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الف) قضاوت و هم انديشی
بافت  چهار  برداشت  بر  مبتنی  پروژه ای  گذشته  جلسٔه  در 
اکنون  شد.  واگذار  هنرجويان  به  نور  قسمت  پروژٔه  دو  از  يکی  و 
پروژه های بافت، پروژٔه رنگ آميزی صفحٔه ۷۹ کتاب و در   صورت 
امکان و بنابر صالح ديد هنرآموز پروژٔه ۲صفحٔه ۸۵ کتاب را که 
کنيد.  اصالح  و  بررسی  می پذيرفت  انجام  گروهی  صورت  به  بايد 
برای رفع نقص پروژٔه گروهی می توان يک جلسٔه ديگر به هنرجويان 

وقت داد.
در پروژٔه برداشت بافت سطوح، هدف لمس بافت ها و درک 
نورپردازی  نحؤه  درک  آميزی،  رنگ  پروژٔه  در  و  بود  آنها  بهتر 
را  نکته  چند  گروهی  پروژٔه  بود.در  تمرين  جان مائه  بنا  در  طبيعی 

می توان به عنوان اهداف پروژه در نظر گرفت:
۱ــ تأثير بازشو ها بر نمای ساختمان؛

۲ــ بازشناسی ميزان نورگيری هر فضای معماری؛

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 86 الی 88 كتاب است.
  

                                  برنامۀ پيشنهادی                                        زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) قضاوت و هم انديشی ، آزمون كالسی                                        120       
   ب) تدريس   

ـ  6 ــ عناصر سازنده فضای معماری                                                       55              8  ـ
ـ ـ كف ها                                                                                                      55 ـ     ـ  8   ـ                1ـ
     ج) توضيح پروژۀ جلسۀ آينده و جمع بندی                                               10

آموزة بيستمآموزة بيستم

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 86 الی 88كتاب است.
  

برنامۀ پيشنهادی                                        زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) قضاوت و هم انديشی ، آزمون كالسیالف) قضاوت و هم انديشی ، آزمون كالسی                                        120120
ب) تدريس   ب) تدريس   

ـ  66 ــ عناصر سازنده فضای معماری ــ عناصر سازنده فضای معماری                                                       5555 88 ــ  ـ
5555 ـ ـ كف ها                                                                                                      ـ   ـ 88 ــ  ـ 11ـــ
 ج) توضيح پروژۀ جلسۀ آينده و جمع بندی     ج) توضيح پروژۀ جلسۀ آينده و جمع بندی                                               1010

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

انداز  دست  پنجره،  طراحی  در  معماری  مالحظات  ۳ــ 
پنجره و انواع پنجره : دو لنگه، سه لنگه، ُارسی؛

۴ــ دقت در جهت پنجره نسبت به شمال جغرافيايی؛
معماری  ديتيل های  کالس)  توانمندی  صورت  (در  ۵ــ 
نصب پنجره، نظير آبچکان يا تورفتگی پنجره نسبت به ديوار در 

نما و يا حفاظ پنجره.
پس از آنکه از هر فرد دو پروژهٔ انفرادی را تحويل گرفتيد و 
پروژهٔ گروهی آنها را هدايت کرديد، به طور خالصه و تيتر وار فصل 
آماده  بحث  به  ورود  برای  هنرجويان  ذهن  تا  کنيد  مرور  را  جاری 

شود. تخته را پاک کنيد و به ترتيب زير فصل را مرور کنيد:
توسط  که  معماری،  عنصر  فضا: (اصلی ترين  مفهوم  ۱ــ 

عناصر تشکيل دهندٔه فضايی ايجاد می شود)؛
۲ــ فضای معماری: (محفوظ بودن، سرپناه داشتن)؛
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۳ــ فرم و عناصر تشکيل دهندٔه آن: 
کيفيت  در  (مؤثر  (نقطه     ←     خط      ←      صفحه     ←      حجم)   ، 

فضای معماری)؛      
       دايره

                                                                   )     مربع                                                                              (طبيعی، غير  مادی (تجريدی) و هندسی     مثلث۴ــ شکل: (خط پيرامون هر سطح يا حجم)
۵ــ رنگ: (رنگ مناسب با هر فضای معماری)؛ 

و  (سبکی  نرمی)،  و  (زبری  سطح)،  (کيفيت  بافت:  ۶ــ 
سنگينی) و (بافت طبيعی، بافت ترسيمی يا هندسی)؛

ندارد)،  وجود  فرمی  و  رنگ  هيچ  نور  (بدون  نور:  ۷ــ 
(استفاده از نور طبيعی)، (انواع نور پردازی: عمومی، موضعی و 

متمرکز)، (انواع منابع نوری).       
حال با توجه به مطالب نوشته شده بر روی تخته و توضيحات 

اجمالی هرکدام، فصل جاری تا به اينجا به خوبی مرور گرديد. 
ــ زمان پيشنهادی برای اين قسمت حدود ´۴۰ است.

ب) تدريس مباحث
ـ ۶  ـ عناصر سازندۀ فضای معماری  ۸

ـ ۶   ـ هدف   ۱ـ ۸  
ــ بازشناسی عوامل محدود کنندٔه فضای معماری؛
ــ بررسی کيفيت عوامل مؤثر بر فضای معماری؛

ــ شناخت دقيق نقش هر عامل سازندٔه فضای معماری.
ـ ۶  ـ دانسته های قبلی ـ   ۸    ۲

عوامل  و  شديم  آشنا  معماری  فضای  با  گذشته  جلسٔه  در 
سازندٔه آن را شناختيم . اين عوامل موضوع بحث فعلی است.

ـ ۶  ـ تدريس مباحث ـ   ۸    ۳
کنندٔه  محدود  عناصر  ديگر  بار  بخواهيد  هنرجويان  از 

فضای معماری را نام ببرند.
همزمان، بر روی تخته اسامی آنها را بنويسيد:

 ديوار
  ستون ها

 کف ها

 سقف
  بازشوها

سپس تصوير صفحٔه ۸۶ کتاب يا هر فضای مطلوب معماری 
را پيش روی هنرجويان قرار دهيد و مختصری در مورد هرکدام 
از اين عوامل توضيح دهيد. اگر توجه هنرجويان را به نگاره های 
صفحٔه ۸۶، که در سمت راست صفحه قرار دارند. جلب نماييد، 
تصوير بااليی و پايينی هر دو از لحاظ عملکردی مشابه اند اما از 
مدرن است، دو  ديگری  جهت آنکه يکی دارای الگوی سنتی و 
فضای کامالً مجزا را پديد آورده اند. ديوارهای پايينی سنگين و 
بافت دار و ديوارهای بااليی سبک و شفاف است. ستون ها در 
تصوير باال نمايان گشته اند و سقف يکی مدرن و شفاف و ديگری با 
مصالح بنايی ساخته شده و مقياس هر فضا با توجه به افراد درون 
تصوير نيز قابل بيان است. از اين جهت می توان دو فضای تقريباً 
مشابه را با يکديگر به صورت تطبيقی بررسی کرد وعناصر سازندٔه 

