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پیش	گفتار 

در نظام های متمرکز آموزشی مانند نظام آموزش و پرورش اىران عموماً معلمان موظف به اجرای برنامه درسی 
مدون شده توسط مراکز برنامه رىزی درسی رسمی هستند. اما ممکن است برداشت و درک همه معلمان از برنامه درسی 
عرضه شده ىکسان نباشد و هر معلمی بنا به تفسىر و تعبىر خود از برنامه، به اجرای آن بپردازد که در اىن صورت ممکن 
است ناهماهنگی هاىی در دست ىابی به هدف های برنامه به وجود آىد. اىن امر در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای به دلىل 
تنوع و گستردگی آن و همچنىن تفاوت در امکانات و شراىط محىطی با مشکالت بىشتری روبه رو است. به همىن سبب 
برای اىجاد هماهنگی و مفاهمه با معلمان در خصوص اجرای برنامه های درسی، باىد طراحی و تدوىن کتاب راهنمای معلم 

همگام با تولىد ساىر مواد آموزشی برنامه مورد توجه قرار گىرد.
در فراىند طراحی، تولىد و اجرای برنامه های درسی معموالً از سه نوع برنامه درسی قصد شده1، برنامه درسی اجرا 
شده2، و برنامه درسی کسب شده3، سخن به مىان می آىد. برنامه درسی قصد شده به آرمان ها، هدف ها، محتوا، روش های 
ىاددهی ــ ىادگىری، مواد آموزشی و تجهىزات پىش بىنی شده در برنامه درسی توجه دارد که در ىک نظام آموزشی از 
جانب برنامه رىزان درسی پىشنهاد و تجوىز می شود. منظور از برنامه درسی اجرا شده، مجموعه اقدامات و فعالىت های 
ىاددهی ــ ىادگىری است که از سوی معلمان و مجرىان برنامه در صحنه واقعی کالس های درس و محىط های آموزشی 
به اجرا درمی آىد. مسلماً چنانچه معلمان و مجرىان برنامه از قبل آموزش های الزم را برای اجرای برنامه موردنظر ندىده 
باشند، ىا امکانات، تجهىزات و مواد آموزشی پىش بىنی شده در برنامه قصد شده فراهم نشده باشد، تفاوت چشمگىری 

مىان برنامه قصد شده و اجرا شده به وجود خواهد آمد.
اثر  که در  انتظار می رود  لذا  و اجرا می شود،  آموزشی خاصی طرح رىزی  براساس هدف های  برنامه درسی  هر 
اجرای برنامه قصد شده مطابق هدف های برنامه تغىىرات مطلوب و موردنظر در رفتار فراگىران تحقق ىابد. برنامه درسی 
کسب شده به مىزان کىفىت تحقق هدف های هر برنامه توجه دارد. در ىک برنامه درسی مطلوب باىد بىن اىن سه نوع برنامه 

تا حدود زىادی هماهنگی و تطابق وجود داشته باشد.



معلم به عنوان مجری برنامه درسی )برنامه اجرا شده( باىد با چهارچوب برنامه درسی قصد شده کامالً آشناىی داشته 
باشد تا بتواند در صحنه واقعی کالس های درس برنامه قصد شده را به نحو مطلوب به اجرا درآورد. مهم ترىن محصول 
ابزار آموزشی  به عنوان مهم ترىن  برنامه و از آن مىان کتاب درسی است که  برنامه درسی مواد آموزشی  و دستاورد هر 
و ىادگىری، نحؤه ارتباط مىان معلم و فراگىران را روشن می سازد. آشناىی معلم با اىن ابزار آموزشی و نحؤه استفاده 
از آن در فراىند ىاددهی ــ ىادگىری، موجب خواهد شد تا مطابق اهداف و محتوای برنامه قصد شده بتواند به طراحی 
تدرىس اقدام نموده و از طرىق اىجاد فرصت های مناسب ىادگىری و سازمان دادن به تجربىات و فعالىت های ىادگىری 
دانش آموزان تغىىر رفتارهای مورد انتظار را در فراگىران پدىد آورد. به عبارت دىگر می توان گفت کتاب درسی به عنوان 
به گردش  برنامه حول اىن محور  برنامه درسی قلمداد می شود که ساىر اجزاء و عناصر تشکىل دهنده  محور اصلی هر 
درمی آىد. از اىن روی، استفاده درست از اىن ماده آموزشی کمک خواهد کرد تا مىان سه برنامه درسی قصد شده، اجرا 
شده و کسب شده هماهنگی و همخوانی الزم پدىد آىد. بسىاری از برنامه های درسی به دلىل عدم آگاهی معلمان از ساخت 
و بافت برنامه درسی قصد شده و به وىژه کتاب درسی در فراىند اجرا عقىم شده و به دنبال آن بخش عمده ای از هدف های 
موردنظر در فراگىران محقق نمی شود. به همىن جهت شوراهای برنامه رىزی درسی در کنار برگزاری دوره های آموزشی 
الزم برای آشناىی معلمان با برنامه قصد شده جدىد، به تدوىن و تألىف کتاب راهنمای معلم می پردازند تا معلمان به سهولت 

بتوانند برنامه درسی قصد شده را به اجرا درآورند.
در تدوىن اىن کتاب راهنمای معلم کوشش شده است شراىطی فراهم شود تا معلمان ضمن آشناىی با ساختار و 
محتوای برنامه درسی، بتوانند در فراىند آموزش و ىادگىری از مواد آموزشی برنامه و به وىژه کتاب درسی به نحو مطلوب 

استفاده و بهره برداری کنند.
انتظارات از معلمان و فراگىران در  بر اىن است که ضمن روشن ساختن  در کتاب راهنمای معلم حاضر سعی 
جرىان آموزش و ىادگىری، در عىن حال به معلم به عنوان مدىر ىادگىری فرصت داده شود تا با توجه به حوزه امکانات و 
محدودىت های موجود از ىکسو و تواناىی ها و خالقىت های خود از سوی دىگر برنامه درسی قصد شده را به گونه ای 

به اجرا درآورد که اهداف مطلوب و مورد انتظار در اعمال و رفتار دانش آموزان پدىدار گردد.
بنابراىن، منظور از تدوىن کتاب راهنمای معلم، درواقع، ارائه ىک سند کتبی ىا راهنمای عمل نوشته شده ای برای 
راهنماىی معلمان است تا به کمک آن در اجرای برنامه درسی موفق تر عمل کنند. به بىان دىگر انتظار می رود هر معلمی 
با خواندن و عمل کردن به اىن راهنما بتواند نقش معلمی خود را در اجرای برنامه درسی به نحو مطلوب تری اىفا نماىد 
و فراىند ىاددهی ــ ىادگىری را براساس روىکرد برنامه درسی به نحو مطلوبی انجام دهد و فرصت های ىادگىری مناسبی 

برای دانش آموزان فراهم سازد.
از آنجا که شراىط متنوع اقلىمی، تنوع فرهنگ و زبان و امکانات نسبتاً متفاوت در مناطق مختلف کشور به وىژه 



در آموزش های فنی و حرفه ای، انعطاف پذىری و هماهنگی با شراىط محىطی در اجرای برنامه درسی را می طلبد، روىکرد 
انتخاب شده در اىن راهنما انعطاف پذىری در اجرای برنامه و ارائه راهنماىی است. به اىن معنی که روش های اجرای 
برنامه به صورت نمونه و کلی ارائه شده است و معلم می تواند براساس شراىط کالس، فرهنگ بومی و شراىط محىطی و 

ابتکارات فردی با استفاده از راهنمای کلی و نمونه های ارائه شده به اجرای برنامه درسی در کالس درس بپردازد.
هدف اىن روىکرد، درواقع تشوىق معلمان برای تالش در ىافتن روش های مناسب اجرای برنامه متناسب با روىکرد 
برنامه درسی در شراىط بومی و محىطی است که در آن درگىرند. به عبارت دىگر، با توجه به شراىط متنوع و مختلف در 
محىط های اجرای برنامه درسی، راهنماىی های کلی و تجارب موجود و مختلف به صورت نمونه در هرىک از عناصر 
برنامه درسی ارائه شده است تا معلمىن را در عمل، در تدوىن روش های اجرای برنامه مشارکت دهد. هدف از انتخاب 
برنامه درسی  اجرای  در  به شراىط محىطی  توجه  با  معلمان  نوآوری  و  بروز خالقىت  امکان  که  اىن است  اىن روىکرد 

به وجود آىد و درواقع زمىنه اىجاد تجارب جدىد فراهم شود.
اىن کتاب براساس الگوی طراحی کتاب راهنمای معلم تدوىن و در آن سعی شده است پس از مقدمه و سخنی با 
معلمان، هدف های کلی کتاب درسی و به اجمال مبانی فلسفی، جامعه شناسی، و روانشناسی درس مربوطه ارائه و ساختار 
کتاب درسی معرفی شود. متناسب با فصول کتاب و هر درس ضمن تبىىن بخش های مهم محتوای کتاب مفاهىم و واژه های 
اصلی درس و پىام ها و مهارت های اصلی تبىىن شده و به منابع اضافی برای دانش افزاىی و استفاده معلم اشاره شده است. 
عالوه بر آن کوشش شده است نمونه ای از روش های اىجاد فرصت های ىادگىری ــ ىاددهی در کالس و شىوه اىجاد انگىزه 
در هنرجوىان و رفتارهای ورودی هنرجوىان و هنرآموزان در کالس درس از طرىق ارائه نمونه فعالىت های کالسی و کارگاهی 
ارائه شود. همچنىن برنامه نمونه ای برای تنظىم طرح درس و بودجه بندی حجم مطالب درسی در طول سال تحصىلی تدوىن 
شده است. موارد دىگری مانند روش های ارزشىابی از برنامه درسی توسط معلم در کالس درس، فضا و تجهىزات مورد نىاز 

برای اجرای برنامه درسی و درنهاىت توصىه های مفىدی برای اجرای برنامه های درسی ارائه شده است.
امىد است هنرآموزان محترم با استفاده از روش ها و توصىه های ارائه شده در اىن راهنما بتوانند فرصت های 
و  ارائه  بی شک  بخشند.  تحقق  را  برنامه درسی  و هدف های  آورده  فراهم  هنرجوىان  فراگىری  برای  مناسبی  ىادگىری 
انعکاس تجربىات کالسی شما در ارتباط با اىن راهنما به سازمان پژوهش و برنامه رىزی آموزشی می تواند گنجىنه تجربی 

با ارزشی را برای آموزش فنی و حرفه ای کشور فراهم آورد و در بهبود کتاب راهنمای بعدی مؤثر واقع شود.
کتاب مبانی طراحی، کتابی بسىار جامع و غنی است و بی گمان از مهمترىن کتاب های اىن رشته است. هدف از نگارش کتاب 
مبانی طراحی معماری، آشناىی با طراحی معماری و تواناىی خلق فضای مناسب توسط هنرجوىان است.کتاب راهنما همگام 
با هنرآموزان گرامی، سعی در هر چه بهتر آموختن مفاهىم کتاب اصلی دارد  و در اىن راستا با نشر و توضىح متن کتاب، در بر 

داشتن تصاوىر جدىد، معرفی منابع مطالعاتی و…، برای رسىدن به اىن هدف می کوشد.



کتاب مبانی طراحی معماری شامل هشت فصل است.
مفهوم برنامه رىزی و طراحی اول 

ابعاد مختلف طراحی دوم 
عوامل مؤثر در طراحی معماری و تبىىن صورت عقالنی طرح سوم 

شناخت اجزای پروژه و تهىه برنامه فىزىکی طرح چهارم 
طراحی معماری پنجم 

عناصر تشکىل دهنده فضا در گزىنه های طرح ششم 
اصول ترکىب بندی و ارزش های بصری و ادراکی در گزىنه های طرح هفتم 

توسعه گزىنه ها، ارزىابی و تکمىل طرح هشتم 
در فصل نخست مفاهىم برنامه رىزی و طراحی، عنوان می شود و با بازخوانی عوامل تأثىرگذار بر طراحی ىک وسىله؛ به طور 
کاربردی با نقش برنامه رىزی در طراحی آشنا می شوىم. در کتاب بارها از تکنىک بازخوانی )ىا همان مهندسی معکوس(، برای 
پی بردن به انگاره ذهنی طراح و ىا عوامل مؤثر بر شکل گىری طرح؛ استفاده شده است. در اىن فصل نىز با در پىش گرفتن چنىن 

روشی سعی در تجزىه و تحلىل ىک مورد مصنوع ساده را، دارىم.
در فصل دوم، عوامل مؤثر بر طراحی سه مقوله مورد بررسی قرار می گىرند. ابتدا چگونگی شکل گىری موضوعات در 
طبىعت، سپس در تولىدات مصنوع و در آخر در معماری، مورد مطالعه قرار می گىرند.ره آورد اىن فصل ىافتن تأثىر عوامل 

مختلف بر طراحی موضوعات در سطح های گوناگون است.
در فصل سوم، به بررسی عوامل متعدد مؤثر بر طراحی معماری ىک طرح، می پردازىم.مفهوم برنامه فىزىکی نخست در اىن 
فصل مطرح شده و در فصل پنجم پرورش می ىابد. توجه به ابعاد انسانی و مقىاس فضا، ذهن هنرآموز را با مبحث طراحی معماری 

بىش از پىش درگىر کرده و زمىنه ساز جست  و  جو و کنجکاوی فردی آنها در محىط پىرامونشان می گردد.
در فصل چهارم، با دىدی جز نگر و موشکافانه به شناخت اجزای ىک خانه مسکونی در قالب عرصه های گوناگون موجود در 
خانه پرداخته می شود.روابط فضاها، عملکرد آنها، نحوه تعامل فضا ها با ىکدىگر و پىرامون خانه؛ در اىن فصل به خوبی مورد تجزىه 

تحلىل قرار می گىرند و هنرجوىان به طور ضمنی با  مبلمان و وىژگی های خاص هر فضا آشنا می گردند.
پروژه مستمر و نهاىی در اىن فصل کلىد می خورد و تا انتهای سال تحصىلی ادامه می ىابد.

در فصل پنجم، به طور خاص و دقىق با طراحی معماری آشنا می شوىم. مفهوم برنامه فىزىکی و راهبردهای رسىدن به طراحی 
پس از تهىه برنامه مورد آموزش قرار می گىرند.تمامی مفاهىم آموخته شده در فصل های قبلی در اىن فصل به شکل عملىاتی مورد 
استفاده قرار گرفته و با توجه به روش های مختلف طراحی که در اىن فصل تدرىس می شوند، هنرجوىان اقدام به طراحی گزىنه های 

مختلف خود برای پروژه خانه باغبان، می نماىند.در اىن فصل فراىند تحلىل ساىت طراحی نىز صورت می پذىرد.
در فصل ششم، فضای معماری به گونه ای بسىار دقىق و موشکافانه مورد تحلىل قرار می گىرد و عوامل سازنده فضا و 
کىفىت آنها، در جهت رسىدن به طراحی بهىنه فضا، آموزش داده می شوند.در اىن فصل فضای معماری با مشخصات و کىفىت 
با آموختن و استفاده از مفهوم های مورد  آنها،  پذىرفته توسط  جدىدی در ذهن هنرجوىان نقش می پذىرد و طراحی صورت 



بررسی در اىن فصل، کامل تر شده و پخته می شود.
در فصل هفتم، ترکىب و نحوه ترکىب بندی در معماری مورد بررسی قرار می گىرد. راه و روش های ترکىب به صورت علمی 
به هنرجوىان آموخته می شود و در اىن فصل بر غنا و پىچىدگی های طراحی آنها افزوده شده و طرح صورت نهاىی خود را می ىابد. 
از سوی دىگر تغىىر نگرش و دىد هنرجوىان با توجه به آموختن مفاهىم موجود در اىن فصل، ىکی از کلىدی ترىن قدم های کتاب در 

آموزش معماری است و هنرجوىان با آموختن اىن اصول، از محىط پىرامون خود بسىار بىشتر از گذشته، می آموزند.
در فصل هشتم و نهاىی کتاب، گزىنه های طراحی شده توسط هنرجوىان کامل شده و گزىنه نهاىی انتخاب و پرورش می ىابد و 
همراه با آشناىی هنرجوىان با نقشه های اجراىی ساختمان، مدارک فنی خواسته شده در فصل چهارم، از پروژه مستمر و نهاىی، 

تهىه و ارائه می گردد.
در فصول هشت گانه کتاب همواره پروژه هاىی به هنرجوىان محول می شود تا ضمن فعالىت برون کالسی آنها، با مفاهىم مورد نظر 
به صورت مىدانی و عملی دست و پنجه نرم کنند. شاىسته آن است که در اىن 23 پروژه، شکل و قالبی ىکسان به هنرجوىان توصىه 
شود، وتمامی کارهای انجام شده توسط اىشان،در انتهای سال تحوىل گرفته شده  و ارزىابی نهاىی گردد.اىن قالب می تواند برای 
ترسىم های معمولی کاغذ A3 با کادری ساده شامل نام و نام خانوادگی و نام پروژه و تارىخ انجام آن باشد و در صورت نىاز و استفاده 

از وساىل رنگ آمىزی،به جای کاغذ از مقوای بدون بافت )با همان شکل و ابعاد( می توان بهره جست.
در هر جلسه، ىک آموزه مورد تدرىس قرار می گىرد.البته گاهی جلسه ای برای بازدىد از زمىن پروژه و ىا انجام فعالىتی در 

کالس در نظر گرفته شده است.
چگونگی نگارش آموزه ها، به روشی است که سعی در به وجود آوردن گفت و گو و تعامل مىان هنرآموز و هنرجوىان دارد و 
سعی بر آن بوده است که با اىجاد پرسش و راهنماىی هنرجوىان به ىافت پاسخ آن، آموزشی مؤثرتر را، ارائه نماىد. تمرىن آنچه 

آموخته شده و آموزش در محىطی صمىمی و خودمانی، به افزاىش مىزان ىادگىری، کمکی شاىان می نماىد.
در هر جلسه آزمونی از جلسه قبل برگزار شود تا هنرجوىان به صورت دائمی با متن کتاب درگىر باشند و از مطالعه متن غفلت 
نکنند. ماهىت مطالب کتاب به صورتی است که هم جنبه های علمی ىا عملی دارد و هم جنبه های احساسی و زىباىی شناسانه، پس 
نىکو است که با استفاده  از وساىل چند رسانه ای و تا حد امکان با ارائه تصاوىر، کروکی و دىگر منابع دىداری و شنىداری، 

اقدام به تدرىس شود. تا جای ممکن از آنکه فردی متن را حفظ کند و با مفاهىم درگىر نشود، خودداری کنىد.
چگونگی ارزشىابی در مقدمه کتاب بىان شده، مفاهىم کتاب که به صورت کتبی ىا شفاهی مورد پرسش قرار می گىرند، 30 درصد 
نمره، پروژه های درون فصلی 35 درصد و پروژه مستمر و نهاىی نىز 35 درصد نمره کل را شامل می گردد. با توجه به تعداد باالی 
پروژه ها، بهتر است نمره را از 100 محاسبه کرده و در آخر تبدىل نماىىم. در مىان متن گاهی پروژه های پىشنهادی نىز آورده شده که 

بنابر صالحدىد هنرآموز می تواند مىزانی از نمره مستمر و ىا متن کتاب را شامل شود.
کتاب مبانی طراحی معماری، از کلىدی ترىن کتاب های مجموعه رشته ساختمان است و حىاتی ترىن فعالىت ىک کمک طراح 
و در حد متعالی آن مهندس طراح را که همان طراحی است، آموزش می دهد. هدف کتاب آشناىی هنرجوىان با طراحی معماری، 
درک روابط فضا ها، تواناىی تجزىه و تحلىل آثار و نقد آنها است و هم گام با آموزش موارد ىاد شده، هنرجو را به طراحی ىک 

خانه کوچک راهنماىی می کند، تا با روش و اصول طراحی آشنا شود.
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پروژه های کتاب مبانی طراحی معماری

امتیازصفحه کتابعنوان پـــروژهردیفآموزهفصل

42تجزیه و تحلیل یک وسیله ساده11اول

دوم

73تحلیل جانوران بومی و مقایسه آنها با معماری محل22

82ترسیم نیمکت کالسی و بحث پیرامون آن23

93بازنگری ابعاد مختلف طراحی در یک خانه مسکونی34

سوم

154گردآوری اطالعات اقلیمی منطقه خود55

174مقایسه تکنیک ساخت و مصالح در دو ساختمان قدیم و جدید56

222مصاحبه در مورد ویژگی های خانه خوب67

224ترسیم جدول برنامه فیزیکی یک خانه68

چهارم
524باز آفرینی پروژه مسکونی صفحه42 کتاب129

522مطالعه میدانی پیرامون نمونه های یک فضا در خانه1210

پنجم
552تهیه جدول برنامه فیزیکی هنرستان1311

633برداشت معمارانه یک خانه و ترسیم دیاگرام ارتباطی آن1512

ششم

762بررسی کاربرد اشکال هندسی پیرامون خود1813

793رنگ آمیزی دو ترسیم باتوجه به الگوی نورپردازی طبیعی1914

853ترسیم یک پرسپکتیو و رنگ آمیزی آن 1915

854تحلیل سیستم نورگیری و پنجره گذاری یک ساختمان1916

894یافتن نمونه های معمارانه برای ترسیمات شماتیک2017

984بررسی پنجره های ساختمان های محل خود 2218

993معرفی یک نمونه سقف زیبا از معماری بومی خود 2219

994انتخاب یک فضا و معرفی عناصر سازنده آن و تحلیل آنها 2220

هفتم
1145یافتن مصادیق مفاهیم ترکیب2521

1173یافتن مصادیق مفاهیم تأکید و یکنواختی2222





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

ديباچهديباچه

١



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

A

B

D

C

E

1             2             3           4             5

A

B

D

C

E

يت
فعال

زمان
روز

1                2              3              4              5

A B

D

C E

يت
فعال

زمان
روز

١٠

٢٠ ۳٠

۴٠ ۵٠
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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. 

٥٥٥



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.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٦٦٦



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.
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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
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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

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٦١١١٦٦٦



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

21



عوامل  مؤثر  در  طراحی  معماری  و  تبيين صورت  عقالنی  طرح عوامل  مؤثر  در  طراحی  معماری  و  تبيين صورت  عقالنی  طرح 

فصل۳

ديباچهديباچه

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 11 الی 22 كتاب است.
ــ جلسه های تدريس: 5 و 6  و 7 . 

روند  طول  در  تأثيرگذار  گوناگون  عوامل  تبيني  و  معماری  طراحی  روند  آموزش  فصل  اين  اصلی  هدف   
طراحی معماری می باشد. در طول فصل هنرجويان به تدريج با مفهوم روند طراحی آشنا شده و روش تعامل با 
يك طرح معماری به مثابه حل يك مسئله را فرا می گيرند. سپس عوامل ده گانه مؤثر در طراحی معماری را به 

ترتيب فراگرفته و با اجنام پروژه های فصل آموخته های خود را تثبيت می منايند.

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

هدف های رفتاری : پس از پايان اين فصل انتظار می رود كه هنرجويان:
 از توانايی حتليل و تبيني مبانی عقلی و نيازهای منطقی و كمی و كيفی طرح برخوردار گردند.

 يك «سازمان ذهنی» و «ساختار عقالنی» دارای ابتدا و انتهای معلوم و مسيری با مختصات معني در 
ذهن هنرجويان شكل گرفته و يك نظام فكری با چهارچوب مشخص برای هنرجويان به وجود بيايد تا در ادامۀ 

كتاب با جزئيات مختلف و ايستگاه های مختلفی كه در مسير طراحی با آن روبروست آشنا گردند.
طراحی  نتيجه  در  هريك  تأثير  نحوۀ  و  ميزان  و  بشناسند  را  معماری  طراحی  در  مؤثر  مختلف  عوامل   

معماری را بازگو منايند. 
را  معماری  طرح های  در  مختلف  ويژگی های  با  متعدد  فضاهای  وجود  علت  و  فيزيكی  برنامه  مفهوم   

بياموزند. 
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کليد واژگانکليد واژگان
زمني ،ابعاد  جغرافيايی ،حتليل  و  اقليمی  فيزيكی ، عوامل  طراحی ، برنامه  درطراحی ، روند  مؤثر  عوامل   

انسانی

پروژه های فصلپروژه های فصل

امتيازصفحه کتابعنوان پروژهرديفآموزهفصل

سوم

١٥٣گردآوری اطالعات اقليمی منطقه خود٥٥
١٧٣مقايسه تکنيک ساخت و مصالح در دو ساختمان قديم و جديد٥٦
٢٢٢مصاحبه در مورد ويژگی های خانه خوب٦٧
٢٢٦ترسيم جدول برنامه فيزيکی يک خانه٦٨

منابع به كار گرفته شده در فصل كه به هنرآموزان در صورت نياز، می تواند اطالعات بيشتری بدهد: 
مباحث مربوط به تأثير عوامل اقليمی بر طراحی معماری

آموزش  مـركز   « آن  بـه  توجه  عـدم  از  ناشی  مشكالت  و  اقليم  بـا  همساز  معماری   »  : منونه  عنوان  به 
علمی   ــ  كاربردی،گروه بني املللی ره شهر، نشريه شماره 123بهار1390

مباحث مربوط به نحوه حتليل معمارانه زمني 
 : تــرجـمـه  گـرافيك »،  پـالن   » (1388) : واكـر  ،  تئودور  ؛    داويس  ،  ديـويد  دلـبـرت   : نـمـونـه  عـنـوان  بـه 

محمد باباشمسی ، نشر راه كمال.
جست و جو در اينترنت با كليد واژگانی مانند : 

Climatic Design        طراحی اقليمی
Human Dimensions ابعاد انسانی
Site Analysis حتليل سايت

اهميت فصل کنونی
 مطالب مطرح شده در اين فصل به دليل مشتمل بودن بر عوامل مؤثر در طراحی و نياز هنرجويان به آن 
در فصل های آينده از اهميت فراوانی برخوردار است. به ويژه مطالب مربوط به برنامه فيزيكی و حتليل آن و 

همچنني ابعاد و اندازه های استاندارد كه در مراحل مختلف طراحی مورد نياز هنرجويان می باشد. 



پروژۀ  از  بازدید  و  پیشین  آموزه های  مرور  الف( 
جلسۀ قبل 

صورت  در  و  گردیده  بررسی  فردی  به صورت  پروژه ها 
است،  انجام شده  بقیه  از  بهتر  که  پروژه ای  هنرآموز،  صالحدید 

توسط هنرجو برای سایرین توضیح داده شود.

ب( تدریس مباحث 
ویژه ای  اهمیت  از  فصل  این  در  شده  مطرح  مطالب 
برخوردار است و با اندکی تأمل در اهداف رفتاری پیش بینی شدٔه 
برای فصل می توان به حساسیت مواد درسی این فصل پی برد. 

چرا که هنرجو در این فصل با یکی از مراحل مهم و اصلی یعنی 
روند طراحی معماری و عوامل مؤثر بر آن آشنا می شود و الزم 
است در پایان تدریس فصل، از توانایی تحلیل و تبیین مبانی عقلی 

و نیازهای منطقی و کّمی و کیفی طرح برخوردار گردد.
از نظر آموزشی و شیوهٔ مناسب تدریس، در این فصل توجه 

به چند نکته ضروری است:
الف( هدف اصلی ای که در آموزش مطالب این فصل به 
هنرجویان دنبال می گردد، آموزش و تبیین »روند طراحی« است.

به بیان دیگر، این فصل به طور کلی سعی بر تفهیم مسائل و 
عواملی دارد که فرد در طول روند طراحی با آن روبه روست دارد. 

عوامل مؤثر در طراحی معماری و تبیین صورت عقالنی طرح

این قسمت مربوط به تدریس مطالب صفحات 11 الی 14 کتاب است.
  

          برنامۀ پیشنهادی                                                                                                                زمان پیشنهادی )دقیقه(
45 الف( مرور آموزه های پیشنی و بازدید از پروژۀ جلسۀ قبل )ح غ( 

   ب( تدریس مباحث : 
45             1ــ 3   ــ ضرورت تفکر، سنجش منطقی و صورت عقالنی طرح 
45               1ــ 1 ــ3  ــ تعینی اهداف 
 60 ـ 3 ــ تعینی برنامۀ فیزیکی طرح  ـ 1 ـ              2ـ
45 ـ  3  ــ بررسی عوامل جغرافیایی و محیطی   ـ 1 ـ              3ـ

آموزۀ چهارم
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لذا با توجه به اين نکته که آموزش يک روند در اين فصل مطرح 
و «ساختار  ذهنی»  نوعی «سازمان  که  بود  اين  پی  در  بايد  است، 
عقالنی» دارای ابتدا و انتهای معلوم و مسيری با مختصات معين 

در ذهن هنرجو شکل گيرد.
به عبارت بهتر، در پايان تدريس اين فصل الزم است يک 
نظام فکری با چهارچوب مشخص برای هنرجو به وجود بيايد تا 
ايستگاه های مختلفی که در  در ادامٔه کتاب با جزئيات مختلف و 

مسير طراحی با آن روبه رو می شود آشنا گردد.
موفق،  طراح  و  معمار  يک  بارز  ويژگی های  از  يکی  ب) 
اين  است.  نگر»  «جامع  فکری  ساختار  و  ذهن  از  برخورداری 
مسئلٔه مهم يکی از عواملی است که معلم می تواند در طول تدريس 
اين فصل به تدريج آن را در ذهن هنرجو ترسيم کند. توجه به اين 
نکته که «طراحی معماری» يک «مسئله» است و برای برخورد با 
آن بايد نگرشی جامع داشت و معمار موفق تر کسی است که «هنر 
حل مسئله» را بهتر بداند يکی از روش های موفق تدريس «مدل 
پيچيده تر  مسائل  کردن  ساده تر  پی  در  روش  اين  است.  سازی» 
پيچيده  مسئلٔه  برای  مدل  يک  ساخت  طريق  از  ساده تر،  به مسائل 
معماری  طراحی  که  هنرجو  ذهن  در  نگرش  اين  پرورش  است. 
و  است  مدل سازی  نوعی  خود  است،  معما  و  مسئله  يک  همانند 
باعث می شود برخورد شخص هنر آموز با فرآيند طراحی معماری 
همانند حل يک مسئله باشد و وی برای تقويت مهارت خود در 

اين زمينه در واقع بايد به سراغ آموختن « هنر حل مسئله» برود.

دارا  را  طرح  بر  مؤثر  گوناگون  عوامل  گرفتن  درنظر  توانايی  بايد  موفق  معمار 
باشد.

فرايند طراحی معماری مسئله ای با «چندين عامل مؤثر» می باشد و برای موفقيت 
مسئله  خواسته های  همان  که  طراحی  بر  مؤثر  عوامل  تمامی  می بايست  طراحی  در 

می باشند مورد توجه قرار گيرند.

ج) پس از جا افتادن اين نکته که فرآيند طراحی همان «حل 
مسئله  اينکه  چگونگی  و  نوع  شرح  به  نوبت  است،  مسئله»  يک 
مورد نظر دارای يک يا چند عامل تأثيرگذار است می رسد. فرآيند 
برای  و  است  مؤثر»  عامل  «چندين  با  مسئله ای  معماری  طراحی 
همان  که  طراحی،  بر  مؤثر  عوامل  تمام  بايد  طراحی  در  موفقيت 
که  اينجاست  گيرند.  قرار  توجه  مورد  هستند  مسئله  خواسته های 
اهميت مسئلٔه «پرورش ذهن جامع نگر» در هنرجو معلوم می گردد. 
روند  در  مؤثر  عوامل  تمام  بتواند  که  است  کسی  موفق  طراح  يک 
طراحی را با هم ببيند و مورد توجه قرار دهد و تأثير هريک را در 
از  هريک  تغييرات  اثر  بتواند  و  نمايد  ارزيابی  مسئله  نهايی  جواب 
متغير های طراحی را در نتيجٔه نهايی پيش بينی و در نهايت کنترل 

کند.

د) اکنون با تبيين نوع مسئله و آشنايی ذهن هنرجو با اين 
مدل و نحؤه برخورد با فرآيند طراحی معماری، می توان به راحتی 
طراحی  فرآيند  به  را  رياضی  مدل  و  مسئله  يک  ويژگی های  ساير 
تعميم داد. در واقع در اين مرحله ذهن هنرجو قابليت درک هرچه 
طراحی  فرآيند  به  آن  تعميم  و  رياضی  مدل  يک  ويژگی های  بهتر 



را داراست. برای نمونه می دانیم که در یک مسئله، هرچه تعداد 
مجهوالت افزایش یابد، تعداد جواب ها نیز به همان نسبت افزایش 
می یابد و از آنجایی که طراحی معماری نیز یک معادله با چندین 
متغیر مؤثر است، لذا جواب ها و راه حل های متعددی نیز خواهد 
داشت. اما یک معمار الزم است در میان این پاسخ های متعدد به 
دنبال گزینه یا گزینه های بهینه و مورد قبول باشد.درست همان طور 
جواب ها  برخی  همواره  مجهول  چندین  با  معادالت  حل  در  که 

قابل قبول و برخی دیگر غیر قابل قبول اند.

یک معمار باید در میان این پاسخ های متعدد به دنبال گزینه یا گزینه های بهینه و 
مورد قبول باشد.

در  متعددی  متغیرات  همواره  که  مطلب  این  درک  با  هـ( 
که  نکته  این  فهم  می شوند،  مطرح  معماری  طراحی  مسئلٔه  یک 
تغییرات هریک از این متغیر ها در نتیجٔه نهایی و در پاسخ مسئله 
چه تأثیراتی خواهند داشت برای هنرجو دور از دسترس نیست. 
پیش رو در  متغیر  برای هر  اهمیت  در واقع درنظر گرفتن درجٔه 
فرایند طراحی، همانند ضرایب در معادالت ریاضی، باعث تغییر 

در طرح نهایی ارائه شده خواهد شد.
پاسخ یک مسئلٔه معماری که همان طرح ارائه شده است، 
در  مؤثر  متغیرات  و  عوامل  همٔه  از  وزن داری  میانگین  واقع  در 
طراحی معماری است. معمار می تواند برای هر متغیر یک وزن 
)ضریب( معین کند که طرح نهایی وی در پایان به متغیر های مهم تر 
با وزن بزرگ تر نزدیک خواهد بود. برای مثال اگر یک معمار به 

لذا در اینجا باز هم توجه به مقولٔه »جامع نگری« در طراحی 
معماری مورد تأکید واقع می شود. عوامل متعددی وجود دارند 
که بر طراحی مؤثر واقع می شوند و معمار این وظیفه را دارد که 
با توجه به شرایط و عوامل هر طرح میزان تأثیر هریک از متغیر ها 
به مسئلٔه  از پاسخ های مناسب متعدد  تعیین کند و الزم است  را 

طراحی، یک پاسخ بهینه را انتخاب و ارائه نماید.
 با روشن شدن مطالب یاد شده بیان تعریفی جامع و مختصر 

از معماری می تواند راهگشا باشد: 
معماری ساماندهی فضا برای تأمین نیازهای مادی و 

معنوی انسان است.
در  فصل،  این  آموزشی  کلی  اهداف  به  اشاره  از  پس 
ادامه به بیان روش ها و سناریوی تدریس اهداف جزئی، که همان 
هدف های رفتاری هستند، پرداخته می شود. این مطالب، در واقع 
»روند  طول  در  هنرجو  و  طراح  که  هستند  ایستگاه هایی  همان 
و  فیزیکی  برنامٔه  قبیل  از  عواملی  روبه روست؛  آنها  با  طراحی« 
مفهوم آن، عوامل جغرافیایی و اقلیمی، موقعیت بنا و...، که در 
ادامه به تشریح شیوه های مناسب آموزشی هریک با رعایت سلسله 

مراتب مطرح شده در کتاب، پرداخته می شود.

میانگین  واقع  در  است،  شده  ارائه  طرح  همان  که  معماری،  مسئلۀ  یک  پاسخ 
وزن داری از همۀ عوامل و متغیرات مؤثر در طراحی معماری است.

از  وی  نهایی  طرح  دهد،  اختصاص  بیشتری  وزن  »اقلیم«  متغیر 
جنس معماری اقلیم گرا و هم ساز با اقلیم خواهد بود.
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1ـ3ـ ضرورت تفـکـر ، سنجش منطـقـی و صورت 
عقالنی طرح 

برای شروع بحث در کالس با این عنوان و آغاز تدریس 
این فصل، با توجه به اینکه موضوع اصلی فصل آموزش »روند 
آغاز  را  تدریس  با چند سؤال  می توان  است،  معماری«  طراحی 

کرد.
از اهمیت  آموختن طراحی معماری، کدام مسئله  برای  ــ 

بیشتری برخوردار است: صرفاً طراحی یا روش و روند طراحی؟ 
ــ آیا روش طراحی برای موضوعات مختلف متفاوت است؟ 

یا یک روش و قالب برای طراحی تمام موضوعات وجود دارد؟ 
کلیٔه  طراحی  باید  معماری  طراحی  آموختن  برای  آیا  ــ 
موضوعات ممکن را بیاموزیم یا باید به دنبال آموختن روند طراحی 

بود؟ 
برای مثال اگر در درس، طراحی خانه و کتابخانه و مدرسه 
طراحی  کشتی  اسکلٔه  یا  بیمارستان  یک  نمی توانیم  آموختیم،  را 

کنیم؟ 
با شرکت دادن هنرجویان در بحث و خواستن پاسخ از آنها 
می توان به این نتایج رسید که همان طور که هر کاری روش معلوم و 
معینی دارد، طراحی معماری نیز از یک نظام روشمند تبعیت می کند 
و می توان به این مسئله نگاهی نظام مند )سیستماتیک( داشت که 

در قالب ساختاری معین، مسیر طراحی دنبال می شود.
برای تبیین مفهوم »صورت منطقی و عقالنی« طرح باید به 
این نکته توجه داشت که تمامی عوامل تشکیل دهندٔه این مفهوم، 

یعنی:
1ــ اهداف

2ــ ویژگی های کیفی
3ــ ویژگی ها و ابعاد کمی 

4ــ اصول طراحی، مورد توجه قرار گیرند.
ـ 3    ـ تعیین اهداف  ـ 1  1

اولین عامل مؤثری که در کتاب به آن اشاره شده و از اهمیت 
پروژه  اهداف  تعیین  است،  برخوردار  معماری  طراحی  در  ویژه ای 

است. برای تفهیم این مطلب و اهمیت آن به هنرجو، الزم است ابتدا به 
تأثیر نگرش و تفکر طراح در نتیجٔه طراحی معماری اشاره نمود. تفاوت 

در نگرش ها می تواند باعث تفاوت در نوع طراحی معماری گردد. 

1ــ مانند نظام اقتصادی،  فرهنگی، سیاسی و …

نظام  و یک  متعدد است  نظام های کالن1  هر جامعه شامل 
کالن به خرده نظام های گوناگون تقسیم می شود. معماری هر جامعه 
نیز یکی از این خرده نظام هاست و باید از ارزش ها و فرهنگ کالن 
جامعه تبعیت کند. نوع جهان بینی و نگرش طراح نسبت به مسائلی 
همچون انسان، طبیعت و ارزش ها می تواند تأثیر به سزایی در طراحی 
داشته باشد و باعث تعیین اهداف طراحی شود. در واقع نقطٔه آغاز 
طراحی همین مسئله یعنی تعیین اهداف است که مستقیماً در نتیجه و 

محصول کار طراح تأثیر می گذارد.

برای روشن تر شدن مفهوم، مثال مقایسه ای زیر نیز می تواند 
راه گشا باشد:

ــ از هنرجو خواسته می شود دو طرز تفکر و نگرش نسبت 
به انسان را باهم مقایسه کنند.

تفاوت در نگرش ها می تواند باعث تفاوت در نوع طراحی معماری گردد.



در جهان بينی و نگرش مدرن که انسان را صرفاً در نياز های 
مادی خالصه می کند و قائل به نياز های ديگری برای وی نيست يا 
محصول کار چنين طراح  اهميتی به ديگر نياز ها نمی دهد، طبيعتاً 
و معماری طبق گفتٔه نظريه پردازان مدرن « ماشينی برای زندگی١» 

لوکوربوزيه ١ــ 

بافت سنتی خانه های شهرهای کويری ايران نمونۀ بارزی از تطابق طرح معماری با نيازهای واقعی انسان است و همين تطابق باعث پايداری اين بناها 
تا مدت های مديد شده است.

مجتمع مسکونی Pruit Igoe که به دليل تطابق نداشتن با نيازهای واقعی ساکنين و وجود مشکالت فراوان آنها، تنها پس از ١٦ سال از ساخت 
به طور کامل تخريب گرديد.

خواهد بود.
معماران  مسکونی  خانٔه  طرح های  از  فراوانی  نمونه های 
مدرن وجود دارد که می توان تصاويری از آنها را برای دانش آموز 

ارائه نمود.
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ما  معماری غنی گذشته سرزمین  تفکری،  برخالف چنین 
ایران، با نگرشی کامالً متفاوت نسبت به انسان و تأکید بر نیازهای 
واقعی وی و نوع رابطٔه او با طبیعت باعث شکل گیری محصول 
معماری کامالً مختلفی بوده است. برای تأیید این مطلب می توان 
سرزمین  جای  جای  در  سنتی  مسکونی  خانه های  از  نمونه هایی 

پهناور ایران از قبیل یزد، شیراز و … را مثال زد.
2ـ1ـ3ـ تعیین برنامۀ فیزیکی طرح 

باید  هنرجویان  برای  فیزیکی  برنامٔه  مفهوم  تبیین  جهت 
تعیین  مرحلٔه  برخالف  مفهوم  این  که  داشت  یاد  به  را  نکته  این 

جزئی تر  صورتی  به  داشت،  مسائل  به  کلی  نگرشی  که  اهداف، 
باید  این مرحله  به مسئلٔه طراحی می پردازد و در واقع معمار در 
اجزای تشکیل دهندٔه طرح را تعیین کند و مشخصات هریک از 
فیزیکی  برنامٔه  یک  تهیٔه  برای  همچنین  نماید.  معین  نیز  را  اجزا 
بسیار  برنامه ریزی و مطالعٔه استانداردها  با مفهوم  موفق، آشنایی 
کارکرد های  اوالً  است  الزم  معمار  مرحله  این  در  راه گشاست. 
مورد نیاز طرح را شناسایی کند و سپس با توجه به نوع فعالیتی که 
در فضا انجام خواهد گرفت به تبیین ویژگی های کّمی و فیزیکی 

کالبدی فضا بپردازد.

معمار در این مرحله باید اجزای تشکیل دهندۀ طرح را تعیین کند و مشخصات هر یک از اجزا را نیز معین نماید.

