و  شیء  متقابل  تأثيرات  و  فضايی  پيوستگی  و  تداخل  از  و 
نکاتی آموختند و سپس به عناصر تشکيل دهندٔه فضا پرداختند و با 
مثال های معمارانه آنها را به طور ملموس تری درک نمودند. در 
پايان شايسته است به منظور تمرين، فضايی مانند هنرستان انتخاب 
گردد و عناصر محدودکنندٔه آن در يک شيت A۳ يا A۴ توسط 

هنرآموز گردآوری شود.

تير وستونستون

ستون و ديوار

ديوار و تير

سقف وکفکف و ديوار

ستون و تير و ديوار

سطوح ديواره ای

سقف و ديوار

ديد از سردر قيصريه به ميدان 
نقش جهان اصفهان. نمونه ای 

از يک فضای متعالی

تشکيل فضا برگرفته از کتاب مفاهيم پايه در معماری
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الف) مرور مطالب قبلی
که  کتاب  مهم  جمالت  جلسه  ابتدای  در  می شود  پيشنهاد 

در جلسٔه گذشته مطرح شد، بيان شود.
ــ فضا اصلی ترين عنصر معماری و مهم ترين عامل طراحی 

است.
ــ عناصری مانند نقطه، خط، صفحه و حجم می توانند با 
هم ترکيب شوند و فضا را محدود و مشخص سازند . سپس، بعد 
از بيان اين دو جملٔه کليدی به کمک هنرجويان و با توجه به تمرين 

جلسٔه گذشته، بارديگر عناصر محدودکنندٔه فضا بررسی شوند.
فقط  نيست،  نياز  هنرجويان  کارهای  تک  تک  بررسی 

مثال هايی در مورد عناصر محدودکنندٔه فضای مشخص شده در 
به  نمونه ای  گردند  ملزم  هنرجويان  همٔه  و  شود  بيان  پيشين  جلسٔه 

جدول عناصر محدود کنندٔه فضايی اضافه نمايند.

ب) تدريس مباحث

ـ ۶  ـ فضای معماری ۲
در اين جلسه، ابتدا به فضای معماری می پردازيم، سپس 
به فرم و عناِصر تشکيل دهندٔه آن پرداخته می شود. برای ورود به 

بحث اينگونه عمل می کنيم:

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 67 الی 71 كتاب است.
  

                                  برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) فضاوت و هم انديشی                                                                                                           25                      
     ب) تدريس مباحث: 

ـ 6  ــ فضای معماری                                                                                                                   60             2ـ
            3ــ6  ــ فرم و عناصر تشكيل دهندۀ آن                                                                         10
6  ــ نقطه                                                                                                                                30             

              ــ خط                                                                                                                                    35
             ــ سطح                                                                                                                              35 
              ــ حجم                                                                                                                                 35 

     ج) جمع بندی و توضيح پروژۀ  جلسه آينده                                                                         10  

آموزة هفدهمآموزة هفدهم

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 67 الی 71كتاب است.

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه))

الف) فضاوت و هم انديشیالف) فضاوت و هم انديشی                                                                                                           2525
ب) تدريس مباحث:     ب) تدريس مباحث: 

6060 ـ 66 ــ فضای معماری  ــ فضای معماری                                                                                                                   22ـــ
33ــ6ــــ6ــ66 ــ فرم و عناصر تشكيل دهندۀ آن ــ فرم و عناصر تشكيل دهندۀ آن                                                                         1010
3030 66  ــ نقطه                                                                                                                               

  ــ خط                                                                                                                                    3535
 ــ سطح                                                                                                                              3535
  ــ حجم                                                                                                                                 3535

 ج) جمع بندی و توضيح پروژۀ  جلسه آينده     ج) جمع بندی و توضيح پروژۀ  جلسه آينده                                                                         1010  

عناصر تشكيل دهندة فضا در گزينه هاى طرحعناصر تشكيل دهندة فضا در گزينه هاى طرح
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همان طور که در جلسٔه گذشته به تفصيل بيان گرديد، فضا 
اغلب  و  است  باز  و  بسته  نيمه  بسته،  انواع  شامل  کلی  حالت  در 

فضاهای معماری از انواع بسته است.
فضای معماری توسط عناصری تعريف و محدود می شوند 

که در ابتدای جلسه مرور شد.
 ... و  سقف  کف،  ديوار،  قبيل  از  فضا  عناصر  سازندٔه 
قلمرو فضايی را تعريف و آن را از ديگر فضاها متمايز می سازند.
اين عناصر هر يک به تنهايی و در ترکيب با يکديگر کيفيت فضای 

معماری را مشخص می کنند.
ترسيمات صفحٔه ۶۷ کتاب در اين زمينه راه گشاست.