آنها را بايکديگر مقايسه نمود.
حال به بررسی دقيق هر جزء معمارانه می پردازيم.
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کف ها:
ابتدا تعريف کتاب از کف را بيان کنيد:

را  فضا  تحتانی  حد  که  هستند  افقی  سطوح  کف ها 
مشخص می کنند و محيط را برای حرکت و فعاليت انسان 
و قرار دادن مبلمان و لوازم زندگی در فضای باز و بسته 

فراهم می سازند.
سپس، زير نکات کليدی تعريف خط بکشيد.حال با توجه 
به دو نقش اساسی کف يعنی تأمين نياز انسان در راستای حرکت و 
فعاليت او و همچنين ايجاد بستری مناسب برای قرار دادن مبلمان 
بپرسيد  هنرجويان  می پردازيم.از  کف  ويژگی های  ذکر  به  لوازم  و 

کف چه ويژگی هايی بايد داشته باشد:
تحمل  به  نياز  دليل  به  کافی،  استحکام  و  قوی  سازٔه  ــ 

بارهای ثقلی (اثاثيه و مبلمان و استفاده کنندگان)
             

نياز به نظافت
و  فرسودگی  (سايش،  مصالح  مناسب  دوام 

رطوبت) 
زيبايی

مقاومت در برابر رطوبت
ميزان مناسب انعکاس يا انتقال صوتی و عايق 

بودن نسبت  به ديگر طبقات 
صيقلی و صاف يا زبر بودن، بنا بر کارکرد

بازتاب کافی نور و انعکاس اشيا
             

صاف و صيقلی يا زبر بودن 
انعکاس مناسب نور و تصوير 
انعکاس مناسب نور و صدا

رنگ و بافت مناسب

تابش  
بارش  

يخ زدگی

با ديگر مثال های هنرجويان نمودار را بر روی تخته کامل 

بيان  و  شويد  يادآور  آنها  کمک  به  را  باال  موارد  حداقل  و  نمايد 
کنيد: با توجه به مطالب مطرح شده کف سازی به دو صورت نرم 

و سخت انجام می گيرد.
انواع  از  کدام  هر  برای  بخواهيد  هنرجويان  از  سپس 

کف  سازی، مثال هايی بيان کنند.
نرم: چمن، موکت 

سخت: سنگ، سراميک، موزاييک، آجر و پارکت 
و ...

به  هنرجويان  ذهن  اکنون  کف سازی  گونه  دو  اين  ذکر  با 
مصالح معمارانٔه به کار گرفته شده در کف سازی متوجه می شود.

حال از هنرجويان بخواهيد ابعاد چند نمونه از آنها را بيان 
کنند تا از طريق آن نمونه ها مطالب را ادامه دهيم.

يا   ۳۰×  ۳۰ موزائيک   ۱۰×  ۲۰ کاشی  نظير  مثال هايی 
۴۰×۴۰ سنگ ۲۰× ۴۰ و ... می تواند آنها را با ابعاد مصالح 

آشناتر سازد و دقت آنها را به پيرامون خودشان افزايش دهد.
سپس بيان کنيد:

در تغيير الگوی کف   سازی، که با رعايت جنبه های کارکردی 
و  توجه  فضاها  تفکيک  و  تنوع  به  است،  همراه  شناسانه  زيبايی  و 

تأکيد می شود.
يک مستطيل روی تخته رسم نماييد و قسمتی از آن را توسط 
خطی جدا کنيد. حال از هنرجويان بخواهيد، اين مستطيل را کف 
يک فضای معماری در نظر بگيرند و توسط خط آن را به دو فضای 

مجزا تقسيم کنيد. اين کار می تواند شامل چه تمهيداتی باشد؟
ــ اختالف سطح 
ــ تغيير مصالح

ــ تغيير رنگ مصالح  
ــ تغيير بافت مصالح

ــ تغيير در چيدمان مصالح
ــ تغيير در نوع نور پردازی

از طريق اين تمرين هنرجويان با تفکيک فضايی يک سطح 
از طريق بصری آشنا می شوند .

سپس نگارٔه ۸۸ کتاب را نشان دهيد.
از هنرجويان بپرسيد آيا در اين تصوير حيطه های فضايی در 

ــ مصالح مناسب 
در کف (داخلی)

ــ دوام مناسب در 
برابر عوامل جّوی

ــ مصالح مناسب 
درکف (خارجی)
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کف مشخص شده است و چند فضا ادراک می شود؟ سپس عوامل 
مؤثر در اين تفکيک و حوزه بندی فضايی را استخراج نماييد.

تغيير  کمک  به  عبور  محل  از  باغچه  قسمت  تصوير،  در 
مصالح جدا شده است.

پيوستگی فضايی سبز تا محل عبور ادامه دارد، اما کامالً 
مشخص است کدام فضا برای عبور و کدام فضا، باغچه است.

کم رنگ  بسيار  پيوستگی  اين  چپ  سمت  تصوير  در 
شده است.

ج) توضيح پروژۀ  جلسۀ آينده و جمع بندی
جلسٔه  از  مانده  باقی  پروژٔه  ديگر  يکبار  کالس  انتهای  در 
گذشته را به هنرجويان ياد آور شويد و از آنها بخواهيد آن  را برای 

جلسٔه آتی حتماً همراه بياورند.
تمرين مربوط به بحث کف به جلسٔه آينده محول می شود. 
بنابراين تأکيد اين جلسه را بر کامل کردن پروژٔه جلسٔه گذشته و 

ارائٔه آن قرار دهيد.
مطالعه  دقت  به  ابتدا  از  را  فصل  بخواهيد  هنرجويان  از 
کنند و برای جلسٔه آينده، آمادٔه آزمون کالسی از اين فصل باشند، 
تا مطالب يک بار ديگر به دقت مرور شود، به طوری که تا طی دو 

جلسٔه آينده فصل ششم را خاتمه دهيم.