معمار باید با توجه به نوع فعالیتی که در فضا انجام خواهد گرفت به تبیین ویژگی های کّمی و فیزیکی کالبدی فضا بپردازد.



 در حقيقت طی مرحلٔه تهئه برنامٔه فيزيکی نوعی رفتار شناسی 
نيز بايد صورت گيرد و براساس رفتارهای انسانی پيش بينی شده، 

فضاهای مورد نياز اين رفتار ها شناسايی و طراحی گردند.
برای کمک به درک مفهوم برنامٔه فيزيکی می توان با طرح چند 

سؤال از دانش آموز و مشارکت دادن آنها در بحث بهره جست.
خانه به چه  يک  در  سؤال می شود که  دانش آموزان  ــ از 

فضاهايی نياز داريم؟ 
ديگر  عبارت  به  چيست؟  فضا ها  اين  ذکر  برای  ما  دليل  ــ 
دانش آموز  ذهن  دادن  توجه  برای  چيست؟  برای  فضاها  در  تعدد 
به علت اصلی تعريف فضاهای مختلف، به منظور داشتن فعاليت های 
با  فضاها  تعداد  ديگر  تعبير  به  می شود.  مطرح  سؤال  اين  مختلف، 
صورت  معماری  طرح  يک  در  است  قرار  که  فعاليت هايی  تعداد 
گيرد نسبت مستقيم دارد و هرچه فعاليت ها متنوع تر باشند به تعداد 

فضاهای بيشتری نياز خواهيم داشت. 
ــ هر فضا بايد چه ويژگی های کّمی و فيزيکی داشته باشد 
يا  باشد  داشته  بايد  مساحتی  حدود  چه  خواب  اتاق  مثالً  چرا؟  و 

آشپزخانه و ساير فضا ها. 
نيز  متفاوت  فيزيکی  برنامٔه  دو  با  متفاوت  بنای  دو  مقايسٔه  ــ 
می توانند راه گشا باشند. برای مثال برنامٔه فيزيکی يک کتابخانه و يک 

درمانگاه چه تفاوتی با هم دارند؟ اين تفاوت ها به چه دليل است؟ 
معلم در پايان اين سؤاالت با يادداشت کردن پاسخ دانش آموزان 
بر روی تخته می تواند نسبت به مفهوم برنامٔه فيزيکی ساختار ذهنی 

مناسبی در هنرجو ايجاد نمايد. 

با  متفاوت  بنای  دو  مقايسۀ 
متفاوت  فيزيکی  برنامۀ  دو 
باشند.  راه گشا  می توانند  نيز 
فيزيکی  برنامۀ  مثال  برای 
درمانگاه  يک  و  کتابخانه  يک 
اين  دارند؟  هم  با  تفاوتی  چه 

تفاوت ها به چه دليل است؟

صورت  معماری  طرح  يک  در  است  قرار  که  فعاليت هايی  تعداد  با  فضاها  تعداد 
گيرد نسبت مستقيم دارد.

ويژگی های فضافضای مورد نيازرفتار

تأمين مساحت کافی جهت فضای کارآشپزخانه١ــ تهيه و آماده کردن غذا
کف سازی قابل شست وشو

تأمين نور طبيعی و مصنوعی کافی
.
.
.

نمونه جدول:

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٣٠٣٣٣٠
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ـ 1 ـ3  ـ بررسی عوامل جغرافیایی و محیطی  3 
اشاره شد، مسئلٔه طراحی معماری یک  قبالً  که  همانگونه 
مسئلٔه جامع و همه جانبه است و این موضوع باید در مراحل گوناگون 
تدریس این فصل به هنرجویان گوشزد شود. طی فرایند تدریس، به 
هر سر فصل جدیدی که بر می خوریم، خود تأکیدی بر همین مطلب 
خواهد بود. عوامل جغرافیایی و محیطی نیز یکی از این عوامل 
است که تأثیر مهمی در فر آیند طراحی معماری دارد. متفاوت بودن 
قسمت های مختلف یک کشور از لحاظ جغرافیایی محیطی باعث 

متفاوت بودن نوع معماری بنا ها در هر ناحیه شده است.
طراحی  بر  جغرافیایی  عوامل  تأثیر  برای  دلیل  بهترین  این 
از  به ذهن هنرجویان می توان  تقریب مسئله  برای  معماری است. 
تصاویر و نقشه های خانه های سنتی ساخته شده در مناطق مختلف 
کشور استفاده نمود. برای مثال هنرجو وقتی تفاوت میان یک خانٔه 
سنتی در یزد و یک خانٔه سنتی در گیالن را مشاهده می کند می تواند 
به تأثیر عوامل محیطی بر طرح معماری پی ببرد. سپس از هنرجویان 
خواسته می شود تا علل این تفاوت ها در نوع طراحی را ذکر کنند 
و عواملی را که به ذهن آنان خطور می کند یادداشت نمایند. غالب 
این عوامل همان عوامل محیطی یا اقلیمی خواهند بود که در بخش 
بعد به آن اشاره خواهد شد. البته این عامل و عامل بعدی مشترکات 

زیادی دارند و به نوعی در هم تنیده اند.
و  جغرافیایی  عوامل  تأثیر  در  می توان  که  دیگری  نمونٔه   
محیطی بر فرایند طراحی معماری بیان نمود، سازگاری سرپناه های 

بومی مناطق مختلف با عوامل محیطی و جغرافیایی خود است. 
بر همین اساس در مناطق سرد، از فرم هایی استفاده می شود 
نیز  آنها  بازشوهای  تعداد  و  هستند  کمی  جانبی  دارای سطح  که 
که  می شود  استفاده  مصالحی  از  همچنین  است.  محدود  بسیار 
عایق حرارت به شمار می آیند. برای مثال در مناطق قطبی ساخت 
سرپناه با استفاده از قطعات یخ که به وسیلٔه برف بندکشی می شوند، 
انجام می شود در داخل بنا نیز از پوست حیواناتی مانند خرس به 
دوم و عایق میان دیوارٔه یخی و بدن انسان استفاده  مثابٔه جدارهٔ 
می شود.  با این روش ها شرایط داخل، نسبت به دمای 40 تا 50 

درجٔه زیر صفر خارج، تا حد قابل توجهی مناسب تر می شود.

متفاوت بودن قسمت های مختلف یک کشور از لحاظ جغرافیایی و محیطی باعث 
متفاوت بودن نوع معماری بناها در هر ناحیه شده است.

سرپناه سازگار با مناطق قطبی



در مناطق معتدل وضعيت مناسب تر است، زيرا در نيمی از 
گرم  سال هوا مساعد است و نيمٔه ديگر آن نيز به دو بخش نسبتاً 
يک  هر  برای  شده  اتخاذ  تدابير  که  می شود،  تقسيم  سرد  نسبتاً  و 
از اين دو بخش، مانند کنترل باد در فصل های سرد و تأمين سايه 
بوميان  چادر  اول  نمونٔه  هستند.  ساده  نسبتاً  گرم،  فصل های  در 
آمريکای شمالی است. سازٔه اين بنا از الياف گياهی ساخته و با 
باال  چادر  پايينی  لبٔه  تابستان  در  می شود.  پوشيده  بوفالو  پوست 

در  آن  مشابه  که  است  مغولستان  بوميان  چادر  دوم  نمونٔه 
ترکمن صحرای ايران وجود دارد. اين چادر با استفاده از الياف 
گياهی، پوست حيوانات يا بافته هايی نمد مانند، ساخته می شود و 

کارکرد آن مشابه نمونٔه اول است.

سرپناه سازگار با مناطق معتدل (آمريکای شمالی)

زده می شود تا جريان باد به داخل راه يابد و هوای گرم داخل از 
روزنٔه موجود در سقف خارج شود. دود ناشی از پخت وپز غذا 
پايين  بر  عالوه  زمستان،  در  می شود.  خارج  روزنه  همين  از  نيز 
که  حصاری  از  استفاده  با  نيز  آن  اطراف  چادر،  لبه های  آوردن 
از  چادر  تا  می گردد،  محصور  می شود،  ساخته  گياهی  الياف  از 

بادهای زمستانی حفظ شود.

معتدل،  مناطق  در  که  می دهند  نشان  شده  ارائه  نمونه های 
ساختمان بايد قابليت تغيير و تحول داشته باشد و در واقع بتواند 
خود را با دو موقعيت متفاوت گرم و سرد تطبيق دهد. به عبارت 

ديگر بايد انعطاف پذير باشد.

سرپناه سازگار با مناطق معتدل 
(مغولستان و ترکمن صحرا)

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٣٢٣٣٣٣٢٢
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است.  سايه  تأمين  نکته  مهمترين  وخشک  گرم  مناطق  در 
است.  ضروری  نيز  مناسب  تهوئه  تأمين  برای  منافذی  پيش بينی 
نمونٔه ارائه شده در اين قسمت مربوط به مناطق صحرايی است. 
پشم  از  بافته هايی  با  آن  روی  و  است  چوب  از  بنا  اين  اسکلت 

شتر يا بز پوشانده می شود. اين پوشش خود به خود حالت عايق 
دارد و برای شب ها و همچنين ساير زمان های سرد بسيار مناسب 

است.

سرپناه موقت سازگار با مناطق گرم و خشک

سرپناه های دائمی در مناطق گرم وخشک هندسه ای بسيار 
اين  دارد.در  محدود  بازشوهای  و  ممکن  سطح  حداقل  فشرده؛ 
به  و  آفتاب  تابش  برابر  در  حفاظت  حرارتی،  تبادل  کنترل  مناطق 
دما  نوسانات  کاهش  موجب  که  حرارت،  انتقال  انداختن  تأخير 

می شود، در اولويت قرار دارند.
در مناطق گرم و مرطوب عمده ترين مشکل ريزش باران و 
طراحی  چتری  شکل  به  ساختمان ها  بنابراين  است.  آفتاب  تابش 
می شوند تا افراد را از تابش مستقيم آفتاب و ريزش باران محافظت 
کنند. در عين حال، اين بناها برای فرار از رطوبت و گرمای سطح 
زمين، روی ارتفاع قرار می گيرند و دارای سازٔه چوبی و پوششی 

از الياف گياهی هستند.
سرپناه دائمی سازگار با مناطق گرم و خشک

سرپناه دائمی سازگار با مناطق گرم و مرطوب



حل  راه  محلی،  شرايط  با  ساختمان  هم سازی  از  غير  به 
ديگری که در برخی مناطق به چشم می خورد، مهاجرت در داخل 
فضای  به  ساختمان  از  بخشی  مناطق  اين  در  است.  ساختمان 
کوچ  و  می يابد  اختصاص  تابستانی  فضای  به  بخشی  و  زمستانی 
يا مهاجرت در داخل بنا و ميان اين دو بخش اتفاق می افتد. اين 
فضاها، گاه در جهت های مختلف جغرافيايی، يعنی بخش زمستانی 

در قسمت شمالی زمين و بخش تابستانی در قسمت جنوبی آن و 
گاه در دو طبقٔه مختلف به اين صورت که زمستان نشين در طبقٔه 
تابستان نشين در طبقٔه باال، که بيشتر در  پايين و مجاور زمين و 
معرض جريان هوا قرار دارد، طراحی می شوند و نقل وانتقال ميان 

اين دو فضا، بسته به فصل انجام می شود.

طبقۀ اول ــ زمستان نشين

طبقۀ دوم ــ تابستان نشين

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٣٤٣٣٣٤٤٤
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الف) مرور آموزه های پيشين
ابهامات  هنرآموز  صالحديد  به  بنا  و  جلسه  ابتدای  در 
پرداخته  مباحث  تدريس  به  سپس  و  داده  توضيح  را  هنرجويان 

شود.

ب) تدريس مباحث
٤ـ٢ـ٣ـ بررسی شرايط اقليمی و زيست محيطی 

معماری  فرايند طراحی  در طی  عواملی که  ديگر از   يکی 
اثرات زيادی بر طراحی دارد و توجه به آن از الزامات يک طرح 
برای  است.  اقليمی  شرايط  می آيد،  شمار  به  شده  حساب  و  فنی 

عوامل مؤثر در طراحى معمارى و تبيين صورت عقالنى طرحعوامل مؤثر در طراحى معمارى و تبيين صورت عقالنى طرح

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 15 تا 18 كتاب است.
  

          برنامۀ پيشنهادی                                                                                           زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور آموزه های پيشني (ح غ)                                                           15 
   ب) تدريس مباحث : 

             ــ بررسی شرايط اقليمی و زيست محيطی                                                  40
            ــ بررسی و جتزيه و حتليل زمني                                                           60

             ــ بررسی مصالح، فناوری (تكنولوژی) و سازۀ ساختمان                40 
          7 ــ مطالعۀ ابعاد انسانی و فضای معماری                                                      60 

    ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده                                                                                     25 

آموزة پنجمآموزة پنجم

18 كتاب است. اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 15 تا
 

برنامۀ پيشنهادی                                                                                           زمان پيشنهادی (دقيقه)          

مرور آموزه های پيشني (حغ)الف) مرور آموزه های پيشني (ح غ)                                                           1515 الف)
ب) تدريس مباحث :   ب) تدريس مباحث : 

 ــ بررسی شرايط اقليمی و زيست محيطی                                                  4040
 ــ بررسی و جتزيه و حتليل زمني                                                           6060
4040 و سازۀ ساختمان  ــ بررسی مصالح، فناوری (تكنولوژی) و سازۀ ساختمان                 ــ بررسی مصالح، فناوری(تكنولوژی)
6060           77 ــ مطالعۀ ابعاد انسانی و فضای معماری                                                     

2525  ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده    ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده                                                                                    

آموزش مطلب پيشنهاد می شود با کمک دانش آموزان تک تک 
عوامل اقليمی مانند بارش باران، دما، شدت و جهت تابش آفتاب، 
تخته  روی  بر  را  و …  هوا  رطوبت  باد ها،  وزش  جهت  و  شدت 
نوشته شود و از آنان بخواهند راه کارهای استفادٔه بهينه از عوامل 
ياد شده را در طراحی معماری ذکر کنند. برای نمونه يک طراح 
چه  به  را  خود  ساختمان  منطقه،  در  باران  زياد  بارش  مقابل  در 
يا  کند.  فراهم  را  ساکنين  آسايش  شرايط  تا  کند  طراحی  شکلی 
نحؤه برخورد معمار با تأثير وزش باد بر ساختمان چه خواهد بود. 
از هنرجويان خواسته شود با کمک معلم نمودار های سادٔه صفحٔه 

١٤ را تحليل کنند. 



به  می شود  پيشنهاد  پروژه  اين  انجام  برای  پروژۀپروژۀ١: 
سازمان  سينوپتيک  ايستگاه های  از  که  شود  توصيه  هنرجويان 
صورت  در  حتی  يا  آورند  عمل  به  بازديد  خود  شهر  هواشناسی 
امکان با هماهنگی مدرسه يک بازديد علمی از اين ايستگاه داشته 
با  نزديک  از  می توانند  محل  آن  در  هنرجويان  که  چرا  باشند. 
همچنين  و  شوند  آشنا  آنها  ثبت  نحؤه  و  اقليمی  عوامل  تک  تک 

باعث  می توانند  طرح  بر  مؤثر  اقليمی  عوامل  تمامی 
شکل گيری ايده های معمارانه شوند و در صورت شناخت و 
بررسی دقيق می توانند از يک عامل محدود کننده به فرصتی 

برای ايده پردازِی طراح تبديل گردند.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٣٦٣٣٣٦٦٦
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همچنين  کنند.  تهيه  را  پروژه  در  آنها  از  شده  خواسته  اطالعات 
جامع تر  مطالب  ارائٔه  توانايی  و  موضوع  بر  بيشتر  تسلط  برای 
و  کسمايی  آقای  نوشتٔه  معماری  و  اقليم  کتاب  می شود  پيشنهاد 

نمونه ای از نمودار مسير حرکت خورشيد در فصول مختلف سال و زوايای گوناگون تابش که حاوی اطالعات مفيدی در مورد طراحی و جهت گيری ساختمان است.

نمونه ای از يک چارت سايکرومتريک که در آن غالب اطالعات مورد نياز از شرايط اقليمی هر منطقه جهت استفاده در طراحی و بهينه سازی و تنظيم شرايط 
محيطی درج گرديده است و می توان نمونه ای از آن را برای آشنايی بيشتر هنرآموزان به آنها معرفی نمود.

و  شود  مطالعه  قباديان  آقای  سنتی  ساختمان های  اقليمی  بررسی 
در صورت امکان بخش هايی از آنها در ضمن معرفی به هنرجويان 

بررسی گردد. 



٥ـ٢ـ٣ـ بررسی و تجزيه و تحليل زمينـ بررسی و تجزيه و تحليل زمين
روش  که  بنا،  موقعيت  تحليل  يعنی  عامل  اين  آموزش  در 
مفيد قياس بين دو زمين متفاوت با شرايط مختلف و تأثير هرکدام 
در  شده  ذکر  عوامل  تک تک  است،  زمين  آن  معماری  طرح  بر 
ويژگی های يک سايت، اعم از شکل و مساحت، ميزان و جهت 
دو  هر  در  و...  اطراف  منظر  و  اطراف،  ديد  شيب،  کاربری های 
در  آيا  نمونه  برای  می گيرند.  قرار  بررسی  مورد  مختلف  سايت 
زمين  يک  در  که  می کنيم  طراحی  همان گونه  مسطح  زمين  يک 
شيب دار؟ جهت شيب چه تأثيری در طراحی ما دارد؟ آيا طراحی 
مسجد  يک  مجاورت  در  که  زمينی  با  مدرسه  مجاور  زمين  يک 
و  طراحی  در  تأثيری  چه  خاک  جنس  است؟  يکسان  دارد  قرار 
از  ديگری  متعدد  پرسش های  و  دارد؟  سازی  ساختمان  فناوری 

اين دست می توانند مطلب را برای هنرجويان روشن تر نمايند.
مساحت،  و  شکل  از  اعم  سايت،  يک  ويژگی های  در  شده  ذکر  عوامل  تک تک 
تحليل  در   … و  اطراف  منظر  و  ديد  اطراف،  کاربری های  شيب،  جهت  و  ميزان 

زمين ذکر می گردند.

معموالً در تحليل يک زمين به بيان وضع موجود با استفاده از انواع اشکال گرافيکی و نمودارهای با بيان تصويری قوی استفاده می شود و در 
صورت نياز از تصاوير وضع موجود نيز بهره گيری خواهد شد. پس از بيان وضع موجود نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدهای طراحی و 

راهکارهای عملی طراحی معماری بيان می گردد.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٣٨٣٣٣٨٨٨
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فعاليت های پيشنهادیفعاليت های پيشنهادی 
توپوگرافی يك سايت كه در آن معابر دسترسی و كاربری های اطراف نيز مشخص شده ــ نقشۀ توپوگرافی يك سايت كه در آن معابر دسترسی و كاربری های اطراف نيز مشخص شده  1ــ نقشۀ 

و  اقليمی  عوامل  تأثير  ازنظر  را  سايت  كه  بخواهند  آنان  از  و  شود  تكثير  هنرجويان  تعداد  به  و است  اقليمی  عوامل  تأثير  ازنظر  را  سايت  كه  بخواهند  آنان  از  و  شود  تكثير  هنرجويان  تعداد  به  است 

سايت  حتليل  اسكيس  يك  ديگر  عبارت  به  كنند.  حتليل  و  جتزيه  نيز  را  زمني  و  بررسی  سايت زيست محيطی  حتليل  اسكيس  يك  ديگر  عبارت  به  كنند.  حتليل  و  جتزيه  نيز  را  زمني  و  بررسی  زيست محيطی 

برگزار شود كه هنرجويان به طور عملی با نكات مطرح شده در كتاب درگير شوند. برگزار شود كه هنرجويان به طور عملی با نكات مطرح شده در كتاب درگير شوند. 

 2ــ نقشۀ توپوگرافی يك سايت به تعدادهنرجويان تكثير گردد و از آنان خواسته شود برای جلسۀ ــ نقشۀ توپوگرافی يك سايت به تعدادهنرجويان تكثير گردد و از آنان خواسته شود برای جلسۀ 

آينده ماكت زمني شيب دار مورد نظر را با فوم يا مصالح دخلواه ديگر بسازند و تأثيرات فيزيكی شيب آينده ماكت زمني شيب دار مورد نظر را با فوم يا مصالح دخلواه ديگر بسازند و تأثيرات فيزيكی شيب 

زمني را در طراحی معماری به صورت ملموس درك كنند.زمني را در طراحی معماری به صورت ملموس درك كنند.

با ارائه يک نمونه واقعی و تحليل 
شناسايی  و  زمين  مؤثر  عوامل 
يافتن  و  موجود  وضع  توضيح  و 
استفاده  جهت  طراحی  راهکارهای 
زمين،  قوت  نقاط  و  فرصت ها  از 
به طور  هنرجويان  می شود  باعث 
يک  تحليل  با  ملموس  و  عملی 

سايت آشنا گردند.

با انجام اين فعاليت هنرآموزان با يکی از مهم ترين عوامل 
می شوند  آشنا  زمين  شيب  يعنی  معماری  طراحی  در  مؤثر 
و  مسطح  زمين  يک  با  هميشه  طراحی  در  که  می آموزند  و 

هموار روبه رو نخواهند بود.

٦  ـ٢ـ٣ـ بررسی مصالح ، فناوری  (تکنولوژی)و 
سازۀ ساختمان 

مسئلٔه فناوری ساخت و مصالح ساختمان از عواملی است 
نوع  هر  انتخاب  و  شود  لحاظ  معماری  طراحی  روند  در  بايد  که 

مصالح و فناوری ساخت در نهايت اثر چشم گيری بر طرح معماری 
هوشمندانٔه نوع فناوری که به  انتخاب  ساختمان خواهد داشت. 
کار خواهد رفت و مصالح مورد استفاده اثر به سزايی در موفقيت 
پروژه خواهد داشت. تأثير اين دو مسئله بر هم ( طراحی معماری 



و فناوری مصالح ساخت) يک تأثير رفت و برگشتی است و بايد 
تصميم نهايی با مشورت وهماهنگی کامل مهندس طراح و مهندس 
گرفتن  درنظر  با  طراح  ابتدا  که  معنا  اين  به  شود.  اتخاذ  سازه 

در اينجا تذکر اين مسئله به هنرجويان الزم است که طراحی 
يک کار گروهی است و مهندس معمار مهم ترين نقش را در مديريت 
گروه طراحی ايفا می کند. هنرجو بايد بياموزد که برای موفقيت در 
کار طراحی معماری بايد از توانايی ارتباط برقرار کردن و مشورت 
جمله  از  طراحی  گروه  با  جمعی  تعامل  و  دادن  مشورت  و  گرفتن 
بزرگتر)  پروژه های  (در  شهری  سازه،  مکانيک،  طراحی  مهندس 
برخوردار باشد. لذا توصيه می شود در برگزاری فعاليت ها و مباحث 
کالسی نيز همواره اين نکته مد نظر قرار گيرد و سعی شود هنرجويان 
فعاليت خود را حتی االمکان در قالب کارهای گروهی ارائه دهند.

ذکر نمونه هايی از فناوری های متفاوت و متنوِع ساخت در 
مناطق مختلف کشور، می تواند اثر آموزشی مطلوبی در اين بخش 
داشته باشد، زيرا با توجه به گوناگونی اين فناوری ها در مناطق مختلف 
هنرجويان  برای  مفيدی  آموزشی  نکات  می توانند  هرکدام  ايران، 
دربرداشته باشند. همچنين اشارهٔ گذرا به فناوری های نوين ساختمان 

برای موفقيت در کار طراحی معماری الزم است از توانايی ارتباط برقرار کردن و مشورت گرفتن و مشورت دادن و تعامل جمعی با گروه طراحی 
از جمله مهندس سازه، مکانيک، طراحی شهری (در پروژه های بزرگتر) برخوردار باشد.

مالحظات سازه ای طرح خود را ارائه کند و با مشورت مهندس 
در  ساختمان  بهينه سازی  جهت  در  تغييراتی  است  ممکن  سازه 

طرح انجام شود.

طراحی يک کارتيمی است و مهندس 
مديريت  در  را  نقش  مهمترين  معمار 

تيم طراحی ايفا می کند.
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در عصر حاضر و امکاناتی که آنها در اختيار طراحی قرار می دهند تا 
طرح هايی ابتکاری و بديع تر ارائه نمايند نيز مناسب به نظر می رسد.

صفحه خط الرأس
ستون گردنبندی

تير عرضی

تير عرضی
بلوک

شيار يا نوک
صفحات بااليی

اتصال سقف
داربست نهايی

تير عرضی شياردار
تير عرضی خرک

تير عرضی

صفحات بااليی
داربست

برای درآوردن 
قرنيز ميخ شده

اتصال
سقف

تير نگهبان
تير عرضی خرک

اتصال سقف

صفحات بااليی

بلوک ميخکوبی 
شده،برای سقف 

تمام شده.

بتن پوششی

بلوک

تيرچه

مقطعTشکل

انواع گوناگون پوشش سقف، با توجه به فناوری و روش های ساخت هر 
منطقه و دورۀ زمانی و استفاده از فناوری های بومی يا پيشرفته



7ـ2ـ3ـ مطالعه ابعاد انسانی و فضای معماری 
هر ساختمان و بنای معماری در نهایت به منظور   استفادٔه 
انسان طراحی می شود. لذا توجه به کلیٔه جنبه ها و خصوصیت های 
در  و...  احساسی  اجتماعی،  روانی،  فیزیکی،  از  اعم  انسان، 
باید  هنرجو  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  بنا  یک  طراحی 
و  فوالد  و  بتن  از  ترکیبی  فقط  نهایت  در  ساختمان  که  بداند 
مصالح ساختمانی نیست بلکه قرار است در آن انسان از آسایش 
همه جانبه برخوردار باشد. لذا توجه به روحیات انسان در طراحی 
اصلی ترین  از  معماری  طراحی  در  انسانی  ابعاد  گرفتن  درنظر  و 
وظایف  معمار است. مناسب است برخی نکاتی که در این راستا 
باید رعایت گردد برای مثال به هنرجویان تذکر داده شود و از آنان 
بخواهید خودشان هم نکاتی به مطلب اضافه کنند. نمونه هایی از 

قبیل: 
ــ حریم های شخصی و خانوادگی و رعایت آنها و تفاوت 
)تفاوت  اجتماعی  کاربری های کالن  با  در فضاهای  این حریم ها 

فضای شخصی و جمعی(؛ 
ــ نحؤه ارتباط و تأثیر ساختمان بر حواس مختلف انسان، 
اعم از المسه، بویایی، شنیداری و...؛ ) آیا فضا بر این حواس 

انسان می تواند تأثیر داشته باشد و چگونه؟( 
ــ احساس فضایی که از هر بنا به انسان متبادر می گردد و 
تفاوت احساس در فضاهای مختلف ) برای نمونه آیا حسی که قرار 
گرفتن در فضای یک مسجد به انسان دست می دهد با حس ناشی از 

حضور در یک ایستگاه مترو یا کتابخانه عمومی یکسان است؟( 

ج( توضیح پروژه های جلسۀ آینده
پروژۀ 1: همان گونه که پیشتر نیز ذکر شد، برای انجام این 
ایستگاه  از  بازدید علمی  می توان یک  امکان  پروژه، در صورت 
که  می گردد  پیشنهاد  و  داد  ترتیب  منطقه  هواشناسی  سینوپتیک 
جمع آوری اطالعات پروژه به صورت گروهی و ارائٔه آن به صورت 
انفرادی انجام گیرد و نتیجٔه کارها در جلسٔه آینده به صورت یک 

شیت مرتب و ارائه گردد.
پروژۀ 2: گروه ها طبق روال گذشته تشکیل شوند و نتیجٔه 
کار در دو شیت )یک شیت ساختمان قدیم و یک شیت ساختمان 
جدید( و مقایسه ها به صورت گرافیکی با نقشه و کروکی و تصاویر 

الزم ارائه شود.

در طراحی فضاهای گوناگون باید ابعاد مختلف انسانی مورد توجه طراح قرار گیرد.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری42
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پروژۀ  از  بازديد  و  پيشين  آموزه های  مرور  الف) 
جلسۀ قبل

در  مطرح شده  مطالب  مورد  در  پاسخ  و  پرسش  از  پس 
جلسٔه قبل و ارزيابی پروژه ها، تدريس مباحث آغاز می گردد.

ب) تدريس مباحث
٨   ـ٢ـ٣ـ مقياس انسانی در فضای معماری 

يعنی  ساختمان  کاربر  برای  آسايش  تأمين  راستای  در   
انسان،  اصلی ترين نکته ای که بايد مد نظر قرار گيرد ابعاد کالبدی، 
فيزيکی و حرکتی انسان است. بررسی رفتارهای گوناگونی که از 
انسان در حالت های مختلف سر می زند و ابعاد بدن وی در هريک 
کارگيری  به  و  انسانی  مقياس  شناخت  در  متعدد،  حاالت  اين  از 
به جای آن در طراحی معماری از مباحث مهم است. می توان با 
درخواست انجام چند فعاليت ساده ذهن هنرجويان را با اين مقوله 

عوامل مؤثر در طراحى معمارى و تبيين صورت عقالنى طرحعوامل مؤثر در طراحى معمارى و تبيين صورت عقالنى طرح

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 18 تا 22  كتاب است.
  

                                                  برنامۀ پيشنهادی                                                      زمان پيشنهادی (دقيقه)
الف) مرور آموزه های پيشني و بازديد از پروژۀ جلسۀ قبل (ح غ)                              90 

ب) تدريس مباحث : 
        8 ــ مقياس انسانی در فضای معماری                                                     60
ــ بررسی الزامات فنی و تأسيساتی                                                      40 9        

       10 ــ جمع بندی                                                       30 
ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده                                                       20 

آموزة ششمآموزة ششم

22 كتاب است. اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات18 تا

برنامۀ پيشنهادی                                                      زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور آموزه های پيشني و بازديد از پروژۀ جلسۀ قبل (ح غ)الف) مرور آموزه های پيشني و بازديد از پروژۀ جلسۀ قبل (ح غ)                              9090
ب) تدريس مباحث :ب) تدريس مباحث : 

88 ــ مقياس انسانی در فضای معماری ــ مقياس انسانی در فضای معماری                                                     6060
ــ بررسی الزامات فنی و تأسيساتیــ بررسی الزامات فنی و تأسيساتی                                                      4040 99
1010 ــ جمع بندی                                                       3030
ج) توضيح پروژه های جلسۀ آيندهج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده                                                       2020

طی  بگويند  که  شود  خواسته  آنها  از  مثال  برای  ساخت.  آشناتر 
يک روز و از زمانی که وارد مدرسه می شوند تا زمانی که خارج 
می گردند چه رفتار هايی ممکن است انجام دهند و برای اينکه آنها 
بتوانند به راحتی اين فعاليت ها را انجام دهند، چه راهکارهايی در 
طراحی رعايت شده است؟ آيا نشيمنگاه هر ابعادی می تواند داشته 
روی  بتوان  راحتی  به  تا  باشد  بايد  مقدار  چه  ميز  ارتفاع  باشد؟ 
آن مطالبی در دفتر يادداشت کرد؟ طول و عرض نيمکت تابع چه 

اندازه هايی از بدن و رفتار انسان هستند؟
کتاب  و  نويفرت  معماری  استاندارهای  کتاب  مطالعٔه 
Time Saverو  کتاب  و  معماری  فضای  در  انسانی  مقياس 
نيز   Metric Handbook Planning and Design Data
تدريس  در  را  او  هنرآموز،  اطالعات  افزودن  بر  عالوه  می توانند 
نمودار های  از  بسياری  حتی  نمايند.  کمک  بخش  اين  مطالب  بهتر 
به کار رفته در اين کتاب ها را می توان به کالس درس آورد و عالوه 



بر َاشکال کتاب از آن شکل ها نيز برای تدريس مطلب به هنرجويان 
استفاده کرد.

مطرح کردن بعضی سؤاالت در کنار تدريس نيز مناسب به 
نظر می رسد.

ــ برای اينکه بتوانيم فضايی را جهت استفاده معلولين و 
افراد کم توان حرکتی، مناسب طراحی کنيم چه اقداماتی در زمينه 

شناخت مقياس انسانی بايد انجام دهيم؟

منابع مطالعاتی مناسب جهت افزايش آگاهی در زمينۀ ابعاد و استانداردهای انسانی در طراحی معماری و امکان ارائه نمودارهای آن برای هنرآموزان

يک  طراحی  در  رفته  به کار  مقياس های  آيا  ــ 
دبستان با يک آسايشگاه سالمندان يکسان است؟ 

به  می توان  را  کتاب ها  اين  در  رفته  کار  به  نمودارهای  از  بسياری 
اشکال کتاب از آن شکل ها نيز برای  کالس درس آورد و عالوه بر 
تدريس مطالب به هنرجويان استفاده کرد. همچنين می توان از هنرجو 
به صورت يک فعاليت کالسی خواست تا ابعاد ميز و نيمکتی را که 
برای  می گيرند  آن  از  که  را  نتايجی  و  کند  بررسی  هستند  آن  روی 

سايرين توضيح دهد.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٤٤٤٤٤٤٤٤٤
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٩ـ٢ـ٣ـ بررسی الزامات فنی و تأسيساتی 
اشاره شد، طراحی يک ساختمان يک  همان گونه که قبالً 
فعاليت گروهی است که چندين تخصص بايد به صورت هماهنگ 
کمک  طراحی  فرايند  انجام  در  معمار  هدايت  و  مديريت  تحت  و 
است  ديگری  مهم  تخصص  دو  برق  و  مکانيک  مهندسی  نمايند. 
که در اين زمينه ايفای نقش می کنند و هر يک به فراخور دانش و 
مهارت خود بخشی از طراحی فنی ساختمان را با توجه به طرح 
معماری انجام می دهند. لذا يک طراح که مسئوليت اصلی را در 
انجام فرايند طرح معماری برعهده دارد الزم است خودش نيز تا 
کاربرد  و  برق  و  مکانيک  دانش های  اصول  و  مفاهيم  با  حدودی 
آنها در ساختمان آشنا باشد تا طرح وی از نقطه نظر تأمين امکانات 
از  خالی  الکتريکی  و  مکانيکی  تأسيسات  استقرار  جهت  الزم 

اشکال باشد.
هنرجو بايد بياموزد که در طراحی معماری بايد، عالوه بر 
عوامل مذکور، گذشتٔه اين الزامات تأسيساتی را نيز درنظر بگيرد و 
پيش بينی های الزم را جهت تأمين مکان مناسب برای سيستم های 
تأسيساتی انجام دهد. همچنين به عنوان يک طراح فضا بايد در 
بازار  در  موجود  و  ممکن  تأسيساتی  گوناگون  فناوری های  بين 
يکی را انتخاب کند و مورد استفاده قرار دهد. برای نمونه يک 
معمار بايد با مشورت مهندس مکانيک اين تصميم را اتخاذ کند 

که سيستم تهويه و سرمايش و گرمايش مورد استفاده در طرح وی 
از چه نوع خواهد بود و در صورت انتخاب هرکدام چه اقداماتی 
در طرح معماری بايد اتخاذ شود، (برای نمونه در صورت استفاده 
خود  به  مخصوص  دودکش  نيازمند  طبقه  هر  پکيج،  سيستم  از 
کنيم  استفاده  مرکزی  گرمايش  سيستم  از  که  درصورتی  و  است 

تنها به يک دودکش نيازمنديم). 

در تدريس مطالب اين قسمت شايسته است به برخی از فناوری های نوين تأسيسات 
از  استفاده  با  فعلی،  متداول  سيستم های  با  آن  مقايسۀ  و  کاربردها  و  ساختمان 
نمودارها و تصاوير به صورت کلی، اشاره گردد تا در ضمن دادن اطالعات جديد 

به هنرآموزان، مباحث کالس متنوع و غير يکنواخت گردد.

تابستان

زمستان



١٠ـ٢ـ٣ـ جمع بندی 
به  فصل  اين  در  شده  مطرح  مطالب  تمام  که  آنجايی  از 
می دهد  تشکيل  را  فرآيند  يک  مجموع  در  و  است  پيوسته  هم 
در پايان تدريس فصل جمع بندی و يادآوری سر فصل مطالب 
ذهن  در  مطلب  تثبيت  در  به سزايی  نقش  می تواند  شده  ارائه 
که  نکته  اين  مجدد  ذکر  با  پايان  در  باشد.  داشته  هنرجويان 
جامع نگر  ذهنی  از  بايد  معماری  طراحی  در  موفقيت  برای 
گرفت  درنظر  باهم  را  مؤثر  و  متعدد  عوامل  و  بود  برخوردار 
مطلوب  کيفيت  از  شده  توليد  معماری  محصول  پايان  در  تا 

باشد. برخوردار 
و  مطالعه  آينده  فصل  موضوع  که  مطلب  اين  به  توجه  با 
بررسی اجزای پروژه است، کلئه مطالب مطرح شده در اين فصل 
و جمع بندی آن بايد به صورت پيش نياز آموزشی فصل آينده، با 
ساختاری معين و طبقه بندی شده در ذهن هنرجو شکل بگيرد تا 
بتواند از آنها در جهت هرچه کامل تر کردن دانِش طراحی استفاده 

نمايد.

ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده
به  توجه  با  فصل،  انتهای  در  شده  مطرح  پروژٔه  دو  هر 
برخوردار بودن از جامعيت، از اهميت ويژه ای برخوردار هستند. 
طرح  بر  مؤثر  عوامل  تحليل  و  خانه  فيزيکی  برنامٔه  تهئه  خصوصاً 
آموخته های  ارزيابی  برای  خوبی  ابزار  می تواند  مسکونی  خانٔه 

هنرجويان باشد.
تهئه  شامل  که   ،٣ پروژٔه  می شود  پيشنهاد   :  ٣ پروژۀ   
يک مصاحبه است، به صورت انفرادی و نتيجه کار در جلسٔه بعد 

به صورت يک گزارش به هنرآموز ارائه شود.
پروژۀ ٤ : با توجه به مطرح بودن مبحث برنامٔه فيزيکی در 
اين فصل به صورت يکی از عوامل مؤثر بر طراحی معماری و در 
فصل آينده به صورت يکی از بخش های اصلی درس، اين تمرين 
توضيح  جدی  طور  به  بايد  و  است  برخوردار  ويژه ای  اهميت  از 
داده شود و برای جلسٔه آينده در قالب يک جدول به کالس ارائه 
شود تا بر مبنای آن در جلسٔه آينده به توضيح برنامه فيزيکی يک 

خانه پرداخته شود.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٤٦٤٤٤٦٦٦



٤٧٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٧٧٧٧٧٧٧٧٧٤٤٤٤٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧

شناخت  اجزای  پروژه  و تهيه  برنامه های  فيزيکی  طرحشناخت  اجزای  پروژه  و تهيه  برنامه های  فيزيکی  طرح

فصل۴

ديباچهديباچه

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 23 الی 53 كتاب است. 
ــ جلسه های تدريس : 8 الی 13. 

شكل دهنده  مختلف  عرصه های  و  عرصه بندی  مفهوم  با  هنرجويان  آشنايی  فصل  اين  آموزشی  هدف 
مسكونی و  خانه  فضاهای يك  تك تك  تفصيلی با  به طور  هنرجويان  فصل  مسكونی می باشد. در اين  خانه  يك 
ويژگی های كمّی و كيفی آنها آشنا شده و در انتها با نهايی شدن برنامه فيزيكی خانه باغبان به صورت جدی تری 

با پروژه نهايی درگير می شوند.

پيش نياز ورود به بحث / ارتباط با ديگر درس هاپيش نياز ورود به بحث / ارتباط با ديگر درس ها
فصول 1 و 3.

هدف های رفتاری : پس از پايان اين فصل انتظار می رود كه هنرجويان:
گوناگون  عرصه های  ميان  و  بندند  به كار  خود  طراحی  در  بتوانند  و  فراگرفته  را  عرصه بندی  مفهوم    

باتوجه به ويژگی های كمّی و كيفی تفكيك و متايز قائل شوند.
  با ابعاد كمی هر فضا با توجه به نيازها و رفتار های صورت گرفته و استاندارد های مربوطه آشنا شده 

و در طرح خود از آن بهره گيرند. 
  ويژگی های كيفی اجزای تشكيل دهنده خانه را بشناسند و با حتليل منونه های متعدد نكات مثبت و 

منفی كيفيت های فضايی را دريابند. 
  مفهوم برنامه فيزيكی را به صورت عينی و عملی در مورد خانه باغبان به كار گيرند.



کليد واژگانکليد واژگان
 عرصه بندی، ابعاد و استاندارد ها، برنامه فيزيكی، فضاهای خانه مسكونی.

پروژه های فصلپروژه های فصل

امتيازصفحه کتابعنوان پروژهرديفآموزهفصل

چهارم
٥٢٤باز آفرينی پروژه مسکونی صفحه٤٢ کتاب١٢٩
٥٢٢مطالعه ميدانی پيرامون نمونه های يک فضا در خانه١٢١٠

منابع به كار گرفته شده در فصل كه به هنرآموزان در صورت نياز،می تواند اطالعات بيشتری بدهد: 
مباحث استاندارد ها و ابعاد مورد نياز طراحی

به شمار  معماری  طراحی  مرجع  كتاب های  از  كه   Time Saver و  نويفرت  كتاب های   : منونه  عنوان  به 
می آيند.

ـ  TIME ــ SAVER STANDARDS FOR BUILDING TYPES second edition  ـ
JOSEPH De CHIARA and JOHN HANCOCK CALLENDER
METRIC HANDBOOK Planning and Design Data Third Edition David Littlefield ــ

مباحث نيازشناسی انسان
به عنوان منونه : ابراهام مازلو(1954)، «انگيزش و شخصيت»، نظريه سلسله مراتب نيازها

جست و جو در اينترنت با كليد واژگانی مانند : 
    Residential Architecture                                                 معماری مسكونی 

House Design                                                                             طراحی خانه 
Architect Data                                                                       اطالعات معماری 

اهميت فصل کنونی
با توجه به مطرح شدن مفهوم عرصه بندی در اين فصل و معرفی عرصه های مختلف يك خانه مسكونی و 
فضاهای مربوط به هركدام از آنها اهميت اين فصل منايان می شود. زيرا يكی از مهمترين مقدمات الزم برای 
و  كمی  ويژگی های  و  طرح  آن  تشكيل دهنده  اجزای  شناخت  معماری)  طرح  هر  (يا  باغبان  خانه  طراحی  شروع 
كيفی آن می باشد. بنابراين توجه به آموزش هر چه دقيق تر مطالب اين فصل و استفاده از مثال های واقعی 

فراوان از خانه مسكونی می تواند باعث بهتر شدن ميزان يادگيری هنرجويان گردد.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٤٨٤٤٤٤٨٨٨



٤٩٤٤٩٩

پروژه  از  بازديد  و  پيشين  آموزه های  مرور  الف) 
جلسۀ قبل  

از تمام دانش آموزان خواسته می شود برنامه های فيزيکی ای 
راهنمايی  با  و  دهند  ارائه  سايرين  برای  نموده اند  تهيه  که  را 
از  هريک  که  فضاهايی  مجموع  از  تخته  روی  بر  درنهايت  معلم، 
نام  و  استخراج  گانه  پنج  عرصه های  کرده اند  ذکر  دانش آموزان 
برده می شوند. از آنجا که دانش آموز خود به تهئه برنامٔه فيزيکی 
اقدام نموده اند و تا حدودی با کم و کيف فضا آشنا شده اند اين 
کار باعث می گردد تا همان تقسيم بندی، که در ذهن دانش آموزان 
شکل گرفته است، قالب مدون تری به همان صورت که در کتاب 

اشاره شده پيدا کند.

