
اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 1 الی 4 كتاب است.
ــ جلسه های تدريس : 1 و2.

نحوه  كتاب،  نگارش  از  هدف  پيرامون  توضيحاتی  و  شود  خوانده  كتاب  مقدمه  اول  جلسه  در  نخست 
شود.  ارائه  چهارم)  فصل  انتهای  در  باغبان  (خانه  نهايی  و  مستمر  پروژه  و  فصل  هر  پروژه های  ارزشيابی، 
ساختار كلی كتاب و فصل های هشت گانه به كوتاهی مورد اشاره قرار گيرند و پيرامون اهميت مطالب تئوری 

هم زمان با فعاليت های كالسی نكته هايی بيان گردد.
به هنرجويان يادآوری كنيد پروژه های خود را می بايست در يك آلبوم جمع آوری كنند و شكل و قالبی 
خاطرنشان  جلسه  اين  در  كاغذ  ابعاد  و  كشيدن  كادر  نحوه  ببخشند.  ترم  طول  پروژه های  كليه  به  يكسان 

گردد. 

پيش نياز ورود به بحث / ارتباط با ديگر درس هاپيش نياز ورود به بحث / ارتباط با ديگر درس ها
مطلب برای هنرجويان تازگی دارد.

هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل انتظار می رود كه هنرجويان:
 با اهداف كلی كتاب آشنا باشند.

 مفهوم برنامه ريزی را بدانند.
 با مفهوم طراحی آشنا شوند.

 اهميت برنامه ريزی در طراحی را درك كنند. 
 اصول استفاده شده در طراحی يك وسيله را جتزيه حتليل كرده و بازشناسی كنند.

مفهوم  برنامه ريزی  و  طراحیمفهوم  برنامه ريزی  و  طراحی

فصلفصل۱
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کليد واژگانکليد واژگان
طراحی، برنامه ريزی، جتزيه حتليل و بازشناسی

پروژه های فصلپروژه های فصل

امتيازصفحه کتابعنوان پروژهرديفآموزهفصل
۴۲تجزيه و تحليل يک وسيله ساده۱۱اول

منابع به كار گرفته شده در فصل كه به هنرآموزان در صورت نياز، می تواند اطالعات بيشتری بدهد:

 http://system.parsiblog.com                                    1 ٭ پايگاه مقاالت جامع مديريت

(مقاله با عنوان «اصول و مبانی مديريت» نوشته روح اله تواليی ــ1387)
٭ پايگاه مقاالت تخصصی پارس

http://www.fspars.com/DataBank/Esterategy/planning%20in%20iran.pdf

اهميت فصل کنونیاهميت فصل کنونی
مفهوم طراحی را به عنوان يكی از كليد واژگان كتاب بيان می كند و به عنوان پلی برای ورود  اين فصل 
به فصل دوم به بيان برخی مفاهيم و هم چنني برانگيخنت حس كنجكاوی هنرجويان در مورد وسايل پيرامون 
ايشان، سعی بر آن دارد كه هدفمند بودن كليه اشياء را يادآوری كند و تأثير انديشه طراح و هدف وسيله را 

در يك اثر، بسنجد.
در اين فصل هنرجويان با روند كلی كالس های سال حتصيلی و برنامه كالسی خود، آشنا می شوند و با 
اجنام يك پروژه به خوبی و از ابتدا با كتاب ارتباط برقرار كرده و شروع به يادگيری فرايند طراحی و مبانی آن؛ 

می كنند.

1ــ متامی فايل های ياد شده به پيوست موجود است.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٢٢٢٢



١ـ١ـ مفهوم برنامه ريزیـ مفهوم برنامه ريزی
بر روی تابلو بنويسيد: برنامه ريزی سپس از هنرجويان 

بپرسيد: «برنامه ريزی چيست؟»
مفهوم  خودشان  ديد  از  بخواهيد  هنرجويان  از  حال 
با  زير  مطالب  بيان  به  ادامه  در  سپس،  کنند.  بيان  را  برنامه ريزی 

بيانی روان و تمثيلی بپردازيد:
تعاريف  که  است  اصطالحاتی  جمله  از  برنامه ريزی 
گوناگونی برای آن ارائه شده است و يافتن تعريف دقيق آن امری 
بسيار  ما  امروز  زندگی  در  برنامه ريزی  نقش  اما  است.  دشوار 
پررنگ است و همگان، به نسبت نياز، با مفهوم آن در ارتباط اند. 
در گذشته به دليل سادگی در روابط و روشنی مسير برای رسيدن 
در  امروزه  اما  نداشت،  محوری  نقشی  برنامه ريزی  هدف ها،  به 
دنيای جديد تمام کارها براساس طرح ها و برنامه های از پيش تعيين 

مفهوم برنامه ريزى و طراحىمفهوم برنامه ريزى و طراحى

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 1 الی 4 كتاب است.
  

          برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)
الف) تدريس مباحث  : 

 90             1ــ1ــ مفهوم برنامه ريزی    
120             2ــ1ــ مفهوم طراحی    

 30 ب) توضيح پروژۀ 1 فصل 1    

ــ هدف:

 آشنايی با مفهوم برنامه ريزی و درك ضرورت و نحوۀ استفاده آن در معماری؛

 آشنايی با مفهوم طراحی و شناخت عوامل مؤثر بر آن ؛

 توانايی جتزيه و حتليل طرح و درك اصول به كار رفته در آن .

شده صورت می پذيرد و پيچيدگی در مسائل اجرايی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی نياز به برنامه ريزی را دو چندان می کند.

سپس بر روی تابلو بنويسيد: «اصوالً چرا برنامه ريزی 
می کنيم؟»

با اندکی تأمل، به هنرجويان برای يافتن پاسخ  وقت کافی 
بدهيد. حال بيان نماييد:

خويش  پيرامون  به  کلی  نگاهی  گرو  در  سؤال  اين  به  پاسخ 
است. انسان همواره در زندگانی خود با محدوديت هايی روبه روست 

و مهم ترين اين محدوديت ها زمان و منابع است. 
اکنون زمان جمع بندی و ارائٔه پاسخ به پرسش ابتدای فصل 

است:
برنامه ريزی راهبردی برای استفادهٔ بهينه از زمان و امکانات 
است. برنامه ريزی در جهت تحقق هدف بهينه؛ همان برقراری تعادل 

آموزة نخستآموزة نخست

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 1 الی4كتاب است.

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) تدريس مباحث  :
90 1ــ1ــ مفهوم برنامه ريزی   
120 2ــ1ــ مفهوم طراحی   

30 1 فصل فصل 11   ب) توضيح پروژۀ

ــ هدف:

 آشنايی با مفهوم برنامه ريزی و درك ضرورت و نحوۀ استفاده آن در معماری؛

 آشنايی با مفهوم طراحی و شناخت عوامل مؤثر بر آن ؛

 توانايی جتزيه و حتليل طرح و درك اصول به كار رفته در آن .
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ميان زمان انجام فعاليت و منابع و امکانات است.
برای درک مفهوم برنامه ريزی و نقش آن در زندگی می توان 
فردی  هر  مثال،  برای  کرد.  تشريح  را  موضوع  پرسشی  طرح  با 
برای رسيدن به محل واحد آموزشی خود يک رشته فعاليت هايی 
چه  با  سکونت  محل  از  خروج  از  پس  اينکه  می دهد.  انجام  را 
وسيله ای رهسپار شود، تابع زمان وميزان صرف هزينه است. اگر 
صرفه جويی  هزينه  در  باشد  داشته  اختيار  در  زمان  کافی  به قدر 
اضافی،  هزينٔه  تقبل  ضمن  باشد،  محدودتر  زمان  اگر  اما  می کند، 
خود را سريع تر به محل می رساند. اينکه برای رسيدن به آموزشگاه 
چه زمانی و چگونه اقدام کنيم خود نمونٔه بارز برنامه ريزی است.