تغيير رنگ و بافت مصالح کف، ايجاد پويايی در فضا و تقسيم فضايی

تغيير مصالح کف در معماری ژاپن نقش اصلی را در فضا سازی دارد.
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الف) قضاوت و هم انديشی
پروژٔه  که  گروه هايی  قالب  در  هنرجويان  فراخواندن  با 
مشترک داشتند، کارهای آنها را جداگانه تحويل بگيريد و با نظر 
خود پروژٔه برگزيده را مشخص و آن را بر روی ديوار نصب نماييد 
تا همٔه کالس با نکات مثبت و منفی آن آشنا شوند. مشارکت افراد 
در نقد پروژه، زمينه ساز فراگيری بهتر آنهاست. پروژٔه رنگ  آميزی 
در  و  بگيريد  تحويل  نيز  را  کتاب   ۸۵ صفحٔه  مصالح  انتخاب  و 
ضمن حضور و غياب از هر فرد بپرسيد که چرا چنين مصالحی را 
انتخاب می کنند و برای اين فعاليت نمرٔه کالسی منظور فرماييد. 

تاکنون پروژه های اين فصل بايد همگی تحويل شده باشند.
ــ آزمون کالسی: بنابر نياز کالسی و با توجه به ضعف 
کالسی يا به طور تصادفی دو سٔوال از اين فصل را انتخاب نماييد 
و در برگٔه A۵ از هنرجويان بخواهيد تا به آنها پاسخ دهند. سپس 

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 88 الی 95 كتاب است.
  

                                  برنامۀ پيشنهادی                                        زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) قضاوت و هم انديشی،آزمون كالسی                                  100       
   ب) تدريس

ـ  8  ــ6ــ ستون ها و ديوارها                                  65             2   ـ
ـ  8  ــ6ــ سقف و عناصر باالی سر                                 65        3 ـ
ج) توضيح پروژۀ جلسۀ آينده و جمع بندی                                10

آموزة بيست و يكمآموزة بيست و يكم

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات88 الی95 كتاب است.
 

برنامۀ پيشنهادی                                        زمان پيشنهادی (دقيقه)  

الف) قضاوت و هم انديشی،آزمون كالسیالف) قضاوت و هم انديشی،آزمون كالسی                                  100100
ب) تدريس   ب) تدريس

6565 88ــ6  ــ  ــ6ــ66ــ ستون ها و ديوارهاــ ستون ها و ديوارها                                  ــــ 22
6565 88ــ6  ــ  ــ6ــ66ــ سقف و عناصر باالی سرــ سقف و عناصر باالی سر                                 33ــــ
1010 بندیج) توضيح پروژۀ جلسۀ آينده و جمع بندی                                ج) توضيح پروژۀ جلسۀ آينده و جمع

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

برگه ها را تصحيح نماييد و اگر مطلبی در کل کالس جا نيفتاده بود، 
با صرف وقت کافی به ارائٔه توضيحات تکميلی آن مبحث بپردازيد.

ب) تدريس مباحث
ـ  ۸    ـ۶  ـ ستون ها و ديوارها  ۲

فضای  کيفيت  در  کف  نقش  مورد  در  گذشته  جلسٔه  در 
بعدی  عنصر  به  نوبت  اکنون  کرديم.  بحث  تفصيل  به  معماری 

سازندٔه فضای معماری يعنی ستون ها و ديوارهاست.
بيان کنيد: برای تعريف هر فضا ابتدايی ترين عناصر موجود 
فضای  عناصر  مهمترين  از  ديوار  و  است.ستون  ديوار  و  ستون 
معماری هستند و حضور آنها برای همگان مشهود است.چگونگی 
کيفيت  عوامل  مؤثر ترين  از  يکی  ديوارها  و  ستون ها  به کارگيری 

فضايی اند.اين جملٔه کليدی کتاب را بر روی تخته بنويسيد:
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جهت فضا، درجۀ باز يا بسته بودن فضا، نوع رابطه با 
فضاهای مجاور، همه و همه به نحوۀ استفاده ما از ديوارها 

و ستون ها بستگی دارد. 
برای  و  دهيد  توضيح  را  واژه ها  کليد  از  هرکدام  سپس 

هرکدام مثال هايی بياوريد.ضمناً مقصود از درجٔه باز يا بسته بودن 
هر فضا، همان تعداد صفحات بسته از يک مکعب فرضی است.

به هنرجويان مطالب آغازين فصل را ياد آوری کنيد و بپرسيد: 
آيا با ترسيم دو خط موازی می توان صفحه ای را تصور کرد؟

تشکيل فضا، برگرفته از کتاب مفاهيم پايه در معماری

ترسيم  را  صفحه ای  می توان  ستون ها  با  بگوييدکه  سپس 
نمود و شخص اين  گونه برداشت می کند که مرزی از فضا در ميان 
دو ستون قرار دارد. با اين حال پيوستگی فضايی و بصری نيز در 

اين مورد مشاهده می شود.

سپس در ادامه بيان نماييد:
در گذشته به دليل نوع مصالح مورد استفاده در معماری 
زمين  به  سقف  بار  انتقال  وظيفٔه  و  بودند  باربر  ديواره ها  سنتی، 
شو ها  باز  ميزان  و  بودند  بسيارستبر  بنابراين  داشتند؛  بر    عهده  را 

استفاده از ستون به جهت تعريف فضا در معماری دوره های پارسی

تير وستونستون

ستون وتير وديوارستون و ديوار

ديوار و تير

سقف وديوارسقف و کفکف و ديوار

سطوح ديواره ای
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قرار  برداری  بهره  مورد  امروزه  که  بود  چيزی  آن  از  کمتر  بسيار 
می گيرد. مصالحی چون خشت، گل، کاهگل، سنگ، آجر و ... 
تعريف  بر  عالوه  که  می شد  واقع  استفاده  مورد  بنا ها  ساخت  در 

فضايی و انتقال بار، از نظر اقليمی و تطابق با بوم هر منطقه بسيار 
مناسب بودند.

تکامل سازه از ديوار باربر تا ستون های باربر ــ قرن نوزدهم

امروزه به کمک تکنولوژی و بهره گيری گسترده از مصالحی 
ديوار  بر   عهده  بار  انتقال  وظيفٔه  ديگر  بتن،  و  چوب  و  فوالد  نظير 
نيست و ديوارهای ستبر جای خود را به صفحاتی بسيار باريک تر 
داده اند. اکنون که بار سقف می تواند توسط ستون ها و تيرها منتقل 
شود ديوارهای داخلی بسيار نازک شده و تنها در نقش جدا کننده اند 

و هر جايی می توانند مستقل از سازه، قرار بگيرند.
ديوار های جداکننده و  پالن های آزاد، نخستين بار در کارهای 
معمار پيش کسوتی به نام  لوکوربوزيه خلق  شد و مورد بهره برداری قرار 
گرفت.توضيح مطالب ياد شده، با بيانی مناسب می تواند کل مطلب را 