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 23 الی 26 كتاب است.
  

                                              برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور آموزه های پيشني و بازديد از پروژه های جلسۀ قبل (ح غ)                   110 

ب) تدريس مباحث: 

         مقدمه و كليات فصل                   40

1ــ4ــ شناخت عرصه های مختلف در خانۀ مسكونی                  90

آموزة هفتمآموزة هفتم

كتاب است. اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 23 الی26

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

110 الف) مرور آموزه های پيشني و بازديد از پروژه های جلسۀ قبل (ح غ)                  

ب) تدريس مباحث: 

         مقدمه و كليات فصل                   40

90 1ــ4ــ شناخت عرصه های مختلف در خانۀ مسكونی                 

شناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرحشناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرح

ب) تدريس مباحث 

مقدمه و کليات فصل
اين  برای  شده  بينی  پيش  رفتاری  هدف های  به  توجه  با   
قرار  تأکيد  مورد  ديگر  بار  فيزيکی  برنامٔه  مفهوم  اهميت  فصل 
می گيرد. در واقع عوامل مؤثر در طراحی معماری به اجمال در 
عوامل  اين  از  يکی  هم  فيزيکی  برنامٔه  و  شدند  معرفی  سوم  فصل 
ذکر گرديده است و در پايان فصل با مطرح کردن پروژٔه ٤، که تهئه 
تأکيد  مفهوم  اين  بر  می شود،  شامل  را  خانه  يک  فيزيکی  برنامٔه 
صورت  به  پروژه  اين  انجام  با  هنرجو  ذهن  است.  شده  بيشتری 
عملی تر و ملموس تری با مفهوم برنامٔه فيزيکی درگير می شود و 



مثال های  ذکر  ضمن  تدريس،  طول  در  است  شايسته  لذا   
عينی و نمونه های اجرا شدٔه گوناگون و ضوابط و استانداردهای 
تک تک فضاها در اين فصل، هنرجويان را با جزء جزء فضاهای 
اجزاء  ميان  ارتباط  به  آينده  در  بتوانند  تا  کنيد  آشنا  خانه  يک 
پی   ببرند و در به کارگيری دانسته های خود در ترکيب اجزای يک 

طرح موفق شوند. 
ــ سعی شود در بيان مطالب و مثال های کتاب حتی االمکان 
الگوهای استفاده شده در بوم هنرجويان به کارگرفته شود تا مفاهيم 
ملموس تر منتقل شوند و در کنار ذکر فضاهايی که ممکن است در 
ويژگی های  بيان  به  می توان  نباشند،  مرسوم  منطقه  بوم  و  فرهنگ 
فضاهای عملکردی متداول هر خانه در مناطق مختلف پرداخت.

١ـ٤ـ شناخت عرصه های مختلف در خانۀ مسکونی
تک  تک  معرفی  به  ورود  از  قبل  و  مبحث  اين  ابتدای  در 
عرصه ها، نياز است که دربارهٔ مفهوم عرصه و عرصه بندی توضيحات 

کافی به هنرجويان داده شود.
برنامٔه  مفهوم  توضيح  در  گذشته  فصل  در  که  همان گونه 
فيزيکی اشاره شد، مهمترين عاملی که باعث شکل گيری فضاهای 
مختلف معماری (با ويژگی های متمايز) می شود، نيازهای مختلف 

انسان است و مقتضيات هر نياز، که همان رفتارهاست.
نيازها  گيری  شکل  از  ناشی  معماری  طراحی  شروع  نقطٔه 
برآورده کردن  راستای  رفتارهايی است که انسان در  و به تبع آن 
شناخت  الزمه های  از  يکی  لذا  می دهد.  انجام  خود  نياز  هر 
ويژگی های هر فضای معماری، رفتارشناسی افراد استفاده کننده 
از آن فضاست. با توجه به اين مطلب و اين که افراد استفاده کننده 
از هر فضای معماری چه ويژگی هايی دارند و تنوع نيازهای آنان 
فعاليت هايی  طراحی  فرايند  هر  در  می توان  است،  صورت  چه  به 
را که با هم اشتراک و تداخل دارند دسته بندی نمود و هر حوزٔه 
ديگر،  بيان  به  داد.  تخصيص  معماری  عرصٔه  يک  به  را  فعاليت 
ريز فضاهای هر طرح را می توان در عرصه های کلی تر دسته بندی 
کلی تر  رفتاری  حوزٔه  در  را  خرد  فعاليت هـای  همچنين  و  نمود 
مرتبط  معماری  عرصٔه  يک  با  را  رفتاری  حوزٔه  هر  و  داد  جای 

ساخت.

برنامٔه  مفهوم  تفصيل  که   ،٤ فصل  و  بحث  به  ورود  برای  را  وی 
فيزيکی است، آماده می کند.

لذا شايسته است معلمين محترم در پايان فصل ٣ بر روی 
هنرجويان وقت  کارهای  دقيق  تحليل  بررسی و  پروژٔه ٤ و  انجام 
و تمرکز بيشتری صرف کنند تا زمينٔه ورود تفصيلی تر به مباحث 

فصل ٤ به خوبی فراهم آيد.
عوامل  شدن  مطرح  با  سوم  فصل  در  است،  ذکر  شايان 
از  کلی ای  چهارچوب  و  شکل  طراحی،  برفرايند  مؤثر  گوناگون 
فصل  در  است.  گرديده  ايجاد  هنرجويان  ذهن  در  طراحی  روند 
چهارم سعی بر اين است تا از نگرش کالن وارد مقياس خردتری 
مسکونی  خانٔه  يک  تشکيل دهندٔه  اجزای  به  مثال  برای  و  شوند 
(که پر کاربردترين موضوع طراحی است) بپردازند و ويژگی های 

هر يک را به تفصيل بيان نمايند.
از طرف ديگر، به دليل مطرح شدن پروژٔه نهايی هنرجويان 
در پايان اين فصل، اهميت اين فصل دو چندان می شود. به بيان 
ديگر با اتمام فرايند يادگيری مطالب در اين فصل، ذهن هنرجويان 
می تواند پذيرای طرح مسئلٔه نهايی اين کتاب باشد و پس از آن در 
هنرجويان،  دانسته های  به  جديد  آموزه های  افزودن  با  فصل  هر 

ايشان را در تهيه و طراحی پروژٔه نهايی رهنمون شود.
از  پس  شد،  خواهد  اشاره  تفصيل  به  بعدًا  که  همان گونه 
آشنايی با ساختار کلی فرايند طراحی در فصل ٣ و معرفی تک تک 
اجزای طرح (برنامٔه فيزيکی) خانٔه مسکونی، در فصل آينده مجددًا 
اين  روابط  درک  جهت  و  داشت  خواهيم  کل  به  جزء  از  حرکت 
ارتباطات خرد  سازماندهی  يکديگر (و به نحؤه ترکيب و  اجزاء با 

فضاها با يکديگر) سعی خواهد شد.

و  رفت  و  همزمان  صورت  به  خرد  و  کالن  نگرش  همواره  موفق  طراحی  يک  در 
برگشتی وجود دارد.

فرايند طراحی             جزء کل 
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اين که  به  توجه  با  و  معماری  عرصٔه  مفهوم  شدن  روشن  با 
اين فصل خانٔه مسکونی است، ابتدا عرصه های  مثال مطرح شدهٔ 
موجود در خانه بر طبق انواع نيازها و تنوع فعاليت های افراد خانه، 

ارتباط بين رفتارها و فضاهای معماری بيانگر مفهوم عرصه بندی است

استراحت              مطالعه                   نظافت

رفتار خصوصی

عرصه زندگی خصوصی

اتاق خواب             کتابخانه     حمام

فعاليت ١            فعاليت ٢               فعاليت ٣

حوزه رفتاری الف

عرصه معماری الف

فضای ١           فضای٢                 فضای ٣

به پنج عرصه مختلف تقسيم بندی شده و پس از تعريف هر عرصه، 
به تفصيل به بيان ريز فضاها و ويژگی های هر عرصه پرداخته شده 

است.

فعاليت پيشنهادیفعاليت پيشنهادی 
در اين مرحله و بعد از معرفی عرصه ها می توان هنرجويان را به 5 گروه كاری تقسيم منود و 
هر گروه موظف شوند يك عرصۀ خانۀ مسكونی را با ارائۀ انواع منونه ها و نقشه ها و تصاوير آماده 
منايند و برای هم كالسی های خود توضيح دهند. با توجه به گسترده تر بودن مباحث عرصۀ زندگی 
خانوادگی، افراد اين گروه می توانند بيشتر باشند و در يك جلسۀ درسی، پس از توضيحات معلم، 

مطالب خود را بيان منايند و چهار گروه ديگر مباحث خود را در دو جلسه ارائه دهند.

همانگونه که از دقت در ريز فضاهای تعريف شده برای 
يک خانٔه مسکونی متوجه می شويم، هر فضا متناسب با يک 
نياز خاص و رفتاری که در جهت رفع آن نياز صورت می گيرد 
شکل گرفته است. برای آشنايی بيشتر با اين مبحث پيشنهاد 
 (Maslow) مازلو  آقای  اثر  انسان،  نيازهای  کتاب  می شود 

مطالعه شود.

بيان  جهت  فوق  نمودار  مشابه  نموداری  می شود  پيشنهاد 
عرصه های پنج گانۀ خانۀ مسکونی بر تخته رسم شود تا در 

ذهن هنرآموزان تثبيت گردد.

ورودی
اتاق

پذيرايی
پارکينگ

انباری

موتورخانه

اتاق
خواب

آشپزخانهغذاخوریکتابخانه حمام

نشيمن

فضای باز

ايوان

حياط

ناهارخوری

پذيرايی و
مراسم

خدمات

زندگی
خصوصی

زندگی 
خانوادگی

فضای باز و 
حياط خانه

مسکونی



الف) مرور آموزه های پيشين

ب) تدريس مباحث
مفهوم  يادآوری  جلسه  اين  مطالب  تدريس  آغاز  در 
عرصه بندی و دليل شکل گيری عرصه های مختلف در طراحی 
معماری، مناسب به نظر می رسد. همان گونه که در آموزهٔ پيشين 
اشاره شد عرصه های مختلف خانٔه مسکونی را، بنابر فعاليت های 
گوناگون صورت گرفته در خانه، می توان به پنج عرصٔه متفاوت 
تقسيم بندی نمود: عرصه های پذيرايی و مراسم، زندگی خانوادگی، 

زندگی خصوصی، فضای باز، حياط و عرصٔه خدمات. 

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 27 الی 30 كتاب است.
  

                                              برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور آموزه های پيشني (ح غ)                                                                               20 
ب) تدريس مباحث : 

         2ــ4ــ عرصۀ زندگی خانوادگی                                                                                      30
         1ــ2ــ4ــ اتاق نشيمن                                                                                      30
        2ــ2ــ4ــ مبلمان و جتهيزات نشيمن                                                                          30
ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان گروه عرصۀ زندگی خانوادگی               130

آموزة هشتمآموزة هشتم

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات27 الی30كتاب است.

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور آموزه های پيشني (ح غ)                                                                               20
ب) تدريس مباحث :

2ــ4ــ عرصۀ زندگی خانوادگی                                                                                      30
1ــ2ــ4ــ اتاق نشيمن                                                                                      30
        2ــ2ــ4ــ مبلمان و جتهيزات نشيمن                                                                          30
ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان گروه عرصۀ زندگی خانوادگی               130

شناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرحشناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرح

٢ـ٤ـ عرصۀ زندگی خانوادگی
اين عرصه مهمترين عرصٔه زندگی افراد خانواده را تشکيل 
می دهد. چرا که بيشترين وقت آنها در طول روز معموالً در فضاهای 
اجزای  مفاهيم  آموزش  راستای  در  می شود.  طی  عرصه  اين 
عرصه، يادداشت نمودن نام هر عرصه بر روی تخته و درخواست 
جدول  يک  تکميل  و  فضا  هر  ويژگی های  بيان  برای  هنرجويان  از 

می تواند در بهتر آموختن آنان تأثير به سزايی داشته باشد.
در  که  می رسد  به نظر  ضروری  نکته  اين  ذکر  همچنين 
راستای آموزش هرچه بهتر مطالب اين فصل، به خصوص معرفی 
عرصه ها و فضاهای هر يک، الزم است از حداکثر امکانات سمعی 
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و بصری موجود در مدرسه بهره برداری نمود. چرا که در معرفی 
ويژگی های معماری يک فضا، اثر بصری نمايش يک يا چند نمونه 
از  کيفيت تر  با  و  بيشتر  مراتب  به  می تواند  بحث  مورد  فضای  از 
بحث های شفاهی و طوالنی باشد و در حافظٔه ديداری هنرجويان 

ثبت می گردد.
معماری خانه  نمونه نقشٔه (پالن)  چندين  همچنين می توان 
را به دانش آموزان ارائه نمود و از آنها خواست تا عرصٔه زندگی 

خانوادگی را بر روی آن معين نمايند.

می توان در کنار نمونه های معاصر از پالن خانه های سنتی، که در آنها نيز مفهوم عرصه بندی به خوبی نمايان است، استفاده نمود.



صورت  در  پذيرايی  از  نشيمن  فضای  نسبی  استقالل  ــ 
جدا بودن اين دو فضا از هم؛

که  گوناگونی  فعاليت های  به  توجه  با  فضا  کافی  وسعت  ــ 
ايجاد می شود؛

ــ ارتباط مناسب با ورودی آشپزخانه و غذاخوری؛
ــ نور کافی و در صورت امکان چشم انداز مناسب.

٢ـ٢ـ٤ـ مبلمان و تجهيزات نشيمنـ مبلمان و تجهيزات نشيمن 
در ارائٔه مطالب اين قسمت سعی شود، عالوه بر نمونه های 

١ـ٢ـ٤ـ اتاق نشيمن 
 در معرفی فضای نشيمن، ضمن ارائٔه نمونه های تصويری 

از پالن و عکس، ذکر چند نکته از ويژگی های برجسته تر اين فضا 
الزم است و بايد مورد توجه قرار بگيرد:

ضرورت توجه به نحوۀ گردش حرکت (سيرکوالسيون) و استانداردهای مربوط به طراحی و چيدمان فضای نشيمن

فضای کافی پشت ميز 
مطالعه ٠/٧٥متر

مسيرهای عبوری اصلی 
از فضای نشيمن به 
فضاهای مجاور

شعاع مناسب فضای 
گفت  وگوی صميمانه 
تقريبًا ٣/٥٠ متر

ارائه شده در کتاب که اغلب متعلق به زندگی امروزی و برگرفته از 
مقتضيات آن است، نمونه هايی نيز از زندگی سنتی و نحؤه مبلمان 
فضا در خانه های سنتی، که هنوز هم در بسياری از مناطق کشور 
خود  کار  اين  تهئه  برای  منبع  بهترين  گردد.  ارائه  دارند،  وجود 
واره هايی  طرح  خواست  آنها  از  می توان  که  هستند  هنرجويان 
و  تهيه  را  خانه شان  موجود  فضاهای  ديگر  و  نشيمن  فضای  از 

درکالس ارائه نمايند.
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عرصۀ  گروه  هنرجويان  توسط  مطالب  ارائۀ  ج)   
زندگی خانوادگی

در اين بخش از تدريس و با اتمام توضيحات اجمالی معلم 
در خصوص فضای نشيمن و عرصٔه زندگی خانوادگی، از گروهی 
که مسئول ارائٔه اطالعات فضاهای عرصٔه زندگی خانوادگی است 
ارائه  را  کارشان  و  کنند  آغاز  را  خود  بحث  تا  می شود  خواسته 

دهند.
امکانات  به  زياد  ميزان  به  هنرجويان  اطالعات  ارائٔه  نحؤه 
سمعی و بصری موجود در مدرسه بستگی دارد و حالت مناسب آن 

مبلمان و انواع تجهيزات مربوط به اتاق نشيمن و استانداردهای مربوط

ارائٔه اطالعات به وسيلٔه دستگاه پروجکشن و نمايش اساليدهای 
کامپيوتری است. ولی در صورت نبودن اين امکانات می توان به 

نقشه ها و تصاوير جمع آوری شده توسط هنرجويان اکتفا نمود.
به  خانوادگی  زندگی  عرصٔه  مبحث  می شود  يادآوری 
دو  به  عرصه ها،  ساير  به  نسبت  آن،  مطالب  بودن  گسترده تر  دليل 
مبلمان  نشيمن و  بخش فضای  گروه  يک  واگذار می گردد.  گروه 
برعهده  را  آشپزخانه  قسمت  ديگر  گروه  و  مربوطه  تجهيزات  و 

خواهند گرفت. 



الف) مرور آموزه های پيشين 
ارتباط  به  است  شايسته  جلسه  اين  مباحث  ابتدای  در 
آشپزخانه با ساير فضاهای خانه اشاره گردد. چرا که آشپزخانه يکی 
از عملکردی ترين فضاهای خانه است و ارتباط صحيح آن با ساير 
مواردی  می دهد.  افزايش  را  خانه  معماری  طرح  کيفيت  فضاها 
بصری  ارتباط  کنترل  يا  نشيمن  فضای  با  نزديک  ارتباط  قبيل  از 
آشپزخانه با فضای پذيرايی و نزديکی به ورودی خانه همگی در اين 

قسمت قابل يادآوری هستند.

ب) تدريس مباحث
٣ـ٢ـ٤ـ آشپزخانه 

است.  آشپزخانه  خانه،  فضاهای  عملکردی ترين  از  يکی 

آموزة نهمآموزة نهم

ش ا آ الف)

شناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرحشناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرح

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 30 الی 36 كتاب است.
  

                                              برنامۀ پيشنهادی                                                                                                    زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور آموزه های پيشني (ح غ)                                                                                                               15 
ب) تدريس مباحث : 

ـ 4ــ آشپزخانه                                                                                                                                             90 ـ 2 ـ          3ـ
         4  ــ2 ــ4 ــ غذاخوری خانوادگی                                                                                                                     15
ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان گروه عرصۀ زندگی خانوادگی (آشپزخانه)                 120

عملکردی  ميزان  هرقدر  که  شود  داده  تذکر  هنرجويان  به  بايد  لذا 
بودن يک فضا افزايش يابد و از اهميت بيشتر برخوردار شود به 
طراحی  در  اندازه ها  ابعاد  و  طراحی  استانداردهای  نسبت  همان 
آن نقش مؤثرتری خواهند داشت. چرا که کوچک ترين خلل در 
شناخت و به کارگيری استانداردهای طراحی به ايجاد اختالل در 
نحؤه کار و سرويس دهی آشپزخانه منجر می گردد و در طوالنی 
مدت امر مهم تهيه و آماده سازی غذا را در خانه، به فعاليتی سخت 

مبدل خواهد ساخت.
استاندارد و  اندازٔه  ابعاد و  بخش به  اين  در  است  شايسته 
استفاده از منابع گوناگون، مانند نويفرت يا Time Saver، توجه 

ويژه شود.
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ارائه  جهت  مفيد  و  مهم  مطالب  جمله  از 
در کالس در اين قسمت انواع شکل های مختلف 
است  ،  شامل  آن  تجهيزات  چيدمـان  و  آشپزخـانه 
آشپزخانه های I و L و U شکل و اشکال موازی 
فراخور  به  انواع،  اين  از  هرکدام  جزيره ای.  و 
ساير  با  ارتباط  نحؤه  و  خانه  پالن  کلی  شکل 
با  آشنايی  و  می گيرند  قرار  استفاده  مورد  فضاها، 
اين َاشکال می تواند هنرجويان را در طراحی خانه 

کمک شايان نمايد. 

 آشپزخانه U شکل مناسب برای آشپزخانه های با مساحت زياد

امکان  هدف  با  شده،  شکسته   U شکل  به  آشپزخانه   
طراحی ورودی در بين اجزای مبلمان آشپزخانه

 آشپزخانه به شکل L مناسب جهت 
پالن  گوشه های  در  آشپزخانه  جانمايی 

خانه

 آشپزخانه به شکل I يا کريدوری مناسب جهت جانمايی آشپزخانه در عرض های حداقلی پالن
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محل  آشپزخانه  يک  کارايی  در  مؤثر  عامل  مهمترين 
قرارگيری آن و دسترسی     به فضاهای مختلف خانه است. به اين 
منظور الزم است تمام ويژگی هايی را که يک آشپزخانه از لحاظ 
هنرجويان  تا  نمود  تبيين  باشد،  داشته  بايد  فضاها  ديگر  با  ارتباط 
عملکرد  اين  مکان يابی  در  خود  آينده  طراحی های  در  بتوانند 

حساس موفق عمل کنند. مواردی از قبيل داشتن ارتباط راحت 
امکان  و  ارتباط  داشتن  همچنين  حياط،  يا  بالکن  و  ورودی  با 
سرويس دهی مناسب به پذيرايی و ساير موارد مذکور در کتاب از 

جمله نکاتی هستند که بايد مورد تأکيد ويژه قرار گيرند.

که  باشد  گونه ای  به  بايد  و  است  برخوردار  زيادی  اهميت  از  خانه  پالن  در  آشپزخانه  جانمايی 
بتوان با ساير فضاهای کليدی عرصۀ زندگی خانوادگی به راحتی ارتباط برقرار کرد.

اين  توضيح  ابتدای  در   : آشپزخانه  اصلی  :عناصر  آشپزخانه  اصلی  عناصر 
قسمت، بهتر است از هنرجويان سؤال شود تا تمام عناصر و ابزار 
يادداشت  تخته  روی  را  آنها  و  ببرند  نام  را  آشپزخانه  در  موجود 
کنند. سپس می توان آنها را به ترتيب ميزان اهميت و کاربردشان 
در  که  دانست  خواهند  هنرجويان  خود  نهايت  در  و  نمود  مرتب 
عنصر  سه  آشپزخانه،  طراحی  در  موجود  مختلف  عناصر  ميان 
و  مهمتر  عملکرد  از  يخچال  و  گاز  اجاق  ظرف شويی،  سينک 

بيشتری برخوردارند. لذا می توان اين سه عنصر را عناصر اصلی 
تشکيل دهنده و تعيين کننده در طراحی آشپزخانه درنظر گرفت.

همان گونه که پيش تر نيز اشاره شد، هرکدام از اين فضاها 
در اثر نيازهای انسان در يک خانٔه مسکونی و به تبع آن رفتارهايی 
گرفته اند.  شکل  می پذيرد  صورت  نيازها  اين  رفع  جهت  در  که 
آشپزخانه می تواند مثال مناسبی برای تفهيم هرچه بهتر اين مطلب 
خوراک  تأمين  انسانی  هر  نيازهـای  اصلـی ترين  از  يکی  باشد. 



ارتباط فضای نشيمن و آشپزخانه : با توجه به اهميت 
اين مطلب، عنوانی برای آن در فصل ٤ درنظر گرفته شده است تا 
به تبيين چگونگی ارتباط ميان اين دو فضا بپردازد. در واقع دو 

حالت مختلف برای اين ارتباط وجود دارد: 
طراحی  امکان  دارای  و  وسيع  خانه های  در  اول  حالت 
فضای نشيمن خانوادگی جدای از پذيرايی است. در اين حالت 
فرد  تا  گردد  لحاظ  فضا  دو  اين  ميان  بصری  ارتباط  است  بهتر 
استفاده کننده، که اکثر وقت خود را در آشپزخانه صرف می کند، 

بتواند نظارت بيشتری بر امور خانه داشته باشد.
حالت دوم در خانه های با مساحت کوچک و يکسان بودن 
اين است که  بهتر  اين حالت  است، در  پذيرايی  نشيمن و  فضای 
جهت حفظ محرميت و راحتی کار در آشپزخانه و همچنين منتقل 
نشدن بو و صدای ناشی از کار به فضای پذيرايی، ارتباط بصری 

ميان دو فضا کاهش يابد.
٤ـ٢ـ٤ـ غذاخوری خانوادگی 

با توجه به اين که در مناطق و بوم های مختلف ايران، شيؤه 
پذيرايی از مهمان و صرف غذا وابسته به آداب و رسوم هر منطقه 
و متمايز از بوم های ديگر است، بهتر است در توضيح اين بخش 
به فرهنگ و آداب همان منطقٔه هنرجويان رجوع شود و بر طبق 
نيازهای آنان و رفتارهای مربوط به پذيرايی و صرف غذا به تحليل 

فضاهای شکل گرفته در معماری منطقه بپردازند.

مورد نياز و تهيه و آماده سازی آن برای مصرف است. انسان برای 
رفع اين نياز ناگزير است رفتارهايی صورت دهد تا اين فرايند طی 
شود و او بتواند نيازش را برطرف سازد. در اين مرحله رفتارهای 
مختلف صورت گرفته از ابتدا تا انتهای مراحل مختلف اين فرايند 
از قبيل «تهئه مواد اولئه غذايی، نگهداری مواد تا زمان مصرف، 
آماده  اولئه  مواد  پختن  پخت و پز،  برای  اوليه  مواد  آماده سازی 
شده و در نهايت شست و شوی ابزار مصرف شده»، در طول اين 
فرايند جهت استفاده های بعدی درنظر گرفته می شوند. همان گونه 
که مالحظه می شود کلئه فضاهای معماری يک آشپزخانه نيز در 

راستای اجرای هرچه بهتر همين فعاليت ها طراحی می شود.
اکنون می توان با معرفی تک تک عناصر اصلی که عبارت اند 
فنی و  ويژگی های  گاز و  اجاق  يخچال و  ظرف شويی،  سينک  از 
هرکدام،  نياز  مورد  کار  فضای  و  استاندارد  اندازه های  و  ابعاد 

مفهوم مثلث کار را به هنرجويان آموخت.

در واقع گردش کار در آشپزخانه و تعامل و ارتباط اين سه 
عنصر با يکديگر و جابه جايی مرتب استفاده کنندگان از آشپزخانه بين 
اين سه عنصر باعث ايجاد مفهوم انتزاعی به نام مثلث کار می شود 
که با توجه به همٔه ابعاد و اندازه ها و الزامات فنی طرح، که در کتاب 
به خوبی به آنها اشاره شده است، تشکيل می شود. لذا نکته ای که 
بايد به هنرجويان در مورد مثلث کار گوشزد شود، طراحی آشپزخانه 
داشتن  مستلزم  و  باشد  داشته  بيشتری  کارآيی  که  به صورتی  است 
مثلث کاری منطقی باشد، بدون وجود عناصر غير مرتبط و دست 
و پاگير. در حقيقت مثلث کار يک ابزار کنترلی است که می توان 

ميزان کارآيی آشپزخانه را از طريِق بررسی آن سنجيد.

مثلث کار در آشپزخانه

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٦٠٦٦٦٦٠



٦١٦٦١١

انواع چيدمان های مختلف برای اتاق ناهارخوری و ابعاد و استانداردهای مربوطه

حداقل فضای مورد نياز غذاخوری در دو حالت
 الف) يک انتهای ميز چسبيده به ديوار  ب) قابليت سرويس دهی از دو طرف

(الف)

(ب)

اتاق غذاخوری برای شش نفر

١/١٠ متر فـاصلۀ پشت 
ميز بـرای سرويس دهـی 
و٠/٨٥متر فـضا بـرای 
صندلی و  راهروی عبور



تا  خواست  هنرجويان  از  می توان  مبحث  اين  پايان  در   
ابعاد فضای مورد استفادٔه غذاخوری خود را اندازه گيری کنند و 

حداقل های مورد نياز را به دست آورند.

اتاق های غذاخوری با مساحت های حداقل و اضافه نمودن چند عنصر تزيينی مانند کمد يا تعبيۀ ورودی

امکان استفاده از مبلمان ثابت برای استفادۀ بهينه و حداکثری از فضاهای کوچکتر

اتاق های غذاخوری با مساحت های بيشتر از حداقلی با اضافه کردن عناِصری مثل شومينه و تلويزيون برای فضاهای بزرگتر و مبلمان بيشتر

انواع چيدمان های مختلف برای اتاق ناهارخوری و ابعاد و استانداردهای مربوطه

ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان گروه عرصۀ زندگی 
خانوادگی

پس از اتمام تدريس مطالب فرصت در اختيار گروه عرصه 
جمع آوری  مطالب  ارائه  به  تا  شود  داده  قرار  خانوادگی  زندگی 

شده بپردازند.   

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٦٢٦٦٦٢٢٢



٦٣٦٦٣٣

الف   ) مرور آموزه های پيشين
در ابتدا مطالب مربوط به عرصٔه زندگی خانوادگی به صورت 
خالصه يادآوری می شود و جمع بندی با همراهی هنرجويان بيان می گردد 

تا برای ورود به بحث عرصٔه زندگی خصوصی آمادگی پيدا کنند.

ب) تدريس مباحثب) تدريس مباحث

٣ـ٤ـ عرصۀ زندگی خصوصی و فردی 
مسائل  مهمترين  از  يکی  خانوادگی  زندگی  عرصٔه  همانند 
در اين عرصه، نحؤه مکان يابی و تخصيص فضای مناسب به اين 
عرصه است. لذا شايسته است در ابتدا راجع به خصوصيات اين 

عرصه توضيحات کافی داده شود.
افراد  فردی  و  خصوصی  نيازهای  بررسی  منظور  اين  به 

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 37 الی 41 كتاب است.
  

                                              برنامۀ پيشنهادی                                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور آموزه های پيشني (ح غ)                                                                                                15 
ب) تدريس مباحث : 

ـ 4   ــ عرصۀ زندگی خصوصی و فردی                                                                                   15          3 ـ
         1ــ3 ــ4 ــ محل استقرار                                                                                                                      20
        2ــ3 ــ4  ــ اندازۀ اتاق های خواب                                                                                                   20
        3ــ3ــ4  ــ اتاق  خواب والدين                                                                                                         20
       4ــ3ــ4  ــ اتاق  خواب فرزندان                                                                                                       20
      5  ــ3ــ4  ــ اتاق  مطالعه                                                                                                                      20
ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان گروه عرصۀ زندگی خصوصی و فردی               110

آموزة دهمآموزة دهم

لف   ) مرور آموزه های پيشينلف   ) مرور آموزه های پيشين

41 كتاب است. اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 37 الی

برنامۀ پيشنهادی                                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)ه)

الف) مرور آموزه های پيشني (ح غ)                                                                                                15
ب) تدريس مباحث : 

3ــ4   ــ عرصۀ زندگی خصوصی و فردی                                                                                  15
20 1ــ3ــ4 ــ محل استقرار                                                                                                                     
2ــ3 ــ4  ــ اندازۀ اتاق های خواب                                                                                                   20
20 3ــ3ــ4 ــ اتاق  خواب والدين                                                                                                        
20 4ــ3ــ4  ــ اتاق  خواب فرزندان                                                                                                      
20 5ــ3ــ4  ــ اتاق  مطالعه                                                                                                                     
110 ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان گروه عرصۀ زندگی خصوصی و فردی              

شناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرحشناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرح

راه گشا  می تواند  نيازها  آن  از  برگرفته  رفتارهای  و  خانواده  يک 
و  خصوصی  زندگی  عرصٔه  در  که  رفتارهايی  شناخت  با  باشد. 
و  فضاها  اين  کالبدی  ويژگی های  به  می توان  می دهند  رخ  فردی 

مکان مطلوب قرارگيری آنها پی برد.
به منظور افزايش کيفيت آموزش و آسان سازی فهم مطلب 
برای هنرجويان، بهتر است از طريق سؤال و جواب ذهن آنها را 
درگير نمود، از جمله اين که چه رفتارهايی در عرصٔه خصوصی 
نياز  مورد  محيطی  چه  رفتارها  اين  انجام  برای  و  می شود  انجام 
کالس،  تختٔه  روی  بر  آنها  يادداشت  و  پاسخ ها  شنيدن  با  است. 
جهت  مکان  بهترين  و  خصوصی  عرصٔه  ويژگی های  تدريج  به 
استقرار آن مشخص می گردد. سپس يک جمع بندی، با استفاده 
از مطالب موجود در کتاب درسی که به خوبی ويژگی های مکان 

مناسب استقرار اين عرصه بيان شده است، ارائه می شود.



١ـ٣ـ٤ـ محل استقرار
ويژگی های  ذکر  با  ابتدا  است  بهتر  قسمت  اين  در 
مکان مناسب اين عرصه که در کتاب به خوبی بيان شده اند به 
صورت تيترهايی که برروی تخته يادداشت می شوند بحث را 
آغاز نمود. سپس همانند آنچه که در عرصٔه زندگی خانوادگی 
انجام شد، چندين پالن به هنرآموزان ارائه می شود و محل 
عرصٔه زندگی خصوصی مشخص می گردد. سپس به تحليل 
داليل قرارگيری اين عرصه در هر يک از مکان های موجود 

در نقشه ها پرداخته می شود.

با جانمايی عرصۀ زندگی خصوصی و فردی در پالن های مختلف می توان به ويژگی های 
مورد نياز اين عرصه پی برد و در طراحی های آينده اين راهکارها را به کار بست.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٦٤٦٦٦٦٤٤٤



٦٥٦٦٥٥

با توجه به اين مطلب که ممکن است در مناطق مختلف ايران 
نحوهٔ طراحی اتاق های خواب و مبلمان آن متفاوت باشد، بهتر اين 
است که در تدريس اين بخش از هنرجويان به عنوان يک فعاليت 
کالسی خواسته شود تا هر يک نقشٔه اتاق خواب خانٔه خود را ترسيم 
کنند و به توصيف معماری آن بپردازند. سپس آموزگار محترم به 
همراه هنرجويان به دقت تمام نقشه هايی را که در کتاب برای مثال 

مطرح شده اند، بررسی و اجزای آنها را تحليل می کنند.
همچنين الزم است برخی از راهکارهای طراحی و اصولی که 
در چيدمان اتاق های خواب به کار گرفته می شود و در کتاب درسی به 

آنها به خوبی اشاره شده است، مورد توجه ويژه قرار گيرند.
ــ برخی از اين موارد عبارت اند از:

ــ اندازه ها و استانداردهای طراحی اتاق و مبلمان موجود 
در آن؛

تخت  قرارگيری  مناسب  محل  و  مبلمان  چيدمان  نکات  ــ 
خواب و کمد؛

خواب  اتاق  در  موجود  مختلف  حوزه های  بين  رابطٔه  ــ 
والدين.

٢ـ٣ـ٤ـ اندازۀ اتاق های خوابـ اندازۀ اتاق های خواب
برای بررسی ابعاد و اندازٔه اتاق های خواب بهترين روش 
به  آن  ارائٔه  و  مربوطه  استانداردهای  و  نمودارها  از  استفاده 

دانش آموزان است. 

ابعاد و استانداردهای مبلمان اتاق خواب

ابعاد و استانداردهای مبلمان اتاق خواب و چيدمان های مختلف ممکن برای اتاق خواب



٣ـ٣ـ٤ـ اتاق خواب والدينـ اتاق خواب والدين
بايد اين نکته را مد نظر قرار داد که ممکن  در اين بخش 
است در بسياری از مناطق ايران اين نوع تقسيم بندی و تفکيک 
نگرفته  صورت  فرزندان  خواب  اتاق  و  والدين  خواب  اتاق  ميان 
و  بندی  تقسيم  اين  به  راجع  قدری  ابتدا  است  شايسته  لذا  باشد، 
نيازهای هر کدام از اين دو فضا توضيح داده  داليل تفاوت ها و 

شود تا علت آن برای هنر آموزان روشن شود. سپس با توجه به 
مطالب کتاب که به خوبی ويژگی های هر يک از فضاها را توضيح 
داده است، می توان تقسيم اتاق خواب والدين به پنج حوزٔه قابل 
پنج حوزه را  مناسب اين  چيدمان  ارتباطات و  ابعاد و  تفکيک و 

مورد تأکيد قرار داد. 

ابعاد و استانداردهای مبلمان اتاق خواب و چيدمان های مختلف ممکن برای اتاق خواب والدين

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٦٦٦٦٦٦٦٦٦



٦٧٦٦٧٧

در  گرفته  قرار  وسايل  و  کاربری  به  بسته  کمدها،  ابعاد 
آن، متغير است. در طراحی اتاق خواب همواره بايد به اين نکته 
توجه داشت که چيدمان مبلمان به نحوی صورت گيرد که بهترين 

عملکرد را داشته باشد.

٤ـ٣ـ٤ـ اتاق خواب فرزندانـ اتاق خواب فرزندان
و  والدين  خواب  اتاق  تفکيک  شدن  روشن  با  اکنون 
به  می توان  والدين  خواب  اتاق  معماری  توصيفی  بيان  و  فرزندان 
فرزندان  خواب  اتاق  معماری  ويژگی های  و  استانداردها  توضيح 

پرداخت.

خواب  اتاق  مبلمان  استانداردهای  و  ابعاد 
اتاق  برای  ممکن  مختلف  چيدمان های  و 

خواب فرزندان



٥  ـ٣ـ٤ـ اتاق مطالعه 
مساحت  محدوديت  و  کمبود  مشکل  که  خانه هايی  در   
ندارند طراحی فضاهای بيشتر و متنوع تر با کاربری های گوناگون 
کامالً فراهم است. در واقع هنرجو بايد بداند، عالوه بر ضروريات 
می تواند  همواره  معماری،  طرح  هر  در  نياز  مورد  حداقل های  و 

اتاق  نمايد.  طراحی  گوناگون  کاربردهای  با  را  متنوعی  فضاهای 
مطالعه نيز از جملٔه اين فضاهاست که در خانه های کوچک تر از 
همان اتاق خواب يا نشيمن برای مطالعه استفاده می گردد. ازجملٔه 

ديگر فضاها، می توان به اتاق کار نيز اشاره نمود.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٦٨٦٦٦٦٨٨٨



٦٩٦٦٩٩

الف   ) مرور آموزه های پيشين
و  مرور  خصوصی  زندگی  عرصٔه  به  مربوط  مطالب  ابتدا  در 
جمع بندی گرديده و پس از پاسخ به سؤاالت احتمالی تدريس مباحث 

آغاز می شود.

ب) تدريس مباحثب) تدريس مباحث

٤ـ٤ـ عرصۀ پذيرايی ومراسم 
مناسب  نيز  عرصه  اين  نياز  مورد  فضاهای  معرفی  در 
گيرد  قرار  بررسی  مورد  رفتارها  و  شود  آغاز  نيازها  از  که  است 
انسان  شود.  پرداخته  نياز  مورد  فضاهای  معرفی  به  در نهايت  و 
فطرتاً اجتماعی است و به قول فالسفه َمَدنیُّ بالطبع است. لذا يکی 

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 42 الی 47 كتاب است.
  

                                              برنامۀ پيشنهادی                                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور آموزه های پيشني (ح غ)                                                                                15 
ب) تدريس مباحث : 

        4 ــ4ــ عرصۀ پذيرايی و مراسم                                                                                  25
         1 ــ4 ــ4  ــ ورودی                                                                                  25
ـ 4 ــ4  ــ فضای پذيرايی                                                                                 30         2 ـ
ـ 4 ــ4  ــ غذاخوری                                                                                 25        3 ـ

ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان گروه عرصۀ پذيرايی و مراسم            120 

آموزة يازدهمآموزة يازدهم

آ آلف) لف)

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات42الی47 كتاب است.

برنامۀ پيشنهادی                                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)ه)

الف) مرور آموزه های پيشني (ح غ)                                                                                15
ب) تدريس مباحث :

25 4 ــ4ــ عرصۀ پذيرايی و مراسم                                                                                 
25 1 ــ4 ــ4 ــ ورودی                                                                                 
2ــ4ــ4 ــ فضای پذيرايی                                                                                 30
25 3ــ4ــ4  ــ غذاخوری                                                                                
120 ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان گروه عرصۀ پذيرايی و مراسم           

شناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرحشناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرح

از مهم ترين نيازهای هر فرد و خانواده ای ارتباط برقرار کردن و 
تعامل با ساير افراد جامعه و بستگان خود است. اين نياز به حدی 
انسان ها  همواره  االٔيام  قديم  از  که  است  بوده  ضروری  و  مهم 
و  اجتماعی  رفتارهای  برای  فضايی  خود  زندگی  محل  خانٔه  در 
تعامالت با ساير مردم و بستگان درنظر می گرفته اند. برای روشن تر 
به  نسبت  مراسم،  و  پذيرايی  عرصٔه  جايگاه  تعيين  و  مطلب  شدن 
ذکر  کتاب  در  که  مشهور  مثال  همان  از  استفاده  عرصه ها،  ساير 
شده مناسب است. همان گونه که در يک شهر، مساجد، فضاهای 
در  را  انسان ها  اجتماعی  تعامالت  و…  آموزشی  و  فرهنگی 
برمی گيرند، در يک خانه نيز نياز به عرصه ای است که تأمين کننده 
مهم ترين  باشد.  خانه  آن  ساکنين  ارتباطی  و  اجتماعی  نيازهای 

فضاهای اين عرصٔه ورودی، پذيرايی و غذاخوری است.



١ـ٤ـ٤ـ ورودی
عرصٔه  به  نسبت  فقط  (نه  خانه  اجزای  مهم ترين  از  يکی 
آن  منفی  يا  مثبت  کيفيت  که  خانه)  کل  به  نسبت  بلکه  پذيرايی 
در  است.  آن  ورودی  باشد،  مؤثر  خانه  کل  عملکرد  در  می تواند 
واقع ورودی آن فضای ُمعّرف و هويت بخش يک خانه است. لذا 
دقت در طراحی آن، مطابق با نيازها و انتظارات مورد نياز از اين 

فضا، بسيار مهم است.
ويژگی های  ابتدا  است  بهتر  می رسد  به نظر  بحث  اين  در 
شود.  برشمرده  هنرجويان  برای  مناسب  ورودی  يک  کالبدی 

ويژگی هايی از قبيل:
ُمعّرف  و  واضح  بايد  خانه  يک  ورودی  خوانايی:  ــ 
آن  تشخيص  و  گيرد  قرار  مناسبی  محل  در  باشد،  خود  ساکنين 

بسيار آسان باشد.
که  باشد  داشته  فرمی  بايد  ورودی  دعوت کنندگی:  ــ 
ميهمانان و ساکنين را به داخل خانه فرا بخواند و از عناصر شکلی 

و فرمی بديعی برخوردار باشد.
ــ زيبايی: اولين تصويری که در ذهن مهمان يا کسانی 
که به خانه مراجعه می کنند می ماند تصوير ورودی است. لذا زيبا 
ذهنی  تصوير  شکل گيری  در  به سزايی  تأثير  ورودی  فضای  بودن 

افراد مراجعه کننده خواهد داشت. 