مطلب  اين  بهتر  طرح  برای  می توان  را  بسياری  نمونه های 
مثالً  جمله  از  روزمره،  فعاليت های  از  بسياری  مانند  کرد،  بيان 
چه  اينکه  دارد.  نياز  برنامه ريزی  به  کامالً  لباس  دست  يک  خريد 
لباسی و از کجا خريد کنيم، جنس آن چگونه باشد و هزينه ای که 
صرف آن می کنيم به چه مقدار باشد همگی از برنامه ريزی صورت 

گرفته در پس ذهن ما سرچشمه می گيرد.
کالس،  در  آنها  طرح  و  دست  اين  از  مثال هايی  بيان  با 
بخواهيد  آنها  از  و  نماييد  جلب  بحث  به  را  هنرجويان  مشارکت 
که داليل ضرورت برنامه ريزی و فرايند آن را در پاسخ مثال شما 

بيان کنند.
فرايند برنامه ريزی، همواره همراه با تفکر و تعيين اهداف، در 
بازٔه زمانی مشخصی آغاز می گردد و با ارزيابی امکانات موجود، راه 

و روشی انتخاب می شود. اين مسير صحيح برنامه ريزی است.
در فعاليت مهندس معمار، برنامه ريزی نقشی اساسی دارد 
ابتدا  بنا  ساخت  برای  او  می گيرد.  شکل  صورت  همين  به  که 
هدف گذاری می کند و با بررسی امکانات و محدوديت ها به ارائٔه 
راهکار می پردازد و برای انجام هر فعاليت زمانی را درنظر می گيرد 
و پس از انجام مطالعات مناسب و تعيين روش ها و امکانات مورد 

نياز وارد عمل می شود. 
می تواند  به خوبی  روزمره  فعاليت های  گذاشتن  بحث  به 
مفهوم برنامه ريزی را در هنرجويان نهادينه کند. امروزه در فعاليت 
استفاده  گسترده ای  به طور  برنامه ريزی  از  معماری  حرفه ای 
روش های  از  فعاليت ها  و  پروژه  انجام  و  مديريت  برای  می شود. 

گوناگونی جهت برنامه ريزی علمی، استفاده می شود، نظير:
نمودار ميله ای گانت، روش مسير بحرانی (CPM)، روش 
ارزيابی و بازنگری پروژه ها (PERT)، روش گرافيکی ارزيابی و 

بازنگری پروژه ها (GERT) و… 
در زير نمونٔه بسيار ساده ای از يک پروژه، که در آن هدف 
رفتن به محلی و عکاسی از محيط طبيعی آنجا و چاپ آنهاست، 
ارائه شده است.اين مطالب ِصرفاً به جهت آگاهی هنرآموز است 

و نيازی به تدريس ندارد.
شايسته است قبل از شروع بحث بعدی استراحت کوتاهی 

به هنرجويان داده شود.
زمان (روز)شرحنام فعاليت

A١رفتن به محل __
٢

B١انتخاب منظره و گرفتن عکس __
٢

C٣ظهور فيلم و چاپ عکس
D١تهئه قاب

E١قاب گرفتن عکس __
٢
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E
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۲ـ۱ـ مفهوم طراحی
در  می خواهيم  حال  برنامه ريزی،  مفهوم  با  آشنايی  از  پس 
مورد طراحی به گفت وگو بپردازيم. بيان کنيد برنامه ريزی، با توجه 
ارائٔه  و  محدوديت ها  امکانات  دقيق  بررسی  و  زمان  اهداف،  به 
راهکارهای عملياتی، صورت می گيرد. اگر اين مفهوم را با ديدی 
کلی بنگريم برنامه ريزی همانند يک نقشه است که در آن نقطٔه مبدأ 
و مقصد و مسيرهای دسترسی مشخص شده است. حال چگونه 
و از کدام طريق به هدف نزديک بشويم بيانگر مفهوم ديگری به نام 
طراحی است. بر روی تابلو بنويسيد: «طراحی» و در ادامه مثالی 

بيان کنيد: 
و  کيفيت  ابتدا  محصول،  يک  توليد  در  نمونه  برای 
اقتصادی،  شرايط  نظير  عواملی  به  توجه  با  را،  آن  مشخصات 
قابليت های  همچنين  و  کننده  استفاده  فرد  فرهنگی  و  اجتماعی 
می کنيم. برنامه ريزی  بازار،  نياز  و  خود  اجرايی  امکانات  و  فنی 

اين فرايند با توجه به نيازها و وظيفه اش و امکانات و محدوديت ها 
شکل می گيرد. سپس طرح شکل می گيرد و طراح آن را در ذهن 
خود مجسم می کند. بيان اين تصوير از طريق ترسيم ها و… انجام 

می شود. 
کرده ايم.مهندس  طراحی  را  موضوع  يک  اين ترتيب  به 
نيازها  ابتدا  بناست  همان  که  خود  اثر  آفرينش  برای  نيز  معمار 
و  امکانات  به  توجه  با  و  می نمايد  بررسی  همه جانبه  به طور  را 
محدوديت ها طراحی بنا را آغاز می کند و بنای ساخته شده تجسم 

کالبدی طراحی اوست.
از هنرجويان بپرسيد: «در صورت يکسان بودن برنامه ها، 

آيا آثار آنها نيز مشابه هم می شوند؟»
که  است  آشکار  طراحی  و  برنامه ريزی  مفاهيم  بيان  با 
يکسان  اثری  خلق  به  منجر  باشند  هم  يکسان  اگر  حتی  برنامه ها 
زيرا  باشند.  داشته  گوناگونی  طراحی های  می توانند  و  نمی گردند 
طراحی، راهبردی اجرايی و فنی است و انواع گوناگونی را شامل 
می شود. نظير همان مثال نقشه که برای رسيدن از مبدأ به مقصد 

دارای روش های متفاوتی است. 
هم اکنون هنرجو بايد ارتباط نزديکی با مفهوم برنامه ريزی 

و مفهوم طراحی و واژگان مرتبط با هر کدام که در متن کتاب آمده 
با  و  بشناسد  برنامه ريزی  گرو  در  را  طراحی  و  باشد  داشته  است 
نگاه به هر اثر يا وسيله ای به دنبال انگارٔه ذهنی (زمينه هايی که در 
پس ذهن طراح با ديدی کل نگر نسبت به تمامی جوانب يک طرح، 
به خلق اثر منجر می گردد) طراح آن باشد و به تجزيه و تحليل مسير 

رسيدن به آن پردازد.
سپس اندکی در مورد انگارٔه ذهنی طراح بحث شود:

آنچه که از طريق حواس خود درک می کنيم، با قرارگيری 
ما  ذهن  اندرون  در  مختلف  فعاليت های  و  گوناگون  فضاهای  در 
نقشی بر جای می گذارد که پس از آن نيز به مدد حافظه و تصور 

می توانيم آن را تجسم کنيم.
هنگام خلق اثر جديد تصور آنچه که تاکنون موجود بوده 
است و ديده ايم از طرفی و ابتکار و خالقيت از طرف ديگر، اثر 
طراحی شده را می سازد و هر دو مورد در طراحی نقشی مؤثر و 

پويا دارند.
وسيله  يک  نظير  عينی  نمونه ای  با  کالس،  در  است  بهتر 
يا خانه، هدف از طراحی آن بحث شود و ويژگی ها و کيفيات آن 
مورد بررسی قرار گيرد. همچنين نقش طراح در طرح بيان شود و 

اجرای محصول مورد مباحثه قرار گيرد.
بر  مؤثر  عوامل  و  طراحی  مبانی  شناخت  حاضر  درکتاب 
قرار  بحث  مورد  پيوسته  آن  طی  در  و  است  کتاب  کلی  هدف  آن 
می گيرد. مثالی که در مورد طراحی در کتاب بيان شد، ابتدا اتود 
را به طور دقيق تجزيه و در حد نياز توصيف می کند. بررسی سن، 
سازندٔه  عناصر  از  کدام  هر  استفاده  و  ساخت  چگونگی  و  جنس 
طرح، شناختی هر چه بهتر به طراحی و نحؤه هماهنگی اجزای آن 