به گونه ای جامع در ذهن هنرجويان جای دهد.
کالس  ميان  در  اکنون و  هم  را  سه  پروژهٔ  می شود  پيشنهاد 
انجام دهيد.اين تمرين برای تعريف فضا ابتدا از چهار ستون سپس 
جهت  در  ديوار  چهار  و  سه  ديوار،  دو  ديوار،  يک  از  ترتيب  به 
تعريف فضا بهره جسته است. سقف در اين تمرين ناديده انگاشته 
شده است و بنابر خالقيت هر فرد می تواند حضور داشته باشد يا 
آنکه حذف گردد.در بخش بعدی به سقف می پردازيم.برای هر نمونه 
ذکر موردی معمارانه بسيار راه گشاست و با نشان دادن هر تصوير 
از هنرجويان بخواهيد مثالی بياورند. از باب نمونه برای چهارستون 
برای  کالس  در  بيفتيم.  کاشان  نياسر  تاقی  چهار  ياد  است  ممکن 
با  سپس  دهيد؛  نشان  را  شيرازی  حافظ  خواجه  آرامگاه  نمونه 
ترکيب  داشتن  با  که  کرد  بيان  می توان  مثال  اين  از  سنجی  نکته 
ستون ها بدون ديوار پيرامون يک شکل هندسی (دايره، مربع يا چند 
ضلعی) يک محيط فرضی ايجاد می شود که دارای مرکزی است 
که از اهميت ويژه ای برخوردار است. چنانکه در اين مثال نيز مقبرٔه 

حافظ عليه الرحمه اين نقطٔه بسيار پراهميت است.

استفاده از پالن آزاد در ويال ساووی توسط لوکوربوزيه، ديوارها نقش جداکننده 
دارند و سهمی از انتقال بار ندارند.

چهارتاقی ــ نياسر کاشان

سرسرای
 ورودی
راه پله
انبار

محل عبور 
ماشين

اتاق مفيداتاق خواب

رمپ داخلی
پارکينگ
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مسجد وکيل شيراز

صفحٔه  سه  پروژٔه  درشکل های  ترسيمی  خط های  تمام  به 
۸۹کتاب، دقت خاص و کافی نماييد. با ترکيب ديوارها،گاهی يک 

محور و گاهی مرکز يا جهت تعريف شده است.
را  کنجی  و  شده اند  ترکيب  گوشه ها  از  يکبار  ديوار  دو 
ذهن   در  شايد  و  گرفته اند  قرار  هم  با  موازی  گاهی  و  ساخته اند 
راهرو را تداعی کنند. در اين تمرين هدف بيان مثال هايی برای هر 
و  گاراژ  شبيه  فضايی  ديوار  است.سه  تمرين  شکل های  از  مورد 
پارکينگ يا مغازه پديد می آورد و نوعی ارتباط کنترل شده همراه 
با حفاظت را در ذهن تداعی می کند. ديوار انتهای فضا می تواند 

خاص باشد: در ايران،ايوان قبلٔه مساجد دقيقاً اين گونه است.
چهار ديوار درون و برون   يک فضا را همزمان مورد توجه قرار 
می دهد. دارای مرکز است و خود می تواند مرکز فضای پيرامونی اش 

باشد. خانٔه مقدس کعبه نمونه ای از اين گونه فضاست.
فضايی  از  می توانستيم  نبود  ديوار  درداخل  بازشو ها  اگر 
فضا  وارد  تازه  هوای  و  نور  آيا  کنيم؟  حرکت  ديگر  فضای  به 
می شد؟ آيا احساس محصوريت و تنگی نمی کرديم؟ يا اگر ديوار 
نبود می توانستيم خود را از گزند سرما يا گرما محفوظ بداريم؟ آيا 
برهان خلف (رسيدن به  قاعدٔه  همانند  داشتيم؟ با سؤاالتی  امنيت 
مقصود از راه انکار موارد نادرست) نقش های اساسی ديوار را 
بار ديگر مرور کنيد و از بيان مثال های فراوان در جهت يادگيری 
محصوريت می توانيم  موضوع  برای  گيريد.  بهره  هنرجويان  بهتر 

است،  محصوريت  نماد  که  زندان،  در  بزنيم.  مثال  را  «زندان» 
بازشو بسيار اندک است و ديوارها نقش محافظتی بسيار مهمی 
را بر عهده دارند. اما در مسجد که محل گردهمايی و عبادت و 
(شبستان)  داخلی  فضای  پيرامون  در  تنها  ديوارها  است  همدلی 
مانع  گونه  هر  از  عاری  را  فضا  ستون ها  داخل  و  دارند  قرار 
ديداری و فيزيکی می نمايد تا فضا يکپارچه تر و صميمانه تر شود و 

به استفاده کننده احساس فراخی دست دهد.
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در مورد عمق ديد و ميدان، مطالب خوبی در مبحث پنجره 
پيش  جهت  به  تنها  قسمت  اين  در  آن  بيان  و  شد  خواهد  مطرح 
داخلی  ديوارهای  بپرسيد:  هنرجويان  از  اکنون  است.  آگاهی 

قطورترند يا خارجی؟ چرا؟

مسجد اياصوفيه (Hagia - Sophia) در استانبول ترکيۀ فعلی

با بيان برخی از اين مثال ها و انجام تمرين صفحٔه ۸۹ کتاب 
به ادامه بحث می پردازيم.

ستون  و  ديوار  فضايی  تفکيک  نقش  با  هنرجويان  تا کنون 
و تعريف کنندگی آنها به خوبی آشنا شده اند و شايد بد نباشد برای 
فعاليت  اين  (انجام  شود:  مطرح  پرسش  اين  آنها  خستگی  رفع 

کامالً اختياری است.)
يکسان که بر روی چهار گوش  ــ چهار ستون موازی و 

يک مربع باشند يادآور کدام حجم است؟
هنرجويان يک صدا پاسخ خواهند داد: «مکعب»، سپس 

مجددًا سٔوال کنيد:

مشهور  بنای  کدام  ياد  را  شما  خالص  مکعب  حجم  يک 
می اندازد؟

هنرجويان پس از اندک زمانی،بنای کعبٔه شريف را تصور 
می کنند.