از هنرجويان بخواهيد کتاب های خود را باز کنند و به تصاوير 
صفحٔه ۶۷ نگاه کنند. بعد با طرح يک پرسش شروع کنيد.
ــ فضای نخست برای کدام کاربری مناسب است؟

سپس فضاهای دومی و سومی را نيز سؤال بفرماييد، پس 
از آن، با ذکر اين نکته که اين سه فضا مساحت يکسانی را دارا 
هستند، اما کيفيت باز شوها، نورپردازی، سقف و مبلمان از آنها 
از  کدام  هر  که  درصورتی  است.  ساخته  متفاوت  کامالً  سه گونٔه 
قسمت های يک بنا يا خانه را در نظر بگيريم و نام آن را بگوييم، 
تصويری در ذهن ما پديد می آيد که از عناصر فضايی شکل دهندٔه 

به آن فضا ساخته می شود.
از  پس  و  بگوييد  را  فضايی  نام  مبحث  اين  تدريس  برای 
گفتند،  را  آن  فضايی  بخش  هويت  مهم  عناصر  هنرجويان  آنکه 

به جمع بندی آن بپردازيد. برای نمونه:
ــ انباری: فضايی کوچک؛ نورگيری طبيعی نياز ندارد، 

مصالح کم ارزش تر از ديگر نقاط و ... .
ــ آشپزخانه: مبلمان ثابت نظير قفسه، کابينت، گاز، يخچال، 

سينک ظرف شويی، مصالح قابل شست وشو، نياز به نور و ...
مثال  را  هنرجويان  برای  شده  شناخته  عرصه های  ديگر  و 
بزنيد. در ضمن اين مثال به نکات زير توجه فرماييد و اين موارد 

را لحاظ کنيد:
۱ــ مساحت نسبی مورد نياز برای هر فضا؛

٢ــ عرصٔه عمومی،خصوصی، نيمه خصوصی و خدماتی 
هر فضا؛
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٣ــ جنس مصالح و بافت و رنگ ويژه هر فضا؛
۴ــ محل بهينه قرارگيری هر فضا (که در فصل های پيش 

قبلی عنوان شده بود)؛
۵ــ ميزان نورگيری مناسب هر فضا؛

٦ــ مبلمان ثابت هر فضا.
از  مبحث  اين  بندی  جمع  برای  پيشنهادی:  پروژۀ 
هنرجويان بخواهيد در کاغد A۴ نگارٔه ميانی صفحٔه ۶۷ را ترسيم 
نمايند. سپس خود با تغيير در عناصر فضايی آن، فضايی جديد به 

دلخواه پديد آورند.

ـ ۶   ـ فرم و عناصر تشکيل دهندۀ آن ۳
ـ  ۶   ـ هدف ۱ـ۳  

۱ــ شناخت مفهوم فرم (= صورت)
۲ــ آشنايی با فرم های پايه

ـ ۶  ـ آموخته های پيشين ۲ـ۳  
مبحث گذشته مربوط به فضای معماری بود و با توجه به 
مطالب بيان شده و پروژٔه پيشنهادی، اکنون ذهن هنرجويان برای 

شناخت موجود مرکبی به نام فضا آماده است.
شايسته است پيش از ورود به بحث،به هنرجويان يادآوری 
کنيد که اين مباحث،در کتاب مبانی هنرهای تجسمی(سال دوم) 
نيز ارائه شده اند و خواندن بخش های سوم و پنجم؛ کتاب ياد شده 

پيشنهاد می شود.
ـ  ۶   ـ تدريس مباحث ۳ـ۳  

ابتدا تعريفی از فرم(Form) بيان نماييد.١
فرم؛ شکل و نمود بصری و پيکربندی يک شیء است.

هر زبانی از کلماتی تشکيل شده است، زبان معماری نيز 
کلماتی دارد که به آنها فرم (Form) می گوييم.

هر فرمی خود از فرم های ساده تری ايجاد می شود. عبارت 
فرم را بر روی تخته بنويسيد و از هنرجويان بخواهيد تصورات 

خود را در مورد اينکه فرم چيست بيان نمايند.

     سپس اين جمله کتاب را بيان نماييد:
نقطه، سازندٔه همٔه فرم هاست. وقتی نقطه حرکت کند خط 
به وجود می آيد و از حرکت خط به غير از امتداد خودش صفحه 

ايجاد می شود و از جابه جايی صفحه حجم.
سپس روی تابلو سلسله مراتب را مرور کنيد:

سپس در آن خط بکشيد و بنويسيد:

١ــ درک مفهوم فرم اهميت دارد و بيان تعريف تنها در راستای شناخت مفهوم است و همانند کتاب نيازی به ارائٔه تعريف اين واژه نيست و در ارزشيابی منظور نمی گردد.چرا 
که اين واژه با واژگانی نظير شکل و صورت و حتی حجم،نزديکی معنايی دارد و هنرجو نبايد اين موارد را با هم اشتباه بگيرد.