به ما می دهد. 
ابتدا الزم است هدف وسيله را در نظر بگيريم، سپس اين 
پرسش را مطرح کنيم که آيا می شود همين وسيله را به گونٔه ديگری 
پنهان  ابعاد  کرد،  می توان  چه  آن  بهبود  برای  نيز  و  کرد  طراحی 
هنرآموز،  شدن  کنجکاو  ضمن  تا  بکشيم  نقد  به  نيز  را  موضوع 
و  شوند  وارد  بحث  به  نيز  و…  فرهنگ  زيبايی،  نظير  عواملی 

شناخت بهتری نسبت به اين عوامل، صورت پذيرد. 
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طراحی  را  مشابهی  وسيلٔه  بخواهيم  اگر  که  پرسش  اين 
شامل  را  عناصری  چه  و  باشد  داشته  بايد  ويژگی هايی  چه  کنيم 
عنصر  هر  شکل  و  روابط  و  اجزا  در  تعميق  راهگشای  می شود، 
مدخل  به عنوان  فصل،  اين  در  است.  آن  همه جانبٔه  شناخت  و 
ورود به بحث، به وسيلٔه ساده ای با اجزائی کم و ساده و با عوامل 
آن  بر  که  اجزا،  کارکرد  و  انسان  فيزيک  نظير  محدودی  محيطی 
تأثير دارند، آشنا می شويم و هدف کلی کتاب درک همٔه اين روابط 
و شناخت اجزا و اهداف مطلوب در موجود پيچيدٔه مرکبی به نام 

معماری است.
پروژٔه اين فصل بايد تا حد امکان ساده و مختصر اما دقيق 
باشد و کلئه عوامل تأثيرگذار بر جسم انتخاب شده تا حد ممکن 
انتخاب  مورد  جسم  بتواند  فرد  اينکه  شود.  توصيف  و  شناسايی 
و  دسترسی  جسم  اجزای  تمامی  به  و  کند  دقيق  ترسيم  را  خود 
احاطه داشته باشد راه گشای انجام هر چه بهتر اين پروژه است. 
آن  گوناگون  اجزای  و  باشد  پذير  گسترش  بايد  نظر  مورد  جسم 

شده،  توصيف  جزء  هر  و  شود  بزرگ نمايی  و  ترسيم  نياز  حد  در 
همچنين دليل به کارگيری و جنس و شکل آن بررسی شود.

توصيه می شود مواردی نظير ليوان، جامدادی، جالباسی 
و… مورد بررسی واقع گردند تا در کنار سادگی اجزا و عملکردی 
بودنشان؛ به سادگی در دسترس نيز باشند.در حاشئه کتاب حاضر، 
چند نمونه از ليوان های موجود در بازار نشان داده شده اند، که با 

توجه به داشتن عملکرد يکسان شکل های متفاوتی دارند.
انسان  اندام  با  تناسب  مختلف،  ابعاد  آنها،  متفاوت  جنس 
يا  هم  کنار  امکان  شست وشو،  امکان  آنها،  از  استفاده  راحتی  و 
درون هم قرار گرفتن مجموعٔه ليوان ها، زيبايی و… در اين مثال ها 

به خوبی قابل بررسی هستند.
سازه ای  نقش  دادن  آموزش  بهتر  جنبی و  فعاليت  به نشانٔه 
سطوح، می توان از هنرجويان خواست که لبٔه بااليی ليوان يک بار 
مصرف پالستيکی را ببرند، سپس در آن آب بريزند. به اين ترتيب 

نقش سازه ای سطوح بهتر بيان می شود.

 ب) توضيح پروژۀ ب) توضيح پروژۀ ۱ فصل فصل۱
اين  اصلی  محور  طراحی،  و  برنامه ريزی  مفهوم  درک 
فصل بود که با انجام پروژه می توان ميزان آگاهی فرد را از مطالب 
پروژه  هر  به  مناسب  زمان  اختصاص  بنابراين،  سنجيد،  به راحتی 
به  رسيدگی  امکان  اگر  است.  نياز  کامالً  کالس  در  آن  بحث  و 
تمام پروژه ها مهيا نبود برای انجام کار پيشنهاد می شود گروه بندی 

صورت گيرد.
به کارگيری از شکل و قالب يکسان برای تمام پروژه های 
طول ترم به کالس شکل واحدی می بخشد و در آخر سال تحصيلی، 
آلبومی در ابعاد مشابه تهيه می شود.استفاده از کاغذ A3 با کادری 

ساده و مشابه، که در مقدمه ياد شد، پيشنهاد می شود.
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از  يکی  به  طراحی  در  اوقات  گاهی 
نظير  می کنيم.  بيشتری  توجه  اثر  ويژگی های 
از  استفاده  نحوۀ  به  يکی  در  که  حاضر  تصاوير 
هم  کنار  نحوۀ  به  پايينی  تصاوير  در  و  ليوان 
قرار گرفتن مجموعه ای از فنجان ها، دقت خاص 

مبذول شده است.
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ابعاد  مختلف  طراحیابعاد  مختلف  طراحی

فصل٢

ديباچهديباچه

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 5 الی 10 كتاب است.
ــ جلسه های تدريس: 3 و4.

بررسی  مورد  طبيعت  در  ابعاد  اين  ابتدا  هستيم.  طراحی  بر  تأثيرگذار  ابعاد  يافنت  پی  در  فصل  اين  در 
قرار می گيرند، سپس در عناصر ساخته شده به دست بشر و در انتها تأثير آنها بر معماری بحث می شود. ابعاد 
گوناگون مؤثر بر معماری، ذهن هنرجويان را درگير مسئله طراحی می كند.گرچه در اين فصل ما از يك محصول 
می خواهيم به هدف و راهكارهای طراح دست يابيم؛ اين مهم، فرآيند طراحی را با توجه به ابعاد مختلف آن 

باز می شناساند.

پيش نياز ورود به بحث / ارتباط با ديگر درس هاپيش نياز ورود به بحث / ارتباط با ديگر درس ها
فصل نخست كتاب.

هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل انتظار می رود كه هنرجويان:
 نگرش هنرجويان نسبت به پديده های طبيعی و عناصر مصنوع تغيير يافته و هر موضوعی با توجه به 

ابعاد محيطی و شرايط تأثيرگذار و همچنني هدف وجودی خود سنجيده شود.
و  بيابند  را  سنتی  ساختمان های  و  جانداران)  و  (گياهان  طبيعت  ميان  هم سانی  بتوانند  بوم  يك  در   

احكام محيطی حاكم بر آن بوم را استخراج كنند و بدانند.
 هر وسيله ای را از ديد عوامل تأثيرگذار بر طراحی، بتوانند حتليل كنند.

 طراحی هر وسيله يا آفرينش موجودات در طبيعت را با تأثير مجموعه ای هماهنگ از عوامل تأثيرگذار 
بر آنها، دريابند. 