ستون های  همانند  مناره ها  کالن،  مقياس  در  کنيد؛  مطرح 
مثال ما مکعبی را در ذهن تجسم می کنند؛ هنگامی که چهار عدد 
مسلمين  قبلٔه  کعبه،  آور  ياد  موضوع  اين  گيرند  قرار  هم  کنار  در 
آثاری  جمله  از  نماز.مسجداياصوفيه  برگزاری  محل  و  است 
توسط  آن  سرزمين  فتح  از  پس  و  بوده  کليسا  نخست  که  است 
پس  آن  کالبدی  تغيير  است.تنها  گشته  تبديل  مسجد  مسلمانان،به 
از مسجد شدن،الحاق چهار منارٔه بلند در چهارگوش آن است،که 

مکعبی را در ذهن ما مجسم می کند.
مختصر  اجازٔه  کالس  به  که  کوتاهی  مکث  از  پس  اکنون 
تنفس و بحثی می دهد که به ادامٔه مطلب می پردازيم.برای تدريس 
اين مبحث می توانيم از ترفندی خاص بهره بگيريم و از اين طريق 

(يعنی انکار) به مقصود برسيم، همانند:
با اين سٔوال بار ديگر نقش سازه ای ديوار از طرفی و از 
به  فضايی  جداکنندٔه  نقش  در  ديوار  جانبی  نقش های  ديگر  طرف 
آسانی در ذهن هنرجو شکل می گيرد. اين موارد بر همگان آشکار 

و بديهی است؛ اما نياز به يادآوری و طبقه بندی دارد.
بر روی تخته دو عبارت ديوار داخلی و ديوار خارجی را 
جدا بنويسيد، سپس از هنرجويان بخواهيد نقش های هر ديوار را 
نمايند و با توجه به نگارٔه صفحٔه ۹۱ کتاب، آنها را بر روی  بيان 

تخته بنويسيد.
                      مانع بصری
                                  مانع حرارتینقش ديوار داخلی       مانع صوتی

                                  مانع در برابر رطوبت 

                                  
                                    محافظ در برابر عوامل جّوی         

     محافظت فيزيکی و حفظ امنيت       
 نقش ديوار خارجی

                                    مانع گرمايی، صوتی، بصری             

باد
باران

تابش خورشيد
رطوبت
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اکنون با بررسی نقش ديوار، اندکی در مورد آن بيشتر کنجکاوی 
می کنيم.

و  سبک  مصالح  می تواند  عملکردش،  به  توجه  با  ديوار، 
شفاف يا سنگين و مات داشته باشد،که در کتاب رسم شده است.
مد  نظر  ديداری  سد  ايجاد  و  شخصی  حريم  ايجاد  تنها  گاهی 
ميان  نازک  ورقه ای  تنها  آنها  در  که  ادارات  برخی  مانند  است، 
دو فضا قرار می گيرد و تا کف و سقف نيز امتداد نمی يابد. گاهی 
تنها جدايی فيزيکی مد نظر است و ديوار نبايد سد ديد شود مانند 
و  شده اند  تهيه  شيشه  چون  مصالحی  از  که  مغازه هايی  ويترين 

مثال هايی ديگر.
مطالب  به  توجه  با  نيز  ديوار  هر  فرم  و  شکل  مورد  در 
فردی  هر  ندارد،  سازه ای  نقش  ديوار  اينکه  بر  مبنی  شده  ياد 
می تواند برای خلق آن، حجمی را تصور کند. خالقيت معمار در 
طرح ديوار، مصالح ساخت و فرم و ... را هدف قرار می دهد.

کوتاه  توضيح  و  آمده  کتاب   ۹۱ صفحٔه  نگاره های  در  موارد  اين 
هرکدام بسيار مهم است. در ادامه به بيان مثالی می پردازيم.

صلبيت يک فضا با کيفيت ديوارهای آن رابطه ای نزديک 
را  ذهن  ديوار؛  راه  از  فضا  دو  ميان  ديداری  ارتباط  نبود  دارد. 
آن  و  هست  ديوار،فضايی  آن  ورای  از  آيا  که  می سازد  سردرگم 
فضا چه ويژگی هايی دارد؟ معمار موزٔه هنر معاصر تهران با زيرکی 
از اين ويژگی استفاده کرده و با طرح ديواری صلب و بتنی ابتدا دو 
فضای ورودی و گالری را جدا کرده سپس با قرار دادن حفره  ای 

ارتباط بصری آنها را ميسر ساخته است.

در  رفته  کار  به  مصالح  با  صلبيت  مفهوم  ديگر  سمت  از 
بنا نيز قابل بررسی است. برای مثال يک فضا با ديوارهای بتنی 
بسيار بيشتر از همان فضا با ديوارهای چوبی مفهوم صلبيت را 

در بر دارد.

گالری ٩ موزۀ هنرهای معاصر تهران

زير گنبد مسجد شيخ لطف الّله
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نگاره های  به  که  بخواهيد  هنرجويان  از  کالس  ادامٔه  در 
صفحٔه ۹۲ کتاب نگاه کنند؛ سپس  مطرح نماييد: 

کمد ها،  از  ديوار  جای  به  فضا  تقسيم  برای  «  می توان 
قفسه ها و ديگر مبلمان بهره برد.  »

کتاب  در  موجود  تصوير  به  هنرجويان  همراهی  به  سپس 
(پارتيشن)  جداکننده  ديوارهای  نقش  به  دقت  با  و  کنيد  مراجعه 
دفاتر  فضاها،مانند  برخی  مخصوص  مبلمان  نقش  به  آن  از  بعد  و 

کاری يا نمايشگاه ها توجه کنيد.
ـ  ـ  ۸   ـ   ـ۶  ـ سقف و عناصر باالی سر  ـ سقف و عناصر باالی سر ۳

از هنرجويان بپرسيد: به نظر شما کار اصلی سقف چيست؟
تأکيد  مورد  سقف  محافظتی  و  پوششی  نقش  جواب  در 
قرار می گيرد: سقف در نقش پوشش آسمانٔه ساختمان، فضاهای 
داخلی را از  تابش و بارش محافظت می کند. حال از هنرجويان 
بخواهيد به تصاوير صفحٔه ۹۳ نگاه کنند، سپس بپرسيد آيا انواع 

سقف ترسيم شده بر روی فضاها خاصيت پوششی دارند؟
 پس از پاسخ مثبت هنرجويان، بيان کنيد:  پس چه چيز 

آنها با هم تفاوت دارد؟

در اينجا می خواهيم عالوه بر يادگيری ويژگی های ديداری 
و احساسی سقف، هنرجويان را با  مفاهيمی مانند عملکرد (دفع 
تا  نيز  دهانه  در  پوشش  ميزان  و  بودن  حرارتی  عايق  سطحی)  آب 

حدودی آشنا کنيم.
پوشش  برای  که  بود  ای  گونه  به  بنايی  مصالح  گذشته  در 
سقف به استفاده از قوس ها و طاق ها ناگزير بودند. با جلب توجه 
سقف،  اجرای  طراحی  به  و  سازه  حياتی  مسئله  به  هنرجويان 
اکنون نگارٔه صفحٔه ۹۴ کتاب را نشان دهيد و بيان کنيد:«عناصر 

سازه  ای می توانند نمايان يا پوشيده باشند»
سپس به عنصر نيم طبقه موجود در شکل و به نقش سقف 
احساس  بخواهيد  هنرجويان  از  و  کنيد  اشاره  فضا  تفکيک  در 

خود را در مورد ارتفاع سقف بيان کنند.مثالً بپرسيد:
 آيا دوست داريد محلی که در آن به  صورت طوالنی مکث 

می کنيد سقف بلند داشته باشد يا کوتاه، محل عبور چطور؟
سقف  فضا  از  خود  درک  به  توجه  با  هنرجويان  اين گونه 
بلند را برای سکون و اجتماع مناسب و سقف کوتاه تر را برای 

عبور سريع تر مناسب می دانند.

