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وظیفه شاعران و هنرمندان است، که تکلیف خوىش را نسبت به توده هاى محروم و بینوا و قشرهاى 
مستضعف از راه آفرىنش آثار شعرى بدىع،  و تابلوهاى هنرمندانه جذاب ادا کنند، آثارى که خون گرم زندگى 

در آنها بجوشد. و جوهر حرکت و تصمیم از آنها ببارد، تا وجدانها بیدار گردند و جانها هشیار.
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بخش اول ــ کلىات 
2 مقدمه 

فصل اول ــ فضاى معنوى 
4 ــ حضور ما طرحى مقدر را مى سازد 
6 ــ طراح با ما فضا را مى سازد 

ــ بخشى از فضا را ما مى سازىم، بخش دىگر  
8 ساخته مى شود 

فصل دوم ــ تشکىل فضا، فضاى عبادت 
12 ــ ظرف و مظروف و رابطٔه بین آنها 
13 ــ عوامل تأثیرگذار و عناصر تشکیل دهندٔه فضا 
13 ــ فضاى پُر. فضاى بین 
14 ــ عناصر اصلى در مساجد 
16 ــ فضاهاى اصلى دو مسجد اىرانى 
18 ــ حسن اختتام 
19 ــ انعکاس و شفافیت 

21 فصل سوم ــ فضاى گذشته 
22 ــ فضاى آشنا 
23 ــ فضاى تارىخ ــ فضاى تارىخى 
24 ــ تفاوت در چیست؟ 

26 ــ فضاى قدرت 
28 ــ فضاى مرموز 
30 ــ تجسم فضاى شهر قدىم 

ــ مجسمٔه کل ساختمان هاى شهر ىا مجسمٔه
31    شهر 

بخش دوم ــ فضاهاى تصوىرى 
35 فصل اول ــ فضاى نقاشى 
36 ــ چند نوع فضا دارىم 
38 ــ روش هاى معمول نشان دادن فضا 
38 ــ  اندازه 
39 ــ ارتباط بین اندازهٔ اشیا و محل قرارگرفتن آنها 
40 ــ انرژى نورى و فضا 
42 ــ خط و فضا 
44 ــ بافت و فضا 

                         علمى
46 ــ پرسپکتیو    

                         واقعى

فصل دوم ــ فضاى ارتباط هاى تصوىرى 
                 ــ گرافیک                                                      52
54                  ــ نماها و کاربرد آنها در بیان مفاهیم داستان 

فهرست



54 نماى کلى 
55 نماى عمومى 
55 نماى متوسط 
55 نماى نزدىک 
55 نماى درشت 
56 ــ موقعیت شخصیت ها به تصوىر معنى مى دهد 
56 ــ دىد از باال وقتى ناظر باالست 
56 ــ دىد از پاىین به باال 
58 ــ داستان مصور 
60 ــ فضاى قدرت و نفرت 
62 ــ تصوىرسازى کتاب هاى کودکان و نوجوانان 
64 ــ فضاى داستانى 
67 ــ تداوم تصوىر 
68 ــ نقاشى قهوه خانه اى 

بخش سوم ــ واقعىت و خىال 
72 ــ نگاه نقاش 
74 ــ فضاى رؤىا 
77 ــ حّد  تخیل 
78 ــ تداعى 
80 ــ فضاى عجیب 

 82 ــ خطاى دىد 
84 ــ خیال در دو بعد، خیال در سه بعد 
86 ــ درک بُعد چهارم 

بخش چهارم ــ طراحى براى ساختن
90 ــ طراحى فضاى شهر 
92 ــ فضاى نماىشگاه 
94 ــ فضاهاى نماىشگاهى 
96 ــ چند فضا وجود دارد 
98 ــ طراحى با گیاه 

100 ــ نقش گیاه در نقاشى هاى قدىم 

بخش پنجم ــ فضاى کلمه و نوا
105 ــ گوش بدهید حتماً خواهید شنید 
106 ــ فضاى شعر 
107 ــ فضاى موسیقى 

                           عقاب
108 ــ انتخاب فضاى مرگ   

                           مرگ قو  

112 منابع و مآخذ 



هدف کلى

آشناىى با عوامل مؤثر و تأثیرگذار در اىجاد فضا در هنرهاى مختلف به منظور تعمیق بینش هنرى دانش آموزان

در اىن کتاب سؤال ها بیش تر به منظور گسترش بینش دانش پژوهان و براى اىجاد سؤال در ذهن آن ها و 
وادار نمودن آن ها به تفکر پیرامون آن هاست، نه افزاىش دانش. لذا نباىد محفوظات ذهنى دانش پژوهان آزموده شود. 
پرسیدن تعداد منار، مقدار ىا اندازٔه ىک شئ ىا ترتیب مناسک حج ىا نام شاعر  و نوىسنده و نظائر آن ضرورت ندارد.
وىژگى هاى  تا  زمانى خاصى خواست  مقطع  در  را  مناسک  تجسم  مى شود  مناسک  ترتیب  به جاى 

فضاى تشکیل شده را بیان کنند. 
ىا خواسته شود فضاى درون و بیرون گنبد، حیاط، منار و نظائر آن ها را مجسم و آن را توصیف نماىند. 
براى مثال منار حجمى است که به عنوان نشانه و مأذنه استفاده مى شده است. پله اى مارپیچ حول محورى عمودى 
باال مى رود تا مؤذن را از پاىین )بین مردم( به باال محل انتشار اذان ببرد. در راه، روزنه هاى فضاى تارىک مارپیچى 
پله را کمى روشن مى کند تا در انتها به نور مى رسد. عبور مؤذن براى … تارىکى، نور، پاىین، باال، محور، مارپیچ 

و … داراى معانى خاصى مى شود و … .