 آثار معماری را با ابعاد مختلف تأثيرگذار بر آن حتليل بنمايند.
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کليد واژگانکليد واژگان
 ابعاد مختلف طراحی، طراحی طبيعی، طراحی محصول صنعتی، ابعاد مختلف آثار معماری

پروژه های فصلپروژه های فصل

امتيازصفحه کتابعنوان پروژهرديفآموزهفصل

دوم
۷۳تحليل جانوران بومی و مقايسه آنها با معماری محل۲۲
۸۲ترسيم نيمکت کالسی و بحث پيرامون آن۲۳
۹۳بازنگری ابعاد مختلف طراحی در يک خانه مسکونی۳۴

منابع به كار گرفته شده در فصل كه به هنرآموزان در صورت نياز، می تواند اطالعات بيشتری بدهد:
مباحث انسان طبيعت معماری

به عنوان منونه: انسان طبيعت معماری، حمزه نژاد، مهدی؛ دانشگاه علم و صنعت ايران
مباحث مربوط به تأثير فيزيك انسان بر طراحی اشيا

مركز،  نشر  محمدامني،  موعودی،  ارگونومی،  برگزيده  جستارهای  عمل:  در  ارگونومی  منونه:  عنوان  به 
كتاب ماد

جست و جو در اينترنت با كليد واژگانی مانند:
 Nature and Architecture معماری و  طبيعت 
Ergonomic design طراحی با توجه به فيزيك بدن انسان 
Aspects of architecture جنبه های گوناگون معماری 

اهميت فصل کنونی
به  هنرجويان  ذهن  فصل  اين  در  است.  خورده  پيوند  طراحی  مبحث  با  قبلی  فصل  ادامه  در  فصل  اين 
معطوف  معماری؛  مصنوع،  عناصر  طبيعی،  عناصر  دسته  سه  در  مختلف  موضوعات  شكل گيری  بر  مؤثر  عوامل 
می گردد. از جهت آنكه شكل گيری هر موضوع با توجه به عوامل محيطی خارجی، نيازهای درونی و اهداف آن 

می باشد، اين فصل به بررسی اين عوامل در طراحی می پردازد.
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الف) بازديد از پروژه
همان گونه که در توضيحات جلسٔه گذشته آمد، ابتدای هر 
جلسه، پروژٔه جلسٔه گذشته را بايد بررسی کرد. از اين رو درنظر 
اصطالحات  انجام  پروژه و  بازديد از هر  زمان کافی برای  گرفتن 
اگر  راهگشاست.  و  مؤثر  بسيار  احتمالی  کاستی های  به  اشاره  يا 
زمان کافی برای بازديد هر پروژه نبود پروژٔه يک درس به صورت 
مجزا ( به غير از پروژٔه مستمر طراحی) می تواند به صورت گروهی 

انجام شود.
مشخص  همگان  برای  پروژه  از  هدف  منظور  به  پايان  در 
شود، می توان يکی از پروژه ها را به عنوان پروژٔه برتر انتخاب کرد و 

ابعاد مختلف طراحىابعاد مختلف طراحى

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 5 الی  8  كتاب است.
  

          برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)
 70 الف) بازديد از پروژۀ جلسۀ قبل (  ح   غ)   

ب) تدريس مباحث : 
 75 ـ 2  ــ معماری طبيعت            1 ـ

80 ـ 2  ــ معماری عناصر مصنوع           2 ـ
 15 ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده   

ــ هدف:

 شناخت ابعاد گوناگون طراحی در طبيعت، آثار مصنوع ، معماری ؛

 توانايی استنتاج عوامل مؤثر طراحی در طبيعت و عناصر مصنوع ؛ 

 قياس ميان معماری بومی و طبيعت پيرامونی آن.

آموزة دومآموزة دوم

هنرآموز شخصاًَ می تواند بر روی آن به طور عمومی و برای کالس 
نکات  و  شده  درنظرگرفته  مثبت  نکات  دربارٔه  و  بدهد  توضيحاتی 
اين  بگويد.  سخن  نمی شود،  مشاهده  حاضر  کار  در  که  منفی ای 

امر سبب تشويق هنرجويان در ارائٔه هر چه بهتر کار می شود.

ب) تدريس مباحث
۱ـ۲ـ معماری طبيعت  

در جلسٔه گذشته با برنامه ريزی و طراحی آشنا شديم، اکنون 
طراحی  در  که  را  گوناگونی  ابعاد  دقيق تر،  به گونه ای  می خواهيم 

نقش دارند بشناسيم.

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات5 الی  8  كتاب است.

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

70 الف) بازديد از پروژۀ جلسۀ قبل (  ح   غ)  
ب) تدريس مباحث :

75 1 ــ2  ــ معماری طبيعت  
80 2ــ2 ــ معماری عناصر مصنوع  
15 ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده  

ــ هدف:

 شناخت ابعاد گوناگون طراحی در طبيعت، آثار مصنوع ، معماری ؛

 توانايی استنتاج عوامل مؤثر طراحی در طبيعت و عناصر مصنوع ؛ 

 قياس ميان معماری بومی و طبيعت پيرامونی آن.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٠١١١٠



الزم است نمودار درختی کل فصل به طور خالصه و در 
گوشٔه باال و سمت راست تابلو ترسيم شود، به گونه ای که فضای 

زيادی اشغال نکند و تا پايان کالس بر جای خود بماند.
طبيعت
مصنوع

آثار معماری

ابعاد گوناگون در طراحیابعاد گوناگون در طراحی

رسم  تابلو  گوشٔه  در  و  انتخاب  را  باال  حالت  دو  از  يکی 
نماييد. ترسيم نمودار درختی، از آن جهت مفيد است که هنرجو 
ارتباط  بتواند  همزمان  و  دارد  قرار  درس  قسمت  کدام  در  بداند 
افقی و عمودی ميان عنوان اصلی و عنوان های فرعی را دريابد و 

درک بهتری از کليت موضوع داشته باشد. 
برای ورود به بحث معماری می توانيم از قرآن مجيد بهره 
بجوييم. در قرآن مجيد بارها انسان را به سير در آفاق و مشاهدٔه 
را  پديده ها  اين  در  کردن  نظر  و  نموده  دعوت  طبيعی  پديده های 

که به تفکر عميق و درک معانی مخفی در پس چهره و ظاهر آنها 
می انجامد، گوشزد کرده است. تفاوت ميان ديدن و نگاه کردن 
(نظر کردن) را هنرجويان الزم است به خوبی بدانند. هنگامی که 
به  پرسشگر  ديدی  با  آن  در  می کنيم)  (نظر  می نگريم  پديده ای  به 
آن  اجزای  ميان  روابط  درک  و  موضوع  هر  از  برخاسته  معانِی 
شناختی از  ديدن ها و هيچ گونه  بسياری از  بنابراين،  می پردازيم. 
پيش  بحث  جان مائه  مسئله  اين  نداريم.  ديده ايم  تاکنون  که  آنچه 

روست.

طبيعت                  مصنوع              آثار معماری

ابعاد گوناگون در طراحیابعاد گوناگون در طراحی

فعاليت پيشنهادیفعاليت پيشنهادی
در اين فعاليت، كه در مدت بسيار كوتاهی اجنام می شود، از هنرجويان بخواهيد كه كتاب در اين فعاليت، كه در مدت بسيار كوتاهی اجنام می شود، از هنرجويان بخواهيد كه كتاب 
«آيا  بپرسيد:  آنها  از  سپس،  دهند.  قرار  كيفشان  درون  در  را  خود  معماری  »  طراحی  «آيا «  مبانی  بپرسيد:  آنها  از  سپس،  دهند.  قرار  كيفشان  درون  در  را  خود  معماری  »  طراحی  «  مبانی 
تاكنون جلد روی كتاب را ديده ايد؟ » پس از پاسخ مثبت آنها،ادامه دهيد: «چه تصاويری بر روی تاكنون جلد روی كتاب را ديده ايد؟ » پس از پاسخ مثبت آنها،ادامه دهيد: «چه تصاويری بر روی 

جلد كتاب نقش بسته است؟ »جلد كتاب نقش بسته است؟ »
به اين ترتيب بسياری از هنرجويان به اين نكته پی می برند كه در ديدن خود دقت كافی به اين ترتيب بسياری از هنرجويان به اين نكته پی می برند كه در ديدن خود دقت كافی 
به كار منی برند. از هنرجويان بخواهيد كه در زندگی حرفه ای خود به اين نكته توجه كافی منايند به كار منی برند. از هنرجويان بخواهيد كه در زندگی حرفه ای خود به اين نكته توجه كافی منايند 

و با ديدی پرسشگر به پيرامون خود نگاه كنند.و با ديدی پرسشگر به پيرامون خود نگاه كنند.

اکنون با مقدمه ای که به منظور تسلط يافتن هنرجويان بر 
مفهوم نگريستن بيان شد به ادامٔه تدريس می پردازيم.