 Form is the   shape, visual appearance, or configuration of an object.                                                                                                                                

عوامل تشکيل دهندۀ فرم

نقطه  ــ. خط  ــ.  صفحه  ــ. حجم

۴ـ۳ـ۶ـ نقطه
نام  نقطه  زمينه،  بر  ترسيمی  وسيلٔه  يک  اثر  کوچک ترين 
از  سپس  است.  کوچک  بسيار  زمينه  به  نسبت  آن  ابعاد  و  دارد 
از  است،  بديهی  همگان  برای  گونه ای  به  که  يادشده،  بيان  تعريف 
هنرجويان بخواهيد بر روی کاغذ ۳، کادر ۵cm×۵ همانند کتاب، 
رسم نمايند و مانند ترسيمات کتاب در صفحٔه ۶۹ نقطه را در اين 
کادرها قرار دهند. سپس از آنها بخواهيد که برای هر ترسيم چند 

ويژگی بنويسند.
نموده ايد،  رسم  تخته  برروی  که  کادرهايی  کنار  در  اکنون 
نماييد.  عنوان  را  کتاب  شکل های  زير  در  شده  بيان  ويژگی های 

آنگاه از هنر جويان بخواهيد که برای هر ترسيم مثالی بياورند.

کاشی های معقلی همانند نقاطی در کنار 
هم خطوطی را پديد می آورند.
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و  المپ  همانند  است،  آمده  کتاب  در  آنچه  نظير  مثال هايی 
نورگير کوچک يا مثال هايی خالقانه نظير کف شويی حمام يا پشت بام 
می توانند در درک هرچه بهتر مطلب راه گشا باشند. ويژگی های شکل 
در جلسه های بعدی مورد مطالعه قرار می گيرد. بنابراين يادآوری اين 
توضيح بسيار ضروری است که مبادا نقطه با دايره اشتباه شود، در 

فصل های بعدی به ويژگی های دايره خواهيم پرداخت.
ـ  ۶  ـ خط ـ ۳  ۵

در صورت امکان، مطالب مربوط به نقطه را از روی تخته 
پاک نکنيد. اگر فضای مناسب برای تقسيم تخته به چهار قسمت 
باشد، تدريس هر کدام از عناصر تشکيل دهندٔه فرم در يک قسمت 

می تواند ذهن هنرجو را با کل مطلب بيشتر آشنا سازد.
برخورد  پرسشی  گونه ای  به  خط  مبحث  تدريس  برای 

نماييد: خط چيست؟
پاسخ هايی را که درست است بر روی تابلو بنويسيد:

 از امتداد نقطه خط به وجود می آيد.
 از کنار هم قرار گرفتن نقاط خط پديد می آيد.

 بين دو نقطه ايجاد می شود و در واقع آغاز و پايان دارد.
 دربردارندٔه انواع مستقيم، منحنی، شکسته، باز و بسته 

است.
پارامترهايی نظير باريکی، پهنی، ضخامت، وزن،   حائز 

ظرافت، خشونت و ... است.
خط  مورد  در   ۷۰ صفحٔه  در  کتاب  در  شده  بيان  مفاهيم 
بسيار گوياست و هر کدام گريزی به مفاهيم بنيادين در اين زمينه 
است. خط، تداعی کنندٔه محور است. اگر افقی باشد با مفهوم 
تقارن پايدار است و اگر عمودی باشد با مفهوم تعادل و در محور 
عمود با  مفهوم تمايل در ارتباط است.يکی از کليدی ترين جمالت 

کتاب در اين مبحث،جملٔه زير است:
خط، لبه های شکل ها را تعريف می کند و آنها را از 

زمينه جدا می سازد و رؤيت پذير می کند.
اکنون از هنرجويان بخواهيد هر کدام يک کاربرد از خط 

در معماری را مثال بزنند.
ـ  ۶  ـ سطح  ـ سطح ـ    ـ ـ ۳  ۶

عمودی  خطی  گذشته  مبحث  کنار  تخته،  روی  درآغاز 

باال: خط معلقی، مدرسۀ چهار باغ اصفهان 
پايين: خطوط منحنی در کاشی هفت رنگ، گنبد مسجد شيخ لطف الّله



راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١١٤١١١١١١١٤٤٤

مساوی  قسمت  چهار  به  را  تخته  پيشنهاد،  طبق  بر  (اگر  بکشيد 
تقسيم کرده ايد،اکنون بايد نيمی از تخته با مباحث مربوط به نقطه 