نقش  به  مونيخ،  استاديوم  پايين:  انگلستان،  در  ساختمان  يک  باال: 
سقف دقت شود.
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 گنبد خانٔه مساجد ارتفاع زيادی دارد و محل اصلی تجمع و تعامل مسلمانان است.

مقطع طولی از مسجد جامع يزد.
گنبد خانه که محل اصلی اجتماع مسلمانان است ارتفاع بيشتری دارد.

ــ در موزٔه هنرهای معاصر تهران به طور هوشمندانه ای از 
اين مسئله بهره گرفته شده است، چنانکه محل قرار دادن تابلوها و 
نمايش آثار و ميزان فضای الزم برای ايست بازديدکنندگان در هر 
گالری شامل سقفی بلند است و محل عبور افراد با سقفی کاذب، 
کوتاه  ارتفاعی  نيز  و  نمی کند  توجه  جلب  و  دارد  سياه  رنگی  که 
دارد، مشخص شده است. امکان عبور تأسيسات يکی از محاسن 

وجود سقف کاذب است.(نگارٔه مقابل)
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از هنرجويان بخواهيد به نگاره های صفحٔه ۹۵ کتاب توجه 
است.  شده  ترسيم  کاذب  سقف  انواع  از  برخی  آنجا  کنند.در 
گاهی برای تعريف فضا از اين ترفند استفاده می کنيم. قرار گرفتن 

پرسپکتيو، مقطع و فـضای داخـلـی سالن 
اپرای سيدنی.

نقش سقف در اين بنا بسيار مشهود است.

پوشش بر باالی سر افراد به خوبی آنها را از فضای اطراف خود 
جدا می سازد و به فضا هويت می بخشد.
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ج) توضيح پروژۀ جلسۀ آينده و جمع بندیج) توضيح پروژۀ جلسۀ آينده و جمع بندی
فضا  بر  ويژه ای  تأثير  هرکدام  فضايی  بخش  هويت  عناصر 
دارند و با ترکيب با يکديگر به فضا شخصيت می بخشند. از ميان 
اين عناصر به بررسی کف، ستون، ديوار و سقف پرداخته ايم و در 
ادامه با ديگر عناصر آن آشنا می شويم. درک ويژگی های هر کدام 
از اين عناصر، خود راهگشای طراحی بهتر و معمارانه تر است.

به  سقف  اجرای  برای  گوناگونی  روش های  گذشته  در 
کار بسته می شد که از جلوه های نغز هنر معماری ايرانی 
و  تاسه سازی  کاربندی، پتکان سازی،  مقرنس،  است. 

خوانچه پوش از اين دسته اند.
ــ آرايه های زير سقف عمارت عالی قاپو.

ــ سقف بازار کاشان
ــ مقرنس ورودی مدرسه چهارباغ اصفهان
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مطالب  مـرور  و  انـديشی  هم  و  الف)  قـضاوت 
جلسات گذشته

مرور مطالب گذشته: در جلسات قبلی به فضای معماری 
و عوامل محدود کنندٔه آن پرداخته شد. از عناصر هويت بخش 
و مؤثر در کيفيت فضايی به مباحث کف، ديوار، ستون و سقف 
پرداختيم و به طور موشکافانه و دقيق هر يک مورد بررسی قرار 
گرفت. اکنون می خواهيم به ديگر عوامل مؤثر در فضا بپردازيم.

۴ـ   ۸  ـ۶ پنجره 
است.  پنجره  فضايی  کيفيت  در  مؤثر  عوامل  از  ديگر  يکی 

پنجره يا روزن پل ارتباطی بيرون و درون است.
کنند،  تصور  پنجره  بدون  را  اتاقی  بخواهيد  هنرجويان  از 

سپس از آنها بپرسيد:
به  مجبور  همواره  و  است  اتاق  اين  در  که  شخصی  آيا 
استفاده از نور مصنوعی است می تواند بگويد در چه ساعتی از 

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 96 الی 99 كتاب است.
  

                                  برنامۀ پيشنهادی                                        زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) قضاوت و هم انديشی،آزمون كالسی                                 20       
   ب) تدريس

         ــ پنجره                                    75 
         ــ درگاهی                                    75                                                                     

    ج) توضيح پروژۀ  جلسۀ آينده و جمع بندی                                            70

آموزة بيست و دومآموزة بيست و دوم

كتاب است. اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات96 الی99
 

برنامۀ پيشنهادی                                        زمان پيشنهادی (دقيقه)  

الف) قضاوت و هم انديشی،آزمون كالسیالف) قضاوت و هم انديشی،آزمون كالسی                                 2020
ب) تدريس   ب) تدريس

        ــ پنجره                                    7575
 ــ درگاهی ــ درگاهی                                    7575    

7070  ج) توضيح پروژۀ  جلسۀ آينده و جمع بندی    ج) توضيح پروژۀ  جلسۀ آينده و جمع بندی                                           

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

بناهايی  چگونه  اطرافش  است؟  فصلی  چه  در  است؟  روز  شبانه 
قرار دارد؟ به کدام سمت جغرافيايی ايستاده است؟ اين پرسش ها 
و ديگر پرسش های اين چنينی می توانند به خوبی ذهن هنرجو را 

با نياز به پنجره آشنا سازند.
و  چيست؟  پنجره  وظايف  مهم ترين  بپرسيد  آنها  از  اکنون 

بخواهيد آنها را بر روی تابلو فهرست نمايند.
ــ تأمين روشنايی طبيعی

ــ زيبايی بصری و ايجاد قاب های طبيعی و مناظر ديدنی
ــ پيوند محيط درون و بيرون

ــ تهويه 
ــ و...

