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 طراحی معماری و شهر سازی  

  
 :هذسس 

 غضال اسذی

 
 91صهستاى 



 :آؿٌبیی داًـزَیبى ثب •
 

 هفبّین اٍلیِ هقوبسی–
 هٌْذع هقوبس ٍ ًقؾ اٍ دس ربهقِ–
 ؿٌبخت اًَاؿ فولکشد ّبی هقوبسی –
 ثشسػی سٍاثظ ٍ فضب ّبی هقوبسی–
 آؿٌبیی ثب هفبّین اٍلیِ ؿْشػبصی –
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 آؿٌبیی ثب هفبّین اٍلیِ هقوبسی•
 اًؼبى–

 . هقوبسی ساثغِ ثیي اًؼبى ٍ هحیظ اػت•
 (1954ّشم هبصلَ،.)پبػخ گَ ًیبص ّبی اٍػت •
 …ثِ فٌَاى هقوبس، کبسثش، ًبؽش ٍ •

 هحیظ–
 (ثِ دػت آٍسدى عشح ٍاسُ ّب. )هزوَفِ ای اص ٍاققیبت کِ اعشاف هب ّؼتٌذ•
 دهذانتظام می  محیطاشنایی با قواعذی که به •

 فضب–
 ٍ هفَْهی پَیبیی داسد. هی ؿَدتقشیف فضب ّوَاسُ ثب هفَْم  خبلی ثَدى ّوشاُ اػت کِ تَػظ ػبختوبى ّب •
آى « دیذى » ٍ ٍ یبفتي کلیذ فْن ثفضب ثِ هقٌی تَاى دیذى ثٌب تولك . فضب فبهل اػبػی دس هقوبسی اػت"•

 (1376صٍی؛ ) ".اػت
 هکبى  –

 هقٌب+ فضب •

 صهبى–
 .ّوِ ارضاء دس استجبط ثب قجل ٍ ثقذ خَد. ساثغِ فضب ّب ثب یکذیگش دس ؽشف صهبى تزشثِ هی ؿَد•
 .ٍرَد حشکت دس هقوبسی•



 :هٌْذع هقوبس ٍ ًقؾ اٍ دس ربهقِ•
 

هقوبسی اص سیـِ فوش ثِ هقٌبی آثبد کشدى ثِ تفؼیشی ثِ فقلیت دس آٍسدى ّوِ  –
 .  ی ثبلقَُ ّبی

 .هقوبس فضب سا ثِ ٍرَد ًوی آٍسد ثلکِ ثب تشکیت سٍاثظ ثبص چیٌی هی کٌذ–
 .هٌْذع هقوبس هَؽف اػت فالٍُ ثش ًیبص ثِ خَاػت هشدم ًیض پبػخ دسخَس دّذ–
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 :ثشسػی سٍاثظ ٍ فضب ّبی هقوبسی•
 اػتبًذاسدّب–
 ثشسػی فقبلیت ّب ٍ سفتبسّبی کبسثشاى–
 دػتشػی ّب–
 حیغِ ثٌذی فضبّب–
 ًگْذاسی ٍ ًگْجبًی اص ػبختوبى–
 دیذ هٌؾش–
 اقلین–
 هشاتت فضبیی اص خلَكی تب فوَهی  –
 آلَدگی كَتی ٍ هحشهیت ؿٌیذاسی–
 سٍؿٌبیی–
–ٍ ......... 
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 آؿٌبیی ثب هفبّین اٍلیِ ؿْش ػبصی •
 کلیبتفضبّبی ؿْشی، تقبسیف ٍ –
 ؿْشیتَققبت اص فضبی –
 فضبییکیفیت ّبی –
 ّبهذلْبی ػکًَتگبُ –
 ...ٍتفلیلی، ّبدی عشح ّبی ربهـ، –

 درساهذاف     
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هَضَؿ اص ربهـ اعالفبتی ًیبصهٌذ هؼئلِ ایي حل ثشای .ثبؿذ هی عشاحی فشآیٌذ یب هؼئلِ حل ّوبى هقوبسی خلق 
 .ّؼتین عشح

اػت اًؼبى صًذگی ؿکل آى هؾشٍف کِ اػت ؽشف هقوبسی. 
 