و خط پر شده باشد).
اکنون تعريفی را که در دياگرام اول فصل بود مجددًا ارائه 

کنيد:
«از حرکت خط در راستايی غير از راستای خودش صفحه 

ايجاد می شود»
هر قسمتی از صفحه را که توسط خط يا خطوطی محدود 
کنيم سطح ايجاد می شود. اين خط می تواند از انواع منحنی های 
همين  سطحی،  هر  ويژگی های  مهمترين  از  يکی  باشد.  شکسته 
زير  سطح  قسمت های صفحه است و چون  ديگر  با  مرز آن  خط 

مجموعه ای از صفحه است، پس حتماً دو بعدی است.
حال فهرست وار، مطالب را بر تخته بنگاريد و توضيحات 

بيشتر را بيان نماييد:
١ــ دوبعدی بودن سطح؛

٢ــ شکل سطح (خط مرزی سطح)؛
٣ــ کيفيت سطح.

حال پيرامون نکتٔه سوم، می توانيد مطالب موجود در کتاب 
را بيان نماييد.

آنگاه جملٔه کليدی اين مبحث را:
ساخته  آن  از  که  است  ماده ای  کيفيت  تابع  سطح  «کيفيت 
مرتبط  عناوين  فهرست وار  گونه ای  به  و  نماييد  بيان  است»  شده 
مبسوط  مثال هايی  ذکر  با  و  بنويسيد  تخته  بر  را  سطح  کيفيت  با 

توضيح دهيد.
   ماده

              کيفيت سطح  بافت 
                            (عوامل مؤثر)  رنگ
   الگو

سپس همانند متن کتاب به بيان ويژگی های بصری کيفيت 
در  و  ارتباط  در  موارد  اين  که  نکته  اين  ذکر  با  بپردازيد.  سطح 

نتيجٔه عواملی است که در دياگرام قبلی توضيح داده شد.

             وزن و استحکام بصری
      کيفيت سطح        اندازه تناسب و موقعيت در فضا

                   (ويژگی بصری)         انعکاس نور
             عملکرد آکوستيکی (عايق  صوتی)

توضيح اين موارد در اين مقطع تحصيلی می تواند با ذکر 
چند مثال انجام شود:

آوردن عکس از کاخ چهل ستون و توضيح علت نام گذاری 
آن بر پائه وجود بيست ستون و انعکاس بيست ستون ديگر در آب 
می تواند تمام موارد باال را بطور خالصه توضيح دهد. هر چهار 

مورد ويژگی های بصری در اين نگاره يافت می شود.
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۷ـ۳ـ۶   ـ حجم   ـ حجم
است.  حجم  بخش  زنجيره،  اين  مبحث  آخرين  تدريس 
تدريس سطح خطی عمودی بکشيد تا  در کنار مطالب مربوط به 

آخرين بخش را بتوان توضيح داد.
با توجه به تعريفی که در ابتدای جلسه ارائه شد و مطالبی 
آنها  راستای  در  سطوح  امتداد  از  آمد،  پيشين  قسمت  در  که 
می تواند با دخل و  حجم ايجاد می شود. البته اين فرايند معموالً 
تصرفاتی نظير ترکيب يا حذف قسمتی از حجم ايجاد شده همراه 
می شود.  شامل  را  فضايی  و  فضاست  از  قسمتی  حجم  شود. 
توجه همزمان به اين نکته که حجم در واقع فضا را به دو قسمت 
فضای بيرونی (محاط بر حجم) و فضای درونی (محيط در حجم) 

تقسيم می کند، جان مائه بحث فعلی است.
تخته  روی  بر  را  کتاب  در  موجود  مطالب  فهرست وار 

بنويسيد:   

                     عنصری سه بعدی است؛
        اصلی ترين ويژگی آن فرم است؛

حجم
     

                      فرم هر حجم حاصل رابطٔه متقابل خطوط؛ 
                     شکل ها و سطوح مرزی حجم است.

هر حجمی می تواند توپُر و توده ای از فضای موجود باشد 
يا دارای فضايی داخلی و توسط سطوح و ديگر عناصر محدود 

و تعريف شود.
اگر حجم را مرز ميان فضای درونی و بيرونی بدانيم به آنچه 
از فضای بيرونی درک می شود توده و موجوديت درون حجم را 
(فضای درونی) می ناميم. (نگاره های صفحٔه ۷۳ در کتاب نشان 

داده شود و به همراه آن توضيحاتی آورده شود).
پروژه ای  که  می شود  پيشنهاد  مبحث  اين  تدريس  از  پس 
برای جلسٔه آتی درنظر گرفته شود تا درک اين موضوع به گونه ای 

عميق تر اتفاق بيفتد.
پروژۀ پيشنهادی: فضای داخلی اتاق خود را به صورت 
و  فرم  آن  در  و  بکشيد  آگزونومتريک)  يا  آزاد  (دست  شماتيک 
معمارانه  جزئيات  بيان  نماييد.  بيان  را  آن  دهندٔه  تشکيل  عوامل 

برای مثال از سوی هنرجويان، بسيار با ارزش است.