و  دعوت کنندگی  خوانايی،  قبيل  از  ويژگی هايی 
ورودی  يک  شاخصه های  مهم ترين  از  زيبايی 

خوب است.

الزم است در ايـن بـخش تـوضيحات 
کـافـی راجع بـه سرويس های بهداشتی 
و استانداردهـای الزم آن و نکـاتی که 
بايد در طراحی آن مد نظر قرار گيرد و 
در کتاب هم به خوبی به آن اشاره شده 

است مد نظر قرار گيرد. 

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٧٠٧٧٧٠



٧١٧٧١١

همچنين ويژگی های معماری ذکر شده برای فضای ورودی 
که با گراف های تصويری همراه باشند بسيار گويا و کمک کننده اند 
و پيشنهاد می شود اين تصاوير و توصيفات به دقت توسط معلم و 

هنرجويان بررسی گردند.
به عالوه پيشنهاد می شود پالن موجود در صفحٔه ٤٤ حتماً 
گيرد.  قرار  بررسی  مورد  آن  ورودی  ويژگی های  و  شود  بررسی 
مالحظات معماری بسياری در طراحی اين ورودی درنظر گرفته 

شده و بررسی و توضيح آنها از اهميت خاصی برخوردار است.
از  می توان  ورودی  ويژگی های  بيشتر  توضيح  برای 
نمونه های فراوان موجود در معماری سنتی نيز بهره جست. در 
اين مثال تصوير و پالن ورودی مدرسٔه چهارباغ اصفهان و فضای 
پيش ورودی، جلوخان به خوبی قابل مالحظه است. ويژگی هايی 
نمونه  اين  در  همگی  دعوت کنندگی  و  تزيينات  خوانايی،  قبيل  از 

تماماً و به خوبی به کار رفته اند.



اصول  که  شود  داده  تذکر  هنرجويان  به  بايد  همواره  اما 
متفاوتـی  ، از يک  طراحـی در همه جا، بــا هر فـرهنگ و اقليم 
چارچوب معين خارج نمی شود. به اين معنی که طراحی، که طبق 
فضای  شرايطی  هر  در  می تواند  پذيرد،  صورت  معماری  اصول 
را  اصول  همواره  است  الزم  لذا  کند.  توليد  کيفيت  با  معماری 
مد نظر قرار داد و با توجه به تفاوت های فرهنگی و ساير تمايزات 

مناطق گوناگون، به طراحی پرداخت.
عرصه های  و  فضاها  ساير  با  پذيرايی  فضای  رابطٔه  نوع 
ديگر از جمله موارد مهمی است که بايد به هنرجويان تذکر داده 
شود. نزديک بودن اين فضا به ناهارخوری و ورودی و ارتباط 
نداشتن با عرصٔه زندگی فردی و خصوصی می تواند تأثير به سزايی 

٢ـ٤ـ٤ـ فضای پذيرايی
گوناگون  آداب  و  متفاوت  فرهنگ های  تفاوت  به  توجه  با 
فضای  مفهوم  کشور،  مختلف  مناطق  در  مهمان  از  پذيرايی 
هم  از  متمايز  مختلف  مناطق  هنرجويان  ذهن  در  می تواند  پذيرايی 
باشد. برای مثال فضای پذيرايی يک خانه در شمال ايران و يک 
هم  با  بسيار  فرهنگی،  عوامل  به  توجه  با  کويری،  منطقٔه  در  خانه 
متفاوت خواهد بود. لذا بايد سعی شود با توجه به فرهنگ هر بوم، 
ويژگی های فضای پذيرايی، آن هم با کمک خود هنرجويان، بيان 
شود. برای مثال در مناطق جنوبی ايران فضايی با عنوان مضيف 
جهت پذيرايی از ميهمانان نامحرم در نزديکی ورودی و با فاصلٔه 

مناسب از اندرونی خانه درنظر گرفته می شود.

فرهنگ  دو  در  خانه  يک  پذيرايی  فضای 
متفاوت، با توجه به عوامل فرهنگی، بسيار 

با هم متفاوت اند.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٧٢٧٧٧٢٢



٧٣٧٧٣٣

در افزايش کارآيی اين فضا داشته باشد.
شده  مطرح  کتاب  از  بخش  اين  در  که  توجهی  قابل  نکتٔه 
که  است  اين  شوند  غافل  آن  از  نبايد  عزيز  هنرآموزان  و  است 
که  باشند  مراقب  بايد  غذاخوری  و  پذيرايی  فضای  ادغام  در 
اين  برای  که  مثالی  در  شود.  حفظ  هم  از  فضا  دو  اين  استقالل 
اين که  بدون  فضا  دو  که  می شود  مشاهده  است  شده  مطرح  مورد 
داده  تفکيک  هم  از  خوبی  به  باشد  ميانشان  جدا   کننده ای  عنصر 
عناصر  مبحث  ششم،  فصل  در  هرچند  نکته،  اين  ذکر  شده اند. 
شکل دهندٔه فضای معماری مطرح خواهد شد، باعث می شود که 
جدا  برای  که  نيايد  وجود  به  هنرجويان  در  ذهنی  زمينٔه  پيش  اين 
به ديوار يا عنصر  کردن و مستقل بودن دو فضای معماری لزوماً 
جداکننده نياز است، بلکه با اتخاذ تدابيری و ايجاد تمايزهايی در 

نحؤه قرارگيری، گردش حرکت و ساير عناصر شکل دهندٔه فضا 
اين تفاوت را می توان ايجاد نمود. 

ـ  ٤  ـ٤ـ غذا خوری  ٣
به  است  الزم  قسمت ها  ساير  همچون  نيز  قسمت  اين  در 
توصيف معماری و بيان ويژگی ها و الزامات طراحی اصولی برای 

هنرجويان پرداخت؛ نکاتی از قبيل: 
ميز  از  مستقل  حرکت  برای  فضايی  گرفتن  درنظر  ــ 
بدون  حالت  در  مبلمان  وضعيت  تفاوت  به  (توجه  ناهارخوری 

استفاده و در حالتی که افراد پشت آن نشسته اند)؛
ــ رعايت استانداردها و ابعاد حداقلی تجهيزات و مبلمان 

مربوطه. 

عرصۀ  گروه  هنرجويان  توسط  مطالب  ارائۀ  عرصۀ ج)  گروه  هنرجويان  توسط  مطالب  ارائۀ  ج) 
پذيرايی و مراسم پذيرايی و مراسم 

در پايان ارائٔه مطالب توسط هنرآموز محترم، وقت کالس 
مراسم  و  پذيرايی  عرصٔه  گروه  دانش آموزان  به  ساعت   ٢ مدت  به 
و  توضيحاتی  بيان  با  مطالب  ارائٔه  طول  در  و  می شود  سپرده 

يادآوری نکاتی که در طول درس به آنها اشاره شده بود نمونه های 
افراد گروه ارائه می شوند و از اين طريق مطالب در ذهن هنرجويان 

به نحو شايانی تثبيت می گردد. 

استانداردهای  و  ابعاد  از  نمونه ای 
مورد نياز فضای غذاخوری



الف   ) مرور آموزه های پيشين
برای شروع جلسه شايسته است که مطالب به ساير عرصه های 

ذکر شده تاکنون جمع بندی شده و ابهامات احتمالی برطرف گردد.

ب) تدريس مباحثب) تدريس مباحث

٥ـ٤ـ عرصۀ خدمات و پشتيبانی 
عرصه های  تمام  به  است  بهتر  مبحث  اين  ابتدای  در 

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 47 الی 53 كتاب است.
  

                                              برنامۀ پيشنهادی                                                                  زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور آموزه های پيشني ( ح   غ )                                                                10  
ب) تدريس مباحث : 

         5 ــ4ــ عرصۀ خدمات و پشتيبانی                                                                 20
ـ 4 ــ پاركينگ                                                                  15 ـ 5 ـ          1ـ
4 ــ موتورخانه                                                                  15 ـ  5          2ـ
         3 ــ اتاق مفيد و رختشويی                                                                   15
ـ   ــ عرصۀ فضاهای باز و حياط خصوصی                                                            20          6  ـ
ـ   ــ ايوان                                                                   15          1ـ
ـ  ــ فضای باز عمومی                                                                   15          2ـ
         7  ــ جمع بندی                                                                 20
ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان  گروه عرصه های خدمات و                     80

       پشتيبانی  و فضاهای باز و حياط خصوصی  
ــ پروژۀ مستمر و نهايی                                                             15   8         

آموزة دوازدهمآموزة دوازدهم

پيشين آموزههای مرور پيشينلف) آموزههای مرور لف)

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات47 الی53كتاب است.

برنامۀ پيشنهادی                                                                  زمان پيشنهادی (دقيقه)

1010 الف) مرور آموزه های پيشني ( ح   غ )الف) مرور آموزه های پيشني ( ح   غ )                                                               
ب) تدريس مباحث :ب) تدريس مباحث :

2020 عرصۀ خدمات و پشتيبانیعرصۀ خدمات و پشتيبانی                                                                 5 ــ4ــ
1515 11ــــ55ــــ44 ــ پاركينگ ــ پاركينگ                                                                 
1515 44 ــ موتورخانه ــ موتورخانه                                                                  ـ  55 22ـــ
33 ــ اتاق مفيد و رختشويی                                                                   1515
2020 ــ ــ عرصۀ فضاهای باز و حياط خصوصی ــ عرصۀ فضاهای باز و حياط خصوصی                                                             66
1515 ـ  ــ ايوان                                                                   11ـــ
ـ  ــ فضای باز عمومی ــ فضای باز عمومی                                                                   1515 22ـــ
2020 77 ــ جمع بندی                                                                
8080 ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان  گروه عرصه های خدمات وج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان  گروه عرصه های خدمات و                    

پشتيبانی  و فضاهای باز و حياط خصوصی      پشتيبانی  و فضاهای باز و حياط خصوصی  
ــ پروژۀ مستمر و نهايیــ پروژۀ مستمر و نهايی                                                             1515 88

شناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرحشناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرح

مختلفی که تاکنون ذکر شده اشاره شود و بر اين نکته تأکيد گردد 
که تأمين شرايط آسايش انسان در خانه به تجهيزاتی نياز دارد که 
عرصٔه خدمات و پشتيبانی فضای مورد نياز اين تجهيزات را در 
شامل  متعددی را  خود جای می دهد. البته اين عرصه فضاهای 
می شود ولی در کتاب به سه فضای مهم و عمومی تری که در اکثر 
خانه ها موجود است اشاره شده که شامل پارکينگ و موتورخانه 

و رخت شويی می شود. 
راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٧٤٧٧٧٤٤٤



٧٥٧٧٥٥

ـ  ٥  ـ٤ـ پارکينگ ١
يکی از مهم ترين نکاتی که در اين قسمت الزم است مورد 
توجه قرار گيرد ابعاد و استانداردهای مربوط به اتومبيل و نحؤه 
حرکت آن است اين مطلب در مورد خانه های با پارکينگ جمعی 

اهميت بيشتری پيدا می کند. لذا مناسب خواهد بود قدری راجع 
به نحؤه طراحی و جانمايی پارکينگ به طوری که حرکت و توقف 
اتومبيل ها را مختل نسازد توضيح داده شود و در اين راستا از 

نمودارها و استانداردهای مربوطه استفاده گردد. 

مختلف  انواع  و  اتومبيل  پارک  به  مربوط  استانداردهای  و  ابعاد 
پارکينگ های انفرادی خانه ها

پارکينگ  متناسب با ورودی خانهپارکينگ  دوبله با ورودی جداگانه به خانه

پارکينگ  برای يک ماشينپارکينگ  برای يک ماشين و چند دوچرخه

پارکينگ برای دو ماشين ، فضا برای دوچرخه هاپوشش مشترک فضای مشترک پارکينگ

پارکينگ های اختصاصیپارکينگ های دوبله

پارکينگ  با سقف مسطح

سقف شيروانی که بومش 
با جاده موازی است

زاويه  با  شيروانی  سقف 
قائمه به جاده



ـ  ـ  ٥  ـ  ـ٤ـ موتورخانهـ موتورخانه  ٢
در اين بخش، عالوه بر رعايت نکات مطرح شده در کتاب 
که ضرورت دارد در طراحی لحاظ شود، می توان به برخی انواع 
قبيل  از  سرمايش،  و  گرمايش  تأسيساتی  سيستم های  متداول 
شوفاژ، پکيج، فن کويل و … اشاره ای کلی داشت تا هنرآموزان 
طرح  تأسيساتی  سيستم  به  نسبت  بتوانند  خود  طراحی های  در 
خود ديد و بينش گسترده ای داشته باشند. همچنين ذکر اين نکته 
مناسب است که ميزان فضای اختصاص داده شده به موتورخانه 
بستگی  زيربنا  مساحت  و  شده  انتخاب  تأسيساتی  سيستم  نوع  به 

دارد و از فضای کوچکی در داخل آشپزخانه تا موتورخانه های 
بسيار وسيع را شامل می شود. توجه به ضوابط طراحی موتورخانه 
طبق  و  کافی  تعداد  به  دودکش ها  تعبئه  و  مناسب  تهوئه  قبيل  از 
نيز در اين قسمت  تأسيساتی  وسايل  مربوطه برای  استانداردهای 

يادآوری می گردند. 
مبحث  به  تا  است  مناسبی  فرصت  قسمت  اين  همچنين 
در  آن  به  مربوط  مالحظات  و  ساختمان  در  انرژی  جويی  صرفه 

طراحی معماری اشاره شود. 

پيشنهاد می شود در اين زمينه برای افزايش کيفيت ياددهی از نمودارهای با بيان 
گرافيکی و تصاوير گويا استفاده گردد.

ش ها
ودک

از د

از سقف

از ديوارها
از پنجره ها

از درزهای کناری پنجره ها

از درزهای کناری درها
از کف
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ـ  ٥  ـ٤ـ اتاق مفيد و رختشويی  ٣
است  فضاهايی  جمله  از  مطالعه  اتاق  همانند  نيز  فضا  اين 
دليل  به  و  است  طرح  قابل  بزرگ  مساحت  با  خانه های  در  که 

در  که  گيرد  قرار  مدنظر  آن  طراحی  در  نکاتی  بايد  آن  ويژگی های 
از  نمونه  چند  زير  در  است.  شده  اشاره  خوبی  به  آنها  به  کتاب 

طراحی فضای اتاق مفيد و رختشويی را مالحظه می کنيد. 

٦  ـ  ـ٤ـ عرصۀ فضاهای باز و حياط خصوصیـ عرصۀ فضاهای باز و حياط خصوصی 
ديدن  و  جامع نگری  بر  مجددًا  که  قسمت هايی  از  يکی 
چندين جنبه از يک مسئلٔه طراحی معماری توسط طراح را مورد 
مسکونی  خانٔه  يک  طرح  است.  بخش  همين  می دهد  قرار  تأکيد 

هنگامی کامل و موفق است که همراه با فضاهای داخلی، فضای 
خارجی و نحؤه ارتباط بنا با محيط اطراف نيز درنظر گرفته شود و 
برای آن فکر شود. در واقع اين عرصه نقش مفصل را در طراحی 
ايجاد کرده و عالوه بر اين که نقطٔه اتصال بنا به عرصه های خارج 

استانداردهای  و  ابعاد 
مربوط به اتاق مفيد و 

رختشويی



عمومی  فضای  تا  باشد  نيز  مناسبی  جداکنندهٔ  بايد  است،  خانه  از 
فضاهای  عرصه  اين  در  لذا  نمايد.  جدا  خصوصی  فضای  از  را 
واسطه ای همانند ايوان موجودند که نقش فضای نيمه خصوصی ـ 

نيمه عمومی را ايفا می نمايند. از اين رو، آموزش مفهوم فضای 
بخش  اين  در  خصوصی  و  نيمه خصوصی  نيمه عمومی،  عمومی، 

مناسب است.

در اين تصوير به خوبی مفهوم فضای عمومی، نيمه عمومی،نيمه خصوصی و خصوصی بيان شده است و از يک ديگر تفکيک گرديده اند.

١ـ٦ـ٤ـ ايوان 
ايوان از فضاهای بسيار آشنا برای ايرانيان است و بهترين 
است.  ايشان  خود  دانسته های  آن  ويژگی های  آموزش  در  منبع 
چرا که در اکثر خانه های مسکونی در نقاط مختلف ايران از اين 

عنصر تفکيک کننده به خوبی استفاده گرديده است.
در  بايد  که  نکاتی  بر  است  شايسته  قسمت  اين  توضيح  در 
به  اتصال  نحؤه  مناسب،  عرض  جمله  از  شوند  لحاظ  طراحی 
داخل خانه و حياط و منظر مناسب تأکيد ويژه ای گردد. همچنين 
و  پذيرايی  خدماتی،  قبيل  از  متفاوتی  کاربری های  می تواند  ايوان 

بهارخواب داشته باشد.
٢ـ٦ـ٤ـ فضای باز عمومی 

فضاها،  عموميت  ميزان  برای  شده  ذکر  تقسيم بندی  در 
فضاهای  جزء  ايوان  و  عمومی  نيمه  فضاهای  دستٔه  در  فضا  اين 

نيمه خصوصی به شمار می رود. لذا در طراحی اين قسمت بايد 
بيشترين توجه به نحؤه ارتباط مناسب اين فضا با خارج از خانه 
معطوف باشد، چرا که اين فضا به نوعی معّرف خانه نيز هست و 

افزايش کيفيت طراحی آن به بهبود طرح کل خانه می انجامد.
از  متعددی  عناصِر  می تواند  عمومی  باز  فضای  همچنين 
قبيل فضای بازی، پارکينگ، آب نما، آالچيق و فضای نشستن 
را نيز در خود جای دهد و محلی برای فعاليت های بازی و تفريح 

و گفتگو ميان اعضای خانواده گردد. 
هنرجويان  به  را  نکته  اين  می توان  قسمت  اين  پايان  در 
بر  تکيه  و  توجه  با  باز  فضای  طراحی  امروزه  که  شد  يادآور 
صورت  منظر  معمارِی  حيطٔه  در  تخصصی تر  صورت  به  طبيعت 

می گيرد. 
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٧ـ٤ـ جمع بندی 
در پايان تدريس اين فصل، ابتدا مطالبی را که از ابتدای 
بر  تأکيد  ضمن  و  می  کنيم  مرور  است  شده  بحث  تحصيلی  سال 
اين  پايان  در  اکنون  که  اين  بيان  به  کتاب،  چهارم  فصل  مطالب 
به  آينده  فصل  در  و  داريم  قرار  آموزش  مسير  کجای  در  فصل 

دنبال چه مطلبی خواهيم بود می پردازيم.
پروژۀ ١: پروژه ای است بسيار مناسب و برای سنجش 
ميزان يادگيری مطالب فصل چهارم معيار خوبی به شمار می آيد. 
پيشنهاد می شود پروژه به صورت انفرادی انجام شود و در ابتدای 

جلسٔه آينده در قالب يک يا دو شيت ارائه گردد.
ارائٔه  قالب  در  پروژه  اين  می شود  پيشنهاد   :٢ پروژۀ 

در  سزايی  به  تأثير  می تواند  که  است  فضاهايی  جمله  از  عمومی  باز  فضای 
طرح کلی خانه داشته باشد.

توسط  گرديد،  مطرح  فصل  اين  ابتدای  در  که  مطالب،  گروهی 
هنرجويان هر گروه در زمان ارائٔه خود انجام گيرد.

 
٨  ـ  ـ٤ـ پروژۀ مستمر و نهايی ـ پروژۀ مستمر و نهايی 

در پايان تدريس اين جلسه به پروژٔه مستمر و نهايی کالس 
اشاره شود و در جلسٔه آينده به تفصيل راجع به آن بحث گردد.

ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان گروه عرصه های ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان گروه عرصه های 
خدمات و پشتيبانی و فضاهای باز و حياط خصوصیخدمات و پشتيبانی و فضاهای باز و حياط خصوصی

در پايان فرصت در اختيار گروه های فوق قرار گرفته تا به 
ترتيب مطالب جمع آوری شده خود را ارائه کنند.

فضای باز عمومی به نوعی معّرف خانه است و زيبايی و غنای طراحی معماری 
باعث  و  دهد  قرار  خود  الشعاع  تحت  را  خانه  معماری  طرح  کل  می تواند  آن 

آسايش ساکنين گردد.



راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٨٠ یریریریریری٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠ م مم مم معلعلعلعلعلعلم مم م م م م مبمبمبمبمبمبمبانانانانانانانییی ی ی ی ی ططرطرطرطرطراحاحاحاحاحیی ی ی ی معمعمعمعمعماماماماما مممایایایایایرررررررراهاهاهاهههاهاهاهننمنمنمنمنمنمایایایایای

طراحی  معماریطراحی  معماری

فصل۵

ديباچهديباچه

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 54 الی 63 كتاب است.
ــ جلسه های تدريس: 14 الی17.

پروژه  چهارم،  فصل  پايان  است.در  كتاب  بخش های  حياتی ترين  از  يكی  و  كتاب  اصلی  مايه  جان  فصل،  اين 
مهم،  اين  اجنام  راستای  در  و  شد  محول  هنرجويان  به  خود)  شهر  باغ  يا  پارك  در  باغبان  خانه  نهايی(طراحی  و  مستمر 
طراحی  چگونگی  آموزش  فصل  اين  هدف  بپردازمي.  مطالبی  ارائه  معماری،به  طراحی  پيرامون  می خواهيم  اكنون 
معماری است و در آن، گام به گام، هنرجو را به سوی اين كار هدايت می كند. هنرجويان در دو  فصل گذشته با مفهوم 
دقيق  درك  از  پس  می كنند.  بازشناسی  اجرايی  صورت  به  آن  را  فصل  اين  در  اما  بودند؛  شده  آشنا  فيزيكی،  برنامه 
باغبان  خانه  ساخت  مكان  و  می گردد  آغاز  آن  سايت  در  پروژه  مكان يابی  و  زمني  حتليل  روند  فيزيكی،  برنامه  مفهوم 
به خوبی مورد توجه و شناسايی قرار می گيرد. اكنون با جمع بندی دانسته ها و حتليل ها و با توجه به برنامه فيزيكی؛ 
دياگرام های ارتباطی شكل می گيرند و پالن معماری (و همچنني ديگر مدارك مانند: منا، مقطع، سه بعدی طرح) با كامل 
شدن اين دياگرام ها خلق می گردد. با اجنام مرحله های ياد شده، يك گزينه (آلترناتيو) طراحی شد، در اين فصل سه 

گزينه برای طرح در دستور كار قرار می گيرد.
توجه قرار  بهبود مشخصات و ويژگی هايشان، مورد  كيفيت و  هفتم، گزينه ها تنها از ديد  در فصل های ششم و 
می گيرند؛ بنابراين در انتهای اين فصل می بايست به طور كامل گزينه های طرح توسط هنرجويان خلق شده باشند تا در 

فصل های بعدی پرورش يابند. بهتر آن است كه اين فصل و پروژه های آن، پايان بخش نيم سال اول حتصيلی باشند.
ارزش منره هنرجويان را 100 در نظر می گيرمي، تا كار منره دادن به پروژه ها و برگزاری آزمون راحت تر شود و 
اعداد كوچك نباشند. اين كتاب تعداد زيادی فعاليت كالسی درون منت خود دارد كه دليل اصلی ارزشيابی بر اساس 
100 منره و در انتها تقسيم آن بر 5 برای تعيني منره نهايی، همني موضوع است. برای پروژه هايی كه در منت درس تا 
بدين جا قرار داشتند، همگی در جدولی براساس ميزان اهميت آنها، منره هايی در نظر گرفته شده است. مجموع اين 
گزينه ها  خلق  و  سايت  حتليل  برای  ديگر  منره  اول، 35  نيمسال  انتهای  در  گرامی  هنرآموزان  می باشد.  منره ها، 35 
سؤال هايی  با  يا  و  كوتاه  پاسخ های  با  آزمونی  كتاب،  منت  از  را  مانده  باقی  منره  و 30  گيرند  نظر  در  هنرجويان  توسط 

مفهومی و عملكردی؛ پوشش دهند.

پيش نياز ورود به بحث / ارتباط با ديگر درس هاپيش نياز ورود به بحث / ارتباط با ديگر درس ها
بيشتری  اهميت  از  مسكونی  منزل  در  فضاها  روابط  و  فيزيكی  برنامه  چهارم.(مفاهيم  و  سوم  فصل های  ــ 

برخورداراند.)
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل انتظار می رود كه هنرجويان:

 برنامه فيزيكی را بشناسند و با توجه به آن بتوانند دياگرام و پالن يك فضا را ترسيم كنند.
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 مكان طرح را حتليل كنند و پروژه را مكان يابی كنند.
 روابط فعاليت ها و فضا ها را در منزل مسكونی بشناسند و دياگرام آنها را رسم منايند.

 با روش های مختلف طراحی آشنا باشند و بر اساس آنها اقدام به خلق گزينه های طراحی خانه باغبان منايند.

 ويژگی های هر كدام از روش های طراحی را بدانند و به كار برند.

کليد واژگانکليد واژگان
 برنامه فيزيكی، طراحی معماری  ، روابط فضا ها، روش های طراحی.

پروژه های فصلپروژه های فصل
امتيازصفحه کتابعنوان پروژهرديفآموزهفصل

پنجم
۵۵۲تهيه جدول برنامه فيزيکی هنرستان۱۳۱۱
۶۳۳برداشت معمارانه يک خانه و ترسيم دياگرام ارتباطی آن۱۵۱۲

منابع به كارگرفته شده در فصل كه به هنرآموزان درصورت نياز، می تواند اطالعات بيشتری بدهد:

كتاب های جامع آموزش اسكيس 

 به عنوان منونه: طايفه، احسان؛ «چگونه معمارانه طراحی كنيم»، نشر علم معمار، تهران، 1388.

پايگاه اينترنتی سازمان نوسازی مدارس، دربردارنده اطالعات فنی و برنامه فيزيكی فضاهای آموزشی     

 www.nosazimadares.ir                                                                                                                                
كتاب هايی با درون مايه حتليل سايت طراحی و طراحی پالن محوطه.

 مانند: دلبرت واكر؛ داويس : «پالن گرافيك»،ترجمه: محمد باباشمسی  ، نشرراه كمال.

كتاب هايی با درون مايه بررسی های اقليمی و طراحی خانه های بومی، مانند :

 كسمايی ، مرتضی : (1382) اقليم و معماری ، ويراستار احمدی نژاد، محمد ،  ويراست دوم  ، نشر خاك

 دانلد، واتسون ؛ كنت  ،  لبز : (1372) طراحی اقليمی ، اصول نظری و اجرايی كاربرد انرژی در ساختمان، ترجمه 

قباديان، وحيد ، فيض مهدوی، محمد ، انتشارات دانشگاه تهران

 رازجويان ، محمود : «آسايش در پناه معماری همساز با اقليم»، ناشر: دانشگاه شهيد بهشتی

پايگاه های اينترنتی ارائه دهنده تصاوير هوايی و يا نرم افزارهای مرتبط :

www.wikimapia.org
Google Earth (professional edition)

اهميت فصل کنونی
در فصل پنجم طراحی معماری پروژه مستمر و نهايی اجنام می شود. زمني كار مورد بررسی قرار می گيرد و مكان 
پس  و  می سازد  ممكن  را  زمني  روی  بر  لكه گذاری  باغبان  خانه  فيزيكی  برنامه  می گردد.  مشخص  سايت  در  ساختمان 
و  مبانی  به  نگاهی  بعدی  فصل های  در  می گردند.  طراحی  باغبان  خانه  گزينه های  طراحی،  روش های  انواع  يادگيری  از 
اصول طراحی معمارانه می پردازمي. ضروری است كه گزينه های خانه باغبان در انتهای اين فصل آماده شده باشند تا 

در فصل های آينده متركز كار بر بهبود آنها و اجنام پروژه های مربوطه باشد.
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اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 54 الی 55 كتاب است.
  

                                  برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

   200 الف) قضاوت و هم انديشی  و مرور مطالب پيشني 

   ب) تدريس مباحث :  

 40            1ــ5  ــ برنامۀ فيزيكی يك پروژه 

آموزة سيزدهمآموزة سيزدهم

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 54 الی 55كتاب است.

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

200 الف) قضاوت و هم انديشی  و مرور مطالب پيشني 

   ب) تدريس مباحث :  

40 1ــ5  ــ برنامۀ فيزيكی يك پروژه   

طراحى معمارىطراحى معمارى

 الف) قضاوت و هم انديشی و مرور مطالب پيشين

پروژۀ ۱ 
از هنرجويان بخواهيد پروژه های خود را به ديوار نصب کنند. 
خواب  اتاق  از  کنيد.  دقت  خواب  اتاق  مکان يابی  محل  در  ابتدا 
معرفی شده در فصل پيشين  کمک بگيريد و چگونگی نورگيری و 

ترکيب آن را با ديگر فضاها مورد بازبينی قرار دهيد.
سپس دسته بندی فضاها را مورد نقد قرار دهيد و از هنرجويان 
بخواهيد در مورد کار يکديگر نظر بدهند. پروژٔه برتر را انتخاب 
نماييد و ضمن تشويق هنرجويی که پروژٔه برتر را اجرا کرده است 

از تمام هنرجويان بخواهيد آن را مورد نقد قرار دهند.

پروژۀ ٢ 
 از گروه ها بخواهيد که به ترتيب اولويت پروژه، کارهای خود 
تصويری،  ارائٔه  و  رايانه  از  استفاده  با  يا  کنند  نصب  ديوار  بر  را 

توضيحات تکميلی ارائه شود:
۱ــ اتاق نشيمن

۲ــ مبلمان و تجهيزات نشيمن
۳ــ آشپزخانه 
۴ــ غذاخوری
۵ــ اتاق خواب
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مالحظات کيفیمساحت کلمساحتتعدادعنوان فضا 
١ــ اتاق نشيمن و پذيرايی 

صبحانه خوری
٢ــ آشپزخانه 

٣ــ ناهارخوری
٤ــ خواب کودکان 
٥ــ خواب اصلی

٦ــ انباری
٧ــ پارکينگ
٨ــ موتورخانه

٩ــ بالکن نشيمن
١٠ــ حياط بيرونی
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١
١
١
١
١
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در صورت امکان، بهتر است حوزٔه مهمان جدا از نشيمن طراحی شود و با 
توجه به اهميت آن در موقعيت مناسبی مکان يابی شود.

دسترسی راحت به نشيمن و ورودی، بدنه های مناسب برای کابينت ارتباط 
راحت با آشپزخانه و منظر مناسب 

آرام، آفتاب گير با تهوئه مناسب
شش متر به عنوان رخت کن و سرويس

تهويه الزم دارد و نور مهم نيست. 
می تواند جدا از ساختمان اصلی درنظر گرفته شود. 

بهتر است در زيرزمين پيش بينی شود. 
در جبهٔه جنوب و کنار حياط اصلی خانه باشد بهتر است. 

مناسبی  فضای  و  خانه  برای  مناسبی  حريم  پياده رو  و  ساختمان  حدفاصل 
برای درخت کاری و پارکينگ موقت ايجاد می کند. 

۶ــ اتاق خواب والدين
۷ــ اتاق مطالعه

۸ــ پذيرايی و مراسم
۹ــ ورودی

۱۰ــ خدمات و پشتيبانی + پارکينگ + موتورخانه
به ترتيب اولويت از گروه ها بخواهيد پروژٔه خود را ارائه دهند 
تکميلی  نکات  بيان  به  فضا  هر  پالن های  و  تصاوير  ارائٔه  ضمن  و 
است. شده  خواسته  نمونه  چهار  فضا  هر  از  کتاب  در  بپردازيد. 

هنرجويان را نيز تشويق کنيد در کنار تصاوير، پالن و کروکی های 
دستی خود را ارائه دهند.

جزئيات  و  فضا  هر  مصاديق  درک  پروژه  اين  انجام  از  هدف 
معمارانه فضاها به صورت مجزاست.

پس از ارائٔه پروژهٔ همٔه گروه ها، از آن ها بخواهيد مطالب خود را 
در جلسٔه آينده در اختيار همديگر قرار دهند تا برای پروژهٔ مستمر و 

نهايی بتوانند نمونٔه مناسبی در طراحی ها در نظر داشته باشند.

آينده  جلسٔه  تا  حداکثر  است  ناقص  کارهايشان  که  گروه هايی 
فرصت دارند تا کار خود را به طور کامل ارائه دهند.

ب) تدريس مباحث
ـ ۵ ـ برنامۀ فيزيکی يک پروژه                                                      ۱

در فصل های گذشته در مورد برنامه ريزی و مفهوم آن به خوبی 
بحث شد. اکنون می خواهيم در مورد برنامه ريزی برای فضاهای 
پروژه مباحثی را مطرح کنيم.از هنرجويان بخواهيد که صفحٔه ٥ 
کتاب خود را باز کنند و به جدول برنامٔه فيزيکی يک خانه برای 

خانوادٔه پنج نفره توجه نمايند.
مالحظات  و  هرکدام  مساحت  فضاها،  تعداد  فضا،  عناوين 

کيفی آنها را در جدولی درج کنيد و توضيح دهيد:
برنامٔه فيزيکی يک خانٔه سه خوابه و مناسب برای يک خانوادٔه 

پنج نفره به شرح زير است:

و  بخواند  را  جدول  بخواهيد  هنرجويان  از  يکی  از  سپس 
برنامٔه  وجود  ضرورت  مورد  در  حال  دهند.  فرا  گوش  ديگران 
هنرجويان  از  اکنون  دهيد.  ارائه  را  تکميلی  توضيحات  فيزيکی 
بخواهيد که قلم و کاغذی بردارند و برای موضوعی برنامٔه فيزيکی 

را بنويسند.
اين موضوع می تواند شامل مدرسٔه خود، يک درمانگاه، يک 

موضوع  انتخاب  باشد.  اداری  ساختمان  يک  يا  مسکونی  خانٔه 
فيزيکی  برنامٔه  می شود  پيشنهاد  و  است  محترم  هنرآموز  عهدٔه  بر 
مدرسه خود را مورد پژوهش قرار دهيد. بنابراين هنرجويان ملزم 
هستند نام فضاها، مساحت تقريبی آنها و همچنين تعداد هر فضا 

را بنويسند.
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حال هنرجو با مفهوم برنامٔه فيزيکی به درستی آشنا شده است 
و می تواند براساس برنامه ريزی فيزيکی به طراحی معماری با ديدی 

نو بنگرد.
بر روی تخته بنويسيد:

فهرست فضاهای مورد نياز هر پروژه به همراه تعداد، مساحت 
و ويژگی های اصلی هر فضا را «اصطالحًا برنامه ريزی فيزيکی» 
می گويند. خاطر نشان کنيد که مفهوم استاندارد در برنامٔه فيزيکی 
توجه  با  فضاها،  مشخصات  و  ابعاد  و  دارد  دخالت  بسيار  طرح 
استفاده،تعيين  مورد  لوازم  و  مبلمان  فعاليت ها،  حجم  و  نوع  به 

می شود.
سپس به اين نکته اشاره شود که فضاها به صورت خالص در 
نظر گرفته شده اند و برای محاسبٔه مساحت زير ديوارها، کمدها، 
پله ها و فضاهای ارتباطی،داکت و ديگر فضاهای غيرقابل استفاده 

٢٠ تا ٢٥ درصد به فضای موجود در برنامه اضافه می کنيم.
پروژۀ ۱

 از هنرجويان بخواهيد به گروه های چندنفره (پنج نفره) تقسيم 
بپردازند.   ۱ پروژٔه  فعاليت  انجام  به  گروه  پنج  قالب  در  و  شوند 
فضاهای موجود در مدرسه را بررسی کنيد و تعداد افراد استفاده 
کننده از فضاها را ثبت نماييد. ثبت مساحت هر فضا، تعداد افراد 
استفاده کننده و فعاليت استفاده کنندگان مبلمان ثابت هر فضا را 

بيان کنيد. عرصٔه بازو بسته، هر دو بايد مورد بررسی قرار گيرند. 
بيان  را  مدرسه  در  فرد  هر  سرانٔه  و  آموزشی  فضای  سرانٔه  سپس 
کنيد. تعداد استفاده کنندگان از هر فضا متناسب با مساحت سرانٔه 
دارای  که  کالسه  پنج  مدرسٔه  يک  در  مثال،  برای  فضاست.  آن 
۱۶۰ دانش آموز با زيربنای ۴۰۰ متر مربع در شمال کشور است، 

٢/٥m۲ = ____                ۴۰۰ است.
سرانٔه هر فرد                 ۱۶۰    

به  نظر   :۱ پروژۀ  جای گزينی  برای  پيشنهادی  پروژۀ 
گستردگی فعاليت پروژهٔ ۱ و همچنين هدفمندتر شدن پروژه، می توان 
به جای کل مدرسه، تک فضاها را مورد بررسی قرار داد. عده ای 
از هنرجويان را به کالس درس و عده ای را به کارگاه (و در صورت 
ابعاد،  بخواهيد  آنها  از  و  کنيد  راهنمايی  اداری)  دفاتر  به  امکان 
اندازه ها، برنامٔه فيزيکی و سرانٔه آن فضا را برداشت کنند و به کل 
هنرجويان ارائه دهند. هنگامی که يک فضا (مثالً کالس درس) را 
راهنمايی  به  هنرجويان  است  شايسته  می دهيم،  قرار  تحليل  مورد 
هنرآموز به کشف رابطٔه ميان ابعاد مبلمان ثابت هر فضا (ابعاد صندلی 

يا نيمکت) و ابعاد کل فضا توجه نمايند.
هدف اين تمرين آموزش مفهوم برنامۀ فيزيکی است.

اين پروژه در جلسٔه آينده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و 
يادآوری کنيد که الزم است پروژه های جلسٔه گذشته به طور کامل 

در جلسٔه آينده همراه آورده شود.



85

هنرستان فنی و حرفه اینوع مدرسه
240360480تعداد دانش آموزانظرفیت 

نوع فضاها
مشخصات

مساحتتعداد مساحت تعداد مساحتتعداد 

گروه ١
4١9262888384کالس درس 

١96١96١96آزمایشگاه چندمنظوره

گروه 2

345046005750کارگاه سبک + دفتر + انبار ٭
3١0805١80072520کارگاه سنگین + دفتر + انبار ٭٭

١48١48١48کالس کامپیوتر
١96١962١92کالس رسم 

١20١24١30انبار مرکزی تجهیزات
١١2١١2١١6معاون فنی

١١2١١5١١8اتاق سرپرستان بخش 
262626سرویس بهداشتی کارکنان 

١3١326دوش و رختکن کارکنان

گروه 3

١36١48١48کتابخانه
١١2١١2١١6اتاق بهداشت و کمک های اولیه

١١2١١2١١2اتاق مربی پرورشی 
١١2١١2١١6اتاق مشاورین
١١2١١2١١2اتاق ورزش

گروه 4

١١8١١8١20اتاق رئیس
١١2١١2١١2اتاق معاون آموزشی

١20١24١30اتاق معلمان
١١2ــــــــاتاق مدیر دروس

١١6١١8١20امور دفتری و بایگانی
١١2١١2١١2اتاق حسابدار و جمع اموال

١١2١١2١١2اتاق تکثیر 

گروه 5

١42727انبار لوازم مصرفی
١32639انبار وسایل نظافت

6699١2١2آبدارخانه
6١8927١236سرویس بهداشتی معلمان

١١2١١6١١6بوفه دانش آموزان
١9١١2١١5سرویس بهداشتی دانش آموزان

١6١6١8سرایداری
١07ــ١07ــ48ــموتورخانه مرکزی

گروه 6

١80589589مساحت خالص سالن
22ــآبخوری )2 واحد(

١4١4ــدوش و سربنیه )4 واحد(
77ــسرویس بهداشتی )2 چشمه(

6١2١2دفتر مربی ورزش
383434رختکن دانش آموزان
65050انبار وسایل ورزشی

25١840675١93مجموع مساحت خالص
١0/49١١/29١0/82میانگین سرانه خالص 

گروه 7
١5779%١56١0%١5378%فضاهای ارتباطی

١0525%١0407%١0252%فضاهای زیرساخت
3١4850846492مجموع مساحت ناخالص

١3/١١١4/١2١3/52میانگین سرانه ناخالص
میانگین سرانه ناخالص به ازای هر دانش آموز     ١3/58 = ١3 ÷ 40/75

میانگین سرانه ناخالص به ازای هر کالس         ١5/283 = 52 ÷ ١4724/45

خالصۀ فضاهای بستٔه هنرستان های فنی و حرفه ای
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ارتفاع کارگاه مترنام کارگاه هانام رشتهرديف
متراژ هر کارگاه / متر مربع

٣٢ نفرافزايش فضا به ازاء هر نفر افزايش باالی ١٠ نفرظرفيت تا ١٠ نفر

صنايع شيميايی١
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٠حداقل ٣آزمايشگاه شيمی
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠عمليات شيميايی

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠رسم فنی

طراحی و دوخت٢
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠دوخت
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠الگو

گرافيک٣
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠مبانی هنرهای تجسمی

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠عکاسی و چاپ دستی
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠کامپيوترکامپيوتر٤
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠حسابداریحسابداری٥

نقاشی٦
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠طراحی و نقاشی 

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠عکاسی و چاپ دستی

مديريت خانواده٧
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠خياطی

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠تهيه و تدارک غذا
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠هنرهای دستی

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠کودکياریکودکياری٨
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠محاسبه و ترسيمنقشه برداری٩

نقشه کشی معماری١٠
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠نقشه کشی 

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠طراحی مبانی هنرهای تجسمی

الکترونيک١١

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠الکترونيک عمومی
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠راديو و تلويزيون 
٤٠٢/٥٩٦ــ٤٣٠مکانيک عمومی

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠رسم فنی

الکتروتکنيک١٢

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠سيم کشی و برق صنعتی
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠سيم پيچی و تعمير لوازم خانگی

٤٠٢/٥٩٦ــ٤٣٠مکانيک عمومی
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠رسم فنی

سينما١٣
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠کارگاه مبانی و تحليل فيلم
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠کارگاه عکاسی و طراحی

نمايش١٤
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠کارگاه مبانی بازيگری و کارگردانی

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠کارگاه نمايش

پشتيبانی صحنه١٥
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠کارگاه مبانی طراحی صحنه

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠کارگاه گريم و لباس

رشته ها و کارگاه های مورد نياز هنرستان های فنی و حرفه ای (رشته های سبک)١

 http: // www.nosazimadares.ir                                                                                                        (ضوابط فنی) ١ــ مأخذ: وبگاه نوسازی مدارس

اين جداول الگوی مورد بهره برداری در طراحی هنرستان های کشور هستند.
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الف) قضاوت و هم انديشی
به صورت  را  پيشين  جلسٔه  دو  به  مربوط  پروژه های  ابتدا 
نهايی شده از هنرجويان تحويل بگيريد. پروژٔه مربوط به فضاهای 
مسکونی ميان هنرجويان به اشتراک گذاشته شود.اسناد گرد آوری 
شده توسط هنرجويان به صورت يک مجموعه درآيد و ميان آنها 

توزيع گردد.
پروژۀ ۱ 

در  را  خود  بررسی های  بخواهيد  هنرجويان  از  ص۵۵: 
مورد برنامٔه فيزيکی مدرسه ارائه کنند. در مورد سرانه، تعداد افراد 
استفاده کننده از هر فضا، مساحت هر فضا و مبلمان مخصوص 
آشنايی  پروژه  اين  از  هدف  شود.  لحاظ  بيشتری  وقت  فضا  هر 
برنامٔه  هنرجويان  اکنون  و  بود  پروژه  هر  فيزيکی  برنامٔه  مفهوم  با 

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 56 الی 57 كتاب است.
  