ٍيتشٍٍيَس: 
 کشدُ احذاث تبکٌَى ساکِ ّبیی اثٌیِ کیفیت تَاًیذ هی آًْب هغبلقة ثب ؿوب کِ ام کشدُ تٌؾین سا هـخلی قَاًیي هي"

  سا هقوبسی اكَل سػبلِ ایي دس هي کِ چشا دّیذ؛ قشاس قضبٍت هَسد کٌیذ، احذاث اػت قشاس کِ سا آًْبیی ّوچٌیي ٍ ایذ
   .کشد هقشفی هقوبسی اكَل فٌَاى ثِ صیجبیی، ٍ اػتحکبم کبسایی، اكل ػِ اٍ (1384 هؼقَد؛ ثبًی) ".ام دادُ اسائِ

 

ِلَوَستَصي: 
 (1381لَکَسثَصیِ، .)ؿًَذروـ هی هقوبسی ثبصی اػتبداًِ، كحیح ٍ ثب ؿکَُ تَدُ ّبیی اػت کِ دس سٍؿٌبیی ثب یکذیگش 

دس سٍؿٌبیی ػبختِ ؿذ ّبًذ، ًَس ٍ ػبیِ ایٌلَست ّب سا آؿکبس هی کٌٌذ، هکقت ّب، هخشٍط (ّبفشم )چـوبى هب ثشای هـبّذ ّی كَست ّب 
  سٍىّب،کش ُ ّب، اػتَاًِ ّب یب ّش م ّب كَست ّبی ثضسگ اٍلی ّبی ّؼتٌذ کِ ًَس آى سا ثِ گًَِ ای هوتبص آؿکبس م یکٌذ، تلَیش ایي كَس دس د

.ثِ ّویي دلیل اػت کِ ایي ّب كَس صیجب، صیجبتشیي كَ ساًذ. هب ٍ ثذٍى اثْبم هتوبیض ٍ هلوَع اػت  

 

تیىي ادهًَذ: 
ثیکي، )” .هقوبسی ثیبى فضب اػت ثِ ًحَی کِ دس ًبؽش، تزشثِ ی هقیٌی اص فضب دس استجبط ثب تزبسة پیـیي ٍ آتی ایزبد کٌذ“ 

1378:18) 
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سم وَلْاس: 
دس هقوبسی . ثِ دًیب اػت "ؿکل دادى"گشفتبس ؽبّشاً کِ .آهیضی اص تَاًبیی ٍ ًبتَاًی اػتهخبعشُ هقوبسی تشکیت 

 (1385کَلْبع، . )یك ػشگزؿت پش ّشد ٍهشد اػتتقشیف، 
ػلؼلِ ای اص خَاػتِ ّب هَارِ هی ؿًَذ؛ ثب پبساهتش ّبیی کِ آًْب ایزبد ًکشدُ اًذ، دسکـَسّبیی کِ آًْب ثِ ػختی ثب آى هقوبساى ثب 

  فقظ ثِ عَس هجْن ثب آى آؿٌب ّؼتٌذ، ٍ هٌتؾش سٍثشٍ ؿذى ثب هـکالتی ّؼتٌذ کِ دس آًْب آؿٌب ّؼتٌذ، ٍ دس ثبسُ ی هَضَفبتی کِ 
ًـذُ اػترّي آًْب تخجیت   

هضيٌی هٌَچْش: 
 :ایـبى ؿؾ فبهل سا اػبع اسصیبثی هقوبسی ثیبى هی کٌٌذ

 هحیظ. 1
 هشدم. 2
 ا هکبًبت.3
 اًذاصُ ّب ٍ اػتبًذاسد ّب. 4
 ًؾن فضبیی. 5

 کیفیبت ٌّشی ٍ ثلشی. 6
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هقوبسی 
 
 

 
 
تزشثِ هی ؿَد اص عشیق 

 
 
 
 
 
 
ِفشاّن هی ؿَد ثِ ٍػیل 

 
 
 
 