جمع بندی
در اين جلسه با فضای معماری آشنا شديم و از پس آن به 
فرم و عوامل سازندهٔ آن پرداختيم. عناصر پايه سازنده فرم را بررسی 

کرديم و نسبت به محيط پيرامون خود به ديدی جزء گرا رسيديم.
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الف) مرور مطالب گذشته
بود،  شده  پيشنهاد  گذشته  جلسٔه  در  که  تمرين هايی  بنابر 
از  پروژه  صورت  به  را  آن  سازندٔه  عوامل  و  فرم  جلسه  اين  در 
هنرجويان تحويل گيريد و بار ديگر و درصورت نياز برای ورود 
را  تاکنون  فصل  ابتدای  از  آينده،  جلسٔه  و  جلسه  اين  مباحث  به 

فهرست وار بررسی نماييد و يادآوری کنيد.
مشارکت فعال هنرجويان در کالس، افزون بر نمايش ميزان 
می شود. آنها  ذهن  در  مطلب  شدن  نهادينه  باعث  آنها،  يادگيری 
سپس از آنها بخواهيد برای پرسش کالسی کاغذی بردارند يا در 
 (A۵)  A۴ نصف  ابعاد  به  که  کاغذی  در  نماييد.  توزيع  آنها   ميان 

است از هنر جويان بخواهيد به دو مورد پاسخ گويند.
ــ فضا چيست و چگونه تشکيل می شود؟

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 74 الی 77 كتاب است.
  

                                  برنامۀ پيشنهادی                                        زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور مطالب گذشته                                                                                      120       
     ب) تدريس مباحث :  

ـ 6 ــ شكل                                                                                                          15              4  ـ
            1ــ4ــ6ــ دايره و شكل های منحنی                                                           35
ـ 6ــ مثلث                                                                                                    35             2ــ4 ـ

ـ 4ــ6ــ مربع و مستطيل                                                                             35             3 ـ

آموزة هجدهمآموزة هجدهم

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 74 الی 77كتاب است.

برنامۀ پيشنهادی                                        زمان پيشنهادی (دقيقه)

120 الف) مرور مطالب گذشته                                                                                     
     ب) تدريس مباحث :  

4ــ6 ــ شكل                                                                                                          15
35 6ــــ6ــ6ــ دايره و شكل های منحنی                                                           1ــ4
ـ 6ــ مثلث                                                                                                    35 2ــ4 ـ

6ــــ6ــ6ــ مربع و مستطيل                                                                             35 3 ــ4

عناِصر تشكيل دهندة فضا در گزينه هاى طرحعناِصر تشكيل دهندة فضا در گزينه هاى طرح

ــ فرم چيست و از چه عواملی ساخته می شود؟
 هر پرسش ديگری را که يکی در مورد فضا و ديگری در 

مورد فرم باشد، می توان در اين زمينه ارائه نمود.
است  دقيقه   ۱۵ کالس  آزمون  اين  برای  پيشنهادی  زمان 
در  سپس  دارد.  قرار  گذشته  مطالب  مرور  بخش  همان  در  که 
صورت داشتن وقت و زمان کافی، توسط خود هنرجويان برگه ها 
را تصحيح کنيد و در صورتی که نمرات و نتايج مورد پسند نبود، 
مهم ترين  و  دهيد  اختصاص  مطالب  مرور  به  را  بيشتری  زمان 

موضوعات را تکرار کنيد.

ب) تدريس مباحث
هندسی  پائه  شکل های  به  سپس  و  شکل  به  جلسه  اين  در 



١١٧١١٧٧٧٧

پرداخته می شود.
هدف : 

درک معنای شکل؛
شناخت شکل های پايه؛

بررسی و يافتن خواص شکل های پايه (حوزٔه حسی).
مــورد  در  گــذشته  جلسٔه  در   : قبلی  دانسته های   
شکل  مبحث  بيان  به  راستا  همين  در  که  شد  بيان  مطالبی  فرم، 

می پردازيم.