                                  برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

                       120 الف) قضاوت و هم انديشی 

ب) تدريس مباحث:  

               55 ـ  5  ــ حتليل سايت و مكان يابی ساختمان  2 ـ

50 ـ 5  ــ بررسی روابط فعاليت ها و فضاها  3ـ

15 ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده 

آموزة چهاردهمآموزة چهاردهم

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 56 الی 57 كتاب است.

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

120 الف) قضاوت و هم انديشی 

ب) تدريس مباحث:  

55 5 ــ حتليل سايت و مكان يابی ساختمان 2ــ

50 3ــ5 ــ بررسی روابط فعاليت ها و فضاها 

15 ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده

طراحى معمارىطراحى معمارى

فيزيکی مدرسه خود را استخراج کرده اند و می توان اين برنامه را 
و  بندی  جمع  برای  داوطلبانه  صورت  به  هنرجويان  از  گروهی  به 
ارائٔه پايانی، تحويل داد. برنامٔه فيزيکی مدرسه می تواند در محلی 

از کالس نصب شود.

ب) تدريس مباحث

ـ ۵ ـ تحليل سايت و مکان يابی ساختمان ۲
را     بـه  هنرجويان  ذهن  مـی تـوانيد  بحث  آغـاز  بـرای 
احداث   مکـانی  در  بنايی  هر  کـه  دهيد  تـوجه  نکته  اين 
هر  طراحی  بر  مؤثر  عوامل  تأثيرگذارترين  از  يکی  و  می شود 

ساختمان؛ مکان پروژه است.
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راهنما
ديدهای مطلوب
امکان توسعه
پوشش گياهی

شيب بيش از ٣٠٪
مسيرهای اصلی
مسيرهای ثانويه

فضای درختکاری شده
نقطه مرتفع

محدودۀ زمين 

ــ سايه اندازی بناهای مجاور
ــ ديدهای مزاحم

ــ منابع آلودگی صوتی
ــ جهت های اقليمی (تابش، بارش، وزش باد)

ــ جهت گيری بنا
ــ بافت شهری پيرامون سايت

ــ ديدهای مناسب

نمونۀ يک مورد تحليل سايت

حال از هنرجويان بخواهيد که عوامل مؤثر بر مکان پروژه 
را از ديد خودشان بيان کنند، سپس به يادداشت عوامل بيان شده 

آنها بپردازيد. 
ــ اندازه و شکل زمين   

ــ شيب و توپوگرافی     
ــ عوارض موجود                
ــ دسترسی ها                       
ــ همسايگی ها                 
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حال از هنرجويان بخواهيد به نگاره های ص ۵۶ کتاب در 
زمينٔه تحليل سايت نگاه کنند و در صورت امکان تصاوير ديگری 
بيان  دهيد.  نمايش  کالس  در  را  طرح  مکان  و  سايت  تحليل  از 
استاندارد  گونه ای  به  سايت  تحليل  در  موجود  عوامل  گرافيکی 

و مشخص درآيد که ميان همٔه معماران، اين موارد يکسان باشد. 
به  کمک تصاوير نشان دهيد که هرکدام از اين عالمت های مشترک 

به چه معنايی است.
اين عالئم و تصاوير در انتهای اين آموزه موجود است.

ديد مناسب به درياچه و بيشه
لومتر تا شهر

٢ کي

ـزرگــــراه
بــــ

بيمارستان

سايت طراحی

خطوط فشار قوی گاز

نمونۀ يک مورد تحليل

به انتخاب خود برخی از تصاوير پيوست و يا مربوط به اين بخش را تکثير کنيد و در اختيار هنرجويان قرار به انتخاب خود برخی از تصاوير پيوست و يا مربوط به اين بخش را تکثير کنيد و در اختيار هنرجويان قرار 
دهيد تا با عالئم نمايش تحليل های سايت پالن آشنا شوند. اين کار در همين جلسه و پس از تدريس مبحث تحليل دهيد تا با عالئم نمايش تحليل های سايت پالن آشنا شوند. اين کار در همين جلسه و پس از تدريس مبحث تحليل 
سايت و مکان يابی صورت می گيرد. سپس زمين سايت طراحی پروژۀ نهايی را برای هنرجويان مشخص کنيد. سايت و مکان يابی صورت می گيرد. سپس زمين سايت طراحی پروژۀ نهايی را برای هنرجويان مشخص کنيد. 
نقشه های زمين را در اختيار هنرجويان قرار دهيد. بهتر اين است که زمين پروژه دارای قابليت های گوناگونی از نقشه های زمين را در اختيار هنرجويان قرار دهيد. بهتر اين است که زمين پروژه دارای قابليت های گوناگونی از 
نظر هم جواری های مناسب، دسترسی های مناسب، کاربری های همخوان اطراف، عوارض مطلوب در سايت و نظر هم جواری های مناسب، دسترسی های مناسب، کاربری های همخوان اطراف، عوارض مطلوب در سايت و 

ديدهای مناسب باشد تا هنرجويان بهتر بتوانند از خالقيت خود در زمينۀ طراحی پروژه بهره گيرند.ديدهای مناسب باشد تا هنرجويان بهتر بتوانند از خالقيت خود در زمينۀ طراحی پروژه بهره گيرند.

ی ١
هاد
يشن
ژۀ پ
پرو

ی 
هاد
يشن
ژۀ پ
پرو

نقشٔه پارک مورد نظر استخراج شود و در مقياسی مناسب 
گيرد.  قرار  هنرجويان  اختيار  در  طراحی  محدودهٔ  استفاده  قابل  و 
محدودهٔ طراحی در مقياس ۱/۲۰۰ و بر روی کاغذ A۳ در اختيار 
هنرجويان قرار بگيرد. از طريق نرم افزارها يا سايت های اينترنتی، 
که نقشه های ماهواره ای را در اختيار متقاضيان قرار می دهند، نيز 

(نرم  گرفت  کافی  بهره  زمين  عوارض  شناخت  جهت  در  می توان 
افزار Google earth و سايت    www. Wikimapia.org از اين 
کنند).  استفاده  موارد  اين  از  خود  می توانند  هنرجويان  اند،  دسته 
پس از آن که زمين مشخص شد و نقشه ها در اختيار هنرجويان قرار 
گرفت برای هنرجويان امکان بازديد زمين را فراهم کنيد. در اين زمان 
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هنرجويان بايد با همراه آوردن تخته شاسی به کروکی و برداشت های 
خود از سايت بپردازند. بهره گيری از دوربين عکاسی برای به تصوير 
کشاندن موردهای مد نظرشان، در صورت امکان، نيز بسيار مفيد و 
کارآمد خواهد بود. ديدهای مناسب و دسترسی ها، عوارض موجود 

و مکان طرح همگی می توانند موضوعات عکاسی هنرجويان باشند.
به کمک اين روش می توانند جهت گيری طرح خود را بهتر کنند و 
با توجه به سايت، آن را مشخص نمايند (بهره گيری از عکس های 

پانوراما نيز در صورت امکان بسيار مفيد است.)

 تصوير ماهواره ای، نقشه و يک تصوير پانوراوما از يک سايت در شمال تهران  

در اين جلسه هنرجويان نقشه های زمين را دريافت می کنند 
مناسب  ميدانی  برداشت  و  سايت  به  رفتن  با  ديگر  زمانی  در  و 
پروژٔه  سايت  با  گذشت،  آن  شرح  که  روشی  به  کافی،  ميزان  به  و 
خود به خوبی ارتباط برقرار می کنند. اکنون با توجه به برداشت 

هنرجويان، نقشه های سايت (و به کارگيری از عکس های هوايی 
و ماهواره ای) و مطالبی که در اين جلسه تدريس شده، نمونه هايی 
در  که  بخواهيد  آنها  از  است،  شده  تحويل  هنرجويان  به  و  تکثير 
بيايند  کالس  به   A۳ کاغذ  و  طراحی  لوازم  با  همراه  آينده  جلسه 



٩١٩٩١١

و در  يک جلسه به تحليل کامل سايت طرح بپردازيد. عکاسی های 
هنرجويان نيز می توانند در برگه های ارائٔه طرح چسبانده شوند و در 
پايان، برگه های تحليل سايت از هنرجويان تحويل گرفته شود. اين 
پروژه از هر نظر هنرآموز را با سايت زميِن مورد طراحِی خود آشنا 
می کند و وی را برای ارائٔه طراحی آماده می سازد. هنرجويان بايد 
از پيش و در منزل بر روی پروژه،کار کرده باشند و در کالس، صرفاً 
به ارائٔه کار خود بپردازند. استفاده از نقشٔه زمين، عکس های چاپ 
شده و... مجاز است و در نهايت، کار از نظر محتوا و همچنين 

گرافيک مناسب مورد ارزيابی قرار می گيرد.
اکنون پس از توزيع نقشه های سايت و تعيين زمان بازديد 
از آن و توضيح پروژٔه مربوط به تحليِل سايت برنامٔه کالس را ادامه 

می دهيم.

ـ ـ ۵  ـ بررسی روابط فعاليت ها و فضاها  ـ بررسی روابط فعاليت ها و فضاها ۳ 
روابط  است  الزم  ساختمان  هر  طراحی  در  کنيد:  بيان 

منطقی ميان اجزای آن برقرار شود.
هنرجويان را برای مشارکت در بحث دعوت کنيد  سپس 
قرار  گفت وگو  مورد  را  آنها  ميان  ارتباط  فضاها  نام  گفتن  با  و 
دهيد. سپس با توجه به نتايج بحث کالسی دياگرام فضايی کتاب 
را در ص ۵۷ بر روی تخته رسم کنيد. به اين ترتيب که ابتدا از 
ورودی،شروع به کشيدن دياگرام کنيد و مانند فردی که وارد فضا 
فضايی  روابط  دياگرام،  در  دهيد.  ادامه  دياگرام  رسم  به  می شود 
مساحت دايره های رسم شده کيفی است و همچنين طول خطوط 
ديگری  معنای  و  آنهاست  ارتباط  معنای  به  صرفاً  آنها  اصل  و 

ندارد.

 دفتر کار

حمام

خوابايوان

پارکينگورودینشيمنپذيرايی

حياطآشپزخانهغذاخوریايوان

استخر
دياگرام روابط فضايی در يک خانه

طرح  سايت  تحليل  به  کالس  آيندٔه  جلسٔه   
اختصاص می يابد و مطلبی در آن تدريس نمی شود. 
هنرجويان  بايد نتايج تحليل خود را از سايت،مالک 
طراحی خود قرار دهند. اگر امکان بازديد از زمين 
در  جلسه  اين  نبود؛  آماده  فعلی  شرايط  در  سايت 
آن  جای  به  و  شد  خواهد  برگزار  ديگر  زمان های 
که  است  شايسته  اما  می شود؛  تدريس  بعدی  آموزٔه 
خود  شدٔه  انجام  بازديد  هنرجويان  جلسه  اين  در 
صورت  اين  غير  در  و  دهند  قرار  تحليل  مورد  را 
به  را  پايانی  پروژٔه  طراحی  انتظار  آنها  از  نمی توان 

شيؤه مطلوب داشت.

از هنرجويان بخواهيد که با توجه به برنامۀ فيزيکی پروژۀ مستمر و نهايی؛ دياگرام ارتباط فضايی آن را ترسيم 
کند. 

ی ٢
هاد
يشن
ژۀ پ
پرو

ی 
هاد
يشن
ژۀ پ
پرو



راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٩٢٩٩٩٩٢٢

تحليل يک سايت از ابعاد گوناگون : اين تحليل ها می توانند به صورت نمونه هايی مد نظر قرار بگيرند.

مساحت تقريبی: ۱۰/۱۶۲ متر مربع
شيب متوسط: ١٣ درصد از شمال غربی به جنوب شرقی

        ۳۵ ْ  ۴۸ َ ۲۴/۵۰ً  N :طول جغرافيايی
      ٢  ْ ٥١۸َ  ١٠/٨٥ً  E :عرض جغرافيايی

    ۱۶۰۳/۲۵ m :ارتفاع از سطح دريا

سايه اندازی ساختمان های هم جوار موقعيت خورشيد در فصول سال

موقعيت خورشيد

زمستان

تابستان

مشخصات سايت   :
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مقطع (پروفيل) طولی سايت: ديد به غرب

همسايگی مطلوب
همسايگی نامطلوب
زاويه و جهت ديد
منابع صوتی
جهت وزش باد
توپوگرافی زمين
اشراف به زمين
دسترسی ها

پيام نور

هنرستان

مرکز مطالعات

ديد شمالی
 مناسب ترين ديد

 روبه کوه

تعميرگاه

فرهنگسرا

پارک

ديد از خيابان
 ودسترسی اصلی به زمين 

سايت

بررسی کلی سايت
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دسترسی درجه يک
دسترسی درجه دو
دسترسی درجه سه

هميشه سبز
خزان پذير

دسترسی هاپوشش گياهی
کوچه تنگستان 

چهارم

کوچه روحانی

خيابان سفيد خيابان
پاسداران

منابع آلودگی صوتی
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همجواری های سايت

ديد و منظر
اشراف
همسايگی های نامطلوب
همسايگی های مطلوب

مسکونی

مسکونی

ونی
سک

م

تعميرگاه

هنرستان

مرکز مطالعات

پارک
فرهنگسرا     

چشم انداز مناسب

پيام نور

باد غالب 

    باد روز 

     باد شب

    باد نامطلوب

بادها
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اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 58 الی 63 كتاب است.
  

                                  برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور مطالب قبلی                                                                                                                    120                       

   ب) تدريس مباحث :  

ـ  5  ــ روش های مختلف طراحی                                                                                          10                           4ـ

ـ  5  ــ طراحی با تأكيد بر روابط فضاها                                                                     30            1ــ4ـ

ـ  5  ــ طراحی با تأكيد بر تفكيك عرصه ها                                                             30           2ــ4ـ

ـ  5 ــ طراحی براساس فضاهای بسته و باز                                                       30            3ــ4ـ

    ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده                                                                                         20  

آموزة پانزدهمآموزة پانزدهم

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 58 الی 63 كتاب است.

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور مطالب قبلی                                                                                                                    120                       

   ب) تدريس مباحث :  

               10 ـ  5  ــ روش های مختلف طراحی                                                                                          4ـ           

ـ 5 ــ طراحی با تأكيد بر روابط فضاها                                                                     30 1ــ4ـ           

30 ـ  5 ــ طراحی با تأكيد بر تفكيك عرصه ها                                                             2ــ4ـ          

30 ـ 5 ــ طراحی براساس فضاهای بسته و باز                                                       3ــ4ـ           

    ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده                                                                                         20 

طراحى معمارىطراحى معمارى

الف) مرور مطالب پيشين
در جلسٔه گذشته از هنرجويان خواسته شد که سايت طراحی 
خود را تحليل کنند و اين کار در کالس صورت پذيرفت. از ميان 
پروژه های هنرجويان برترين آنها را انتخاب کنيد و پس از نصب 
قرار  جمعی  دست  بررسی  و  تحليل  مورد  را  آن  ديوار،  بر   روی 
دهيد تا با شرايط پروژه به خوبی آشنا شوند. پروژه های هنرجويان 
تا  کارشان،  تکميل  به  نياز  صورت  در  و  بازگردانيد  ايشان  به  را 
جلسٔه آينده به آنها فرصت دهيد تا به صورت فردی کار کامل خود 
را ارائه کنند و پس از ارزيابی و ثبت نمره، آن را در اختيارشان 
قرار دهيد. تحليل سايت، که يکی از گام های اصلی برای ورود به 
امر طراحی است، ذهن هنرجويان را تا حدود زيادی با کار عملی 
اهميت  نظر  اين  از  و  می دهد  جهت  آن  به  و  می سازد  آشنا  خود 

شايانی دارد. دياگرام های ارتباط فضايی هنرجويان را نيز تحويل 
بگيريد. اين پروژه با موضوع بحث امروز ارتباط تنگاتنگ دارد و 

در جلسٔه امروز بسيار راه گشا است.

ب) تدريس مباحث

ـ ۵  ـ روش های گوناگون طراحی ۴
صورت  در  که  شويد  نشان  خاطر  کتاب  متن  همانند  ابتدا 
گوناگون،  معماران  توسط  ويژه  مکانی  در  واحد  پروژه ای  طراحی 
تنوع طرح به تعداد افراد است و هر فردی با توجه به اصولی ويژٔه 
خود اقدام به طراحی می کند. اين تفاوت ناشی از «روند تفکر و روش 
طراحی» افراد است. حال آنکه هر طرح مزايا و معايب مخصوص 
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خود را دارد و ديد طراحان يک طرح يکسان نيست زيرا از زوايای 
گوناگون به آن می نگرند. پس از بيان مطالب يادشده به عنوان مقدمٔه 

آغاز گفت   وگو، به انواع روش های طراحی می پردازيم.
۳ نمونه از اين روش ها در کتاب مطرح شده است:
ـ    ۵  ـ  طراحی با تأکيد بر روابط فضاها ۱ـ۴ 

از  بخش  اين  متن  بخواهيد  هنرجويان  از  يکی  از  درآغاز 
کتاب را با صدای رسا بخواند. سپس با تمرين جلسٔه گذشتٔه آنها، 
که همان ترسيم دياگرام روابط فضايی بود، به تدريس می پردازيم. 
تا اينجا هنرجويان به طور ابتدايی با دياگرام آشنا شده اند اما اکنون 
ترسيم دياگرام را در مرحلٔه آغاز به طراحی و با توجه به نکات فراوان 
پيش روی خود می بينند. دياگرام فضايی ارتباط های اصلی و الزم 
روابط  فقط  ترسيمات  اين  در  می دهد.  نشان  خالصه  به طور  را 
فضاها حياتی و مهم است و طول خطوط واصل ميان فضاها، جنبٔه 
گرافيکی ندارد و فاقد مفهوم خاصی است. جمالت مهم کتاب را 

پس از توضيحات کلی در مورد دياگرام ارتباطی توضيح دهيد:
مراتب،  سلسله  عملکردها،  بين  روابط  ارتباطی  «دياگرام 
صورت  فشرده ترين  در  را  ورودی  موقعيت  و  فضاها  دسته بندی 

ممکن بيان می کند.»

از  پس  است.  ارتباطی  دياگرام  تعريف  در  يادشده  جملٔه 
نگارش آن بر روی تابلو،زير کليد واژه های آن خط بکشيد و آن را 
به طور کوتاه توضيح دهيد. اکنون دياگرام ص ۵۷ کتاب را به کمک 
گفت وگو  مورد  را  آن  روابط  و  کنيد  ترسيم  يکديگر  با  هنرجويان 
قرار دهيد. برای بهتر جا افتادن مطلب می توانيد از پرسش های 
انحرافی نيز کمک بگيريد. برای مثال بپرسيد: آيا نشيمن با حمام 
در ارتباط است؟ و از اين قبيل مثال های غيرمرتبط ميان دو فضا 

مطرح کنيد تا هنرجويان به روابط اصلی پی ببرند.
 سپس با ترسيم فلش هايی که ارتباط ميان درون و بيرون را 
نشان می دهند (ديد و منظره، همچنين ورود و خروج که بر روی 

دياگرام موجود است) به تشريح کامل مبحث بپردازيد.
حال در تعريف روابط فضا نکات مهم آن را بر طبق متن 

کتاب بر روی تابلو فهرست کنيد:
ــ توجه به اقليم
ــ شرايط زمين

ــ تفکيک عرصه های عمومی و خصوصی
ــ نورگيری مناسب

ــ ديد مناسب
ــ دسترسی آسان ــ ارتباط فضاهای باز و بسته

به  هنرآموز،  يا  هنرجويان  توسط  نيز  ديگری  موارد  اگر  و 
فهرست باال اضافه شد، آنها را نيز بر روی تابلو يادداشت نماييد. 
اکنون عوامل مؤثر بر ترسيم دياگرام و طريقٔه ترسيم آن را به خوبی 

شناخته ايم و به تدريس ادامٔه مبحث می پردازيم.
ارزشمندی  اطالعات  دربردارندٔه  مرحله  اين  در  دياگرام 
است. در اين دياگرام مناسب ترين مکان هر فضا و بهترين روابط 
پالن  به  رسيدن  برای  ادامه،  در  است.  شده  درنظرگرفته  فضايی 

طرح، گام بعدی را بر می داريم. همجواری فضاها در خانه (منبع: مفاهيم پايه در معماری)

خــانـه
خوابخواب

انبار

سرويس بهداشتی

نشيمن

آشپزخانهغذاخوری

بهداشتی تدريجی
ايوان آفتاب گير

اتاق غذاخوریآشپزخانه

غذاخانه

شنا

نشيمن

زندگی روز

تنيس

اتاق کار

سرويس 
بهداشتی

زندگی شب

اتاق خواباتاق خواب

سرويس 
بهداشتی 
(س.ب)
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فهرست وار  تابلو  روی  بر  که  تأثيرگذار  به عوامل  توجه  با 
بيان شد به سازماندهی نمودار فضاها می پردازيم. در اين مرحله با 
توجه به اقليم و در کنار آن با توجه به عرصه های بنا و دسترسی ها و 
ارتباط با فضای باز، بار ديگر فضاها را سازماندهی می کنيم. ابتدا 
عرصٔه عمومی و خصوصی را به طور جدا بر روی تابلو بنويسيد 
حال  نکنيد.  پاک  تابلو  از  را  قبلی  مباحث  امکان  صورت  در  و 
با توجه به سازماندهی ترسيم شده در کتاب، بار ديگر با مشارکت 
هنرجويان، نمودار سازماندهی فضاها را ترسيم کنيد. هدف از اين 
کار آشنايی کامل با شرايط موجود در طرح است که به جانمايی هر 
فضا می انجامد. پس از سازماندهی فضايی و مکان يابی هرکدام از 
فضاها نوبت به تعيين اندازه، شکل و هندسٔه هر فضا می رسد و در 

آن الزم است با توجه به دياگرام های ترسيمی، از طرفی و اندازه 
پالن  شبه  ترسيم های  به  اقدام  ديگر،  طرف  از  فضا  هر  هندسه  و 
کنيم. اين نام ابتکاری بيانگر مرحله ای است که فرايند طراحی از 
و  تقريبی  گونه ای  به  اندازه ها  و  ابعاد  و  رفته  فراتر  دياگرام  مرحلٔه 
کروکی وار در ترسيم پالن وارد شده است. از اين جهت نام شبه 

پالن را انتخاب کرده ايم.
در کتاب، روند رسيدن از دياگرام به سازماندهی فضايی و 
سپس شبه پالن و پالن طرح، به ترتيب با ترسيم بيان شده است. 
تابلوی  بر  شده  نگاشته  فضايی  سازماندهی  کنار  در  شايسته است 
توسط  تنها  پالن  ترسيم  شود.  ترسيم  نيز  طرح  پالن  شبه  کالس، 

رسم فنی (دستی يا به کمک رايانه ) صورت می گيرد.

هم جواری فضاها در فروشگاه لوازم خانگی،به نحوۀ دسترسی ها،تفکيک عرصه ها و روابط فضايی دقت نماييد.
(منبع: مفاهيم پايه در معماری) 

طراحی داخلیخيابان

ويترين

ورودی

اداریارائه داخلی

ويترين

استراحت

تعمير

خيابان

انبار

پياده رو
تأسيسات

کارگاه

دريافت

کوچه
آشپزخانه

فروشگاه لوازم خانگیپارکينگ

ـ ۵ـ طراحی با تأکيد بر تفکيک عرصه ها ۲ـ۴
گوناگون  شرايط  به  توجه  با  طراحی  شد  بيان  که  طور  همان 
هرکدام  که  به طوری  دارد،  گوناگون  راه های  و  می گيرد  صورت 
به  توجه  با  روش ها  اين  از  يکی  می رسند.  جداگانه ای  پاسخ  به 
تأکيد  محرميت  مبحث  به  همواره  ايرانيان  عرصه هاست.  تفکيک 

فراوان داشته اند و بنابراين ديدگاه، هميشه عرصه های خصوصِی 
کلئه  و  ناميده اند  بيرونی  را  عمومی  عرصه  و  اندرونی  را  خانواده 
شرايط آسايش را در اندرونی مهيا می کردند. مهمان تنها تا محل 
نزديک  در  مهمان  اقامت  محل  و  داشت  پيشروی  اجازٔه  خاصی 
دِر ورودی پيش بينی می شد تا ضمن حفظ شأن مهمان، حرمت ها 

نمايشگاه
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جنوب  سنتی  بناهای  در  مضيف  فضای  (وجود  نشود.  شکسته 
کشور شاهدی بر اين مدعاست.)

مربوط به  تصاوير  دادن  نشان  شده و  ياد  مقدمٔه  بيان  با  اکنون 
بپردازيد.  مطالب  تدريس  به  امکان  صورت  در  سنتی،  خانه های 
روش  عنوان  به  را  عرصه ها  تفکيک  مرحله،  پنج  ذکر  با  کتاب 
در  را  عمومی  و  خصوصی  فضاهای  و  نموده  مطرح  طراحی 

روندی تکاملی طراحی کرده است. هنرجويان گام به گام ترسيمات 
در  کنيد.  تدريس  را  مبحث  اين   ترتيب  اين  به  و  دهند  انجام  را 
پايان بار ديگر تأکيد کنيد که جامنايی هر فضا متأثر از تفکيک ميان 
عرصه های عمومی و خصوصی است و توجه به اين نکته محور 

روش طراحی يادشده، است.

١ــ ورودی اصلی
٢ــ ورودی مهمان

 ٣ــ هشتی
 ٤ــ پنج دری
 ٥ــ تهرانی 

٦ــ تاالر
 ٧ــ حوض خانه 

٨ ــ حياط اندرونی
 ٩ــ حياط بيرونی 
١٠ــ اتاق مهمانی

 ١١ــ تاالر       

بيرونی

عرصه پذيرايی از مهمان

اندرونی

عرصۀ خصوصی خانواده

تفکيک  نحوۀ  سنتی؛به  خانۀ  يک  پالن 
دقت  آن  اندرونی  و  بيرونی  فضاهای 

نماييد.
(منبع: معماری اسالمی ايران؛پيرنيا)

عرصه ها،  تفکيک  بر  تأکيد  با  طراحی  ـ ۵  ـ  ـ ۴ ۳
طراحی براساس فضاهای بسته و باز

در اين روش طراحی، مباحث اقليمی اصل بنيادين و مؤثر در 
شکل گيری طرح است. نورگيری مناسب فضاهايی که نياز به نور 
دارند و قرارگيری فضاهای خدماتی در مکان هايی که در معرض 

وزش بادهای نامطلوب هستند، محور اين روش طراحی است.
فضاهای  به  محيطی  مطلوب  شرايط  روش  اين  در  کنيد  بيان 
محيطی  نامطلوب  شرايط  با  خدماتی  فضاهای  و  بيشتر  اهميت  با 

در تماس است. تصاوير کتاب به خوبی اين مطالب را نشان داده 
است.

در گذشته برای مقابله با شرايط نامطلوب محيطی، فضاهای 
خدماتی را در جهت مواجهٔه با آنها قرار می دادند و از اين طريق 
آسيب به بنا به حداقل می رسيد و آسايش ساکنين حفظ می شد. 
در همين شرايط ايوان های جنوبی با نورگيری مطلوب به نشيمن 

و فضاهای درجٔه ۱ اختصاص داشت.
طراحی  و  معماری  طراحی  روش  سه  بر  اشراف  با  اکنون 
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براساس هرکدام از اين روش ها برای هر طرح می توانيم سه گزينٔه 
گوناگون تصور کنيم. پس از يادآوری مطالب يادشده و جمع  بندی 

بحث، پروژه های اين جلسه را توضيح دهيد.

پروژۀ ۲  : 
می شود  انجام  گـروهی  فعاليت  قـالب  در  کــه  پروژه  اين  در 
دياگرام  و  مقطع  پالن،  ترسيمات  با  خانه  يک  از  برداشت 
پروژه  اين  رهگذر  از  هنرجويان  می گيرد.  صورت  ارتباطی 
مؤثر  عوامل  و  فضايی  ارتباط  دياگرام  به  نسبت  بهتری  درک 
ترسيمات  با  گروه ها  در  پروژه  اين  می آورند.  دست  به  آن  بر 
آن  از  پس  و  می شود  انجام  مقياس  رعايت  و  آزاد  دست 

موزۀ روستايی گيالن؛ به منظور جلوگيری از نفوذ باران در جهات شرق و غرب، 
در   … يا  اصطبل  انبار،  نظير  خدماتی  فضاهای  و  می يابد  امتداد  زمين  تا  سقف 
دارای  همواره  نورگيری  به  نياز  جهت  به  جنوبی  جبهۀ  می گيرند.  قرار  قسمت  اين 

بازشو است. 

آماده  باغبان  خانٔه  گزينه های  طراحی  برای  هنرجويان  ذهن 
می شود. 

دهيد  اختصاص  هنرجويان  پروژه های  ارائٔه  به  را  آتی  جلسٔه 
و از آنها بخواهيد که برای پروژه وقت کافی بگذارند و پروژه را 
به  خوبی ارائه کنند. آن دسته از افرادی که پروژٔه تحليل سايت را 
خود  همراه  را  آن  آتی  جلسٔه  در  است  الزم  نداده اند  انجام  کامل 

بياورند.
پروژۀ مستمر نهايی : با توجه به مطالب تدريس شده در 
را  باغبان  خانٔه  گزينه های  می توانند  هنرجويان  اکنون  بخش،  اين 
طراحی کنند. در اين مبحث، ابتدا مفهوم برنامٔه فيزيکی و سپس 
مطرح  نظر،  مورد  سايت  تحليل  کنار  در  فضا،  ارتباط  دياگرام 
نتيجٔه  انتظار می رود  تدريس شده  انتها با توجه به نکات  شد. در 
نظام  سه  براساس  طرح  گزينه های  و  نشيند  ثمر  به  حاضر  جريان 
هنرجويان  شوند.  طراحی  جلسه  اين  در  شده  تدريس  طراحی 
نمونٔه  سه  کالس  در  و  کنند  طراحی  بيشتری  گزينه های  می توانند 
آتی  جلسات  طی  و  شوند  انتخاب  بهينه  گزينه های  عنوان  به  آنها 
کامل گردند. فرآيند آغازين طراحی حدود دو جلسه کامل زمان 
می برد که در طی آن هنرجويان ترسيمات خود را به هنرآموز ارائه 
کامل  گزينه ها  طرح ها  اصالح  و  پيشنهاد  ارائٔه  ضمن  و  می کنند 
کيفی  و  نظری  مباحث  به  گزينه ها  مورد  در  آن  از  پس  می شوند. 

می پردازيم تا در آخر، طرح نهايی ارائه گردد.
به هنرجويان استفاده از ترسيمات دستی اما دقيق را پيشنهاد 
کنيد و از آنها بخواهيد آثار خود را بر روی کاغذ A۳ ارائه دهند 
تا در کل کالس يکسان باشد. استفاده از کاغذ پوستی بسيار در 
روند طراحی راه گشا است. به هنرآموزان گرامی توصيه می شود 
اشکاالت هنرجويان را با شکيبايی توصيف کنند و تاحد امکان از 

انجام ترسيم بر روی طراحی آنها خودداری نمايند.
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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.
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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
ابتدای جلسه جمالت مهم کتاب که  پیشنهاد می شود در 

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

است.
ــ عناصری مانند نقطه، خط، صفحه و حجم می توانند با 
هم ترکیب شوند و فضا را محدود و مشخص سازند . سپس، بعد 
از بیان این دو جملٔه کلیدی به کمک هنرجویان و با توجه به تمرین 

جلسٔه گذشته، باردیگر عناصر محدودکنندٔه فضا بررسی شوند.
فقط  نیست،  نیاز  هنرجویان  کارهای  تک  تک   بررسی 

مثال هایی در مورد عناصر محدودکنندٔه فضای مشخص شده در 
جلسٔه پیشین بیان شود و همٔه هنرجویان ملزم گردند نمونه ای به 

جدول عناصر محدود کنندٔه فضایی اضافه نمایند.

ب( تدریس مباحث

ـ 6  ـ فضای معماری 2
در این جلسه، ابتدا به فضای معماری می پردازیم، سپس 
به فرم و عناِصر تشکیل دهندٔه آن پرداخته می شود. برای ورود به 

بحث اینگونه عمل می کنیم:

این قسمت مربوط به تدریس مطالب صفحات 67 الی 71 کتاب است.
  

                                  برنامۀ پیشنهادی                                                               زمان پیشنهادی )دقیقه(

الف( قضاوت و هم اندیشی                                                                                                           25                      
     ب( تدریس مباحث: 

ـ 6  ــ فضای معماری                                                                                                                   60             2ـ
            3ــ6  ــ فرم و عناصر تشکیل دهندۀ آن                                                                         10
ـ 6  ــ نقطه                                                                                                                                30             1ــ3ـ

ـ 6  ــ خط                                                                                                                                    35             2ــ3ـ
ـ 6 ــ سطح                                                                                                                              35              3ــ3 ـ
            4ــ3  ــ6  ــ حجم                                                                                                                                 35 

     ج( جمع بندی و توضیح پروژۀ  جلسه آینده                                                                         10  

آموزۀ هفدهم

عناصر تشکیل دهندۀ فضا در گزینه های 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 ویژه هر فضا؛
4ــ محل بهینه قرارگیری هر فضا )که در فصل های پیش 

عنوان شده بود(؛
5ــ میزان نورگیری مناسب هر فضا؛

٦ــ مبلمان ثابت هر فضا.
از  مبحث  این  بندی  جمع  برای  پیشنهادی:  پروژۀ 
هنرجویان بخواهید در کاغد A4 نگارٔه میانی صفحٔه 67 را ترسیم 
نمایند. سپس خود با تغییر در عناصر فضایی آن، فضایی جدید به 

دلخواه پدید آورند.

ـ 6   ـ فرم و عناصر تشکیل دهندۀ آن 3
ـ  6   ـ هدف 1ـ3  

1ــ شناخت مفهوم فرم )= صورت(
2ــ آشنایی با فرم های پایه

ـ 6  ـ آموخته های پیشین 2ـ3  
مبحث گذشته مربوط به فضای معماری بود و با توجه به 
مطالب بیان شده و پروژٔه پیشنهادی، اکنون ذهن هنرجویان برای 

شناخت موجود مرکبی به نام فضا آماده است.
شایسته است پیش از ورود به بحث،به هنرجویان یادآوری 
کنید که این مباحث،در کتاب مبانی هنرهای تجسمی)سال دوم( 
نیز ارائه شده اند و خواندن بخش های سوم و پنجم؛ کتاب یاد شده 

پیشنهاد می شود.
ـ  6   ـ تدریس مباحث 3ـ3  

ابتدا تعریفی از فرم)Form( بیان نمایید.١
فرم؛ شکل و نمود بصری و پیکربندی یک شیء است.

هر زبانی از کلماتی تشکیل شده است، زبان معماری نیز 
کلماتی دارد که به آنها فرم )Form( می گوییم.

هر فرمی خود از فرم های ساده تری ایجاد می شود. عبارت 
فرم را بر روی تخته بنویسید و از هنرجویان بخواهید تصورات 

خود را در مورد اینکه فرم چیست بیان نمایند.

     سپس این جمله کتاب را بیان نمایید:
نقطه، سازندٔه همٔه فرم هاست. وقتی نقطه حرکت کند خط 
به وجود می آید و از حرکت خط به غیر از امتداد خودش صفحه 

ایجاد می شود و از جابه جایی صفحه حجم.
سپس روی تابلو سلسله مراتب را مرور کنید:

سپس در آن خط بکشید و بنویسید:

١ــ درک مفهوم فرم اهمیت دارد و بیان تعریف تنها در راستای شناخت مفهوم است و همانند کتاب نیازی به ارائٔه تعریف این واژه نیست و در ارزشیابی منظور نمی گردد.چرا 
که این واژه با واژگانی نظیر شکل و صورت و حتی حجم،نزدیکی معنایی دارد و هنرجو نباید این موارد را با هم اشتباه بگیرد.

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

عوامل تشکیل دهندۀ فرم

نقطه  ــ. خط  ــ.  صفحه  ــ. حجم

4ـ3ـ6ـ نقطه
نام  نقطه  زمینه،  بر  ترسیمی  وسیلٔه  یک  اثر  ترین  ک  کوچ
دارد و ابعاد آن نسبت بـه زمینه بسیار کوچک است. سپس از 
تعریف بیان شده، که بـه گونـه ای برای همگـان بدیهی است، از 
هنرجویان بخواهید بر روی کاغذ 3، کادر 5cm×5 همانند کتاب، 
رسم نمایند و مانند ترسیمات کتاب در صفحٔه 69، نقطه را در این 
کادرها قرار دهند. سپس از آنها بخواهید که برای هر ترسیم چند 

ویژگی بنویسند.
اکنون در کنار کادرهایی که برروی تخته رسم نموده اید، 
نمایید.  را عنوان  کتاب  زیر شکل های  بیان شده در  ویژگی های 

آنگاه از هنر جویان بخواهید که برای هر ترسیم مثالی بیاورند.

کاشی های معقلی همانند نقاطی در کنار 
هم خطوطی را پدید 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
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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 
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پرداخته می شود.
هدف : 

درک معنای شکل؛
شناخت شکل های پایه؛

بررسی و یافتن خواص شکل های پایه )حوزٔه حسی(.
مــورد  در  گــذشته  جلسٔه  در   : قبلی  دانسته های   
شکل  مبحث  بیان  به  راستا  همین  در  که  شد  بیان  مطالبی  فرم، 

می پردازیم.

4ـ6 ـ شکل
پیش از ورود به بحث، در اینجا به مرور به ذکر تفاوت میان 

شکل و فرم می پردازیم.
در  ارتباط  )فرم(  صورت  و  )گشتالت(  شکل  مفاهیم 
نزدیک با یکدیگرند. هر دو لغت از ریشه Forma در زبان التین 
هستند و به این ترتیب می توان آنها را تعریف نمود. شکل عبارت 
مرکب  بیش  و  در حدود،کم  محاط  رؤیت،  قابل  کلیت  از  است 
زیبایی  در  شیء.  یک  تظاهر  در  کلی  وحدت  دارای  اجزای  از 
است  شیء  یک  واضح  و  حسی  تظاهر  صورت  یا  فرم  شناختی 
قرار می دهد.  را در معرض قضاوت  بیانی است که خود  این  و 
هر دو مفهوم گویای جلؤه ظاهری یک شیء هستند اما هر دو با 
هم برابر نیستند. لوئی کان )معمار پیش کسوت 1974ــ1901( در 
طرح  به  نیست.شکل  یکی  با شکل  می نویسد: صورت  باره  این 
مربوط است اما صورت به نمایش اجزای جداناشدنی می پردازد.

طرح به آنچه این در معرض دید قراردادن ــ فرم ــ می خواهد به 
ما بگوید واقعیت می بخشد. این دو مفهوم چنان درهم تنیده اند 
که تنها از نظر تئوریک قابل تفکیک اند، چه در عمل هر صورتی 
شکل پردازی شده است و شکل هر چیز همیشه شامل صورت آن 

نیز هست. 
با نوشتن و طرح این پرسش، بحث را آغاز کنید:

شکل چیست؟
تأیید ضمنی پاسخ های درست  بیان این پرسش و  پس از 

هنرجویان، تعریف کتاب را بیان کنید: 
)به خط پیرامونی و دور ظاهری یک سطح یا حجم، که آن 

را از زمینه جدا می کند، شکل می گوییم.(
اکنون از هنرجویان بپرسید که چند نوع شکل داریم؟

پس از فروکش کردن همهمٔه کالس بیان کنید:
سه نوع؛ شکل های طبیعی، شکل های هندسی و شکل های 

غیر مادی
سپس این سه نوع شکل را مختصری توضیح دهید.

اند.  طبیعی  های  شکل  طبیعت،  در  موجود  های  شکل 
درخت، کوه، برگ یا انسان هر کدام شکلی دارند که به طور کلی به 

آنها شکل های طبیعی می گوییم.
به  دهید  توضیح  غیرمادی  های  شکل  مورد  در  سپس 
شکل های آبستره و انتزاعی برگرفته از حروف یا نمادها یا اعداد و 

بطورکلی مفاهیم شناخته شده شکل های غیرمادی می گویند.
شکل های هندسی : این شکل ها، که جان مایٔه بحث 

این جلسه اند، شکل های شناخته شده و دیر آشنا هستند.
از هنرجویان بخواهید شکل های هندسی پایه را نام ببرند و 

آنها را برروی تخته با فاصلٔه هم زمان بنویسید.
دایره، مثلث، مربع

سپس بگویید اگر سه بعدی باشند بر روی تخته بنویسید:
کره، هرم، مکعب، مخروط و استوانه پدید می آیند.