پنجره ای  شما  باشد  قرار  اگر  بپرسيد  هنرجويان  از  سپس 
در  مالک هايی  چه  دهيد  قرار  خود  بناهای  از  ديواری  روی  را 

انتخاب محل و ابعاد پنجره، مد نظر قرار می دهيد؟
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     يکی از مهمترين نکات در تعيين محل پنجره آن است که 
چه چيزی از درون آن مشاهده  شود.در هر فضا به دنبال بهترين 
مسئوليت  می کنيم.پنجره  پرهيز  زشت  مناظر  از  و  هستيم  مناظر 
تأمين نور روز را برعهده دارد، بنابراين بدون آنکه جهت تابش را 
در نظر بگيريم، قرار  دادن پنجره بيهوده است. اين موارد را با بيان 

مثال هايی، بهتر جا بيندازيد.
ــ سپس به موارد فنی پنجره می پردازيم:

تعبيه  که  است  حفره ای  در  واقع  ديوار  ميان  در  پنجره 
فضا  درون  به  نور  ورود  يابد،  گسترش  ناظر  ديد  افق  تا  می شود 
ممکن شود و تهوئه هوا در درون فضا صورت پذيرد. مسئوليت 
جمله  اين  سپس  است.  پنجره  عهدٔه  بر  بيرون،  و  درون  ارتباط 

کتاب را بيان نماييد:      
«پنجره، با توجه به نيازهای فضای داخلی، شرايط اقليمی 

و تناسبات نمای ساختمان، طراحی می شود.»
عوامل مؤثر بر طراحی پنجره همگی در اين جمله ياد شد. اکنون 

اندکی در مورد پنجره و تابش نور خورشيد از آن بحث می کنيم.
خورشيد از شرق طلوع می کند و در نيمه های روز در ظهر 
در  سپس  و  دارد  را  نورافشانی  بيشترين  جنوب  سمت  در  شرعی 
سمت غرب، غروب می کند. هر فضا، بسته به عملکرد آن، به گونه ای 
تابش نور نياز دارد. برخی فضاها به نور روز نياز دارند و نور جنوب 
شرق  نور  با  خواب،  اتاق  مانند  فضاها،  برخی  و  می کنند  طلب  را 

رابطه ای نزديک  تر دارند و معموالً از نور غرب استفاده نمی کنند.
خورشيد،  تابش  چگونگی  بر  عالوه  پنجره،  طراحی  در 
جهت وزش باد مطلوب و پرهيز از باد نامطلوب نيز مد  نظر است.
ساختمان،  نمای  نياز،  مورد  نور  ميزان  به  توجه  با  پنجره  ابعاد 
مباحث اقليمی طرح می گردد و برخی جزئيات معمارانه نظير تابش 
طراحی  هنگام  در  بايد  نيز  پنجره  کف  و  پنجره  تورفتگی  يا  بندها 

مورد توجه قرار گيرند.

تصويری از يک سايه انداز در جهت جنوب
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امروزه، با توجه به پيشرفت مصالح و کاربردهای گستردٔه 
شيشه، می توان پنجره را در هر جايی (کل ديوار، سقف يا قسمتی 
فضا  هر  نور  تأمين  جهت  سقفی  پنجره های  کرد.  فرض  آنها)  از 
سقف  زير  در  پنجره هايی  و  می گيرند  قرار  برداری  بهره  مورد 
به جهت تأمين نور و هماهنگ با مبلمان داخلی فضا طرح  بعضاً 
ترکيب  پنجره  با  حالت  بهترين  در  فضا  داخلی  مبلمان  می شوند. 
را،  شده  ياد  نکات  می گيرند.  شکل  آن،  از  پيروی  به  و  می شوند 
همراه تصاوير صفحٔه ۹۷ کتاب، در کالس ارائه دهيد و مثال هايی 

از پيرامون خود را نيز بيان کنيد.
چگونگی باز شدن پنجره نيز می تواند درکالس مورد 

توجه قرار گيرد. پنجره ها به صورت باال رو، در قديم بسيار 
فراوان بوده اند و امروزه با پيشرفت فناوری (تکنولوژی) 
شاهد ورود پنجره هايی هستيم که از سمت های مختلف باز 

می شوند و کارآيی گوناگونی دارند.
در کتاب عناصر و جزئيات ساختمانی درصفحٔه ۱۹۸ 
به اين مورد پرداخته شده است.اما جا دارد و می توان دربارٔه آن 
پنجره  انواع  از  کدام  هر  کاربرد  به  و  کرد  بحث  کالس  در  دوباره 
و محل مناسب برای هر کدام پرداخت برای نمونه در آشپزخانه، 
کنار سينک ظرف  شويی، تنها نياز به تهويه داريم، در اين صورت 

می توانيم از پنجره لوال دار عمودی بهره جوييم.

و  مفيد  بسيار  پروژه  اين  انجام   :۴ پروژۀ 
توضيح  به  کالس  از  قسمت  همين  در  است.  ضروری 
در  هنرجويان  می خواهد  پروژه  اين  بپردازيد.  پروژه 
مورد انواع مختلف پنجره به بازديد و تحقيق ميدانی 
در  رفته  کار  به  فنی  و  اجرايی  جزئيات  از  و  بپردازند 
آنها را برداشت نمايند. ابعاد پنجره، محل قرارگيری، 
باز  نحوۀ  پنجره،  دست انداز  داخلی،  کف  از  ارتفاع 
منظرۀ  درون،  مبلمان  با  هماهنگی  بيرونی،  نمای  شدن 
پارامترهايی  از  نور،  تأمين  ميزان  و  تهويه  و  پنجره 
هستند که می توانند در اين تحقيق مورد مطالعه قرار 

گيرند.

چند نمونه از نحوۀ بازشدن پنجره

ـ  ۸  ـ  ـ۶ـ درگاهیـ درگاهی ـ     ۵
برای ورود به بحث از هنرجويان بپرسيد: «اصوالً چرا به 

در احتياج داريم؟!»
آشکار  معماری  در  در،  ايجاد  دليل های  سادگی  به 

می شود: 
۱ــ امکان تردد و ارتباط دو فضا؛

۲ــ کنترل آمد و شد و ايجاد امنيت.
مختصر  توضيحاتی  تمثيلی  بيان  با  وظايف  اين  مورد  در 
دِر  يک  ويژگی های  بخواهيد  هنرجويان  از  سپس  کنيد.  ارائه 

مناسب را مطرح کنند.
در  که  همان گونه  را،  مناسب  دِر  يک  ويژگی های  آنگاه 
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صفحٔه ۹۹ بيان شده است، بر تابلو بنويسيد:
۱ــ مقاوم  بودن در برابر شرايط محيطی؛

۲ــ داشتن پايداری شکلی؛
۳ــ حفظ کردن حريم خصوصی و تأمين امنيت؛

۴ــ داشتن عايق صوتی و حرارتی؛
۵ــ ضدحريق و آتش پاد بودن.

اضافه  فهرست  به  را  ديگری  موارد  هنرجويان  کمک  به 
مناسب داشتن  ابعاد  بودن،  سبک  زيبايی،  مانند  عواملی  کنيد. 