۴ـ۶ ـ شکل
پيش از ورود به بحث، در اينجا به مرور به ذکر تفاوت ميان 

شکل و فرم می پردازيم.
در  ارتباط  (فرم)  صورت  و  (گشتالت)  شکل  مفاهيم 
نزديک با يکديگرند. هر دو لغت از ريشه Forma در زبان التين 
هستند و به اين ترتيب می توان آنها را تعريف نمود. شکل عبارت 
مرکب  بيش  و  حدود،کم  در  محاط  رؤيت،  قابل  کليت  از  است 
زيبايی  در  شیء.  يک  تظاهر  در  کلی  وحدت  دارای  اجزای  از 
است  شیء  يک  واضح  و  حسی  تظاهر  صورت  يا  فرم  شناختی 
و اين بيانی است که خود را در معرض قضاوت انجام می دهد. 
هر دو مفهوم گويای جلؤه ظاهری يک شیء هستند اما هر دو با 
هم برابر نيستند. لوئی کان (معمار پيش کسوت ۱۹۷۴ــ۱۹۰۱) در 
طرح  به  نيست.شکل  يکی  شکل  با  صورت  می نويسد:  باره  اين 
مربوط است اما صورت به نمايش اجزای جداناشدنی می پردازد.
طرح به آنچه اين در معرض ديد قراردادن ــ فرم ــ می خواهد به 
تنيده اند  درهم  چنان  مفهوم  دو  اين  می بخشد.  واقعيت  بگويد  ما 
که تنها از نظر تئوريک قابل تفکيک اند، چه در عمل هر صورتی 
شکل پردازی شده است و شکل هر چيز هميشه شامل صورت آن 

نيز هست. 
با نوشتن و طرح اين پرسش، بحث را آغاز کنيد:

شکل چيست؟
درست  پاسخ های  ضمنی  تأييد  و  پرسش  اين  بيان  از  پس 

هنرجويان، تعريف کتاب را بيان کنيد: 
(به خط پيرامونی و دور ظاهری يک سطح يا حجم، که آن 

را از زمينه جدا می کند، شکل می گوييم.)
اکنون از هنرجويان بپرسيد که چند نوع شکل داريم؟

پس از فروکش کردن همهمٔه کالس بيان کنيد:
سه نوع؛ شکل های طبيعی، شکل های هندسی و شکل های 

غير مادی
سپس اين سه نوع شکل را مختصری توضيح دهيد.

طبيعی اند.  شکل های  طبيعت،  در  موجود  شکل های 
درخت، کوه، برگ يا انسان هر کدام شکلی دارند که به طور کلی به 

آنها شکل های طبيعی می گوييم.
به  دهيد  توضيح  غيرمادی  شکل های  مورد  در  سپس 
شکل های آبستره و انتزاعی برگرفته از حروف يا نمادها يا اعداد و 

بطورکلی مفاهيم شناخته شده شکل های غيرمادی می گويند.
شکل های هندسی : اين شکل ها، که جان مائه بحث 

اين جلسه اند، شکل های شناخته شده و دير آشنا هستند.
از هنرجويان بخواهيد شکل های هندسی پايه را نام ببرند و 

آنها را برروی تخته با فاصلٔه همزمان بنويسيد.
دايره، مثلث، مربع

سپس بگوييد اگر سه بعدی باشند بر روی تخته بنويسيد:
کره، هرم، مکعب، مخروط و استوانه پديد می آيند.

به  پايه  شکل های  و  شکل ها  انواع  مرور  از  پس  اکنون 
بررسی شکل های هندسی پايه می پردازيم:

ـ ۶   ـ دايره و شکل های منحنی ـ ۴   ۱
بر روی تخته بنويسيد «دايره»: اکنون از هنرجويان بخواهيد 
طرز ترسيم آن را بيان کنند.سپس نقطه ای را روی تخته به عنوان 
مرکز دايره مشخص کنيد و توسط وسايل مخصوص، نظير پرگار 
يا نخ از آن نقطه دايره ای رسم کنيد. سپس به بيان ويژگی های آن 

می پردازيم.
ابتدا جمالت کتاب را در مورد دايره بيان نماييد:

دايره شکلی است متمرکز، درون گرا که بر مرکز خود تأکيد 
دارد.
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سپس با اشاره به مرکز دايرٔه ترسيمی خود بر روی تخته به 
بيان اهميت مرکز دايره بپردازيد.

اکنون مفاهيم موجود در کتاب را با نوشتن کليد واژه های 
بحث بر روی تخته و با بيان مثالی مطرح نماييد.

ــ پايدار
ــ خود مرکز
ــ وحدت
ــ خلوص
ــ حرکت

سپس از هنرجويان بخواهيد شکل های صفحٔه ۷۵ را مقابل 
خود قرار دهند و ترکيب دايره را با ديگر خطوط بيان نماييد.