کريم  قرآن  به  اشاره  با  می توان  شد،  اشاره  که  همان طور 

بحث را آغاز کرد. آيه ای در باب توجه به طبيعت و تفکر در آن 
را بيان کنيد، مانند:

آيا آنان به شتر نمی نگرند که چگونه آفريده شده است و به 
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آسمان که چگونه برافراشته شده و به کوه ها که چگونه در جای 
خود نصب گردیده اند و به زمین که چگونه گسترده و هموار گشته 

است؟ پس تذکر ده که تو فقط تذکر دهنده ای.٭
مشاهدٔه  و  آفاق  سیر  به  را  انسان  بارها  مجید  قرآن  در 
به  پدیده های طبیعی رهنمون ساخته و نظر کردن در این پدیده ها 
معنی تفکر عمیق و درک معانی ماورای آنها آمده است و دیدن این 
پدیده ها کافی نیست. حال بند )پاراگراف( آخر صفحٔه 6 را بیان 

نمایید و توضیحات تکمیلی را ارائه دهید: 
تناسبات  موجودات،  این  اعضای  و  اجزا  متقابل  روابط 
یکدیگر و محیط زندگی وجود سیستم ها و ساختارهای  با  اجزا 

مختلف و هماهنگ از ویژگی های اصلی این موجودات است.
آمده،  زیر  در  که  است  نیاز  توضیحاتی  پیش  جملٔه  برای 
شایسته است آن را به میزان کافی و باتوجه به سطح کالس پرورش 

دهید و بیان کنید:
 در طبیعت هر شیء یا موجودی از اجزائی تشکیل شده 

اثر موسیقی سنتی شرقی

است و هر جزء وظیفه ای دارد و وجود هیچ کدام از آنها بی دلیل 
نیست. از طرف دیگر، این تنوع گسترده و بسیار زیاد در هرگونه 
را می توان برآمده از دو عامل بیرونی و درونی دانست. هرگونٔه 
طبیعی، براساس اصل تطابق با محیط، به هندسٔه خاص خود دست 
یافته است. از مهم ترین عوامل درونی می توان به ژن و از مهم ترین 
عوامل بیرونی به محیط و اقلیم اشاره کرد. پیش از این همواره 
ژن را عامل اصلی و ثابت شکل دهندٔه شیء یا موجود می دانستند 
اما امروزه ثابت شده است که در دوره های زمانی بزرگ تر تأثیر 

عامل های بیرونی دست کمی از ژنتیک طبیعی ندارد. 
و  بیرونی  عوامل  تأثیر  از  نموداری  شماتیک  به صورت 
درونی را بر روی اثر نشان دهید. بیان همراه با ترسیم، ضمن بهتر 
ارائه دادن محتوا، هنرجویان را به درک بهتر و به خاطر سپردن 
آنها بسیار کمک می کند. پس از تدریس مطالب یادشده و نشان 

دادن نمونه های موجود، مطلب را ادامه می دهیم.

اثر موسیقی کالسیک غربی )باخ(  اثر موسیقی مبتذل غربی منبع: ماسارو اموتو، پیام آب

تأثیر عامل بیرونی بر حیوانات
تأثیر عامل بیرونی بر نباتات

در  خاص  گیاه  یک  در  هوا  وسرمای  دریا  سطح  از  تأثیرارتفاع 
کوهستان نوادا

آبگیر بزرگ                سلسله جبال نیلوا

4000
3000
2000
1000

4000
3000
2000
1000

mm

100cm
5050

  َّما َأنَت ُمَذِکّـٌر ماِۤء کَۡیَف ُرِفَعۡت   َو ِإلَی الِۡجباِل کَۡیَف نُِصبَۡت َو ِإلی اۡلَۡٔرِض کَۡیَف ُسِطَحۡت  فََذِکّۡر ِان ٭ َافاَٰل َیۡنظُروَن ِإلَی اۡلِ  ِبِل کَۡیَف ُخِلَقۡت   َو ِإلَی السَّ
                                                )سورۀ مبارکۀ الغاشیه آیات ٢١ـ١٦( 

100cm
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ـ  معماری عناِصر مصنوع ـ  معماری عناِصر مصنوع  ۲ـ۲ 
جلسه  ابتدای  در  که  فصل،  درختی  نمودار  روی  بر  ابتدا 
رسم کرده ايم، روبه روی معماری طبيعت را عالمت می زنيم. سپس 

به تدريس قسمت بعدی درس می پردازيم.
در اين قسمت می خواهيم با بررسی عناصر ساختٔه دست 
بشر به نقش طراح و ملزومات طراحی و اهداف هر کدام از عناصر 
موجود در يک ترکيب بپردازيم تا از کنار آن به طراحی معماری 

نزديک شويم، بيان کنيد:
دليل  به  می سازد  بشر  که  وسيله هايی  و  مصنوع  عناصر 
بررسی  دارند.  هدفی  کدام  هر  و  است  بوده  وی  نياز های  رفع 
بيشتر  آن  سازندٔه  اهداف  با  را  ما  وسيله  هر  گوناگون  اندازه های 
حالت  به  دست يابی  فرايند  محصول،  يک  طراحی  می کند.  توجه به ابعاد و ساختار دست انسان در طراحی وسيلهآشنا 

برای فهم بهتر اين ابعاد می توان با طرح مثالی موضوع را 
به کار  خاص  هندسٔه  عملکردی  بُعد  از  خودرو  يک  کرد.  روشن 
رفته در آن مترادف با ابعاد عملکردی آن است. برای نمونه جنس، 
فرم و شکل الستيک های خودرو در جهت انتقال نيروی موتور 
و وزن به زمين و حفظ تعادل آن است. در آسايش بودن انسان به 
هنگام استفاده از خودرو يکی از اهداف آن است که در ابعاد و 

تناسبات صندلی و برخی ويژگی های ديگر آن منظور شده است و 
از نظر بعد زيبايی شناختی، فرم خارجی خودرو که متضمن ايجاد 
آن  مهم  پارامترهای  از  است،  آن  ايستايی  و  آيروديناميکی  ويژگی 
قادر  خودرويی  چنين  در  رفته  به کار  آلياژ  می شود.  محسوب 
نشان  خود  از  بااليی  بسيار  مقاومت  بودن،  سبک  ضمن  است، 
دهد تا نيروهای وارده را تحمل کند. ابعاد يک اتومبيل بر پائه نوع 

مطلوب و توازن ميان اهداف گوناگون است که عوامل گوناگون 
عملکردی، تکنيکی و… و ابعاد فرهنگی، محيطی و اجتماعی را 

شامل می شود. 

١٨٧cm ارتفاع فرد

فاصله تا نمايشگر ٥٠ الی ٦٣

١٧٥cm ارتفاع چشم

ارتفاع آرنج
١١٥cm 

١٣٠cm ارتفاع چشم

ارتفاع  نشستن
٤٨ cm 

۷۱cm ارتفاع آرنج

۱۰ ۲۰ ــ

١٣٣٣



نوع نوع مصالحنوع اقليم
پالن

نوع 
نحوۀ ارتباط جهت استقراربام

ساختمان با زمين
سطح و تعداد 

پنجره
ميزان استفاده 
از تهويۀ طبيعی

بافت 
رنگ خارجیمجموعه

جنوب تا جنوب طاق گنبدفشردهظرفيت حرارتی زيادگرم و خشک
روشنمتراکمکمکمروی زمينشرقی

ظرفيت و مقاومت سرد
جنوب شرقی تا مسطحفشردهحرارتی زياد

تيرهمتراکمکمکمروی زمينجنوب غربی

روی پايه های چوبی شرق تا غربشيبدارگستردهظرفيت حرارتی کممعتدل
آزادپراکندهزيادزياديا کرسی چينی بنايی

جنوب تا جنوب مسطحگستردهظرفيت حرارتی کمگرم و مرطوب
روشنپراکندهکممتوسطروی زمينشرقی

عملکرد و تعداد سرنشينان آن و با توجه به محل مورد بهره برداری 
و  فرهنگ  به  توجه  کشوری (با  هر  است  ممکن  و  می شود  تعيين 
اقليم خود) از اتومبيل های خاص خود بهره ببرد.مثال در مورد 
هر وسيلٔه مرکب و معمولی می تواند زوايای پنهان و آشکار اهداف 

طراح را بهتر مورد ارزيابی قرار دهد.