به  پایه  های  شکل  و  ها  شکل  انواع  مرور  از  پس  ن  اکنو
بررسی شکل های هندسی پایه می پردازیم:

ـ 6   ـ دایره و شکل های منحنی ـ 4   1
بر روی تخته بنویسید »دایره«: اکنون از هنرجویان بخواهید 
طرز ترسیم آن را بیان کنند.سپس نقطه ای را روی تخته به عنوان 
مرکز دایره مشخص کنید و توسط وسایل مخصوص، نظیر پرگار 
یا نخ از آن نقطه دایره ای رسم کنید. سپس به بیان ویژگی های آن 

می پردازیم.
ابتدا جمالت کتاب را در مورد دایره بیان نمایید:

دایره شکلی است متمرکز و درون گرا که بر مرکز خود تأکید 
دارد.
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سپس با اشاره به مرکز دایرٔه ترسیمی خود بر روی تخته به 
بیان اهمیت مرکز دایره بپردازید.

اکنون مفاهیم موجود در کتاب را با نوشتن کلید واژه های 
بحث بر روی تخته و با بیان مثالی مطرح نمایید.

ــ پایدار
ــ خود مرکز

ــ وحدت
ــ خلوص
ــ حرکت

سپس از هنرجویان بخواهید شکل های صفحٔه 75 را مقابل 
خود قرار دهند و ترکیب دایره را با دیگر خطوط بیان نمایید.

از هنرجویان بخواهید کاغذی بردارند و دو نمونه را برای مفاهیم پایداری و پویایی فرم دایره در ترکیب 
با سایر خطوط بیان نمایند.برای مثال :

خوابگاه احمدآباد، لویی کان

پایدار                                                    پایدار                                                  ناپایدار                                                 ناپایدار

سپس جملٔه کتاب در مورد خطوط منحنی بیان شود:
»خطوط منحنی بیانگر نرمی فرم و سّیالیت در حرکت اند و 

رشد بیولوژیک را القا می نمایند.«
    مراد از رشد بیولوژیک در جملٔه فوق همان رشد گیاهی 
است. نگـاهـی دوباره بـه نگاره هایی از اسلیمی هـای مـوجود در 

کاشی کاری سنتی گواه بر این مطلب است.

 تمرین کالسی 



١١٩١١٩٩٩٩

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
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پاراگراف آخر صفحٔه ۶۷]
۲ــ برای مثلث و دايره دو ويژگی از هر کدام بيان کنيد و   
يک  بار به گونٔه پويا و بار ديگر به گونٔه پايدار، آنها را رسم نماييد. 
نظر  برحسب  که  است،  آزمون´۱۵  اين  برای  پيشنهادی  زمان 

هنرآموز می تواند تغيير کند.
اگر زمان الزم در اختيار بود هنرجويان برگه های يکديگر 

را تصحيح نمايند.

ب) تدريس مباحث
 

۵ـ۶ ـ رنگ
ـ ۶  ـ هدف ـ ۵   ۱

ــ آشنايی با تأثير رنگ بر فضای معماری؛

الف) قضاوت و هم انديشی
ابتدا از هنرجويان بخواهيد پروژٔه جلسٔه گذشته را بر  روی 
ديوار نصب نمايند، سپس در مورد آنها به قضاوت و هم انديشی 
شکل های  از  که  است  موظف  هنرجو  هر  بپردازيد.  دسته  جمعی 
پائه هندسی، مثالی کاربردی را ترسيم کند و تحويل کالس دهد. 
بيان اين نکته ضروری است که هر فرد بايد به  چگونگی ساخت هر 

فرم و همچنين نقش سازه ای شکل ها  دقت کافی داشته باشد.
سپس از هنرجويان بخواهيد که ورقه ای A۵ بر روی ميز 
مطرح  دلخواه  به  سؤال  دو  گذشته  جلسٔه  مطالب  از  و  بگذارند 
نماييد. به کمک اين پرسش های کالسی می توان هنرجويان را به 

مطالعٔه متن کتاب تشويق نمود.
سؤاالت برای مثال می توانند اين چنين باشند:

۱ــ چرا مستطيل غالب ترين فرم معماری است؟ [پاسخ:   

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 78 الی 87 كتاب است.
  

                     برنامۀ پيشنهادی                                                                   زمان پيشنهادی (دقيقه)

 الف) قضاوت و هم انديشی، آزمون كالسی                                                         60       
    ب) تدريس مباحث   

ـ  6   ــ رنگ                                                                                                                      55               5    ـ
ـ  6  ــ بافت                                                                                                                        55             6  ـ
         7ــ6  ــ نور                                                         55
       ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده                                                        15

آموزة نوزدهمآموزة نوزدهم

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات78 الی87 كتاب است.
 

برنامۀ پيشنهادی                                                                   زمان پيشنهادی (دقيقه)  

60  الف) قضاوت و هم انديشی، آزمون كالسی                                                        
    ب) تدريس مباحث   

6   ــ رنگ                                                                                                                      55 ــ 5
ـ  6  ــ بافت                                                                                                                        55 6 ـ
55 6ــــ6ــ6 ــ نور                                                         7
15        ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده                                                       

عناِصر تشكيل دهندة فضا در گزينه هاى طرحعناِصر تشكيل دهندة فضا در گزينه هاى طرح
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ــ شناسايی رنگ مطلوب برای هر فضای معماری؛
ــ شناخت روش توزيع رنگ در فضای معماری.

ـ  ۶  ـ دانسته های پيشين ـ ۵   ۲
معماری بحث  ــ در ابتدای اين فصل، در مورد فضای 
می کنيم و رنگ را،که يکی از عوامل تأثير گذار بر فضای معماری 

است، مورد بررسی قرار می دهيم.
ـ ۵  ـ۶   ـ تدريس مباحث رنگ ۳

پس از آنکه توضيحات کتاب در مورد رنگ ارائه گرديد، 
تدريس آغاز می شود.

خود  به  مخصوص  رنگ  ما  اطراف  در  اشيا  همٔه  اصوالً 
دارند. يکی از عوامل مؤثر در زيبايی شناختی «رنگ» است که 
ويژگی های  از  رنگ  است.  بوده  مطرح  «فرم»  کنار  در  همواره 
زمينه  پديده است و به کمک آن می توان هر شیء را از  ذاتی هر 
کتاب  کرد.  ادراک  را  آنها  سطوح  ميان  تفاوت  و  داد  تشخيص 
هر  احساسات  و  عواطف  ادراک،  بر  رنگ  که  می نمايد  تصريح 

فردی تأثير می گذارد.
اکنون به نقش نور در فضای معماری گريزی می زنيم. تا 
نور نباشد هيچ چيزی ديده نمی شود. با بيان اين جمله که بيانگر 
اهميت نور در معماری است مبحث را آغاز می کنيم و اين گونه 

ادامه می دهيم:
از  گسترده ای  طيف  از  متشکل  خود  طبيعی  سفيد  نور 

رنگ های اصلی نور است. 

طول موج نور بنفش کوتاه و طول موج نور قرمز بلند است 
و تنها اين هفت نور در محدودٔه نورهای مرئی قرار دارند.

     تا اينجای بحث، هنرجو با نور سفيد آشنا شده و به تَبَِع 
آن با نورهای رنگی نيز آشنايی پيدا کرده است.

سپس به مبحث رنگ اشيا و ادراک آنها باز می گرديم:
شئ  توسط  نور  از  بخشی  بتابد؛  شئ  بر  سفيد  نور  اگر 
منعکس  اشعٔه  اين  سپس  می شود،  منعکس  ديگر  بخش  و  جذب 
شده رنگ جسم را در ذهن ما تداعی می کند. رنگ های اصلی 
با  و  يکديگر  با  ترکيب  در  که  هستند  آبی  زرد،  قرمز،  رنگ  سه 

رنگ مايه های مختلف ديگر رنگ ها را می سازند.
برای تسلط بهتر هنرجويان بهتر آن است که يک  بار ديگر 

مطالب به طور پياپی مطرح شوند:
رنگ يکـی از اصلی ترين ويژگـی های هـر جسمی است. 
تابيده  اشيا  بر  که  است  نوری  از  ناشی  ما  پيرامون  اشيای  رنگ 
می شود و فرم ها و فضاها را روشن می کند. هر جسمی از ترکيب 
خود  سفيد  نور  و  می آيد  پديد  آبی  زرد،  قرمز،  اصلی  رنگ  سه 

طيفی از امواج با طول موج های گوناگون است.
توزيع  روش های  از  يکی  بيان  به  کتاب  مطلب،  ادامٔه  در 

رنگ می پردازد.
در مدل طبيعی و در محيط پيرامون ما عموماً سطوح پايينی 

تيره تر و آسمان روشن ترين رنگ است.
در کالس پس از بيان جملٔه فوق از هنرجويان بخواهيد با 
توجه به اين جمله رنگ هايی برای خانه پيشنهاد کنند.پس از آن 
بيان کنيد: بر طبق الگوی طبيعی کف تيره ترين، ديوارها روشن تر 

و سقف روشن ترين رنگ را دارند.
پيش از ادامٔه تدريس، برای آگاهی بيشتر، از منظری ديگر 
به مقوله رنگ می پردازيم: اثر روانی هر رنگ بر روی بيننده شامل 

سه عامل زير است:
آبی  است:  رفته  کار  به  رنگ  آن  در  که  مکانی  ١ــ 
آسمان بسيار دلپذير است اما همين رنگ روی ديوارهای خانٔه ما 

حتی در تابستان موجب احساس سرما می شود.
٢ــ فرهنگ: فرهنگ و به عبارت ديگر، واحدهای قياسی 

قرمز،رنگ های  و  زرد،نارنجی  سبز،  آبی،  نيلی،  بنفش، 
رنگين کمان اند که در اثر عبور نور از منشور قابل تجزيه هستند و 

در ترکيب با يکديگر نور سفيد طبيعی را می سازند.
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ذهنی در هر جا به گونه ای اعتبار دارد. برای مثال رنگ زرد در 
چين نماد پادشاهی است. البته ميزان شدت نور خود عامل ديگری 
است که در فرهنگ دخيل می گردد. چنان که زنان جنوب کشور 
نسبت به ساير نقاط از رنگ های تندتری، که برای آنها بسيار ماليم 
است استفاده می کنند.يا رنگ آبی فيروزه ای در ذهن ايرانيان اثر 

آرامش بخشی دارد و يادآور رنگ کاشی مساجد است.

مستثناست و خالی بودن را تداعی می کند.
ــ رنگ ها دارای حرارت اند:

و  آبی  رنگ های  و  گرم  را  نارنجی  و  قرمز  رنگ های  ما 
فيروزه ای را سرد احساس می کنيم. در اينجا نيز تيرگی و روشنی 
باشد  روشن تر  رنگ  هرچه  و  است  مؤثر  بسيار  (توناليته)  رنگ 
تدريس  برای  اکنون  می شود.  بيشتر  سردی  احساس  موجب 
مطرح  را  کتاب  جملٔه  اين  رنگ،  مقولٔه  از  باقی مانده  مباحث 

نماييد:
به  بسته  فضا،  در  رنگ  توزيع  و  استفاده  چگونگی 
رسوم و کارکرد فضا، ميزان نور و ويژگی های کيفی فضا 

تغيير می کند.
مثال هايی  بيان  به  مطلب  اين  بهتر  درک  برای  حال 

می پردازيم، بيان کنيد:
جزئی  عناصر  و  دارند  ماليم  رنگی  گسترده  سطوح 
جلوه  بزرگ تر  را  فضا  روشن  رنگ های  با  سطوح  رنگی  ترند. 
می دهد. سطوح تيره نزديک تر و فضا کوچک تر درک می شود. 
برای مثال از هنرجويان بپرسيد اگر کالس، سفيد يا ليمويی رنگ 
شود [با فرض مبلمان و ابعاد فعلی و ثابت] بزرگ تر به نظر می آيد 
رنگی  توناليتٔه  تأثير  هنرجويان  ترتيب  اين  به  باشد؛  تيره  آبی  اگر  يا 
را در ادراک فضای معماری در می يابند.حرارت رنگ ها نيز در 
و  تحرک  بيانگر  گرم  رنگ های  مؤثرند.  روشنی  به  فضا  ادراک 

پويايی و رنگ های سرد آرامش بخش هستند.
اکنون از هنرجويان بخواهيد، با توجه به مطالب عنوان شده، 

رنگ هايی برای هر فضای خانه در نظر بگيرند.
ــ خواب: _____ نياز به آرامش _____ رنگ های سرد 

و روشن
ــ آشپزخانه: ______ انگيزش به صرف غذا_______ 

رنگ های پر شور و گرم
ــ پذيرايی: _______ نياز به سکون و آرامش با جنبه ای 

عمومی تر از فضای خواب ______ رنگ گرم روشن
بخواهيد  هنرجويان  از   :۳ پروژۀ  پيرامون  نکاتی  ــ 
طبيعی،  الگوی  دهند.  انجام  را  پروژه  اين  آينده  جلسٔه  برای 

٣ــ عوامل اجتماعی ــ روانی: به طور مثال نظر يک 
جراح در مورد رنگ قرمز با يک فروشندٔه اتومبيل کامالً متفاوت 
است.حال با  دقت بيشتر، مقولٔه رنگ را قبل از بيان باقی مطالب 

کتاب به شکل کلی تری بيان می کنيم:
هرچند  هستند:  ادراکی  وزن های  دارای  رنگ ها  ــ 
رنگ از جنبٔه فيزيکی بر وزن اشيا اثری ندارد، اما ادراک ما از 
و  زرد  سفيد،  رنگ های  با  اجسام  است.  گوناگون  رنگ ها  وزن 
يا  تيره  آبی  نارنجی،  رنگ های  به  اجسام  از  سبک تر  روشن  آبی 
قاعده  اين  از  گاهی  سياه  رنگ  البته  می شوند.  حس  تيره  بنفش 

مسجد ظهيرالملک شيراز
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همان گونه که بيان شد، [کف تيره و سقف روشن] هدف اين تمرين 
است. هنرجويان می توانند اين دو تصوير را کپی نمايند و درحد 
و  طبيعت  تصوير  ابتدا  آن گاه،  کنند.  بزرگ نمايی  حاشيه  با   A4
سپس تصوير فضای داخلی را رنگ کنند. (  بيان دليل استفاده از 

هر رنگ الزامی است).

۶  ـ  ـ۶  ـ بافت  ـ بافت
  هدف: شناخت تأثير بافت مواد بر فضای معماری

دانسته های پيشين: در بخش گذشته با تأثير رنگ سطوح 
در فضای معماری آشنا شديم و اکنون بافت را، که عامل ديگری 

در کيفيت سطوح است، بررسی می کنيم.
با پرسش آغاز کنيد:                                      

بافت چيست؟
سپس تعريف کتاب را بيان نماييد:

بافت يعنی ويژگی يک سطح که به ماده و ساختار آن مربوط 
می شود. بافت بيانگر نرمی يا سختی نسبی سطح است و گويای 

کيفيت ظاهری مصالح.
از هنرجويان بخواهيد چند شئ را لمس کنند؛ مثالً کتاب، 

ميز و لباس خودشان را، بدون آنکه به آنها نگاه کنند.حال بپرسيد 
بافت  همان  اين  می يابيد؟  در  را  اشيا  اين  تفاوت  چگونه  شما 

آنها ست.
                                                  از طريق

← حس المسه؛                                      لمسی

از طريق
بر روی تخته بنويسيد:  بافت                  

← حس بينايی؛                                        بصری

توضيح  به  حاال  نوشته ايد؛  تخته  روی  بر  را  بافت  انواع 
هرکدام از آنها بپردازيد.

ما وقتی بر روی سطح چوب، فلز، شيشه، کاغذ و پارچه 
و  درمی يابيم  لمس کردن  طريق  از  را  آنها  بافت  می کشيم  دست 
زمانيکه صحبت از هر کدام باشد، ما می توانيم به راحتی بافت آنها 
را تصور کنيم. البته نگاه کردن به هر شئ نيز بافت آن را در ذهن 

تداعی می کند.
     اما برخی اوقات، توسط تکرار عناصر يا طرحی خاص بر 
روی صفحه ای می توان بافت تشکيل داد. اين بافت ها مثال های 
بسيار زياد و ساده ای دارند. تصويری که نگاشته شده در کاغذ يا 
نمايشگر رايانه است ممکن است بافتی را نشان بدهد که در ذهن 
تداعی گر نوعی حس از خشن يا نرم بودن يا ... باشد اما حس 

المسه فاقد درکی از آن باشد.
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٭ زبری و نرمی بافت: سطوح با بافت ريز بسيار نرم تر از 
سطوح با بافت درشت زبر به نظر می رسد. حس زبری و نرمی را، بنا بر 

تجربه های پيشين هر فرد، می توان تنها با پرسش هايی يادآوری کرد.
عواملی نظير رنگ، ميزان نور، جهت نور تابيده بر بافت، 
بافت  کيفيت  بر  همگی  بافت  مقياس  و  بافت  بودن  صيقلی  ميزان 
تأثير گذارند. شايسته آن است که هر کدام از موارد با نيم نگاهی به 

متن کتاب و توضيحات تکميلی توسط هنرآموز ارائه شود.
بافت ايجاد شده توسط يک الگوی تکرار شده؛ مبحث آخر 
اين قسمت است. گاهی تکرار مصالح، نقوش و نگاره ها در سطح 
کالن تری بافت را (عموماً بصری) ايجاد می کنند و در اين خصوص 

مثال های فراوانی از معماری سنتی ايران می توان بيان کرد.
از هنرجويان بخواهيد به نگارٔه ۸۲ کتاب نگاه کنند.

شده   داده  نشان  تصوير  با  بافت  ايجاد  و  الگو  تکرار  ابتدا 
مبلمان  با  معماری  فضای  تعريف  دوم  درتصوير  سپس  است. 
تصوير  در  معماری  فضای  پرورش  است.  آمده  سطوح  بافت  و 
قسمت همراه با بافت، نسبت به تصوير خام، بسيار مشهود است.

در نهايت نگارٔه سوم (صفحٔه يک) فضای معماری را نشان داده 
که از چپ به راست در سه مرحله کامل شده است. قسمت سمت 
چپ بدون مبلمان و بافت است و قسمت ميانی تنها مبلمان دارد و 

سرانجام، تصوير راست با بافت و مبلمان تکميل شده است.

پروژۀ پيشنهادی: از هنرجويان بخواهيد در منزل کاغذی 
(که مانند کاغذ پوستی نازک نباشد) انتخاب کنند و با مدادی نرم 
نمايند. برداشت  را  سطح  چهار  حداقل  بافت   ،(B۵) رنگ پر  و 

روش اين عمل به اين صورت است که سطح مورد نظر را انتخاب 
می کنيم و کاغذ را روی آن قرار می دهيم و بر روی کاغذ با مداد 
بسيار نرم می کشيم تا بافت سطح برداشت شود. توصيه می گردد 
برداشت  هنرجويان  توسط  شيشه  و  چوب  بتن،  نظير  بافت هايی 

شود تا بيشتر با بافت مصالح معمارانه آشنا گردند.

بافت چوب

بافت و نقوش ايجاد شده توسط سراميک های کوچک
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کتاب، سه مورد را عوامل مؤثر بر نحوه و ميزان نور  پردازی 
تخته  روی  بر  را  آنها  است  شايسته  است.  کرده  معرفی  و  دانسته 

بنويسيد.
ايجاد  و  کننده  استفاده  نياز  معماری،  فضای  ويژگی های 

کيفيت های بصری مناسب.
سپس جملٔه کليدی مبحث بعدی را روی تخته بنويسيد.

٭ اجسام نورانی و روشن، به طور طبيعی توجه ما 
را به خود جلب می کنند.

۷ـ۶   ـ نور   ـ نور
هدف: درک تأثير نور بر فضای معماری و  شناخت انواع 

نورپردازی و محل استفاده هر کدام.
تأثير  گذشته از  تاکنون در جلسات  دانسته های پيشين: 
نور بر فضای معماری، ادراک بافت و تأثير نور بر رنگ ها سخن 
گفتيم. قسمت سوم و پايانی اين جلسه به مبحث نور تعلق دارد. 

خاص  موج  طول  با  الکترومغناطيسی  موج  نوعی  نور 
(محدودٔه نور مرئی) است که برای انتشار خود به محيط مادی نياز 
ندارد و باعث روشن شدن اشيا می شود.تعريف نور يا توصيف آن 
تنها به منظور آن است که اگر پرسشی برای هنرجويان ايجاد شد، 

بتوان برای پاسخ به آن، از اين تعريف بهره برد.
حال جمله کتاب رابر روی تخته بنويسيد:

سرزندگی  و  پويايی  کيفيت،  عامل  ترين  اصلی  نور 
فضای معماری است.

اين گزاره به روشنی از جايگاه و اهميت نور در معماری 
نه  اند  تشخيص  قابل  رنگ ها  نه  نباشد  نور  اگر  می گويد.  سخن 
بافت ها . نور با ايجاد سايه روشن باعث می شود عمق سطح ها را 
ادراک نماييم. به طور آشکار ايجاد سايه توسط نور علت اصلی 

درک فرورفتگی ها و پس و پيشی ها ست.
در  قبلی  جلسات  در  که  شود  يادآوری  هنرجويان  به  حال 
مباحثی  خانه  مختلف  عرصه های  نياز  مورد  طبيعی  نور  مورد 
مطرح شد و در ادامه بيان کنيد که معماری با حداکثر نور طبيعی و 
استفاده از نور مصنوعی (به صورت مکمل و در نبود نور طبيعی) 

طراحی می شود.

بارها  دربردارد.  را  زيادی  بسيار  مثال های  جمله  اين 
ديده ايم که واحدهای تجاری و فروشگاه های کوچک برای جذب 

مشتری از روشنايی بهره گرفته اند.
توانايی  از  روشنايی  که  اصل  اين  بر  چيرگی  با  حال 
ضمن  در  و  است  برخوردار  انسان  حواس  تمرکز  و  جلب   توجه 
می تواند بر ناحيه ای خاص يا شئ يا فضايی تأکيد کند، به بررسی 

نحؤه نورپردازی سطوح می پردازيم.
ــ شکل منبع نوری می تواند گوناگون باشد. منابع نقطه ای، 
خطی، صفحه ای و حجمی به وفور در پيرامون ما ديده می شوند. 
برای هرگونه منبع نوری از هنرجويان مثالی بخواهيد و آن را در 
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کالس مطرح کنيد.
                                                                                 عمومی
      روشنايی در بهترين حالت شامل سه گونه روشنايی      موضعی
                                                                                و متمرکز

است. البته هرچه فضا بهتر طراحی شود تفکيک اين سه 
گونٔه روشنايی مشهود و آشکارتر می شود.

تأمين  عمومی،  روشنايی  عمومی: هدف از  روشنايی  ــ 
نقاط  ايجاد  يا  خيرگی  از  پرهيز  و  فضاها  تمام  برای  مناسب  نور 
تاريک است.در اين نوع روشنايی تمام فضاها به طور يک  نواخت 
برخی  بر  تأکيد  يا  خاص  امور  انجام  برای  و  می برند  بهره  نور  از 
سيستم  اين  در  می جوييم.  بهره  روشنايی،  انواع  ديگر  از  سطوح 

نور طبيعی و مصنوعی هر دو به کار می روند.

مانند  خاص  فعاليت های  انجام  موضعی:  روشنايی  ــ 
صرف غذا يا مطالعه يا ... نياز به ميزان خاصی از روشنايی دارد 
و نبايد از حد عمومی فراتر باشد. برای استفادهٔ بهينه از هر فضا به 

تناسب عملکرد و مبلمان آن از روشنايی موضعی ياری می جوييم.
بر  و  می شود  فضاها  جداسازی  باعث  موضعی  روشنايی 

جذابيت سطوح می افزايد و بر نقاطی خاص می تواند تأکيد کند.

فضاها  برخی  در  است  نياز  گاهی  متمرکز:  روشنايی  ــ 
اثر  يک  نورپردازی  مانند  شود،  تأکيد  خاص  حوزٔه  يک  روی  بر 
قرار  توجه  مورد  کمتر  عمومی  روشنايی  روش  اين  در  هنری. 
روشن  متمرکز  روشنايی  توسط  مورد  نظر  محدودٔه  و  می گيرد 
می برند.  سر  به  نسبی  تاريکی  در  آن  مجاور  نواحی  اما  می شود. 
در  که  به طوری  است،  تاريک  و  روشن  نواحی  از  پر  موزه  يک 
نوع  اين  و  است  شده  نهاده  کشف  برای  موضوعی  روشنايی  هر 

نورپردازی،هويت بخش اين گونه فضاهاست.
پس از تدريس مباحث فوق و بيان مثال در حد نياز در مورد 
هر سه نوع نورپردازی، از هنرجويان بخواهيد به نگاره های صفحٔه 
۸۴ کتاب نگاه کنند و انواع نورپردازی و انواع منابع نور را ببينيد.

روشنايی عمومی توسط منابع نوری در سقف يک اتاق اداری

استفاده از روشنايی موضعی در آشپزخانه
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جمع بندیجمع بندی
در اين مبحث با اهميت نور در معماری به عنوان اصلی ترين 
و  نوری  منابع  انواع  به  سپس  شديم.  آشنا  فضايی  کيفيت  عامل 

استفاده از روشنايی موضعی در موزۀ آبگينۀ تهران

روش های نورپردازی پرداخته شد.
شايسته است منابع نوری موجود در کالس درس خود را 

بر پائه مباحث تدريس شده تحليل نماييد.

ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده
پروژۀ ۱: با نظر هنرآموز بوده و هدف آن درک بهتر مصالح 
مرتبط با فضای معماری است. نکات مربوط به رنگ و ديگر مسائل 
مربوط به هر فضا بايد در نظر قرار گيرد. الگوی ارائٔه کار همچون 

ديگر پروژه ها بايد بر روی کاغذ A۳ و با کادر بندی مناسب باشد.
از  زيرا  است،  ضروری  بسيار  هنرجويان  برای  پروژۀ ٢: 
و  می کنند  برقرار  ارتباط  نزديک  از  فضاها  نورگيری  با  آن  ورای 
ميزان نور الزم برای هر فضا را در می يابند. هنرجويان الزم است 
به اندازه های پنجره ها و چگونگی ورود نور به فضا و ديگر تمهيدات 
معمارانه، نظير ارتفاع پنجره، ابعاد و دست انداز پنجره توجه کافی 
نمايند. اين تمرين در ارتباط با بخش آينده است. بنابراين توجه به آن 

می تواند آموزش آن را در جلسات آينده تسهيل نمايد. 
تأثير بازشوها در نمای خارجی و فضای داخلی توسط اين 

پروژه به هنرجويان آموخته می شود.
طراحی  فضاهای  يادآوری  نهايی :  و  مستمر  پروژۀ  ـ 
شده در پروژٔه مستمر و همچنين در بهينه سازی آنها، با عنايت به 
تمرين  اين  موردتوجه  نورپردازی،  شکل  نظير  فصل  اين  مطالب 
و  جلسه  اين  برای  را  پروژه  يک  می شود  پيشنهاد  و  است  بوده 

پروژه ديگر و نهايی را برای دو جلسٔه آتی تعيين نماييد.

ابنيۀ سنتی جلوه گاه نور و رنگ و ديگر خصوصيات 
ممتاز فضايی بوده اند.

                                       تهران ــ کاخ صاحبقرانيه
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بررسی عناصر نورگيری در معماری سنتیبررسی عناصر نورگيری در معماری سنتی 
اين عناصر در معماری سنتی ايران از دو جهت مورد مطالعه قرار می گيرند، از جهت کنترل کننده های نور 

(مانند انواع سايه بان ها) و از جهت نورگيرها.
کنترل کننده های نور نقش تنظيم نوِر وارد شده به داخل بنا را به عهده دارند و به دو دسته تقسيم می شوند:

دستٔه اول آنهايی که جزو بنا هستند، مانند رواق و دستٔه دوم آنهايی که به بنا افزوده شده و گاهی حالت تزيينی 
دارند، مانند پرده. اما نورگيرها نام های مختلفی دارند، از جمله: روزن، شباک، در و پنجرٔه مشبک، جام خانه، هورنو، 
ُارسی، روشندان، فريز و خوون، گل جام، پالکانه، فنزر، پاچنگ و تهرانی. اين ها در مقابل عناصری مانند رواق، پرده، 

تابش بند، سايه بان ها و ساباط قرار دارند (کنترل کننده های نور).

مطالعۀ آزاد

کنترل کننده های نور
ستونی  و  سقف  بر  مشتمل  است  فضايی   : رواق  :ـ  رواق  ـ 
تماس  از  را  انسان  و  باشد  مسدود  طرف  يک  در  حداقل  که 
با باران و برف يا تابش نور آفتاب محافظت می کند و رواق، 
نور  باشد  زياد  خورشيد  حرارت  و  نور  شدت  که  مناطقی  در 
مناسب و ماليمی را به داخل عبور می دهد و در اين صورت 

روشنايی از طريق غيرمستقيم و با واسطه خواهد بود.
ـ تابش بند : تابش بند يا تاووش بند يا آفتاب شکن 
گاهی  است. آنها  متر  سانتی   ١٨ الی   ٦ عرض  به  تيغه هايی 
ساخته  نی  و  گچ  کمک  با  و  دارند  متر   ٥ حدود  تا  ارتفاعی 
که  می کشيدند  کالفی  پنجره  و  در  باالی  در  سابقاً  می شوند. 
در  واقع تابش بند افقی بود و اصطالحاً به آن سرسايه می گفتند 

و توسط آن ورود آفتاب به درون فضا را کنترل می کردند.

در  و  می کند  جلوگيری  پنجره  سطح  به  آفتاب  مستقيم  تابش  از  پنجره ها  روی  بر  سايه  ايجاد  بان ها :  سايه 
نتيجه حرارت ايجاد شدٔه ناشی از تابش آفتاب در فضای پشت آن به مقدار قابل مالحظه   ای کاهش می يابد. سايه بان ها 
باشند. داشته  طبيعی  تهوئه  و  نور  کنترل  داخل،  به  آفتاب  مستقيم  تابش  کنترل  قبيل  از  گوناگونی  اثرات  است  ممکن 

کارايی سايه بان ها متفاوت است و به رنگ و محل نصب آنها، نسبت به پنجره و همچنين نسبت به شرايط تهوئه طبيعی 
در ساختمان، بستگی دارد. سايه بان ها به انواع ثابت، متحرک و همچنين به سايه بان های طبيعی مثل درختان تقسيم 

می شوند.

رواق مسجد جامع يزد
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در  هم  که  است  پوشيده  سر  کوچه ای  ساباط   : 
شهرهای گرمسيری و هم سرد سيری به چشم می خورد. در 
شهرهای گرمسيری مجبور بودند کوچه را تنگ و ديوار 
می گذاشتند.  ساباط  سايه  ايجاد  برای  و  بگيرند  بلند  را 
بنا  تصوير رو به رو  شکل  ساباط به  کويری  شهر های  در 
می شد.چنانکه طاق هايی در کوچه بنا می شد که تنها نقش 
طاق  های  قوس  رانش  گاهی،مهارکردن  و  سايه  اندازی 

خانه ها را نيز داشت.

برای  ضخيم  پرده های  از  استفاده  پرده  : 
به  ورود  برای  آن  تنظيم  و  خورشيد  نور  از  جلوگيری  
ساختمان از دورٔه صفويه معمول بوده و همچنين در دورٔه 
قاجار نيز از آن استفاده می شده است. اين پرده ها معموالً 
از جنس کرباس يا ابريشم بود و به صورت يک ال و دوال 
و  ايوان ها  جلوی  در  را  آنها  معموالً   و  می شد  استفاده 
اين  کشيدن  باال  می کردند.  نصب  ارسی ها  و  پنجره ها  يا 
هماهنگ  طور  به  که  بود  بندهايی  و  قرقره  توسط  پرده ها 
چرا  می کرد.  جمع  يک نواخت  را  آنها  قسمت های  تمام 
ضخيم و سنگين بود و غير از اين  که اين پرده ها معموالً 

نمی شد آنها را باال کشيد.

نمايی از يک سايه بان مدرن است که قابليت جمع شدن دارد.عمارت سلطنت آباد تهران است که سايه بان های آن مشاهده می گردد.

پرده در تاالر آيينه خانۀ کاخ گلستان تهران
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نورگيرهانورگيرها
باد و  روشن،  تند و  آفتاب  ايران،  متغير  شباک : هوای 
باران، طوفان و گردباد و همچنين مالحظات خاص ملی و مذهبی 
ايجاب می کردندکه ساختمان عالوه بر در و پنجره، پرده  يا شباکی 
برای حفاظت درون بنا داشته باشد. درون ساختمان با روزن ها 
آن  بيرون  و  می شد  محفوظ  پرده  و  گچی  يا  چوبی  پنجره های  و 
را با شبکه های سفالی يا کاشی می پوشاندند. اين شبکه ها شدت 
نور را می گيرد و نور ضعيف تری از ال به  الی آن ايجاد می شود. 
انحراف پرتوهای نور در اثر برخورد با کناره های منقوش شبکه 
سبب پخش نور می شد و به يکنواختی و پخش روشنايی کمک 
می کرد و با آنکه تمام فضای بيرون از داخل به راحتی قابل رؤيت 
می شد از بيرون هيچ گونه ديدی در طول روز به داخل نداشت.

در و پنجره های مشبک : پنجره معموالً برای دادن 
خلوت  اينکه  بدون  است  بيرون  مناظر  رؤيت  و  هوا  جريان  نور، 
اهل خانه را بر هم بزند. در مناطقی که نور خورشيد شديد است، 
پنجره بايد متناسب با شدت نور ساخته شود. پنجره های مشبک 
بين نور خارج و داخل تعادل ايجاد می کند، تعادلی که وقتی از 
داخل نگاه کنيم جلوی نور شديد آفتاب را می گيرد و مانع خسته 

شدن چشم ما در مقابل نور شديد می شود. 

شباک مدرسۀ چهارباغ اصفهان که در گريو (ساقه گنبد) کار شده است.
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طرح هايی که در ساختن پنجره های مشبک به کار برده  اند 
می کند.  تنظيم  را  اتاق  داخل  نور  که  است  گونه ای  به  اغلب 
تعديل  را  آن  و  پخش  را  خارج  شديد  نور  مشبک  پنجره های 
می کنند و وقتی نور بيرون شديد نيست همٔه آن را به داخل اتاق 
عبور می دهند. گاهی برای در و پنجره های مشبک شيشه نيز به 
کار برده می شود. سابقاً در و پنجره و روزن های مشبک چوبی، 
سفالين و گچين در زمستان با کاغذ روغن زده مسدود می شد و 

در تابستان ها آنها را باز می کردند.
روزن : روزن و پنجره را نمی توان از هم تفکيک کرد. 
در واقع روزن را می توان يک پنجرٔه کوچک دانست که معموالً 
و  روشنايی  گرفتن  برای  آن  سوی  دو  در  گاهی  و  در  باالی  در 
به  است.  می رفته  کار  به  بسته  فضاهای  برای  آزاد  هوای  تأمين 
يا  کالله  در  می شود،که  گفته  سوراخ هايی  به  روزن  ديگر  عبارت 
شانٔه طاق ها تعبيه می شده است. روزن گاهی با چوب و گاه با گچ 
بناهايی که  و سفال ساخته می شده و اغلب ثابت بوده است. در 
از  يا  هشتی  سقف  از  و  بودند  گرا  درون  و  داشتند  مرکزی  بافت 
تأمين می شد، در باالی در  ديگر نور کافی برای هشتی  نقطه ای 

ورودی روزن قرار می دادند.

گشتن  جای  به  که  است  مشبکی  پنجرٔه  ارسی   : :ُارسی  ُارسی 
روی پاشنه گرد، باال می رود و در محفظه ای که در نظر گرفته شده 
در اشکوب کوشک ها و پيشخان  جای می گيرد. ارسی معموالً 
شبکه ای  نقش  می شود.  ديده  سردسيری  ساختمان های  رواق  و 

ارسی، معموالً مانند پنجره و روزن های چوبی است.
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جام خانه : در کاللٔه  گنبدها و کلمبه های گرمابه ها و غالم خانٔه رباط ها و رسته ها و بازارها هنوز هم روزن هايی 
وجود دارد که با چند حلقٔه سفالين به صورت قبه يا کپٔه برجسته ای در آمده اند. در اين قسمت حلقه های سفالين را در 
کنار هم چيده اند و در زمستان ها جام های گرد شيشه ای مانند ته قرابه در ميان حلقه ها کار می گذارند و تابستان ها يک يا 
کلئه آنها را بر  می دارند. امروزه هم برای روشنايی سرپوشيده هايی که به مناسبت فصل بايد گاهی سرد و گاهی گرم باشد 

مناسب ترين وسيله است و بر فراز بام گرمابه ها جای خود را حفظ کرده است.

می شود.  گفته  سقف  باالی  نورگيری  به  هورنو :هورنو : 
چون در نزديکی های تيزٔه گنبد امکان اجرا به صورت بقئه 
قسمت ها ميسر نيست، لذا در نزديکی های تيزه، سوراخ را 
پر نمی کنند تا در باالی طاق کار نور رسانی را انجام دهد. 
تا  است  باز  هورنو  سوراخ  اغلب  بازارها  پوشش  در  مثالً 

عمل روشنايی و تهويه صورت پذيرد.
در  پنجره  از  استفاده  که  بناهايی  در   : روشندان 
بناهای  ساير  و  بازارها  مثل  است،  نبوده  ممکن  ديوارها 
کاربندی»  «خورشيدی  قسمت  در  معماران  عمومی، 
را  تهويه  و  مناسب  عبور  تا  می کردند  ايجاد  روزن هايی 
می گويند.  روشندان  آن  به  و  سازد  ميسر  وجه  بهترين  به 
روشندان ها معموالً به شکل يک کاله فرنگی بودند و عمود 
بر قسمت خورشيدی کاربندی ساخته می شدند. برخی از 
روشندان  مثل  آنها،  از  بعضی  و  بودند  شيشه  دارای  آنها 
حوض خانٔه کاخ هشت بهشت اصفهان، زمينٔه چند ضلعی 

دارند.



راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٣٦١١١١٣٣٣٣٦٦٦

فريز و خوون در ساختمان :فريز و خوون در ساختمان : خوون يک نقش 
تزيينی است و آن را با تکه های آجر تراشيده و موزائيک 
سريشم  و  خاک  با  را  آن  روی  سپس  می آورند.  پديد 
گوناگون  رنگ های  به  کرده اند  حل  آب  در  که  رنگ هايی 
و  ستون ها  ميانٔه  ساختمان،  پيشانی  در  و  می کنند  رنگرزی 
«فريز در» قرار می دهند. سابقاً برای ورود روشنايی و هوا 
به اتاق ها لوله های گلچين را سوراخ می کردند و نقش هايی 
پنجره ها  و  درها  باالی  در  را  لوله ها  آن  و  می آوردند  پديد 

می نشانيدند.
َقرنس : در فضاهايی که نورگيری  کاربندی و ُم
و در نتيجه روشنايی فضا از راه سقف تأمين می گردد، نور 
به  طور مستقيم وارد فضا می شود و فقط بخشی از آن را 
زيبايی،  از  غير  به  مقرنس،  و  کاربندی  می نمايد.  روشن 
مورد  نيز  خورشيد  نور  از  بيشتر  هرچه  بهره گيری  برای 
استفاده قرار می گيرد. زيرا موجب می شود نور خورشيد 
در جهات مختلف از مسير خود منحرف گردد و آن را به 
صورت پخش شده به داخل راه می دهد، در اين صورت 
خواهيم  غيرمتمرکزی  و  يکنواخت  روشنايی  بنا  داخل  در 

داشت، که حجم بيشتری را در بر می گيرد.
از  بعد   : بنا  به  رسانی  نور  در  هشتی  نقش 
ورود به ساختمان الزم است نور که در بيرون شديد است 
در داخل شکسته شود، تا داخل ساختمان برای وارد شونده 
حالت نامطلوبی نداشته باشد. يکی از عوامل مهم معماری 
در تقسيم و شکست شدت نور، هشتی های ورودی هستند 
هشتی  باالی  در  می شدند.  ساخته  ضلعی  چند  يا  گرد  که 
نورگيری وجود دارد که نور متمرکز ماليمی را در  معموالً 
ساعات مختلف روز به داخل انتقال می دهد. به کار بردن اين 
شيوه برای تنظيم و متعادل کردن نور و حرارت از ويژگی های 
معماری سنتی، به ويژه در حاشئه کوير است.انواع تاق ها، 
قوس ها و فيل پوش ها نيز در چگونگی نورگيری در داخل 
بنا سهم به سزايی دارند. وجود فيل  پوش در قسمت گنبدها 

به ايجاد سه منطقٔه متمايز ساختمانی منجر شده است. 
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در گنبد اصلی نيز گاهی در محورهای آن پنجره های 
کوچکی باز می شد و به نورگيری بنا کمک می کرد. ابداع 
بر روی  شيؤه تاق و تويزه باعث شد تا بار سقف مستقيماً 
ديوارها و تاق ها  درنتيجه با سبک شدن  جرزها عمل کند 
آنها را می شکافتند و در آنها پنجره قرار می دادند و به اين 

طريق نور فراوان و غيرمستقيم حاصل می شد. 
جانبی  پنجره های  دارای  يا  نيز  آهنگ  تاق های 
است و يا در باالی آنها گنبدهای کوچکی با پنجره تعبيه 
شده است. در تاق چهار بخش نيز، که از تقاطع دو تاق 
می توان  می شود  حاصل  هم عرض  و  ارتفاع  هم  آهنگ 
روزنه های وسيعی ايجاد کرد. تاق گهواره ای نيز به معمار 
اجازه می دهد که در فاصلٔه ميان دو قوس، پنجره تعبيه کند 
و داخل بنا را از روشنايی طبيعی برخوردار سازد. عمل 
نورگيری در بناهای مختلف به اشکال گوناگونی صورت 
می گرفت، از جمله اينکه در حمام ها از طريق روزنه های 
برون گرا  يا  درون گرا  برحسب  جام  خانه ها،  در  و  متعدد 

بودن، نورگيری می شد.
هرچند نور خورشيد برای ايجاد روشنايی طبيعی در 
يک ساختمان، همواره مورد نياز است اما از آنجا که اين 
نور سرانجام به حرارت تبديل می شود بايد ميزان تابش نور 
ساختمان و  ساختمان، با توجه به نوع  نياز برای هر  مورد 
شرايط اقليمی آن، تأمين گردد. چرا که اهميت تابش آفتاب 

به نوع اقليم منطقه و فصول مختلف سال بستگی دارد. 
در شرايط سرد حداکثر انرژی خورشيدی مورد نياز 
است و ساختمان بايد در جهتی قرار گيرد که بيشترين تابش 
آفتاب را دريافت نمايد. بر عکس وقتی هوا گرم است جهت 
ساختمان بايد به نحوی باشد که شدت آفتاب در ديوارهای 
آن به حداقل برسد و نيز امکان نفوذ مستقيم اشعٔه خورشيد 
به فضاهای داخلی وجود نداشته باشد. به همين دليل نحؤه 
نورپردازی بنا در اقليم های مختلف مثل گرم و خشک و 
حاشئه کوير و اقليم گرم و مرطوب و سردسير با هم متفاوت 
هرکدام در اين مناطق برحسب اقليم خاص خود  است و 

نحوهٔ نورگيری و نور پردازی خاصی را می طلبد. 
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نور  نيازمند  نيز  شب  تاريکی  در  انسان  روز،  روشنايی  رسيدن  پايان  به  از  بعد   : روشنايی  وسايل  و  :ابزار  روشنايی  وسايل  و  ابزار 
تأمين کنندٔه  وسيلٔه  يک  وجود  مسکونی  خانه های  ساخت  و  شهرها  تشکيل  و  دائم  استقرار  از  پس  لذا  است.  بوده 
نور مصنوعی که بتوان آن را از جايی به جايی حمل کرد و يا اينکه بتوان از آن در هر جايی از ساختمان استفاده کرد 
احساس گرديد. بنابراين، از اين زمان تأمين نور مصنوعی با وسايلی که عوامل نوری ناميده می شوند آغاز شد و بشر به 

ساخت وسايل گوناگونی در اين زمينه روی آورد. 
اين وسايل، که در مجموع وسايل روشنايی ناميده می شوند، به هنگام تاريکی شب تأمين کنندٔه نور مصنوعی برای 
روشنايی بخشيدن به محيط اطراف خود بودند. اين وسايل عبارت بودند از: پيه سوزها، شمعدان ها، چراغ  دان ها، پائه 

چراغ ها، قنديل ها، فانوس ها، مشعل ها، شمع ها و چراغ های روغنی.
معماری  شاهکارهای  از  يکی  که  هستند  اللّه  لطف  شيخ  مسجد  به  مربوط  بعدی  صفحٔه  و  صفحه  اين  تصاوير 
در دورٔه صفويه است. در اين مسجد ورود نور از راه روزنه هايی است کوچک، بر فراز گنبد خانه که در طول روز 
حالتهای متغير و گوناگونی دارد. از آنجا که نور خورشيد در طول روز براثر گردش فقط بر تعدادی از اين روزنه ها 
اين  در  می يابد.  زمان  همان  به  مخصوص  و  متفاوت  هوايی  و  حال  روز  ساعت  هر  در  مسجد  داخلی  فضای  می تابد، 
مسجد ورودی خاص آن، که از طريق عبور از فضاها و راهروهای نيمه تاريک به فضای اصلی صورت می گيرد، با نور 

فضای داخلی مسجد حالتی استثنائی پيدا می کند.
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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



راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٤٦١١١٤٤٤٤٦٦٦

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.



اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 100 الی 117 كتاب است.
ــ جلسه های تدريس: 23 الی 27 

با  می خواهيم  فصل  اين  در  شدمي.  آشنا  آن  كيفيت  بر  مؤثر  عوامل  و  معماری  فضای  با  ششم  فصل  در 
گزينه های  ميان  قضاوت  در  و  جوييم  بهره  معماری  طراحی  در  اصول  اين  از  و  شده  آشنا  تركيب بندی  اصول 
مفهوم  و  تركيب بندی  اصول  با  ابتدا  فصل  اين  در  كنيم.  استفاده  آنها،  از  شده  ساخته  فضاهای  يا  و  طراحی 
فصل، شامل:  تركيب در معماری آشنا می شومي، سپس به تدريس آنها می پردازمي. اصول ياد شده در اين 
و  تأكيد  سكون،  ــ  حركت  ــ  ريتم  يكنواختی،  و  تنوع  هماهنگی  ناپايداری،  و  تعادل  تناسب،  تضاد،  و  وحدت 
به  تركيب  با  هنرجويان  تا  می شوند  تدريس  فصل  اين  در  تركيب  اصول  از  اصل  شش  اين  يكنواختی؛است. 
زيبايی  يا  علمی  پشتوانه  هيچ  داشنت  بدون  ای  سليقه  طراحی  از  و  كرده  برخورد  دار  معنی  و  آگاهانه  صورت 

شناسانه، پرهيز كنند. 

هدف های رفتاری : پس از پايان اين فصل انتظار می رود كه هنرجويان: 
 مفهوم تركيب درمعماری را بدانند. 

 اصول تركيب در معماری را آموخته و ضمن تشريح هر كدام، از آنها در طراحی خود بهره جويند. 
 به ميزان مناسب با هركدام از عوامل تركيب آشنا باشند و ارزش طرح های ساخته شده را باتوجه به 

اين اصول، در نظر گيرند. 
 آموخنت اصول تركيب می بايد ديد هنرجويان نسبت به فضای معماری را بهبود داده و از آنها انتظار 
را  آن  كيفيات  خلق  در  مؤثر  عوامل  و  بخوانند  بهتر  را  معماری  فضای  فصل  اين  آموخنت  از  پس  می رود، 

بشناسند. 
 كاربرد هر يك از اصول تركيب رابياموزند. 

 از مفاهيم تركيب در گزينه های طراحی خود بهره جسته و علت استفاده از آنها را شرح دهند. بهبود 
كيفيت طراحی معماری و هرچه اصولی تر شدن آن، هدف اصلی اين فصل است.

اصول  ترکيب بندی  و  ارزش های  بصری  و  ادراکی  در  گزينه های  طرحاصول  ترکيب بندی  و  ارزش های  بصری  و  ادراکی  در  گزينه های  طرح

فصلفصل۷

ديباچهديباچه
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کليد واژگانکليد واژگان
ـ تنوع و   تركيب در معماری، اصول تركيب بندی، وحدت و تضاد، تناسب، تعادل و ناپايداری، هماهنگی  ـ

ـ سكون، تأكيد و يكنواختی.  ـ حركتـ  يكنواختی، ريتمـ 

پروژه های فصل  :پروژه های فصل  :
امتيازصفحۀ کتابعنوان پروژهرديفآموزهفصل

۱۱۴۵يافتن مصاديق مفاهيم ترکيب۲۵۱۹هفتم
۱۱۷۳يافتن مصاديق مفاهيم تأکيد و يکنواختی۲۲۲۰

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

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

انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی. 
دونيس ا. دانديس : ( 1384) «مبادی سواد بصری» ترجمه: مسعود سپهر، انتشارات سروش. 

محمود  سيّد  ترجمه:  معماری»؛  شاهكارهای  نقد  و  حتليل  و  «جتزيه   (1386) پاور :  مايكل  كالرك،  راجر 
مدنی، نشرراه كمال. 

ارتباط اين فصل با ساير کتب درسی هنرستان
٭  فصل های سوم و چهارم از كتاب «مبانی هنرهای جتسمی»: 

      مباحث مربوط به شكل وتركيب و اصول تركيب. 
٭  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   
جلسۀ آينده، اين مطالب را مرور منايند. 

اهميت فصل کنونی 
در  آنها  آموخنت  دليل  به  كه  می گيرد  قرار  هنرجويان  اختيار  در  ای  ارزنده  بسيار  مطالب  فصل  اين  در 
درجۀ اول، محيط پيرامونی خود را بهتر و روشمند درك می كنند و ديد آنها نسبت به فضای اطراف (به معنای 
غنای  دارای  تركيب،  اصول  فراگيريی  با  هنرجويان  معماری  طراحی  بعدی،  مرتبه  در  و  می كند  تغيير  آن)  عام 
بيشتری می گردد. مطالب اين فصل از آن نظر دارای اهميت می شوند كه هنرجويان بدون داشنت جتربه قبلی 
جهت  از  آنها  شده  طراحی  خانه  تا  هستند  اصولی  آموخنت  نيازمند  خود،  مستمر  پروژه  طراحی  پی  در  طراحی، 
آن  ارزش های  به  و  كنند  تكميل  را  خود  ساده  طرح های  بتوانند  و  يابد  بهبود  نيز  شناختی  زيبايی  ارزش های 

بيافزايند. 
اصول تركيب می بايست همراه با فعاليت برون كالسی و جست و جوی ميدانی هنرجويان تدريس شود 
تا به طور كاربردی آموخته شوند، بنابراين اجنام پروژه های پوششی برای فعاليت های ميدانی در خور بحث، 

بسيار سودمند است.
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مطالب  مـرور  و  انـديشی  هم  و  قضاوت  الف) 
جلسات گذشته 

و  شديم  آشنا  معماری  فضای  بحث  با  گذشته  فصل  در 
فضای  کيفيت  همچنين  و  معماری  فضای  محدودکنندٔه  عوامل 
نموديم. در جلسٔه  سازندٔه آن را بررسی  معماری بنابر مؤلفه های 
قبلی، برای مرور مطالب فصل گذشته از هنرجويان خواسته شد 
در قالب گروه هايی در هفت قسمت جداگانه مطالب را به صورت 
تصويری همراه با مثال و عکس های متعدد در کالس ارائه کنند. 
به هر گروه بين ١٠ تا ١٥ دقيقه، بسته به حجم مطلب، زمان دهيد 
تا مطالب را ارائه کنند. سپس برای طرح سؤال به آنان زمان کافی 
از  ١٤٠دقيقه  حداکثر  و  دقيقه  کل١٢٠  در  قسمت  اين  بدهيد. 

اصول تركيب بندى و ارزش هاى بصرى و اصول تركيب بندى و ارزش هاى بصرى و 
ادراكى در گزينه هاى طرحادراكى در گزينه هاى طرح

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات  100  الی  101  كتاب است.
  

          برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) قضاوت و هم انديشی             180 

   ب) تدريس          60  

آموزة بيست و سومآموزة بيست و سوم

101  كتاب است. اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات  100  الی 
  

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) قضاوت و هم انديشی             180

  ب) تدريس          60

وقت کالس را نياز دارد. نظارت هنرآموز بر درستی مطالب بيان 
نمره ای  گروه  هر  برای  است.  حياتی  بسيار  کتاب  متن  بنابر  شده 

متناسب با فعاليت کالسی آنها در نظر بگيريد. 
اکنون که در نيمٔه نخست کالس تمام مطالب فصل ششم به 
همراه تصاوير وبا کمک خود هنرجويان مرور شد به سراغ بازبينی 
پروژه های  به  دقيقه،   ٤٥ حدود  در  و  برويد  پروژه ها  قضاوت  و 
هنرجويان رسيدگی کنيد. به دليل گروهی بودن کار، جبران هرگونه 
و  کنيد  موکول  آينده  جلسٔه  به  را  آنها  فعاليت  در  احتمالی  کمبود 
مطالبی را نيز که در اين جلسه ارائه نمودند از آنها تحويل بگيريد. 
جلسٔه  در  ششم  فصل  پروژه های  کلئه  نهايی  تحويل  شود  اعالم 

آينده خواهد بود، لذا بايد تمام آنها را کامل به همراه بياورند. 

١٦١٦٦١١١



ب) تدريس مباحث

١ـ٧ـ قواعد طراحی و اصول ترکيب بندی
هدف : 

ــ آشنايی با ترکيب در معماری
ــ استفاده از قواعد ترکيب در طراحی

دانسته های پيشين 
بحث  گذشته  فصل  در  معماری  فضای  سازندٔه  عناصر  ــ 

شد. 
ـ تدريس مباحث

سازندٔه  عناصر  اينجا  به  تا  کنيد:  بيان  تدريس  مقدمٔه  در 
فضای معماری را جداگانه بررسی کرديم و با ويژگی های هريک 
فضای  يک  خلق  برای  می خواهيم  اکنون  شديم.  آشنا  تنهايی  به 
مطلوب، اين اجزا را به گونه ای کنار هم قرار دهيم که خواستٔه ما 

را (فضای مطلوب) تأمين کند. 
سپس از يکی از هنرجويان بخواهيد که مطالب ص ١٠١ 
حال  کنند.  گوش  دقت  با  بقيه  و  بخواند  آن  روی  از  را  کتاب 
جمالت کليدی کتاب در اين مبحث را بر روی تابلو می نويسيم و 

به توضيح آنها می پردازيم. 
معماری  عناصر  انتخاب  شامل  معماری  طراحی 
کيفيت های  و  فضا  ايجاد  برای  آنها  ترکيب  و  تنظيم  و 
انتقال  و  زيبايی  مناسب،  عملکرد  تأمين  برای  نظر  مورد 

مفاهيم و معانی است. 
اکنون زير نکات مهم آن خط بکشيد. اين تعريف به روشنی 
طراحی معماری را تشريح می کند. در يک مرحله عناصر معماری 
انتخاب می شوند، سپس در راستای اهدافی نظير عملکرد، زيبايی 

و بيان مفاهيم و معانی، با يکديگر ترکيب می شوند. 
از  غير  مثال هايی  از  می توان  مطلب  بهتر  توضيح  برای 
که  اتومبيل  يک  اجزای  مانند:  گرفت.  بهره  نيز  معماری  حوزٔه 
به طور جداگانه طراحی و توليد می شوند و برای ساخت اتومبيل 
آنها را با يکديگر ترکيب می کنند. هر کدام از اجزای يک ماشين 

کارکرد مربوط به خود را دارند؛ اما تنها در کنار هم و با ترکيب 
اين  در  و  سازند  برآورده  را  مجموعه  هدف  می توانند  يکديگر  با 
معماری نيز، هرکدام از اجزا  صورت وسيله حرکت می کند. در 
آنها را  بايد  شوند و سپس  بهترين شکل طراحی و ساخته  بايد به 

به درستی با هم ترکيب نمود. 
اکنون که هنرجويان مفهوم ترکيب را دريافته اند، به ادامٔه 

مطلب می پردازيم:
بيان کنيد: «اجزای معماری توسط الگوهايی هر يک جداگانه 
و به صورت معنی دار در کنار هم قرار می گيرند و به صورت يک کل 
درک می شوند.» اين جمله ترکيب را در راستای معنی دادن به فضا 

معرفی می کند و با سازمان دهی عناصر معماری، آن را می سازد. 
يکديگر  به  معماری  عناصر  وابستگی  فضا  آفرينش  در 
ترکيب  قواعد  بايد  که  است  آن  بيانگر  هم  با  آنها  ترکيب  و 
اين  انسان  بدن  از  و  طبيعت  از  مثالی  با  کتاب  فراگرفت.  را 
راستا  اين  در  مثالی  هرگونه  و  است.  کرده  بيان  را  موضوع 

نيز می تواند در کالس مطرح شود. 
که  ارتباطی  کنيد:  بيان  را  کتاب  کليدی  جملٔه  اين  سپس 
بين عناصر معماری برقرار می شود از قواعدی پيروی می کند که 
می توانيم به آنها قواعد طراحی و ترکيب بندی بگوييم. در اينجا 
طريق  از  ميانشان  ارتباطی  راه  تنها  و  موجودند  معماری  عناصر 
قواعدی برقرار می گردد که هدف اين فصل است. پس اگر اثری 
بخواهد خوب باشد الزم است هم اجزای آن خوب باشند و هم به 

درستی در کنار يکديگر قرار گرفته باشند. 
سپس يادآور شويد که ترکيب دو جنبه دارد: جنبۀ ساختاری 

و مفهومی و جنبۀ بصری و احساسی. 
بيان کنيد: با مفهوم ترکيب آشنا شديم؛ حال می پرسيم آيا 
ديگر  مسائل  ترکيب ثابت اند يا می توان آنها را با توجه به  اصول 

ترکيب، تغيير داد؟
سپس بيان نماييد اين اصول، قابل توسعه و انعطاف پذيرند 
و اصولی هستند که روش های مختلف و ممکن را برای طراحی 
قالب  در  آنها  ترکيب  احتمالی  نحؤه  و  معماری  فضای  و  عناصر 
طرف  از  می دهند.  ارائه  بازشناسی  قابل  و  معنی دار  الگوهای 
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ديگر، اين اصول ثابت اند و کاربرد آنها توسط طراحان گوناگون، 
نتايج گوناگونی در پی دارد. 

اکنون برای بيشتر به چالش کشيده شدن ذهن هنرجويان، 
از آنها بپرسيد: پس چرا اين اصول را می آموزيم؟

دربارٔه  می توانيم  اصول  اين  طريق  از  زيرا  دهيد:  ادامه  و 
برای  آن  معنای  و  معماری  فضای  در  الگو  يا  عنصر  هر  نقش 

استفاده کننده به طور سنجيده قضاوت کنيم. به کمک اين اصول 
می توانيم فضای معماری را بسنجيم. 

سپس از هنرجويان بخواهيد به نگارٔه پايين ص ١٠١ کتاب 
نگاه کنند. 

با  که  آن  از  قبل  معماری  فضای  يک  اجزای  اينجا  در 
يکديگر ترکيب شوند نمايش داده شده است. 

کالس را به شش گروه تقسيم کنيدو از آنها بخواهيد، برای مطالب اين فصل عکس و تصوير تهيه کنند و با 
خود به کالس بياورند. در جلسۀ آينده قسمت های «وحدت و تضاد» و «تناسب» تدريس می شود. از دو گروه اول 

داوطلب بخواهيد مطلب را بخوانند و تصاوير مربوطه را به کالس بياورند. 

ترکيب اجزای مختلف در برج آزادی

خانه ای سنتی در يزد

دی
شنها

ۀ پي
روژ
پ

دی
شنها

ۀ پي
روژ
پ
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الف) تحويل نهايی پروژه های فصل ششم
از فهرست اسامی، هنرجويان را به ترتيب فرا خوانيد و کلئه 
پروژه های خواسته شده در فصل ششم را، از آنها تحويل بگيريد. 
که  می شدند  انجام  گروهی  صورت  به  فصل  پروژه های  از  برخی 

الزم است نمرٔه آنها برای کل گروه، لحاظ گردد. 

ب) آزمون کالسی
برای  هنرجويان  می گيريد  تحويل  را  پروژه ها  که  مدتی  در 
مطالعٔه مجدد صفحات نخستين فصل هفت، زمان کافی در اختيار 
دارند. از آنها بخواهيد يک برگ کاغذ A٥ بردارند، سپس سؤالی 

اصول تركيب بندى و ارزش هاى بصرى و اصول تركيب بندى و ارزش هاى بصرى و 
ادراكى در گزينه هاى طرحادراكى در گزينه هاى طرح

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات  102  الی  105  كتاب است.
  

          برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

 45 الف) حتويل نهايی پروژه های فصل 6 (ح غ) 
 15    ب)  آزمون كالسی 

    ج)  تدريس مباحث 
90 ـ  ــ وحدت و تضاد  ـ 1  ـ             1ـ
90 ـ 1 ــ7ــ تناسب             2  ـ

آموزة بيست و چهارمآموزة بيست و چهارم

105  كتاب است. اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات  102  الی 

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

4545 (ح غ) (ح غ) الف) حتويل نهايی پروژه های فصلالف) حتويل نهايی پروژه های فصل66
1515 ب)  آزمون كالسی   ب)  آزمون كالسی

ج)  تدريس مباحث    ج)  تدريس مباحث
9090 ـ 11 ــ ــ ــ وحدت و تضاد ــ وحدت و تضاد  11ـــ   
9090 ـ 11 ــ ــ77ــ تناسبــ تناسب  22 ــ  ـ

از ابتدای فصل هفت را مطرح کنيد، مانند:
طراحی معماری شامل چه مراحلی است؟

معماری  عناصر  انتخاب  شامل  معماری  طراحی  [پاسخ: 
و تنظيم و ترکيب آنها برای ايجاد فضا و کيفيات مورد نظر برای 

تأمين عملکرد مناسب، زيبايی و انتقال مفاهيم و معانی است.]
ــ آيا اصول ترکيب ثابت اند؟ توضيح دهيد. [پاسخ پاراگراف 

آخر ص١٠١]
دهيد.  اختصاص  آزمون  به  را  دقيقه  پنج  کالس  وقت  از 
در  ضعفی  اگر  و  کنيد  تصحيح  هنرجويان  خود  توسط  را  برگه ها 

تمام کالس مشاهده گرديد، پيرامون آن، صحبت نماييد. 

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٦٤١١١٦٦٦٦٤٤



ج) تدريس مباحث
١ـ١ـ٧ـ وحدت و تضاد

از گروهی که تصاوير مربوط به وحدت و تضاد را گردآوری 
کرده اند بخواهيد مطالب را آماده کنند تا پس از تدريس به نمايش 
گذاشته شوند. اگر به دستگاه ويدئو پروژکتور نياز است قبل از 
شروع به تدريس وسايل الزم را تهيه نماييد. سپس اين عبارت را 

بر روی تابلو بنويسيد: «وحدت در عين کثرت»
سپس از هنرجويان بخواهيد در اين زمينه نظرات خود را 
بيان کنند. حال همانند کتاب با يک بيان تمثيلی مطلب را توضيح 
دهيد. «در هر ارگانيزم قسمت های مختلف و متعددی وجود دارد 
ترکيب  معين  هدفی  برای  تالش،  در  کثرت  و  تنوع  وجود  با  که 
شده اند و موجودی واحد با هويتی مشّخص را پديد آورده اند. »

مثال های عينی و حسی،  ابتدا از  در شرح درس می توان 
سپس از مثال های مفهومی بهره جست. ابتدا پيشنهاد می شود، 
بحث، با اشاره به شکل گيری مواد در طبيعت، آغاز شود. بيشتر 
موادی که ما می شناسيم، از ترکيب اتم های متفاوتی ايجاد شده اند 
و ترکيب اتم های گوناگون با آرايش و هندسه ای مشخص، ترکيبات 
موجود در طبيعت را خلق می کنند. پس از بيان مثالی در مورد 
يک  بخواهيد  هنرجويان  از  مواد،  در  مولکولی  درون  ترکيبات 
موجود  گوناگون  اجزای  کنند.  تجسم  خود  ذهن  در  را  خودرو 
در يک وسيلٔه نقليه با وجود آنکه هر کدام با ديگری تفاوت های 
بسيار دارند، اما همگی در ترکيب با يکديگر هدف وسيله را تأمين 
بحث  انسان  بدن  مورد  در  و  برويد  پيش  قدری  اکنون  می کنند. 
کنيد و مفهوم وحدت در عين کثرت را در اين مجموعٔه پيچيده و 
دارای اجزای گوناگون توضيح دهيد. اين مفهوم در مقامی واالتر 
در مراسم حج در خانٔه کعبه نيز رخ می دهد. مسلمانان از نژادهای 
گوناگون، همگی به قصد طواف خانٔه خدا گرد هم می آيند و ضمن 
به جا آوردن آدابی ويژه، همگی دور خانٔه کعبه طواف می کنند و به 
سوی آن نماز می خوانند. اين سنت ديرينه را به سادگی می توان 

مثال روشنی از وحدت در عين کثرت دانست. 
در همٔه اين مثال ها، با وجود اجزای گوناگون و متفاوت، 
تمام آنها ضمن ترکيب با يکديگر به صورت واحدی در قالب يک 

آرايش اتم ها در مولکول

١٦٥٦٦٥٥٥٥



کل بروز می يابند و هويتی خاص دارند. 
اکنون  و  بيان  درستی  به  وحدت  مفهوم  بحث،  اينجای  تا 

نوبت به مبحث تضاد است. 
از هنرجويان بپرسيد: تضاد چيست؟ و برداشت شما از 

اين لغت مثبت است يا منفی؟
و  کنند  فکر  تضاد  به  که  دهيد  زمان  هنرجويان  به  سپس 

پاسخ های خود را بيان نمايند. 
اکنون اين جملٔه کتاب را روی تابلو بنويسيد:

پيدا  معنا  خودش  ضد  مقابل  در  فقط  مفهومی  «هر 
می کند»

کاشی های معرق در کنار هم به وحدت رسيده اند. 

خانۀ کعبه، حلقه های مسلمانان پيرامون آن

نمای شهری ميبدنمايی از شهر يزد، وحدت در بافت شهری نمايان است. 

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٦٦١١١٦٦٦٦٦٦



به  را  آنها  و  بپرسيد  جمله  اين  مورد  در  را  هنرجويان  نظر 
زمينه  اين  در  بخواهيد  آنها  از  و  کنيد  دعوت  بحث  در  مشارکت 
مثال هايی بياورند: سياهی قلم روی سفيدی کاغذ نمايان می شود، 
مفهوم سرما تنها با توجه به گرما بيان می شود و… سپس اين جمله 

کتاب را، بيان کنيد:
«تضاد پديده ها باعث می شود قوای حسی، نسبت به کيفيت 

يا معنای آنها حّساس تر گردند. »
اکنون بار ديگر به جمله «وحدت در عين کثرت» بر روی 
تابلو اشاره نماييد و توضيحات تکميلی را ارائه کنيد. (اين جملٔه 

کليدی به کار رفته در متن کتاب، جای بحث بسيار دارد). 

هر  کنيد:  عنوان  تضاد،  به  مربوط  توضيحات  حاشئه  در 
تبديل  مجموعه ای برای درک بهتر به روابط ساده تری در ذهن 
می شوند تا درک شوند. وحدت يک مجموعه می تواند از رهيافت 

موارد زير باشد:
الف) تکرار و همانندی

ب) نزديکی
ج) همگونی و بافت 
د) زمينٔه مشترک

هـ) حصار مشترک
و) جهت عناصر

دسته ای از نقوش افقی و 
دسته ای از نقوش مايل. 

دسته ای از نقوش که به 
«خيابان» تعلق دارند در 

کنار دسته ای ديگر. 

روی  نقوش  از  دسته ای 
از  دسته ای  و  «زمينه» 

نقوش خارج از زمينه

داخل  نقوش  از  دسته ای 
حصار، نقشی روی حصار 

و نقشی بيرون از آن

(  و) (د)(هـ)

(ج)(ب)(الف)

برای  و  می شود  يکپارچه  مجموعه  هماهنگی  و  وحدت  با 
ديدن و تمايز منطقی از تضاد بهره می بريم. 

آن  مورد  در  و  کنيد  بيان  را  کتاب  تأمل  قابل  جملٔه  اين 
توضيحاتی ارائه نماييد:

«می خواهيم رويت با ديدن قرين شود»
و اين جمله را روی تابلو بنويسيد:

تشديد  و  ايجاد  برای  می توان  معماری  طرح  در  ــ 
کيفيت ها و معانی از مقياس، حذف کردن عناصر غيرالزم 
و تصنعی و تمرکز دادن تباين نور و تاريکی بر آنچه واقعًا 

مهم است استفاده نمود. 

است.  بندی  طبقه  قابل  گونه  دو  به  تضاد  راستا  اين  در 
برتخته بنويسيد:

ــ تضاد در رنگ و نور
ــ تضاد در شکل

ــ تضاد در رنگ و نور 
تمايز  درک  اصلی  علت  اشياست.  شدن  ديده  عامل  نور 
ايجاد  است.  روشن  سايه  ايجادکنندٔه  خطوط  و  سطوح  اشيای 
سايه و نيم سايه به چشم کمک می کند تا فواصل و پستی بلندی ها 
شدن  ديده  بهتر  تکنيک های  يکی از  دهد.  تشخيص  خوبی  را به 
يک شیء خاص استفاده از نور متمرکز بر روی آن است. در اين 
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روش تضاد ايجاد شدٔه ميان ناحئه روشن و تيره باعث هر چه بهتر 
ديده شدن موضوع مد نظر است. 

ــ هماهنگی يا تضاد در شکل: هرگاه در شیء يا منظره 
تضادی وجود نداشته باشد به سختی می توان آن را ديد و درک 

تضاد در رنگ، مناسب برای محل هايی که استفاده کنندگان زمان های 
کوتاهی را سپری می کنند. 

تخته  روی  را  کتاب  جمله  اين  است.  مبهم  بيننده  برای  و  کرد 
بنويسيد:

ذهن از طريق ساده کردن نقوش، کامل کردن خطوط 
ناتمام، دسته بندی اشکال مشابه و تمايز ميان عناصر متضاد 

اقدام به درک می نمايد. 
هستند.  تضاد  بيانگر  باال  تصاوير  ابتدايی:  شکل های 
گل در رنگ و شکل و در پرسپکتيو داخلی تضاد، در مقولٔه نور 

ديده می شود. 
 شکل های ميانی: منظرٔه توربين های بادی تکرار عناصر 
فرم  در  و  می کند  بيان  را  هماهنگی  ايجاد  و  راستا  هم  و  متشابه 
آنها  بودن  شکل  و  سو  هم  و  درختان  بودن  جنس  هم  آن،  طبيعی 

حاوی اطالعات هماهنگی است. 
شکل پايين صفحه: نبودن کنتراست و يکسان بودن رنگ و 

مصالح در اين فضا برای بيننده ايجاد ابهام می نمايد. 
اکنون از هنرجويان بخواهيد که تصاوير مربوط به هماهنگی 
حداکثر  ببينيد.  کرده اند،  آماده  بخش  اين  گروه  که  را،  تضاد  و 
زمان در نظر گرفته شده برای اين بخش ١٥ دقيقه است و ارائٔه 
توضيحات تکميلی در خالل نمايش تصاوير به هنرجويان توصيه 
مفاهيم  تصاوير  نمايش  زمان  در  که  است  آن  شايسته  می گردد. 
مانند  مفهوم هايی  گيرند،  قرار  توجه  مورد  نيز  معماری  به  مربوط 

تناسب، تعادل، صلب بودن و…. 

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٦٨١١١٦٦٦٦٨٨٨



٢ـ١ـ٧ـ تناسب ـ تناسب 
 ابتدا تناسب را تعريف کنيد:

نسبت يک جزء به جزء ديگر و يا نسبت يک جزء به 
کل را تناسب گويند. 

سپس مثال ارائه شده در کتاب را به منزلٔه مثال تناسب بيان 
کنيد و مثال های ديگری از اين دست را ارائه نماييد. در معماری 
کهن ايران و ديگر کشورها استفاده از تناسب بسيار ديده می شود. 
چنانکه يکی از اصول معماری ايرانی ــ اسالمی «پيمون واری» به 
معنای وجود تناسبات و ساخت بر مبنای پيمون و مدول است و 
اتاق ها با توجه به کارکرد خود ابعادی نظير ٣x٤ می يافتند. فرش 
ايرانی بر مبنای اين تناسبات بود و ساخت مايه های موجود نيز از 

اين تناسبات پيروی کرده و در جهت ساخت آنها بوده اند. 
که  می شود  توصيه  طاليی  تناسبات  مطلب  تدريس  برای 
کنيد.  مستطيل طاليی رسم شده در کتاب را بر روی تخته رسم 
اين تناسبات در بدن انسان نيز مشاهده می شود و مطالعات بسياری 

در مورد نسبت های طاليی موجود در بدن انجام شده است. 

تناسبات رياضی در معبد آتنا ، يونان

b

a

b/2
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مدرن،  زبانی  به  تا  کوشيد  که  است  معماری  لوکوربوزيه 
معماری  به   انسانی  تناسبات  از  برخاسته  و  رياضی  منطقی 
نسبت  مفهوم  دو  بر  لوکوربوزيه  ابداعی  مدوالر  نظام  ببخشد. 
و  است  استوار  رياضيات  در  فيبوناچی  اعداد  دنبالٔه  و  طاليی 

مدوالر ــ تصوير ترسيمی توسط لکوربوزيه و بررسی تناسبات در بدن آدمی

انسان  بدن  در  طاليی  تناسبات 
نسبت های موجود ميان انگشتان 

و کل دست يکسان است. 

انسانی با  لوکوربوزيه  چنين است:  تشريح آن به صورت خالصه 
قد ١/٨٣ متر را در نظر گرفت (تصوير باال)و بر مبنای اين ارتفاع 
مبتنی  فواصل  به  انسان ها  پيکر  تقسيم بندی  قابليت  و  استاندارد 
نقاطی  منزلٔه  به  را  انسان  بدن  از  نقطه  چهار  طاليی،  تناسبات  بر 

در  پاالديو  از  ويالئی  بين  نسبت های  قياس 
شانزدهم  قرن   ،(Malcontenta)مالکونتنتا
(چپ) و ويالئی از لوکوربوزيه در گارچس

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٧٠١١١٧٧٧٧٠



به  نسبت  خود  فواصل  در  فيبوناچی  طاليی  تناسبات  دارای  که 
يکديگر هستند معرفی کرد. چهار نقطٔه مذکور عبارت اند از کف 
پا، ناف، نوک سر و نوک انگشتاِن دست در حال بلند کرده و اين 
به آن معناست که بر مبنای اين نظام «فاصلٔه بين کف پا تا ناف» با 
مجموع «فاصلٔه بين نوک انگشتان دست با نوک سر» با «فاصلٔه 

بين نوک سر تا ناف» برابری می کند. 
به  مربوط  تصويرهای  بخواهيد  مربوطه  گروه  از  سپس 
تناسب را نمايش دهند و در خالل نمايش آنها به ارائٔه توضيحات 
تکميلی بپردازيد. از نشان دادن تصاوير کتاب نيز بهره گيريد و آنها 

را نمايش و توضيح دهيد. 
مجدد  يادآوری  و  مطالب  جمع بندی  با  کالس  انتهای  در 
بحث ترکيب، به گروه های «تعادل و ناپايداری» و «هماهنگی تنوع 
و يکنواختی» يادآوری کنيد که در جلسٔه آينده نوبت ارائٔه گروهی 
آنهاست. از هنرجويان بخواهيد مطالب کالس را به خوبی مرور 

کنند. 
پروژۀ صفحۀ پروژۀ صفحۀ ۱۱٤۱۱٤: : از هنرجويان بخواهيد از مباحث 
امروزتصوير يا کروکی تهيه نمايند. اين کار بنا بر صالح ديد هنرآموز 

می تواند به صورت فردی يا در قالب گروه صورت پذيرد. 

استفاده از هندسه و تناسبات در پالن های ايرانی از گذشته دور جريان 
داشته است. پالن يک خانه در يزد و همچنين سايت پالن تخت جمشيد و  
پالن کاخ داريوش و مقطع آن نمايش داده شده است. رعايت پيمون در 

آنها بسيار واضح و شفاف است. 
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الف) قضاوت و هم انديشی و يادآوری
کالس را با حضور و غياب آغاز نماييد. در جلسه گذشته 
بپردازند  کتاب   ١١٤ صفحٔه  تمرين  به  شد  خواسته  جويان  هنر  از 
و در قالب گروه يا به صورت فردی تصاويری از مباحث «وحدت 
تضاد» و «تناسب» تهيه نمايند. اکنون از آنها بخواهيد نگاره ها را 
به ديوار نصب نمايند و سپس همراه کالس به مرور مطالب جلسٔه 

گذشته بپردازيد. 

ب) تدريس مباحث
٣ـ١ـ٧ـ تعادل و ناپايداری 

از يکی از هنرجويان بخواهيد که متن کتاب ص ١٠٦ را 
بخواند. ابتدا تعادل بيولوژيک و سپس مفهوم تعادل در تنش بين 

اصول تركيب بندى و ارزش هاى بصرى و اصول تركيب بندى و ارزش هاى بصرى و 
ادراكى در گزينه هاى طرحادراكى در گزينه هاى طرح

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات  106  الی  112  كتاب است.
  

          برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

 20  الف) قضاوت و هم انديشی و يادآوری 
 ب) تدريس مباحث 

100  3ــ1ــ7
110  4ــ1ــ7ــ هماهنگی، تنوع، يكنواختی 
 10  ج) توضيح پروژه 

آموزة بيست و پنجمآموزة بيست و پنجم

106  الی  112  كتاب است. اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 
  

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

2020 الف) قضاوت و هم انديشی و يادآوریالف) قضاوت و هم انديشی و يادآوری 
ب) تدريس مباحثب) تدريس مباحث

100100 33ــــ11ــــ77
110110 44ــــ11ــــ77ــ هماهنگی، تنوع، يكنواختیــ هماهنگی، تنوع، يكنواختی 
1010  ج) توضيح پروژه ج) توضيح پروژه

با  بيولوژيک  تعادل  آنگاه  است.  شده  بيان  ناپايداری  و  پايداری 
تعادل در معماری مقايسه شده است و هر دو در کنار نياز دستگاه 

حسی به تعادل مطرح گرديده اند. 
شرح  و  بنويسيد  تخته  برروی  را  کتاب  جمله  اين  حال 

دهيد:
تعادل از طريق توجه و درک به مرکز ثقل يا محور تعادل 
بصری بين عناصر موجود حاصل می شود. سپس اين جملٔه کتاب 
را روی تخته می نويسيم و به نگاره های ص١٠٦ اشاره می کنيم:

قرارگيری  محل  و  جهت  بافت،  رنگ،  شکل،  «اندازه، 
عناصر، وزن بصری عناصر و ميزان جلب توجه به آنها را در فضا 

مشخص می کند.»
جملٔه فوق را توضيح دهيد و برای هرکدام از کليد واژه های 

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٧٢١١١٧٧٧٧٢٢



آن با بيانی ساده مثال بياوريد. سپس مفهوم «ناپايداری» را بيان کنيد. 
دهندٔه  تشکيل  عناصر  و  فضا  فرم،  از  ما  درک  کنيد:  بيان  اکنون 
صورت  به  را  مطلب  ادامٔه  سپس  می کند.  تغيير  پيوسته  به طور  آن 

پرسشی عنوان کنيد:
آيا با تغيير شبانه روز کيفيت فضا تغيير می کند؟

فضا  کيفيت  موجود،  لوازم  تغيير  يا  شدن  جا  جابه  با  آيا 
تغيير می کند ؟

اکنون اين جملٔه کتاب را بيان کنيد: 
«تعادل بين عناصر تشکيل دهندٔه فرم و فضا بايد در سه بعد 

مورد توجه قرار گيرد.»
 اين جمله را توضيح دهيد و اشکاالتی را که (در صرف 
معماری  فضای  در  است  ممکن  نماها)  در  يعنی  دوبُعدی،  تعادل 
وارد شود بيان کنيد. بديهی است امکان دارد نماها شامل ترکيبات 
عمل  کنار هم  آنها به صورت يک کل واحد در  باشند، اما  قوی 
نکنند. اصول اين فصل در جهت برقراری و افزايش «انسجام، 
با  کتاب،   ١٠٧ ص  نگارٔه  در  فضاست.  خوانايِی»  و  استحکام 
مصالح  و  عملکردها  با  متنوع  و  گوناگون  متفاوت  عناصر  وجود 
مختلف؛ انسجام فضايی به خوبی مشاهده می شود و بيننده را به 

ديدن واحدی به صورت يک کل دعوت می کند. 
«حال از هنرجويان بپرسيد چگونه تعادل ايجاد کنيم؟»

ايجاد تقارن پيرامون محور و تضعيف آن با دور کردن عناصر متقارن از محور

تفاوت کيفيت يک فضا در روز و شب

مرکز ثقل

محور تقارن
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بر روی تخته به شکل نمودار درختی سه نوع ايجاد تعادل 
را رسم کنيد تا به توضيح هريک بپردازيم. 

              محوری
تعادل     شعاعی
              نامتقارن

تصويری  ابتدا  بحث  شروع  برای  محوری:  تعادل  ١ــ 
ازاين نوع تعادل نشان دهيد. سپس تعريف کتاب را بر روی تابلو 

بنويسيد:
اندازه ها،  اشکال،  با  فضايی  عناصر  محوری  تعادل  «در 

يک  به  نسبت  متقارن  صورت  به  مختلف  کيفيت های  و  جهات 
محور سازمان دهی می شوند. » 

 در اين نوع تعادل براساس تقارن عناصر حول يک محور، 
در  ديگر،  تعريفی  بنابر  هستيم.  شکوه  با  و  منظم  آرايشی  شاهد 
تکراری».  تقابل  و  متقابل  «تقارن  داريم:  تقارن  دوگونه  معماری 
مراد از تقارن متقابل همين بحث تعادل محوری است. چنانکه اگر 
شکل يا قسمتی از آن را پيرامون يک محور (عمودی يا افقی) ١٨٠ 
درجه دوران دهيم؛ در هر طرف محور شاهد شکلی يکسان هستيم. 

در تقارن تکراری يک شکل در يک رديف تکرار می شود. 

تعادل محوری در نمای ورودی مسجد ميرچخماق يزد. 
جفت سازی به معنای ساخت متقارن بنا در بسياری از بناهای تاريخی ما به کار گرفته شده است. يکی از داليل آن تأکيد تقارن بر محور 

خويش است که در بناهای سنتی همواره رعايت شده است.

در تعادل محوری؛ بنابر جهت حرکتی می توانيم تقارن را 
به گونه های مختلفی درک کنيم:

در نگارٔه ص ١٠٨ کتاب، تعادل محوری شومينه و مبلمان 
تقارن  در  مهم  نکتٔه  است.  شده  داده  نشان  گوناگون  ديدهای  از 
به  نسبت  تعادل  عمل  که  کار  اصلی  محور  که  است  اين  متقابل 

عمق                         ارتفاع                            عرض

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٧٤١١١٧٧٧٧٤٤



آن اتفاق می افتد، خود ابتدا و انتهايی را تعريف می کند (هرخط 
ميان دو نقطه تشکيل می شود). اين نقاط در تقارن متقابل بسيار 
مورد تأکيد قرار می گيرد. در معماری سنتی بارها شاهد استفاده 
محور  انتهايی  ابتدا و  نقاط  يافتن  شخصيت  محوری و  تقارن  از 
محور  عمود بر  محور  انتهايی  ميان نقاط  هستيم و در اين  اصلی 
به  البته  اند؛  بوده  تأکيد  مورد  گاهی  نيز  آنها  تقاطع  ومحل  اصلی 

عنوان محوری درجٔه دو و فرعی. 

باغ ارم ــ شيراز

و  تقارن  محور  وجود  با  ارزشمندی  نقشه های  حاوی  نيز  ايرانی 
تعادل هستند و با نگاهی جست و جوگر می توان محل تقاطع در 
محور اصلی و فرعی را به نشانٔه مرکز فضا نام گذاشت که عموماً 

حوض خانه های قديمی را در آن جا بنا می کردند. 
به  زيادی  معماران  محوری؛  تقارن  اصل  از  استفاده  با 
طراحی نمای ساختمان ها همت گمارده اند. گاهی در نما با ساخت 
تقارن  و  نما  از  بخشی  صورت  به  است  متقارن  خود  که  قسمتی 
به  را  پيچيده تر  و  ظريف تر  تقارن  عمودی،  محور  به  نسبت  آن 
تقارِن  از  می خواهد  عمدًا  معمار  گاهی  می گذارد.  ظهور  صفحٔه 
نما بکاهد. يکی از ترفندهای اين کار دورکردن عناصر اصلی از 

محور تقارن است. 

مسير  انتهای  در  گنبدخانه  گرفتن  قرار  شاهد  مساجد  در 
بوديم که تأکيد محور توسط اصل تقارن عناصر جانبی، بر روی 
از  خالی  نکته  اين  ذکر  است.  مسجد  ورودی  ايوان  و  گنبدخانه 
دارای  مساجد،  معماری  در  گنبدخانه ها  تمامی  که  نيست  لطف 
هميشه  و  بود  فرد  آنها  در  ورودی  طاق های  که  بودند  ايوان هايی 
تقارن نسبت به طاق ميانی اتفاق می افتاده است. خانه های سنتی 

ايوان شمالی مسجد ــ مدرسه چهار باغ اصفهان، قرينگی نما در اين بنا به خوبی 
مشاهده می شود. 