از هنرجويان بخواهد کاغذی بردارند و دو نمونه را برای مفاهيم پايداری و پويايی فرم دايره در ترکيب 
با ساير خطوط بيان نمايند.برای مثال :

خوابگاه احمدآباد، لويی کان

پايدار                                                    پايدار                                                  ناپايدار                                                 ناپايدار

سپس جملٔه کتاب در مورد خطوط منحنی بيان شود:
«خطوط منحنی بيانگر نرمی فرم و سّياليت در حرکت اند و 

رشد بيولوژيک را القا می نمايند.»
    مراد از رشد بيولوژيک در جملٔه فوق همان رشد گياهی 
در  موجود  اسليمی های  از  نگاره هايی  به  دوباره  نگاهی  است. 

کاشی کاری، سنتی گواه بر اين مطلب است.

 تمرين کالسی 
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۲ـ۴ـ۶ـ مثلثـ مثلث
مطالب  شود  سعی  دارد  مناسبی  ابعاد  کالس  تابلوی  اگر 
مثلث، دايره و مستطيل هر کدام در يک قسمت تخته نوشته شود 
تا نياز به پاک کردن تابلو نباشد و هنرجويان بتوانند تمامی مطالب 

را در کنار هم ببيند.
دايره، مربع و مثلث ساده ترين شکل ها هستند. در تمام دنيا 
تزيين  برای  فرم  سه  اين  از  نيز  فرهنگ  مراحل  ترين  پايين  در  و 
کمال  نمايانگر  دايره  که  حالی  در  است.  شده  استفاده  هنری  آثار 
اوقات  بعضی  در  و  سازندگی  نمودار  مثلث  است،  درون گرايی  و 
نوک  يادآور  مثلث  پويا.  و  برون گرا  است  شکلی  و  است  تهاجم 
پيکان و جهت است و به سويی اشاره دارد. ذکر نمونه ای از اين 
مطالب برای مقدمه آغاز بحث مناسب است. توجه هنرجويان را 

به اين جملٔه کليدی کتاب جلب نماييد:
مثلث بيانگر استحکام و پايداری است و عموماً در فرم های 
سازه ای و پوشش های ساختمانی به کار می رود، زيرا بدون تخريب 
اعضای آن، شکل آن تغيير نمی کند.خرپا،که برای تحمل بار در 
نقش  به کارگيری  از  نمونه ای  می رود،  کار  به  وسيع  دهانه های 
سازه ای مثلث است. در ادامٔه کالس الزم است همانند توضيح 
مبحث دايره از هنرجويان بخواهيم در کاغذی فرم هايی از پايداری 

و پويايی مثلث را در ترکيب با ساير خطوط ترسيم نمايند.
معماران  به  کمک  گذشته  در  مثلث  کاربردهای  از  يکی 
به  نياز  بدون  زيرا  است  بوده  قوس ها  و  منحنی ها  رسم  در  سنتی 
دانستن زوايا می توان با مشخص بودن طول ضلع ها و دو نقطه، 
نقطٔه سوم را ترسيم کرد. کاربرد نسبت های ۳و۴و۵ توسط طناب 

برای رسم زاوئه قائمه نيز قابل توجه بوده است.

کاربرد مثلث در سازه
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ضمناً جای مناسب برای طرح پروژه، بعد از تدريس مبحث مربع و مستطيل است.

ناپايدار                                                      ناپايدار                                                       پايدار                                                       پايدار

۳ـ۴ـ۶  ـ مربع و مستطيل  ـ مربع و مستطيل
بوده  نمادين  ارزش  دارای  همواره  دايره  همانند  نيز  مربع 
است. عدد چهار گويای عناصر اربعٔه چهار جهت، چهار فصل 
و ... بوده و نقش بسياری در معماری کهن ما داشته است. در 
قديم مربع نمادی از زندگی و بر خالف آن مستطيل، يادآور مرگ 
بوده است. برخالف دايره، مربع دارای دو جهت است: جهت 
دو محور تقارن شکل و جهت دو قطر آن ؛ اما هيچ کدام از اين 

دو جهت برتری بر ديگری ندارد.
مربع  دو  ابتدا  است  بهتر  شده،  ياد  مطالب  تدريس  برای 
مورد  در  بخواهيد  هنرجويان  از  سپس  کنيد.  رسم  تخته  برروی 
سکوت  به  آنها  دعوت  از  پس  و  بياورند  مثال هايی  چهار  عدد 
رسم  را  مربع  دو  محورهای  سپس  کنيد.  بيان  را  باال  مثال های 

نماييد و بقيه مطالب را مطرح کنيد.
يادآوری ويژگی های مطرح شده برای مربع در کتاب بسيار 