ج) توضيح پروژۀ اين جلسه
سپس،  بنويسيد.  تابلو  روی  بر  را  پروژه  هر  عنوان  ابتدا 
در زير هر کدام توضيحات الزم را جهت هر چه بهتر انجام شدن 

پروژه، ارائه دهيد. بنويسيد:
پروژۀ ۱صفحۀ ۷ : تحقيق در زمينٔه يک گونٔه گياهی يا 
و  سنتی  خانه های  بافت  با  آن  مقايسٔه  و  محل  در  بومی  جانوری 
توضيح تشابهات احتمالی آنها. در اين پروژه، هدف جست  وجو 
در طبيعت و بهره گيری از نکات آموزندٔه آن و در صورت امکان 
استفادٔه از آن نکات در طراحی بناست، همچنان که در گذشته اين 
يا  اقليمی  موارد،  اين  بوده اند.عمدٔه  استفاده  مورد  بسيار  مسائل 
فنی است و از نوع پوشش، رنگ و اندازه تا مسائل ريز تکنيکی 
ميان  مقايسه ای  است  بهتر  شود.  شامل  می تواند  را  سازه ای  يا 

بناهای بومی و گياهان يا جانوران بومی انجام شود.
کارساز  می تواند  قسمت  اين  در  نيز  حيوان  دو  مقايسه 

باشد. مثالً اندام پا در آهو به دليل تيزپا بودن و دويدن چه تفاوتی 
با اندام پای شتر دارد؟ اين سؤاالت به سادگی زمينه های مؤثر در 

طراحی هر موضوع را نشان می دهد.
با  کالس  صندلی  يا  نيمکت  ترسيم   :    ۸ پروژۀ  ۲صفحۀ 
شيؤه توضيح داده شده در کتاب و بحث اين موضوع از هر کدام 
از ابعاد (جغرافيايی و محيطی، ذوقی و هنری و فنی و تکنيکی) و 
رابطٔه آن با فيزيک انسان و در نهايت ارائٔه پيشنهاد برای طراحی 
ترسيم  ديگر  مورد  يک  و  کالس  در  استفاده  برای  وسيله  بهتر 

نيمکت در پارک يا صندلی در سينما و…   .
گرفتن  در نظر  چگونگی  شناخت  تمرين  اين  از  هدف 

نياز های آدمی در طراحی و ساخت يک وسيله است.

اصول رعايت شده در معماری بومی مناطق اقليمی چهارگانۀ ايران (کسمائی، ١٣٧٨، ١٧٠)

بازار رشت ـ
 اقليم معتدل

بازار شيراز ـ
اقليم گرم و خشک

بازار تبريز ـ 
اقليم سرد

بازار بندر لنگه ـ
اقليم گرم و مرطوب

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٤١١١٤٤٤



ابعاد گوناگون طراحىابعاد گوناگون طراحى

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 8 الی  10  كتاب است.
  

          برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)
الف) بازديد از پروژۀ جلسۀ قبل (ح غ)                                                        90 

    3 ــ 2ــ مقدمه و مرور مطالب جلسۀ گذشته                                        10 
         1ــ 3 ــ ابعاد عملكردی                                                                              25
      2 ــ3 ــ ابعاد جغرافيايی و محيطی                                                     25
                   3 ــ 3 ــ ابعاد ذوقی و هنری                                                                 25
     4 ــ 3 ــ ابعاد فنی و تكنيكی                                                                 25
 ــ ابعاد اجتماعی و فرهنگی                                                    25

ج) توضيح پروژۀ جلسه آينده                                                                            15 

ــ هدف:

 شناخت ابعاد گوناگون مؤثر بر طراحی معماری

آموزة سومآموزة سوم

الف) بازديد از پروژه
را  پروژه شان  و  بخوانيد  فرا  خود  سرميز  به  را  هنرجويان 
فرد به  پروژه های هر  امکان  صورت  در  دهيد.  قرار  بررسی  مورد 
ديوار آويخته شود تا همگی آنها در کنار هم بررسی گردند و هرکس 
در خصوص پروژٔه خود صحبت کند و توضيحاتی ارائه دهد. اين 
تقويت  و  هنرجويان  جمعی  مشارکت  و  يادگيری  ميزان  در  بازديد 
ضمن  پايان،  در  سپس  است.  مؤثر  بسيار  يکديگر  آثار  نقد  قدرت 
برتر  پروژه  معرفی  به  همزمان  غياب  و  حضور  و  پروژه ها  ارزيابی 
برتر  پروژه  به عنوان  ديگران  ميان  از  که  پروژه ای  شود.  پرداخته 

شناخته می شود، ضمن آنکه بايد شامل مطالب مفيد درسی باشد، 
الزم است از ارائه گرافيکی و بيان مناسب نيز برخوردار باشد.

ب) تدريس مباحث
پيش از آغازگفتار،  برای افزايش آگاهی هنرآموز، مقدمتاً 
بهتر است ابتدا به اختصار با اصول معماری ايرانی آشنا شويم تا 
و  مکان  از  فارغ  معماری،  آثار  گوناگون  ابعاد  به  آن،  رهيافت  از 
به  و  است  هنرآموز  آگاهی  برای  فقط  نکات  بپردازيم.اين  زمان، 

طرح آن در کالس نياز نيست.

10  كتاب است. اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات8الی 

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) بازديد از پروژۀ جلسۀ قبل (ح غ)الف) بازديد از پروژۀ جلسۀ قبل (ح غ)                                                        9090

1010 22ــ مقدمه و مرور مطالب جلسۀ گذشتهــ مقدمه و مرور مطالب جلسۀ گذشته                                        33ــــ
33 ــ ابعاد عملكردی                                                                              2525 11ــــ
2525 ــــ33 ــ ابعاد جغرافيايی و محيطی ــ ابعاد جغرافيايی و محيطی                                                     22
33 ــ ابعاد ذوقی و هنری                                                                 2525 33 ــ ــ
33 ــ ابعاد فنی و تكنيكی                                                                 2525 44ــــ
 ــ ابعاد اجتماعی و فرهنگی ــ ابعاد اجتماعی و فرهنگی                                                    2525
1515 ج) توضيح پروژۀ جلسه آينده                                                                           

ــ هدف:

 شناخت ابعاد گوناگون مؤثر بر طراحی معماری

١٥٥٥



از ديد استاد پيرنيا اصول معماری ايرانی به پنج مبحث زير 
دسته بندی می شوند:

١ــ مردم واری: ساخت بنا با توجه به ابعاد و اندازه های 
انسانی و مقياس انسانی فضا؛

٢ــ پرهيز از بيهودگی: موجه بودن هر جز يا عنصر بنا 
و بهره گيری از معانی در ساخت؛

همچنين  و  ساخت  فن  به  مربوط  مباحث  نيارش:  ٣ــ 
بهره گيری از مدول و پيمون در طراحی و اجرای بنا؛

٤ــ خودبسندگی: استفاده از مصالح در جا و طبيعی بنا 
و برخورداری از کيفيت مطلوب؛

بنا،  اسالمی  و  ايرانی  هويت  داشتن  درون گرايی:  ٥ ــ 
در  دل نشين  و  آرام  محيطی  ايجاد  و  خارجی  نماسازی  از  پرهيز 

داخل فضا.
شش  طی  و  رفته  به کار  ايرانی  بناهای  کلئه  در  اصول  اين 
دورٔه تاريخی همواره فرايندی به هم پيوسته و رو به رشد را پيموده 
و هر چه زمان پيش رفته به ژرفای آنها افزوده شده است. از اين رو 
اصول معماری ايرانی بيان شدند که در ادامه مطلب می خواهيم بر 
و  کنيم  عنوان  مطالبی  معماری  آثار  طراحی  گوناگون  ابعاد  روی 
که  اصولی  از  بازشناسيم  را  ابعاد  اين  آنکه  از  پيش  است  الزم 

پيشينٔه کار معماران گذشته ايران بوده است مطلع شويم.