و ... را می توان بيان نمود.
اوقات  برخی  می شود،  بسته  و  باز  گوناگونی  انواع  به  در 
گاهی  فضا؛  درون  سمت  به  اوقات  برخی  و  فضا  بيرون  سمت  به 
راستگرد (با دست راست به سمت بيرون) و گاهی چپگرد(با دست 
هنرجويان  برای  نکته  اين  به  توجه  و  بيرون)  هستند  سمت  به  چپ 
بسيار مهم و کليدی است.حفاظت، يکی از نقش های اصلی در 
است. بنابراين بايد به گونه ای تعبيه شود که امنيت ساکنين هر فضا 

را برقرار سازد.
فضايی  در  فرد  حرکت  دياگراِم  به  کتاب  بحث،  ادامٔه  در 
که بيش از يک در دارد پرداخته و در گوشٔه صفحه دياگرام هايی 
مرتبط با اين بحث ترسيم شده است.اين حالت، برخی اوقات در 
منازل پيش می آيد و هنرجو الزم است با جريان حرکت در فضا 

آشنا شود و آن را به خوبی طراحی کند.
در اين دياگرام ها محل های عبور با خط  چين و محل های 
از  مطلب  تدريس  برای  است.  شده  داده  نشان  خط  با  سکون 
و  اتاق ها  شکل  سپس  کنند؛  آماده  کاغذی  بخواهيد  هنرجويان 
رسم  فضا،  بندی  وحوزه  حرکت  خطوط  بدون  را،  اتاق  درهای 
کنيد. آن گاه از هنرجويان بخواهيد سير حرکتی فرد و تقسيم بندی 
فضای اتاق را، که کامل شدٔه آن در کتاب موجود است، ترسيم 

کنند. 
   

جمع بندی
در اين فصل با فضا و کيفيت فضای داخلی به خوبی آشنا 
معماری به  کنندٔه فضای  محدود  عناصر  مورد  در  سپس  شديم و 
هنرجويان  انتظار می رود  کرديم. اکنون  تفصيل و جداگانه بحث 

محل درهای ورودی بر کيفيت فضا اثرگذارند

به خوبی بتوانند فضای معماری را تعريف کنند و عناصر سازندٔه 
آن را با کيفيتی مطلوب و مناسب هر فضا طراحی نمايند.

ج) توضيح پروژۀ  جلسۀ آينده و جمع بندی
برانگيختن  راستای  در  تمرين  اين  پروژۀ  ۱،   ص۹۹  : 
حس زيبايی شناختی هنرجوست و در جست و جوی ميدانی وی 
(با توجه به تمرين قبلی) توجه وی را به بهترين درها، سقف ها و 
پنجره ها جلب می کند. اگر امکان ترسيم مهيا نبود يا جزئيات زياد 
بودند، بهتر آن است که از طريق عکس به کالس معرفی شود و در 
خصوص دليل انتخاب و محاسن موارد انتخاب شده توضيحاتی 

ارائه گردد.
را  فضايی  بخواهيد  هنرجويان  از  ۲،  ص۹۹ :  پروژۀ 
انتخاب کنند، سپس عناصری را که تاکنون در کالس بحث شده، 
سازه ای  نقش  جمله  از  نمايند.  بررسی  فراخی  به  فضا  آن  در  را 
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نقش  و  بگيرند  در  نظر  را  تأسيسات  و  مصالح  موارد  و  سطوح 
بصری و روانی هر عنصر را تعريف کنند. همچنين فضا را تحليل 
پيشنهادهايی  فضا  بهبود  راستای  در  امکان  صورت  در  و  نمايند 

ارائه دهند.
پروژۀ مستمر نهايی: اکنون که با عناصر مؤثر بر کيفيت 
خود  طراحی  در  که  دارد  آن  جای  شديم،  آشنا  به خوبی  فضا 
بازنگری کنيم، به ديوارها، بازشوها و سقف نگاهی دوباره بيفکنيم 
اين  در  موجود  معمارانه  جزئيات  ديگر  و  حرکتی  مسيرهای  به  و 

فصل بيشتر توجه کنيم. در جلسٔه آينده هنرجويان موظف اند کلئه 
وظايف موجود در اين فصل را انجام دهند، زيرا پس از آن امکان 

بازگشت به اين مباحث وجود ندارد.
به منظور پرداختن به تمرين کالسی از هنرجويان بخواهيد 
در قالب گروه هايی که توسط هنرآموز معين می شود، برای جلسٔه 
را   ۶ فصل  مطالب  تمام  کالسی،  پروژه های  انجام  ضمن  آينده، 

مرور نمايند.

تمرين پيشنهادیتمرين پيشنهادی
هر  حجم  ميزان  به  بسته  ششم،  فصل  مطالب  مرور  برای  هنرآموز،  نظر  با  و  امكان  صورت  در 

قسمت، گروه های چند  نفره انتخاب كنيد و از اعضای متام كالس برای مرور فصل بهره بگيريد.
فهرست مطالب به صورت زير است:

1ــ مفهوم فضا و عوامل محدودكنندۀ فضا، ص 65 و 66، 1نفر
74؛  ص  تا   67 ص  (نقطه/خط/سطح/حجم)،  آن  دهندۀ  تشكيل  عناصر  و  فرم  معماری،  فضای  2ــ 

3 نفر
3ــ شكل، دايره، مثلث، مربع و مستطيل؛  2 نفر

4ــ رنگ                1نفر
5ــ بافت                1 نفر
6ــ نور                2 نفر

7ــ عناصر سازندۀ فضای معماری: كف/    ستون و ديوارها  / سقف/ پنجره/ در،  5 نفر
پس از نگارش عناوين به   روی تابلو و تقسيم افراد كل كالس، به گونه ای كه همگی در ارائۀ مطالب 
زياد   شدن  و  كم  صورت  در  و  است  نفره   15 كالس  تناسب  به  شده  نوشته  (اعداد  باشند  داشته  نقش 
افراد موجود در كالس تغيير می كند) از هنرجويان بخواهيد ضمن گروه بندی بني خودشان، يكی از هفت 

قسمت را انتخاب و برای جلسۀ آينده آماده كنند.
از  و  شود  استفاده  پروژكتور  ويدئو  و  رايانه  از  امكانات  وجود  صورت  در  پروژه،  ارائۀ  برای 
ارائه  را  خود  مطلب  تصاوير،  قالب  در   Power Point پاورپوينت  افزار  نرم  قالب  در  بخواهيد  هنرجويان 
اين  امكانات،  نبود  صورت  در   . است  مترين  اين  جان مايۀ  مرتبط،  گوناگونِ  تصاوير  دادن  نشان  كنند. 
عمل به كمك عكس يا كروكی صورت گيرد. به هنرجويان يادآوری كنيد ده دقيقه فرصت دارند تا مطالب 

خود را تنظيم منايند.