ضروری است.
و  بنويسيد  تخته  روی  بر  وار  فهرست  را  موجود  عناوين 
را  ويژگی)  آن  ....(ذکر  می تواند  مربع  آيا  بپرسيد  هنرجويان  از 
بنويسيد:  مثال  برای  کنيد.  تصحيح  را  آنها  پاسخ  و  باشد  داشته 
باشد؟  پايداری  بيانگر  می تواند  مربع  آيا  کنيد:  بيان  و  «پايداری» 

سپس شکل پايدار آن را ترسيم نماييد.
مستطيل در  مستطيل می پردازيم.  بررسی شکل  اکنون به 
بسياری از ويژگی ها به مربع شبيه است و در برخی موارد کامالً 
اما  است  قائمه  مربع  نظير  آن  زوايای  تمامی  دارد.  تفاوت  آن  با 

اضالع رو به روی آنها مساوی اند. 
قابل  سادگی  به  و  است  معماری  فرم  ترين  غالب  مستطيل 
و  می شود  اجرا  آسانی  به  و  دقت  با  است،  ترسيم  و  اندازه گيری 
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بسياری از موارد و مصالح موجود ساختمانی به فرم مستطيل توليد 
می گردند. انواع آجر، خشت، سفال و مصالح نوين، نظير پانل های 

گچ يا مواد کامپوزيت همگی به فرم مستطيل توليد می شوند.
ترکيب های  در  و  است  گسترش  قابل  راحتی  به  مستطيل 
خود فضای زائد ايجاد نمی کند و با فرش و مبلمان خانه به راحتی 
در  چه  ساختمانی،  مدوالر  سيستم  گذشته  در  می نمايد.  مطابقت 
ايران و چه در ديگر کشور هايی مانند ژاپن، با توجه به ابعاد فرش 
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يا تاتامی در نظر گرفته می شده است. 
تدريس  می پردازيم.  طاليی  مستطيل  بررسی  به  انتها  در   
مطالب مستطيل طاليی تنها در جهت اطالع هنرجويان است و از 
هنرآموزان گرامی تقاضا می شود از اين قسمت، پروژه يا تمرينی 

خواسته نشود و در ارزشيابی برای آن، نمره ای لحاظ نگردد.
مستطيل در خوش حالت ترين فرم خود به صورت طاليی 

5 3 و  ترسيم می شود. مستطيل طاليی، با تناسبات2  و 
و... ترسيم می گردد. برای ترسيم مستطيل طاليی ابتدا مربع را 
رسم می کنيم. سپس دهانٔه پرگار را به اندازه قطر مربع باز می کنيم 
و بر روی امتداد ضلعی که دهانٔه پرگار قرار دارد کمانی می کشيم. 
طاليی  مستطيل  و  می کنيم  استخراج  عمودی  نقطه،  آن  از  سپس 
ترسيم می شود. با ادامٔه اين کار توسط قطر ايجاد شده تناسبات 
 3 به  مربوط  شده  بيان  تناسب  می شود.  ساخته  بعدی  طاليی 
بوده که از زيباترين فرم های مستطيل طاليی است. در ضمن اگر 
نسبت طول به عرض از ۲ فراتر رود ديگر، چشم فرم را مستطيلی 
نمی بيند و به خط نزديک می شود. بهترين نسبت طول به عرض 

همان تناسب ۱/۶۳ است.
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جمع بندیجمع بندی
برای جمع بندی مبحث، يک بار ديگر به بيان مفهوم شکل 
بپردازيد و انواع شکل های (طبيعی، غير مادی و هندسی) را بيان 

نماييد. سپس بار ديگر شکل های هندسی پايه را مطرح کنيد.
شکل های  کاربرد  به  مربوط  که  پروژه  اين  پروژه  :  ــ 
است؛  خانه  در  موجود  وسايل  يا  ساختمان  اجزای  در  هندسی 
سازد که شکل ها را  به  خوبی می تواند هنر جويان را وادار به آن 
بخوانند. از آنها بخواهيد  بتوانند شکل های پايه را  ساده کنند تا 
که در کالس با خود از تمام شکل های پائه ترسيمات ساده همراه 
بياورند و همچنين به نقش سازه ای فرم ها دقت نمايند. ترسيمات به 
صورت شماتيک و دستی باشد و در صورت نياز ديد اگزونومتريک 

و سه نمای موضوع مورد مطالعه ترسيم گردد.
به هنرجويان اطالع دهيد که از مباحث اين جلسه در جلسٔه 

آينده آزمون کالسی به عمل می آيد.

ترسيم مستطيل طاليی و چگونگی استفاده از آن در معابد يونان باستان

استفاده از اشکال هندسی در معبد پارتنون، يونان