ـ  ۲ـ مقدمه و مرور مطالب جلسۀ گذشته   ۳ 
در جلسٔه گذشته راجع به ابعاد گوناگون طراحی در طبيعت 
و عناصر مصنوع مطالبی ارائه شد، حال می خواهيم اين موارد را 

تصوير يک خانۀ قديمی بازسازی شده در يزد

عملکردی
 جغرافيايی و محيطی

  ذوقی و تکنيکی
فنی و تکنيکی

اجتماعی و فرهنگی

ابعاد گوناگون در طراحیابعاد گوناگون در طراحی

آثار معماری                  آثار مصنوعی              آثار طبيعی

بهتر آن است که نمودار درختی به گونه ای ترسيم شود که 
که  مباحث  از  کدام  هر  بماند.  باقی  تابلو  روی  بر  کالس  پايان  تا 

تدريس شدند در کنار آن عالمت بزنيد.
آثار  بر  مؤثر  ابعاد  از  هر کدام  توضيح  سراغ  به  اکنون 

معماری می رويم:
ـ    ابعاد عملکردی ـ    ابعاد عملکردی  ـ  ۲  ـ     ـ  ـ  ۳   ۱

ابتدا  از  هنرجويان  بخواهيد  در  مورد  ابعاد  عملکردی معماری 
بدون  را  معماری  اثر  يک  بخواهيد  آنها  بپردازند.از  گفت وگو  به 
آن  درون  به  که  فضايی  يا  خانه  جمله  از  بگيرند،  نظر  در  عملکرد 
نمی توان داخل شد و يا بنايی که در آن روابط اجزا دارای اختالل 

است. آيا چنين بنايی برای ما قابل استفاده است؟ 
ارزش های  به  بردن  پی  و  هنرجويان  ذهن  شدن  آماده تر  با 
عملکردی هر بنا، درس را پی می گيريم. بيان کنيد: معماری يک 
موجود مرکب و چندگانه است. بی شک عملکرد از اصلی ترين 
ويژگی های هر بناست. در اين قسمت می خواهيم به ابعاد عملکردی 
تا  می شود  طراحی  ديگری  موضوع  هر  همانند  بنا  بپردازيم.  بنا 
وظايفی را انجام دهد. حفظ امنيت و آرامش و احساس راحتی 

در آثار معماری بررسی کنيم. به طور خالصه توضيحاتی در مورد 
مطالب گذشته ارائه کنيد و از هنرجويان بخواهيد که اگر پرسشی 
دارند در کالس مطرح کنند. هدف از اين توضيحات توجه دادن 

ذهن هنرجويان به مسائل مؤثر بر طراحی است.
برای ورود به بحث ابتدا نمودار درختی مطالب را بر روی 

تابلو رسم نماييد:

ابعاد
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وظايف  از  همگی  و…  استفاده کنندگان  نيازهای  به  پاسخ گويی  و 
اصلی معماری اند. عملکرد، هدف نهايی و جدايی ناپذير هر طراح 

است. 
برای تدريس اين مبحث توصيه می شود ابتدا در مورد ابعاد 
گفت و گو  بود،  اول  فصل  در  آنچه  نظير  وسيله،  يک  عملکردی 
کنيد. سپس راجع به عملکردهای خاص معماری ميان هنرجويان 
بحثی راه بيندازيد تا با عملکردهای گوناگون هر فضا بيشتر آشنا 
آن  در  که  تاريخی،  دوره های  از  يکی  به  مروری  با  اکنون  شوند. 
عملکردگرايی (Functionalism) نقش محوری داشته است، 
تدريس را ادامه می دهيم. گفتنی است هر چند اين مقوله از موارد 
حياتِی شکل دهنده به طرح معماری است، اما توجه بيش از حد 
به آن و فروگذار کردن از ديگر عوامل مؤثر، از ارزش اثر ساخته 

شده می کاهد و اثرات سوئی نيز خواهد داشت.
عملکردگرايی در يک دورٔه تاريخی عامل اصلی شکل دهنده 
بود.در  آن  شکل دهندٔه  عامل  تنها  اوقات  برخی  و  معماری  اثر  به 
فضای پس از جنگ جهانی و با توجه به خرابی های ناشی از آن و 
نياز روزافزون به مسکن، سبک معماری مدرن پابه عرصه گذاشت. 
نيازهای  برآمدن  به  توجه  و  عملکردگرايی  جز  ارمغانی  جنبش  اين 

اساسی فرد از بنا دربر نداشت. «خانه، ماشينی برای زندگی است» 
پيش گامان  و  مدرن  معماران  از  آن  مشابه  شعارهای  و  جمله  اين 
عملکردی  ابعاد  بر  تأکيد  با  را  فضاها  که  بود  مدرن  معماری 
طراحی می کردند و به موارد ديگر در طراحی نمی پرداختند. آنها 
دادند  قرار  مطالعه  مورد  ديگر  بار  را  انسانی  اندازه های  و  ابعاد 
انسان)  نياز  رفع  جهت  در  ممکن  (حداقل های  استانداردهايی  و 
مورد  در  آنکه  بدون  می گرفتند،  نظر  در  تناسبات  اين  با  متناسب 
بحثی  و…  فرهنگی  و  اجتماعی  و  محيطی  عوامل  ديگر  تأثير 
سرعت  به دليل  خود،  کوتاه  فعاليت  طی  در  فکر  طرز  اين  بکنند. 
در اجرای کار و نياز مبرم در آن روزگار (پس از جنگ جهانی) 
ساخت و ساز بسيار مطرح بود که در نهايت  به خانه سازی و کالً 
به داليل گوناگونی، نظير نداشتن ويژگی های فرهنگی و نبود حس 
ديدگاه  اين  شد.  گذاشته  کنار  به  ساکنان  آسايش  و  فضايی  تعلق 
از  کدام  هر  به  نياز  و  طراحی  ديگر  زمينه های  به  مدرن،  افراطی 
آنها منجر شد. امروزه ما بايد با ويژگی های عملکردی بنا و روابط 
فضاها به خوبی آشنا شويم و در طراحی ها به آنها که شالودٔه کار 
ريز  عملکرد  و  فضاها  روابط  با  بعد  فصل  کنيم (در  توجه  ماست 

فضاها در معماری مسکن، به خوبی آشنا خواهيم شد).

لوکوربوزيه در طراحی ويال ساووی (تصوير روبه رو) ابعاد عملکردی 
که  آنجا  تا  داد.  قرار  توجه  مورد  صنعتی  وسيلۀ  يک  مانند  را  بنا 
استفاده کنندگان از فضا و با توجه  اتومبيل  پالن همکف، با توجه به 
کار  مايه  جان  شد.  طراحی  ماشين،  آن  پيچيدن  برای  الزم  فضای  به 

معماران مدرن توجه خاص و افراطی به عملکرد بنا بود.
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۲ـ۳ـ۲ـ ابعاد جغرافيايی و طبيعیـ ابعاد جغرافيايی و طبيعی
پس از تدريس ابعاد عملکردی به ابعاد جغرافيايی و طبيعی 
را  هنرجويان  ذهن  و  کنيد  آغاز  را  بحث  پرسش  با  می پردازيم. 
در  تأثيری  چه  عامل  اين  بپرسيد  آنها  از  نماييد.  بحث  اين  درگير 

معماری می تواند داشته باشد. حال به بيان مطالب زير بپردازيد:
اثر محيط و بستر بر معماری در طول تاريخ بسيار ملموس 
و قابل تأمل بوده است. اقليم های چهارگانٔه ايران هر کدام معماری 
خاص خود را داشته اند. در کرانٔه معتدل دريای مازندران سقف ها 
شيروانی و بافت پراکنده اما در مناطق کويری سقف ها گنبدی و 
سقف ها  خشک  و  سرد  اقليم  در  و  است  متراکم  بسيار  معماری 
اقليم های  از  ناشی  تنها  تنوع  اين  است.  متراکم  بافت  و  تخت 

گوناگون است.