نما ــ مقطع طولی مدرسۀ چهار باغ، تقارن کلی فضا نسبت به محور ميانی را نمايش می دهد. تقارن موجب تأکيد بر محور سازندۀ خويش می شود که در 
آن عناصر اصلی بنا قرار می گيرند. 
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نمای سنت لوتر در فلورانس، اثر ميکل آنژ
تقارن های متعدد و منطبق بر هم که از طرفين محور از هر نظر با تقارن مرکزی هم وزن و هم اثرند. اين ترفند تعادل ظريف تری را به بار می آورد که کل نما 

را تحت تأثير قرار می دهد.
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٢ــ تعادل شعاعی: تعريف کتاب از اين تعادل را مطرح 
کنيد. 

اين نوع تعادل که ميان عناصر فضايی و حول يک محور 
اتفاق می افتد می تواند متقارن يا نامتقارن باشد. 

کنيد.  تشريح  را  مبحث  اين  کتاب،  نگاره های  به  اشاره  با 
شايد بتوان طراحی ميدان کامپيدوليو در رم اثر ميکل آنژ را 

در اين گروه جای داد. 
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روی  کـوتـاهـی،  مکث  از  پس  نامتقارن:  تعادل  3ــ 
تخته بنویسید: وزن بصری

)دیداری(  بصری  نظر  از  اجسام  که  دهید  توضیح  سپس 
متفاوت  آنها  فیزیکی  وزن  با  که  دارند  خود  به  مخصوص  وزن 
است. سپس با اشاره به نگارٔه صفحٔه 111 راجع به اجسامی که 
سنگین تر و اجسامی که سبک تر درک می شوند بحث کنید. حال 
از گروهی که مسئولیت جمع آوری عکس های مربوط به تعادل و 
ناپایداری را داشتند بخواهید تصاویر را نشان دهند و توضیحات 

تکمیلی را در خالل نمایش آنها ارائه کنید. 
4ـ1ـ7ـ هماهنگی  ، تنوع  ، یکنواختی

یکی دیگر از اصول به کار گرفته شده در ترکیب معماری؛ 
می شود  ایجاد  مختلفی  راه های  از  هماهنگی  است.  هماهنگی 
تخته  بر روی  را  این جملٔه کتاب  آن می پردازیم.  به  ادامه  که در 

بنویسید و توضیح دهید:
قاعدۀ هماهنگی سعی در انتخاب عناصر با ویژگی هاِی 
طریق  از  تا  دارد،  مشترک  مصالح  یا  بافت  رنگ،  شکل، 
تکرار یک ویژگی مشترک، وحدت و انسجام الزم را بین 

فرم ها و عناصر فضایی ایجاد نماید. 
روی تابلو بنویسید، 

ترکیب یکنواخت
»میزان نظم پذیری«

تنوع طلبی

سپس مطرح کنید: در جهت ایجاد هماهنگی، الزم است 
میان ترکیب یکنواخت و تنوع طلبی موازنه برقرار شود. در نگارٔه 
ص 112 کتاب تمامی مثلث ها مشابه هستند و هیچ کدام بر دیگری 

برتری ندارند در این تصویر، نیاز به تنوع حس می شود. 

یکنواختی، دیرکاتوزیان در 
یکنواختیالوالسانت سوییس
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حال انواع روش های ايجاد تنوع و هماهنگی را با نگاره های 
ص ١١٢ کتاب بررسی کنيد. 

تغيير رنگ و بافت ؛  
تغيير ابعاد يک شکل و تکرار آن؛  

تکرار عناصر مشابه؛  
هماهنگی مصالح و عناصر و جزئيات؛  

هماهنگی جهت گيری در فضا؛  
هماهنگی شکل و فرمی.   

بخواهيد  فصل  اين  مطالب  ارائٔه  به  داوطلب  گروه  از  حال 
تصاوير را نمايش دهد و شما توضيحات تکميلی را ارائه کنيد. در 
انتها از هنرجويان بخواهيد پروژهٔ ١ ص ١١٤ کتاب را، با توجه به 

ايجاد تنوع و هماهنگی 
از طريق

بردن  دست  با  نما  در  تنش  افزايش 
در  خانه ای  نما.  متقارن  هندسۀ  در 

لوزان از آتليه کيوب

مطالبی که تا اينجا تدريس شده است، برای جلسٔه آينده آماده نمايند. 

ج) توضيح پروژه 
منبع  هر  يا  معماری  مجلٔه  يا  کتاب  يک  در   :١ پروژۀ 
مرتبط، برای هريک از چهار مفهوم ترکيب، که تاکنون بيان شده 
است، مثال بيابيد و با ترسيم دستی و يا کالژ آنها را ارائه دهيد. 
در جلسٔه آينده اين پروژه کامل می شود ولی آوردن مصاديق چهار 
در  است.  ضروری  آينده  جلسٔه  برای  فعلی  شدٔه  تدريس  عنوان 
و  حرکت  ريتم،  به  مربوط  تصاوير  بخواهيد  آخر  گروه  دو  از  آخر 

سکون، تعادل، تأکيد و يکنواختی را آماده نمايند. 

تعادل نامتقارن در کار فرانک لويد رايت. 
خانۀ مارکوس، تگزاس
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الف) قضاوت و هم انديشی 
 ١ پروژٔه  که  شد  خواسته  هنرجويان  از  گذشته  جلسٔه  در 
تدريس  جلسه  آن  تا  که  مباحثی  برای  را  کتاب   ١١٤ صفحٔه  در 
شده است انجام دهند. اکنون ضمن حضور و غياب افراد از آنها 
بخواهيد که پروژٔه خود را به ديوار نصب کنند و نمونٔه مفهوم های 
راهنمايی  به  سپس  بدهند.  نشان  را  بخش  اين  در  تدريس  مورد 
مورد  و  شود  انتخاب  برتر  پروژٔه  هنرجويان،  همراهی  و  هنرآموز 
ممکن است گاهی مثال ها نادرست باشند.  نقد قرار گيرد. ضمناً 
در چنين حالتی وظيفٔه هنرآموز است که به اصالح آنها بپردازد. 
ضرورت  ضمناً  است،  آينده  جلسٔه  پروژه  اين  نهايی  تحويل  زمان 

دارد مطالب اين جلسه نيز به آن اضافه گردد. 

اصول تركيب بندى و ارزش هاى بصرى و اصول تركيب بندى و ارزش هاى بصرى و 
ادراكى در گزينه هاى طرحادراكى در گزينه هاى طرح

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات  113  الی  117  كتاب است.
  

          برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

 45  الف) قضاوت و هم انديشی 
    ب) تدريس مباحث 

80               5 ــ1ــ7ــ ريتم، حركت، سكون 
90              6ــ1ــ7ــ تأكيد و يكنواخت 

 25      ج)   توضيح پروژه ها 

آموزة بيست و ششمآموزة بيست و ششم

117  كتاب است. اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات  113  الی 

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

45 الف) قضاوت و هم انديشی
   ب) تدريس مباحث 

80 5 ــ1ــ7ــ ريتم، حركت، سكون    
90 6ــ1ــ7ــ تأكيد و يكنواخت  
25     ج)   توضيح پروژه ها 

ب) تدريس مباحث
معماری  در  ترکيب  فصل  اين  در  پيشين:  دانسته های 
شده  بيان  خوبی  به  آن  سازندٔه  مفاهيم  برخی  و  بوده  بحث  محور 
و  حرکت  «ريتم،  مباحث  مورد  در  گذشته  جلسات  در  است. 
شد.  بيان  توضيحاتی  دقيقاً  يکنواختی»  و  تأکيد  تعادل،  سکون، 

اکنون به ديگر قواعد موجود در ترکيب می پردازيم. 
٥ـ١ـ٧ـ ريتم    ، حرکت   ، سکون

ابتدا به صورت فهرست وار سرفصل هايی را که تا اينجا در اين 
فصل مورد مطالعه قرار گرفته اند فهرست وار در تابلو بنويسيد:

ــ وحدت و تضاد
ــ تناسب
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ــ تعادل
ــ هماهنگی و تنوع

اکنون عنوان فعلی را نيز، اضافه کنيد:
ــ ريتم، حرکت، سکون: توضيحات کتاب را در مورد 
تابلو  بر  را  ريتم  تعريف  سپس  و  کنيد  بيان  طبيعت  در  ريتم  وجود 

بنويسيد:
تکرار  براساس  طراحی،  قاعدۀ  يک  منزلۀ  به  ريتم 

عناصر در فضا و زمان شکل می گيرد. 
زير کلمه تکرار خط بکشيد و از هنرجويان بپرسيد:

به نظر شما در عنوان مبحث «ريتم، حرکت و سکون»؛ چه 
رابطه ای ميان ريتم و حرکت و سکون است؟

در  را  ريتم  مفهوم  هنرجو  پرسش،  اين  به  دادن  پاسخ  با 
شوند.  تکرار  عناصر  که  ای  گونه  به  می يابد،  سکون  و  حرکت 
تکرار عناصر پرسپکتيوی را ارائه می دهد که نوعی حرکت را در 

متن خود شامل می شود. 
ايجاد  چگونه  ساختمان  در  ريتم  بپرسيد:  ديگر  بار 

می شود؟
تکرار  است.  تکرار  همان  سؤال  اين  پاسخ  واژٔه  ريتم تير و ستون ها، معماری ژاپنیکليد 

در  می شود.  ريتم  ايجاد  باعث  ساختمان  در  مشابه  بخش های 
شده  اشاره  نيز  موسيقيايی  نت های  در  ريتم  به  کتاب  نگاره های 
اين  تدريس  است.  شده  معرفی  متغير  و  يکنواخت  ريتم  انواع  و 

مبحث با ترسيم چند تصوير بر روی تابلو امکان پذير است. 

ريتم در سی  و سه پل 
اصفهان

ريتم در پل خواجوی 
اصفهان
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اکنون روی تابلو بنويسيد:
                     شکل؛ 

         اندازه؛  
ويژگی های ريتم بصری در يک ساختمان بستگی دارد به

                      جهت قطعات؛ 
                     فاصلۀ تکرار.

بيان اين نکته خالی از لطف نيست که گاهی هدف معمار از 
ايجاد ريتم آن است که با خلق يک رونِد مشخص، به شکست آن 

اقدام کند و جلب توجه افراد را به نقطه ای خاص جلب نمايد. 

برای نمونه: «آيا در نمای هنرستان شما تمامی عناصر معماری آن 
ارزش برابری دارند؟ اکنون به خوبی اهميت برخی نقاط کليدی، 
نظير ورودی ها در بنا و يا عنصری خاص، به صالح ديد خالقانٔه 
هم  عناصر،  تمامی  اگر  بپرسيد  دوباره  می گردد.  مشخص  معمار، 

ارزش تلقی می شدند، فضا چگونه بود؟
مشخص  الزم؛  موارد  در  تأکيد  اهميت  پرسش  اين  با 
و  کسالت آور  يکنواخت  صرفاً  و  تأکيد  بدون  طرح  و  می شود 
مختلفی  عناصر  وجود  ديگر،  طرف  از  می گردد.  تلقی  بی تحرک 
که بر آنها تأکيد شده باشد نيز باعث سردرگمی و آشفتگی در فضا 

می شود. 
چه  به  شما  نظر  «به  کنيد:  مطرح  را  پرسش  اين  اکنون 

موضوعی بايد تأکيد کرد؟»
نحؤه  و  تأکيد  محِل  آفرينش  در  معمار  خالقيت  اينجا  در 
آن ظهور و بروز می کند. سپس در ادامه، اين جمله کتاب را بيان 

کنيد: 
تأکيد  مورد  و  ارزش  با  عنصر  بين  ملموس  تضادی  «بايد 
به  که  تضادی  باشد.  شده  ايجاد  فضا  در  موجود  عناصر  ساير  و 
خوبی بيننده را جلب کند و نظم الگوی موجود را تحت الشعاع 

قرار دهد. »
با  و  می کند  معرفی  تضاد  جنس  از  را  تأکيد  فوق  جملٔه 
از  استفاده  با  و  می شود  ايجاد  زمينه  هماهنگی،  اصل  از  کمک 

اصل تضاد می توان بر روی قسمتی خاص تأکيد کرد. 
رنگ،  ماهيت،  (فرم،  گوناگونی  انواع  می تواند  تضاد  اين 

بافت و جهت گيری) داشته باشد. 

٦  ـ  ـ١ـ٧  ـ تأکيد و يکنواختی   ـ تأکيد و يکنواختی 
با پرسيدن پرسش هايی تدريس آغاز می شود: 

اهميت  از  بنا  يک  در  معماری  عناصر  تمام  آيا 
يکسانی برخوردارند؟

بپردازيد.  مثال هايی  بيان  به  بحث  شدن  لمس  قابل  برای   
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تأکيد، به جز از طريق تضاد در ميان ريتم، می تواند از راه 
موزه ها  از  بسياری  در  که  آنچه  (همانند  موضوعی  به  نورپردازی 

شاهد آن هستيم) يا از راه قرارگيری عنصری در مرکز يک فضا 
بروز يابد. 

ج) توضيح پروژه های جلسۀ آيندهج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده 
جلسٔه  پروژٔه  بخواهيد  هنرجويان  از  ديگر  بار   :١ پروژۀ 
گذشته را با توجه به دو مبحث جديد تدريس شده کامل کنند و با 
رفع کاستی های احتمالی در کار اين جلسٔه خود، همٔه موارد را 

در جلسٔه آينده تحويل دهند. 
پروژۀ ٢: يافتن نمونه های تأکيد و يکنواختی به آسانی در 
معماری سنتی ما و گاهی در معماری امروز ما امکان پذير است. 
اين تمرين بيشتر به منظور جلب توجه هنرجويان به اين دو عامل 
يا  عکس  توسط  می تواند  هنرجو  هر  است.  معماری  ترکيبات  در 
هنرجويان  بپردازد.  پروژه  اين  ارائٔه  به  آزاد  دست  ترسيم های  با 

تأکيد بر محراب کليسا توسط مجموعه ای از عوامل. ماريو بوتا، کليسای آوریاستفاده از نور برای تأکيد بر موضوعات، گالری برج آزادی تهران

جو  و  جست  به  معماری  مجله های  يا  کتاب ها  ميان  در  می توانند 
بپردازند و يا با بررسی ميدانی و تهئه تصوير های مرتبط با موضوع، 

پروژه خود را انجام دهند. 
پروژۀ مستمر نهايی 

بار ديگر پروژٔه خانٔه باغبان را از جهت اصول ترکيب بندی 
مورد مطالعه قرار دهيد. با توجه به اين که خواسته های طرح شامل 
نماهای ساختمان نيز می گردد اين تمرين می تواند به خوبی بر روی 
نماها عملی گردد. اختصاص يک يا دو جلسه به اين مبحث، به 

قوام طرح هنرجويان کمک می کند.
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توسعه گزينه ها  ،  ارزيابی  و  تکميل طرحتوسعه گزينه ها  ،  ارزيابی  و  تکميل طرح

فصلفصل۸ 

ديباچهديباچه

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 118 الی 129 كتاب است. 
ــ جلسه های تدريس: 28 الی 30. 

در فصل هشتم كتاب طراحی معماری، به دنبال جمع بندی و گرفنت خروجی نهايی هستيم. 
كردن  تكميل  بر  سعی  آن  در  كه  می شود،  آغاز  بحث  گزينه ها  توسعه  با  ابتدا،  فصل  اين  در 
گزينه های طراحی خود دارمي؛ سپس با روش امتياز دهی به خصوصيت های پروژه، گزينه نهايی و 
برتر از ميان گزينه های طراحی شده را انتخاب كرده و پرورش می دهيم. در آخر هم می خواهيم 
قدم به حيطه اجرايی شدن نقشه ها گذاشته و به هنرآموزان، تنها چگونگی تبديل يك طرح، به 

يك بنا و روش های عملی كردن يك پروژه را شرح می دهيم. 

هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل انتظار می رود كه هنر جويان: 
 كليه مطالب كتاب را در طراحی خود به كار گيرند و بتوانند پيوند منطقی فصل ها را بيان 

كنند. 
 روش های توسعه گزينه های طرح را بياموزند و در پروژۀ خود به كار گيرند. 

 از ميان گزينه های طراحی شده خود، با استفاده از جدول امتيازدهی به كيفيات پروژه با 
در نظر گرفنت عوامل جامع مؤثر بر طرح، يكی را انتخاب كنند و پرورش دهند. 

 با نقشه فاز يك آشنا شده و بتواند ترسيم كنند. 
 نحوه اجرايی كردن يك پروژه را شناخته و مراحل آن را بيان كنند. 

 با نقشۀ فاز دو آشنا شده و بتوانند انواع آن را بر شمارند. 

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٨٤١١١٨٨٨٨٤٤٤



کليد واژگانکليد واژگان
 گزينه های طراحی، جدول ارزيابی گزينه های طراحی، نقشۀ فاز 1، نقشۀ فاز 2. 

ارتباط اين فصل با ساير کتب درسی هنرستان 
كتاب «نقشه كشی فنی ساختمان»: در اين كتاب نحوۀ اجنام ترسيمات معمارانه و بسياری 

نكات مفيد ديگر در ارائۀ طراحی آموخته شده است. 

اهميت فصل کنونی 
جمع بندی  را  حتصيلی  سال  طول  در  شده  آموخته  مطالب  متامی  می خواهيم  فصل  اين  در 
كرده و به عنوان محصول نهايی، پروژۀ مستمر و نهايی را، تكميل و ارائه كنيم. در ابتدای فصل 
نقطۀ  فصل  اين  شود.  آوری  ياد  را  جلسه ها  طول  در  شده  طی  مسير  ديگر  يكبار  است  شايسته 
ساخته  بنايی  هيچ  نشود،  طی  درستی  به  مسير  اين  تا  و  است  واقعيت  دنيای  با  طرح ها  اتصال 
منی شود. گزينه های خانه باغبان در اين فصل گسترش يافته و گزينه نهايی با توجه به امتيازهای 
هر كدام، انتخاب می شود و در پايان كار، مدارك فنی خواسته شده در انتهای فصل چهارم برای 
سه  تصوير   ،1/200 پالن  سايت  و  1/100يا1/50  مقطع  منا،  پالن،  نهايی،  خانه باغبان(گزينه های 

بعدی خارجی و داخلی) توليد و ارائه می گردد. 
موقت  حتويل  می بايست  درس،  علمی  امتحان  از  قبل  جلسه  يك  فنی،  مدارك  متامی 

گردند. 
ترسيم  در  ظرافت  و  دقت  نهايت  بايد  هنرجويان  از  و  دارد  اهميت  بسيار  آثار  ارائۀ  نوع 
اسناد و همچنني كيفيت مناسب ارائه را می بايست انتظار داشت. آلبوم پروژه های كل سال نيز 

می بايست در روز حتويل موقت، به هنر آموز حتويل گردند. 
نظام ارزشيابی كه در ابتدای كتاب توصيف شد، به اين ترتيب بود كه به پروژه های ميان 
از  هنرجويان  يادگيری  ميزان  به  و  منره   35 نيز  نهايی  و  مستمر  پروژه  به  و  منره   35 فصل ها 
محتوای كتاب 30 منره اختصاص می يافت. با اين روش منره هنرجو از 100 مشخص می شود و در 

نهايت منره را با تقسيم بر 5 به منره با مبنای 20، تبديل می كنيم. 
بايد  نهايی  منره  و  گيرد  قرار  توجهی  كم  مورد  نبايد  فصل  هر  درون  پروژه های  اهميت 
شكلی مركب از مفاهيم علمی و عملی در كنار پروژۀ طراحی داشته باشد و نقش پروژۀ مستمر به 

هيچ وجه نبايد از ميزان تعيني شده، بيشتر باشد. 
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الف) قضاوت  و هم انديشی و مرور مطالب قبلی
فصل  آخرين  که  فصل  اين  پيشين:  دانسته های  ــ 
کتاب است مسئوليت بسيار مهم پيوند ميان تمام فصل ها و ارائٔه 
با  را  کتاب  اين  دارد.  عهده  بر  را  نهايی  و  مستمر  پروژٔه  مناسب 
در  طراحی  مختلف  ابعاد  و  کرديم  شروع  طراحی  و  برنامه ريزی 
مؤثر  عوامل  بعدی  گام  در  بازشناختيم؛  را  مصنوعات  و  طبيعت 
بر طراحی معماری را بررسی کرديم و سپس اجزای پروژه به طور 
دقيق موشکافی شد. آنگاه با تدوين برنامٔه فيزيکی و تحليل سايت، 
به سراغ طراحی معماری رفتيم و پس از ارائٔه گزينه های مختلف 
فضای  کيفيت  بيان  به  طراحی،  مختلف  نظام های  بر  مبتنی  طرح 
مباحث  با  آن  از  وپس  پرداختيم  آن  بر  مؤثر  عوامل  و  معماری  
ترکيب در معماری و مفاهيم آن، آشنا شديم. اکنون می خواهيم، 

توسعة گزينه ها ، ارزيابى و تكميل طرحتوسعة گزينه ها ، ارزيابى و تكميل طرح

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 118 الی  120 كتاب است.
  

          برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

 180 الف) قضاوت و هم انديشی و مرور مطالب قبلی 
   ب) تدريس مباحث 

50            1ــ 8 ــ توسعۀ گزينه های طرح 
  ج ) توضيح پروژه                                                                                                          10  

آموزة بيست و هفتمآموزة بيست و هفتم

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات118 الی  120 كتاب است.

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

180 الف) قضاوت و هم انديشی و مرور مطالب قبلی
  ب) تدريس مباحث 

50 8 ــ توسعۀ گزينه های طرح 1ــ
 ج ) توضيح پروژه                                                                                                          10

سال  طول  کل  تالش  ميؤه  خود،  دانش  تمام  از  بهره گيری  ضمن 
تحصيلی را در قالب ارائٔه پروژه مستمر و نهايی ببينيم. 

بازديد از پروژه های جلسۀ قبل
و  تأکيد  مفاهيم  به  مربوط  پروژٔه  است  الزم  هنرجويان 
يکنواختی را به ديوار نصب کنند تا به صورت دسته جمعی مورد 
ارزيابی و نقد قرار گيرد. سپس هنرجويان به طور فردی فراخوانده 
آن  اعظم  بخش  که  ترکيب بندی،  اصول  مصاديق  پروژٔه  و  شوند 
[شايسته  شود.  گرفته  تحويل  بود،  گذشته  جلسٔه  دو  به  مربوط 
ترکيب بندی؛  اصول  تدريس  و  فعلی  جلسه  ميان  در  که  است  آن 
جلسه ای نيز به پروژٔه مستمر اختصاص داده شود.] اکنون پس از 

تحويل پروژه های جلسٔه گذشته به ادامٔه مبحث می پردازيم. 

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٨٦١١١٨٨٨٨٦٦٦



ب) تدريس مباحث

١ـ ٨   ـ توسعۀ گزينه های طرح
را  کتاب  اول  پاراگراف  بخواهيد  هنرجويان  از  يکی  از 
بخواند. سپس با دسته بندی مطالب مهم در آن، بار ديگر مطلب 
را بيان کنيد. در اين راستا می توان مطالب را به گونٔه زير در قالب 

ترسيم ارائه کرد. 

تسلط بر صورت های عقالنی طرح
 شناخت مـاهيت و ابـعـاد پــروژه     پردازش اطالعات، تدوين احکام

متفاوت عملـکردی، محيطی و فنی  

توسعۀ گزينه های طرح

تخيل، تصور و خالقيت متکی بر اهميت و بصيرت و تجربٔه 
طراح

تجربه  و  خالقيت  مانند  فردی  عامل های  به  توجه  با  حال 
از  داد.  پيشنهاد  طرح  يک  برای  متفاوتی  گزينه های  می توان 

هنرجويان بپرسيد:
يک  طراحی  برای  گوناگونی  گزينه های  می توان  چگونه   

موضوع خلق کرد؟
در ميان پاسخ های جسته و گريختٔه آنها در پی کشف جواب 
سؤال، به بيان مباحث بپردازيد و کليد واژه های هر کدام از پنج روش 

ياد شده در کتاب را برای شروع بحث، روی تابلو بنويسيد:
با  طراحی  و  طرح  بر  مؤثر  عوامل  دسته بندی  ١ــ 
تأکيد بر يک يا دو مورد از آنها، بيان کنيد:در اينجا با توجه 
به انتخاب معمار، گزينه های متفاوتی را می توان توليد کرد. اينکه 
پروژه  کل  روند  شود،  داده  ترجيح  عامل ها  ديگر  بر  عامل  کدام 
را دگرگون می سازد. ممکن است روابط فضايی و عملکرد پالن 
رکن باشد و در سائه آن ديگر موارد لحاظ گردد و يا ممکن است 
و  باشند  اصل  يا …  طراحی  در  حوزه ها  تفکيک  و  بندی  حوزه 

ديگر موارد در کنار آنها لحاظ شوند. 
ميس  معروف،  معمار  اثر  سيگرام  برج  مقابل،  ساختمان 
«کمتر  شعار  همواره  خود  کارهای  طی  در  وی  است.  وندروهه 

١٨٧٨٨٧٧٧٧



بيشتر است» را رعايت می کرد و اين جمله معروف او برای ديگر 
بعد  به  تنها  وی،  ساختمان های  در  است.  مانده  يادگار  به  نسل ها 
عملکردی بنا با توجه به تکنولوِژی زمان توجه شده و ابعاد ديگر 
شده  انگاشته  ناديده  بنا،  در  بخش  آذين  و  آمودی  عناصر  مانند 

است. 
موارد باال نمونه ای است که انتظار می رود هنرآموز آنها را 

با بيانی رسا به هنرجويان ارائه دهد. 
گذشته:  مطلوب  شدۀ  ساخته  کارهای  از  الهام  ٢ــ 
از  برداشت  طراحی،  گزينه های  خلق  برای  خوب  منابع  از  يکی 

نمونه های ساخته شدٔه قبلی است. اين برداشت، اصوالً نمی تواند 
و نبايد به صرف الگوبرداری از يک پروژه باشد و بايد با توجه به 
شرايط عقالنی طرح و همچنين سايت طرح، تنها منبع الهامی برای 

خلق يک گزينه  باشد. 
در تصاوير زير مجموعٔه ورزشی رفسنجان اثر سّيد هادی 
منطقٔه  يخچال های  از  برداری  الگو  می گردد.  مشاهده  ميرميران 
کرمان، که همچنان در اين خطه موجودند، در اين بنا به روشنی 
قابل مشاهده است. تصوير پايينی يکی از يخچال های کرمان است 

که با عملکردهای نوين و مصالح امروزی ترکيب شده است. 

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٨٨١١١٨٨٨٨٨٨٨



نهايت  در  و  مستقل  طور  به  قسمت  هر  طراحی  ٣ــ 
ترکيب عناصر: در اين روش ابتدا هرکدام از سلول های سازندٔه 
طرح را، با در نظر گرفتن شرايط عالی آنها، به نحو مطلوب طراحی 
می کنيم. سپس عناصر طراحی شده را، با توجه به اصول ترکيب، 
در کنار همديگر ترکيب می کنيم و با رعايت سلسله مراتب و اهميت 
فضاها به بررسی تداخل های احتمالی پيش آمده می پردازيم و طرح 
گسترده  پروژه های  طراحی  در  می کنيم.  ارائه  جامع  ترکيبی  با  را 

(مانند بيمارستان) اين روش کاربرد بيشتری دارد. 
مائه  درون  پروژه:  ماهيت  بر  تأکيد  با  طراحی  ٤ــ 
مورد  طراحی  در  بايد  که  دارد  را  خود  خاص  هويت  پروژه  هر 
باشد.  ما  طراحی  اصلی  عامل  می تواند  خود  و  گيرد  قرار  توجه 
اگر پروژٔه خاصی باشد مصداق اين مورد بسيار ملموس تر است. 
دگرگون  را  پروژه  چهرٔه  مشهور،  فردی  برای  خانه  طراحی  مثالً 
می سازد و ديگر عوامل را در اولويت های بعدی قرار می دهد و 

بيشتر به بيان مفهومی می پردازد. 

فروکاهی يک مرکز خريد به فرم سبد خريد

بانک توسعۀ صادرات (سّيد هادی ميرميران)، محتوای پروژه در نمای آن مشهود کانون وکال (سّيد هادی ميرميران)، در کار حس تعليق دو کفه مسی نمايان است. 
است. 
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٥ــ طراحی بر حسب ماهيت و اولويت های هر پروژه 
طراحی  مکانيکی:  سيستم  يک  يا  زنده  ساختار  همچون 
مانند  تأثيرگذار،  عوامل  و  پيرامون  نيروهای  به  توجه  با  می تواند 
بپردازد؛  زندگی  و  رشد  به  و  شود  شکوفا  محيط  دل  در  دانه ای 

چنانکه هرکدام مکمل يکديگر باشند. 

پس از بيان موارد باال، يادآوری اين نکته الزامی است که 
هرکدام  مناسب  ويژگی های  ترکيب  راه  از  می تواند  مطلوب  طرح 
از روش ها در کنار يکديگر خلق شود و طراحی به طور رفت و 
برگشتی، صورت گيرد و الزم است برای تمام عوامل مؤثر بر طرح 

پاسخ مطلوب ارائه کند. 

نمونۀ معماری طبيعت گرا در شرق آسيا. باغ کيوتو در ژاپن

پروژۀ مستمر و نهايیپروژۀ مستمر و نهايی
اکنون هنرجويان می بايست گزينه های طرح خانٔه باغبان را، 
پالن اند  سايت  و  نماها  مقطع،  دستی)،  (به صورت  پالن  شامل  که 
آماده کرده باشند. اگر اين پروژه به طور کامل انجام نشده است 
در اين قسمت توصيه می شود که يک جلسٔه کامل (و در صورت 

نياز دو جلسه) برای طراحی و تصحيح گزينه های هنرجويان ارائه 
اختصاص  تدريس  به  کوتاهی  زمان  تنها  آينده  جلسٔه  در  شود. 
می يابد و هنرجويان ملزم به ارزيابی گزينه های خود در طی کالس 

هستند. 
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مروری بر يک اثر معروف از معماری طبيعت گرا
يکی از مشهورترين و توانمندترين معماران طبيعت گرا، فرانک لويد 
رايت است. توجه به محيط پيرامون و طبيعت، عنصر اصلی شکل دهی به 
از  من  منظور  می گويد:  ارگانيک  معماری  تعريف  در  او  است.  وی  آثار 
معماری ارگانيک نوعی از معماری است که از درون به برون می رود 
و در هماهنگی با شرايط وجودی خود در حال رشد است. و در مورد 
تا  را  سايت  يک  خاص  زيبايی  کس  هيچ  می کند:  بيان  چنين  اين  آثارش 

موقعی که من بنايی آنجا نسازم درک نمی کند.
اکنون با يکی از برترين پروژه های رايت آشنا می شويم:

     
خانۀ آبشار

اين خانه که به طرز ماهرانه ای بر روی صخرٔه آبشار قرار گرفته چنان با طبيعت اطراف خود عجين شده که گويی 
جزئی از صخره بوده و به صورت ارگانيک در طول ساليان زياد به وجود آمده است. 

تذکر: اين مطلب تنها نمونه ای را مطرح و ديدگاه معمار آن را بيان می کند. اين سبک منتقدان خاص خود را 
نيز دارد.

مطالعۀ آزاد

١٩١٩٩١١١



ــ تلفيق حجم ساختمان با محيط طبيعی به گونه ای که هر يک مکمل ديگری باشند.
ــ رايت: «هيچ خانه ای نبايد روی تپه باشد، بلکه بايد جزئی از طبيعت و برآمده از آن باشد و متعلق به آن باشد 

تا تپه و خانه بتوانند با هم زندگی کنند و خوشحالی هر يک به لحاظ وجود ديگری باشد.»
ــ استفاده از مصالح محيط طبيعی مانند صخره ها و گياهان چه در داخل و چه در خارج بنا.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٩٢١١١٩٩٩٩٢٢



الف) تدريس مباحث
در جلسٔه گذشته مروری بر روش های خلق گزينٔه طراحی 
کرديم، حال می خواهيم گزينه های طراحی شده را ارزيابی کنيم و 

توسعة گزينه ها ، ارزيابى و تكميل طرحتوسعة گزينه ها ، ارزيابى و تكميل طرح

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 121 الی  123  كتاب است.
  

          برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

 100          الف) تدريس مباحث 

            ب) كار در كالس                                                                                        140  

آموزة بيست و هشتمآموزة بيست و هشتم

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات121 الی  123  كتاب است.
  

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

100100 الف) تدريس مباحث        الف) تدريس مباحث

140140 ب) كار در كالس           ب) كار در كالس                                                                                       

گزينٔه بهينه را بيابيم. در اين جلسه الزم است هنرجويان گزينه های 
طراحی خود را همراه داشته باشند. 

١٩٣٩٩٣٣٣٣



و   ١٢١ صفحات  نگاره های  به  که  بخواهيد  هنرجويان  از 
١٢٢ کتاب دقت کنند و چند دقيقه بر ترسيمات آن با ديدی فنی 
جدول  در  موجود  عناوين  کالس  تختٔه  روی  بر  سپس  بنگرند. 
صفحٔه ١٢٢ را به صورت طولی بنويسيد و در کنار آن نام گزينه ها 
را هم اضافه کنيد. با ترسيم دوبارٔه اين جدول در کالس، به خوبی 
از  کنيد.  بيان  را  مبحث  اين  هنرجويان  همراهی  با  می توانيد 
هنرجويان بخواهيد نکات ديگری به جدول اضافه کنند و به آنها نيز 
نمره دهيد. در نهايت با ارزيابی گزينه ها [خوب ٢+ و متوسط ١+ 

و ضعيف ٠] به جمع بندی و انتخاب گزينه برتر [٣ــ٣] برسيد. 
اکنون هنرجويان نيز بايد، گزينه های خود را در حد ترسيم های 
باشند.  کرده  ترسيم  آزاد  دست  با  کتاب،  صفحات  اين  در  موجود 
پيشنهاد می شود ارتباط ساختمان با سايت نيز نشان داده شود، تا طرح 
حاضر از هر جهت مورد ارزيابی قرار گيرد [جهت شمال رو به باال 

فرض شده است].

ب) کار در کالس 
از هنرجويان بخواهيد گزينه های طرح خود را همانند آنچه 
ارزيابی،  جدول  ارائٔه  ضمن  و  کنند  ارزيابی  ديده اند  کالس  در 
گزينٔه بهينه را انتخاب کنند و در صورت نياز با راهنمايی هنرآموز 

به اصالح گزينٔه بهينه و بهبود آن مبادرت ورزند. 
تا  می شود.  تدريس  نهايی  گزينٔه  تکميل  نحؤه  آتی  جلسٔه 
آن هنگام هنرجو فرصت دارد که گزينٔه بهينٔه خود را کامل کند و 

جدول ارزيابی را ترسيم نمايد و در آلبوم خود جای دهد. 

تعميم اصول مؤثر بر طراحی بيان شده توسط ويترويوس، شولتز. 
برگرفته از کتاب مبانی معماری معاصر غرب، کاپون

عملکرد (قرمز)

ساختمان (نارنجی)

معنی (زرد)

بافت (سبز)

فرم (آبی)

اراده (صورتی)

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٩٤١١١٩٩٩٩٤٤



توسعة گزينه ها ، ارزيابى و تكميل طرحتوسعة گزينه ها ، ارزيابى و تكميل طرح

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 123 الی  125  كتاب است.
  

          برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

 20 الف) قضاوت و هم انديشی 
   ب) تدريس مباحث  

100 ـ  8  ــ انتخاب و تكميل گزينۀ نهايی             3  ـ
60 ـ  8  ــ ارائۀ پروژه و نقشۀ فاز يك               4  ـ
ـ  8  ــ نقشه های فاز 2 ساختمان                                                    60             5 ـ

آموزة بيست و نهمآموزة بيست و نهم

125  كتاب است. الی  اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات123

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)          

20 الف) قضاوت و هم انديشی
  ب) تدريس مباحث  

100 ـ 8  ــ انتخاب و تكميل گزينۀ نهايی 3  ـ
60 ـ 8  ــ ارائۀ پروژه و نقشۀ فاز يك 4  ـ
ساختمان                                                    60 8  ــ نقشه های فاز 2 5ــ

الف) قضاوت و هم انديشی
و  هنرجويان  گزينه های  ارزيابی  جدول  جلسه  ابتدای  در 
صورت  در  و  کنيد  بازبينی  را  آنها  شدٔه  انتخاب  گزينٔه  همچنين 
صالحديد خود، تأييد نماييد. هنرجويان در اين جلسه الزم است 
جهت  در  کنند  انتخاب  نهايی  گزينٔه  عنوان  به  را  گزينه ها  از  يکی 

تکميل و ارائه آن بکوشند.
 

ب) تدريس مباحث 

ـ  ٨  ـ انتخاب و تکميل گزينۀ نهايی ٣
ميان  از  مقايسه  از  پس  طرح،  نهايی  گزينٔه  کنيد:  بيان 
گزينه های طراحی شده و با ترکيب نقاط قوت هرکدام از آنها در 
جهت پاسخ گويی هرچه بهتر به نيازها و خواسته های طرح، دوباره 
می شود.  رفع  آن  احتمالی  ضعف های  و  می گيرد  قرار  نقد  مورد 
کافی)  ميزان  (به  ترسيمات  ارائٔه  کمک  به  مرحله  اين  در  سپس، 

در جهت شناساندن طرح خود اقدام می نماييم. جزئيات موردنظر 
معمار نيز در اين مرحله طراحی می شود. ماکت طرح نيز می تواند 

به خوبی در ارائٔه کار کمک کند. 

ـ   ٨    ـ ارائۀ پروژه و نقشۀ فاز يک  ٤
  ( 1
50

1 يا 
100

بر روی تابلو بنويسيد، (
نقشۀ فاز يک: به نقشه ای با مقياس دقيق که ويژگی های 
روابط  و  کيفيت  استقرار،  نحؤه  جمله  از  ساختمان،  معماری 
فاز  نقشٔه  می دهد،  نشان  را  ساختمان  نمای  مشخصات  و  فضاها 

يک گفته می شود. 
بيان کنيد: نقشه فاز يک برای کارفرمايان، استفاده کنندگان 
تهئه ماکت و ترسيمات سه  و سرمايه گذاران تهيه می کنند. اصوالً 
بعدی برای فهم بهتر و ملموس تر شدن فضا برای آنها کامالً ضروری 

است. 
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سپس همانند متن کتاب به روش های مناسب ارائٔه ترسيمات 
اشاره نماييد. 

ـ  ٨  ـ نقشه های فاز دو ساختمان    ٥
می توان  يک  فاز  نقشه های  با  «آيا  بپرسيد:  هنرجويان  از 

ساختمان را اجرا کرد؟»
سپس به سؤاالت نقض ديگر بپردازيد: «محل فونداسيون ها 
در نقشٔه فاز يک کجاست؟» آيا مسيرهای تأسيساتی متمايز می شوند؟ 
و از اين دست پرسش ها را که به کاستی های نقشه های فاز يک و 

نياز به ترسيم نقشه های فاز دو اشاره می کنند، مطرح کنيد. 
حال بر روی تخته نام طراح، نام نقشه و مشخصات و دامنٔه 

هرکدام را مانند متن کتاب بنويسيد:
مهندس معمار  نقشٔه فاز II معماری: 
مشخصات مصالح، جزئيات اجرايی
نقشٔه فاز II سازه: مهندس محاسب 

مشخصات فونداسيون ها، ستون ها، تيرها و پوشش سقف
مهندس مکانيک  نقشٔه فاز II تأسيسات مکانيکی: 

سيستم آب رسانی، دفع نامناسب، نحوه گرمايش و سرمايش 
ساختمان

نقشٔه فاز II تاسيسات الکتريکی: مهندس برق 
سيستم روشنايی/ کليد پريز/ تلفن

کنترل  تأييد  معمار  مهندس  را  فوق  نقشه های  مجموعٔه 
می کند. پس از بيان اين جمله به جمع بندی مطلب توسط نمودار 

بپردازيد. 
طراحی معماری يک پروژه: 

١ــ بررسی ابعاد مختلف پروژه و طراحی صورت عقالنی 

و دسته بندی احکام؛
محدوديت های  و  قابليت ها  بررسی  و  موقعيت  تحليل  ٢ــ 

زمين (تحليل سايت)؛
٣ــ طراحی گزينه های مکان يابی؛

٤ــ طراحی گزينه های طرح؛
٥  ــ توسعه و تکميل گزينه ها و ترسيمات فنی آنها؛

٦ــ ارزيابی گزينه ها؛
٧ــ انتخاب و تکميل گزينٔه نهايی؛

٨  ــ ارائٔه نقشٔه فاز يک؛
٩ــ ايجاد هماهنگی و ارائٔه نقشه های فاز دو.

در انتها پس از جمع بندی مطالب توسط فهرست باال از 
هنرجويان بخواهيد ضمن مرور مطالب کتاب و تکميل کاستی های 
پروژٔه  طراحی  پرورش  و  تکميل  به  خود  آثار  آلبوم  احتمالی 
مستمر خود بپردازند و طبق خواسته های کتاب در فصل پنج آن 
باشند  شده  خواسته  مقياس  دارای  بايد  نقشه ها  دهند.  ارائه  را 
ترسيم  در  رايانه  از  استفاده  گردند.  ارائه  يکسان  صفحاتی  در  و 
مدارک توصيه نمی گردد. الزم است ارائٔه حجم و پرسپکتيوهای 
انتها  به  فرصت  آنکه  از  قبل  و  باشد  طرح  خور  در  خواسته شده 
برسد از هنرجويان بخواهيد حجم کار خود را، که به طريقٔه دستی 
کشيده و راندو شده است، کرکسيون نمايند. شايسته آن است که 
موقت  تحويل  جهت  تاريخی  پروژه،  نهايی  تحويل  تاريخ  از  قبل 
اعالم کنيد و در آن تاريخ برای آخرين بار ايرادهای احتمالی طرح 
را رفع نماييد. بعد از اين جلسه دو جلسٔه ديگر جهت رفع نواقص 
تحويل  زمان  آن،  از  بعد  جلسٔه  و  دهيد  اختصاص  طرح  بهبود  و 
موقت را تعيين کنيد و تحويل نهايی را حداکثر ظرف دو هفتٔه بعد 

مشخص نماييد.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٩٦١١١٩٩٩٩٦٦
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