
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. 
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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 

١٦٧٦٦٧٧٧٧



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. 

١٧١٧٧١١١



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

١٧٣٧٧٣٣٣٣



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. 

١٧٥٧٧٥٥٥٥



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.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٧٦١١١٧٧٧٧٦٦



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. 

١٧٧٧٧٧٧٧٧



روی  کـوتـاهـی،  مکث  از  پس  نامتقارن:  تعادل  ٣ــ 
تخته بنويسيد: وزن بصری

(ديداری)  بصری  نظر  از  اجسام  که  دهيد  توضيح  سپس 
متفاوت  آنها  فيزيکی  وزن  با  که  دارند  خود  به  مخصوص  وزن 
است. سپس با اشاره به نگارٔه صفحٔه ١١١ راجع به اجسامی که 
سنگين تر و اجسامی که سبک تر درک می شوند بحث کنيد. حال 
از گروهی که مسئوليت جمع آوری عکس های مربوط به تعادل و 
ناپايداری را داشتند بخواهيد تصاوير را نشان دهند و توضيحات 

تکميلی را در خالل نمايش آنها ارائه کنيد. 
٤ـ١ـ٧ـ هماهنگی  ، تنوع  ، يکنواختیـ هماهنگی  ، تنوع  ، يکنواختی

يکی ديگر از اصول به کار گرفته شده در ترکيب معماری؛ 
می شود  ايجاد  مختلفی  راه های  از  هماهنگی  است.  هماهنگی 
تخته  روی  بر  را  کتاب  جملٔه  اين  می پردازيم.  آن  به  ادامه  در  که 

بنويسيد و توضيح دهيد:
قاعدۀ هماهنگی سعی در انتخاب عناصر با ويژگی هاِی 
طريق  از  تا  دارد،  مشترک  مصالح  يا  بافت  رنگ،  شکل، 
تکرار يک ويژگی مشترک، وحدت و انسجام الزم را بين 

فرم ها و عناصر فضايی ايجاد نمايد. 
روی تابلو بنويسيد، 

ترکيب يکنواخت
«ميزان نظم پذيری»

تنوع طلبی
سپس مطرح کنيد: در جهت ايجاد هماهنگی، الزم است 
ميان ترکيب يکنواخت و تنوع طلبی موازنه برقرار شود. در نگارٔه 
ص ١١٢ کتاب تمامی مثلث ها مشابه هستند و هيچ کدام بر ديگری 

برتری ندارند در اين تصوير، نياز به تنوع حس می شود. 

يکنواختی، ديرکارتوزيان در 
يکنواختیالوالسانت سوييس

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٧٨١١١٧٧٧٧٨٨٨



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

١٧٩٧٧٩٩٩٩



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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