بندر لنگه، اقليم گرم و مرطوب  ، منبع از آسمان ايران

يزد، اقليم گرم و خشک، منبع از آسمان ايران

لنگرود، اقليم معتدل خزری، منبع از آسمان ايران

ماسوله، اقليم سرد
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۳ـ۳ـ۲ـ ابعاد هنری و ذوقی
درختی  نمودار  در  طبيعی  و  جغرافيايی  ابعاد  کنار  در    
نمايش  می پردازيم.  زير  مطالب  بيان  به  و  می زنيم  عالمت  فصل 
امکان،  صورت  در  بنا  هر  ابعاد  از  هر کدام  مورد  در  تصاويری 

توصيه می شود.
زيبايی را دوست دارد و  انسان موجودی است که فطرتاً 
هنرهای گوناگون و در اوج زيبايی در پاسخ به اين نياز بشر است. 
زيبايی بنا از ذوق معمار برخاسته و با هنرهای بسيار گوناگون، نظير 
گچ بری  نقاشی،  طالکاری،  آينه کاری،  کاشی کاری،  درودگری، 
و… زينت بخش فضاها شده است. اين هنرها همگی برای غنای 
حس زيبايی دوستی استفاده کنندٔه بنا به کار رفته اند و هر کدام از 
آنها در معماری ايرانی مبتنی بر هندسٔه خاص و مقدسی بوده اند.

۴ـ۳ـ۲ـ ابعاد فنی و تکنيکی
کنار ابعاد هنری در نمودار درختی فصل عالمت می زنيم 
ارائه  قسمت  اين  در  که  توضيحاتی  می دهيم.  ادامه  تدريس  به  و 
صالحديد  و  کالس  سطح  به  توجه  با  که  دارد  آن  به  نياز  می دهيد 

هنرآموز پرورش يابد، آن گاه بيان شود.
از  شايد  و  است  مؤثر  بنا  بر  بسيار  که  مواردی  از  يکی 
امنيت  است.  پروژه  فنی  ابعاد  بماند  پنهان  اندکی  معماران  ديد 
ماندگاری هر اثر، در  استفاده کنندگان از فضا و همچنين ضمانت 
است.  مناسب  فنی  ابعاد  از  برخورداری  و  آن  اجرای  حسن  گرو 
اگرچه امروزه مسائل فنی و تکنيکی، که درواقع از عوامل اصلی 

مرکز فرهنگی ژرژ پميدو در پاريس، تأکيد بر سازه و تأسيسات در بنا، يعنی عامل اصلی مؤثر بر طراحی

آرايه های داخل عمارت عالی قاپو اصفهان
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سازٔه  می گیرند.  قرار  معمار  توجه  مورد  طرح اند،  شکل دهندٔه 
و  الکتریکی  و  مکانیکی  تأسیسات  آن،  اجرای  روش  و  ساختمان 
دیگر موارد فنی؛ همگی مواردی هستند که می توانند در شکل گیری 
طراحی معماری، تأثیر به سزایی داشته باشند. از هنرجویان بخواهید 
آخر  در  و  کنند  بیان  را  مثال هایی  موارد  این  از  هر کدام  برای  که 

هنرآموز به تأثیر موارد فنی در شکل گیری طرح بپردازد.
ـ 3  ـ2ـ ابعاد اجتماعی و فرهنگی   5 

بررسی  را مورد  معماری  آثار  ابعاد گوناگون  اکثر  تاکنون 
قرار داده ایم، اکنون نوبت به عامل آخر می رسد. بیان کنید چگونه 
ابعاد اجتماعی یا فرهنگی بر طراحی معماری مؤثر است؟ پس از 

فروکش کردن همهمه و شنیدن پاسخ ها؛ بیان کنید: 
» مطابق نظر بسیاری از پژوهشگران، فرهنگ عامل اصلی 
اجتماعی،  ارزش های  تاریخی،  سابقٔه  است.«  خانه  شکل گیری 
اهداف و ارزش های فرهنگی ــ دینی هر جامعه از عوامل وحدت 
و تداوم حیات جامعه هستند و از عوامل اثرگذار طراحی به شمار 
می روند. عوامل فرهنگی همواره به عنوان عامل خاص در طراحی 
ابعاد اجتماعی و فرهنگی را می توان در  نمود  بوده اند.  بنا مؤثر 
برای مثال عقاید  یا کالبد آن دید.  از هر فضا  چگونگی استفاده 
به گونه ای خاص شکل  را  آنها  کالبد خانه های  مذهبی زرتشتیان 
می داده و کیفیت برخی فضاها صرفاً به دلیل جنبٔه آیینی آنها بوده 
است. یا مثالً در جنوب کشور، فرهنگ مردم به گونه ای است که 
محرمیت ها را بسیار رعایت می کنند. آنها برای استقبال از مهمان 
خود فضایی مجزا تحت عنوان مضیف دارند و مهمان خود را در 
آنجا پذیرایی می کنند. عقاید و آداب و رسوم فرهنگی در هر جامعه 

خانۀ بروجردی ها در کاشان

نقشۀ خانۀ بروجردی ها در کاشان

هشتی داالن ورودی

نقشۀ همکف

حیاط

تابستان نشینزمستان نشین    

شمالنقشۀ طبقه اول

نقشه زیرزمین

تاالر

ورودی

ورودی

ایوان
تابستانی
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آنها فضاهای  از  برخی  که  می کند،  ایجاب  را  رفتارهای خاصی 
کالبدی خاص خود را می طلبد.

از دیگر جلوه های بارز تأثیر فرهنگ بر معماری، می توان 
حریم  رعایت  و  محرمیت ها  حفظ  کرد.  اشاره  در  کوبه های  به 
است. بوده  ایرانیان  زندگی  در  مهم  امری  دیرباز  از  خصوصی، 

در گذشته دِر ورودی بنا برای بانوان کوبه ای مخصوص، ظریف 
و زنانه و برای مرد ها، کوبه ای مردانه و سنگین داشته است. به 
این ترتیب با صدای کوبٔه در، افراد درون خانه می توانستند قبل از 

گشودن در، از زن یا مرد بودن مراجعه کننده، باخبر گردند.
برای جمع بندی، یک بار دیگر با اشاره به بناهایی که برای 

هنرجویان آشناست، تمام این ویژگی ها در کالس بررسی شود.

ج( توضیح پروژۀ 3 صفحۀ 10 
پروژٔه این مبحث بسیار اصولی است و گروه بندی در آن 

توصیه نمی شود.
کالس  در  که  پنج گانه  ویژگی های  این  بهتر  درک  برای 
توضیح داده شد، خانٔه مسکونی شخصی خود یا اقوام یا خانه ای 
باستانی در منطقه، به گونه ای که برای هنرجو قابل لمس باشد و 

زوایای پنهان و آشکار آن را بشناسد، مورد بررسی قرار گیرد.
هدف از انجام این تمرین بازشناسی تأثیر عوامل گوناگون 

برطراحی معماری است.
برای ارائٔه کار از کروکی و نقشه و عکس در شیت ها استفاده 

شود. قالب کار باید مطابق با آنچه در جلسٔه اول اشاره شده باشد.

در تطابق با تعلیم اوستا، مطالعات محلی، فضای )      ( در طبقه باال را برای مجزا نمودن زنان در ایام خاص معرفی می کند.

قرارگیری فضای جدا برای خانم ها در ایام آخر دوران بارداریشان در معماری زرتشتیان، کرمان
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