 فضب•
 ػبصُ•
 هحلَسیت•

حشکت دس  •
 صهبى -فضب

 الگَّبی ػبصهبًذّی، استجبعبت ٍ ػلؼلِ هشاتت•
 تلَیش فشم ٍ تقشیف فضبیی•
 کیفیت ؿکل، سًگ، ثبفت، تٌبػجبت ٍ هقیبع•
 کیفیت ػغَح، لجِ ّب ٍ ثبصؿَّب•

 دػتشػی ٍ ٍسٍد•
 ؿکل هؼیش ٍ دػتشػی•
 (ػکبًغ ّبی فضبیی) دیذّبی پی دس پی•
 ًَس، دیذ، الهؼِ، ؿٌَایی ٍ ثَیبیی•

 ػبصُ ٍ هحلَسیت• تکٌَلَطی•
 آػبیؾ ٍ حفبػ هحیغی•
 ػالهت ٍ اهٌیت ٍ سفبُ•
 پبیذاسی ٍ دٍام•
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هغبثقت هی کٌذ ثب یك 
 
 
 

 
 
 
ّوبٌّگ هی ثبؿذ ثب 

 ثشًبهِ•

 صهیٌِ احش•

 احتیبربت، الضاهبت ٍ خَاػتِ ّبی کبسثش•
 ؿشایظ ارتوبفی •
 ؿشایظ اقتلبدی•
 هحذٍدیت ّبی قبًًَی•
 ػٌت ّب ٍ ػبثقِ تبسیخی•

 
 

 ػبیت ٍ هحیظ  •
 آفتبة، ثبد، دسرِ حشاست ٍ ثبسًذگی: اقلین•
 خبک، تَپَگشافی، صًذگی گیبّی ٍ آة: رفشافیب•
 خلَكیت ّبی سٍاًی ٍ فشٌّگی هکبى•



 عناصر پایه               

صهستاى
91 

1 

 ؿٌبػبیی ػبختبس پبیِ ای فضب دس هَارِ ثبهحیظ•
 ًقغِ•
 خظ •
 ػغح•
 حزن•
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 ًوبیـگش هکبًی دس فضب•
 رْتایؼتب ، هتوشکض ٍ ثذٍى •

 
 
 
 
 

 :ٍلتی دس هیذاى ديذ ٍ هشوض لشاس هی گیشد
 ػبصهبًذّی فٌبكش اعشاف  •

 :ٍلتی اص هشوض فاغلِ تگیشد
 ایزبد تقبسم دس هحیظ  ثب خشٍد اص هشکض•

2 
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 فٌبكش ًقغِ ای•
فٌبكشی کِ دس پالى ثِ كَست ًقغِ ًوبیؾ دادُ هی  •

 ؿًَذ ؿبهل
 دایشُ•
 اػتَاًِ•
 کشُ•

 هیذاى کوپیذٍلیَ

3 

 هًَت ػي هیـل
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 دٍ ًقغِ ٍ تـکیل خغَط•
 هحَس•

4 
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تشکیت، اتلبل ، هزبٍست، قغـ کشدى ٍ یب احبعِ کشدى •
 فٌبكش دیگش

 

 ًـبى دٌّذُ ثلشی رْت ، حشکت ٍ سؿذ•
خظ فٌلش هْوی دس ؿکل گیشی یك ػبختبس  •

ثلشی اػت ٍ ثِ سٍؽ ّبی صیش هَاسد اػتفبدُ  
 :قشاس هی گیشد

 

 تقشیف لجِ•
 

 تفکیك کٌٌذُ ٍرَُ هختلف ػغح•

5 
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 خغَط ػوَدی•
 ربرثِ صهیي ٍ تقبدل•
• ُ ًـبًِ ٍضقیت ایؼتبد

 اًؼبى یب هکبًی دس فضب
 

 خبكیت خغَط•
 
 رْت خظ ثش ػبختبس  •

 ثلشی آى تأحیشگزاس اػت
 

 خغَط افمی•
 پبیذاسی ٍػغح صهیي•

 

 خغَط هَسب•
 پَیب ٍ ًبهتقبدل•

 

6 
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 يادتَد ّای ّشهی•
 ستَى ّا •
 تشج ّا•
 

 کبسثشد•
 

 تؼشيف فضايی ًاهشئی•
 

 تیاًگش حشوت هاتیي فضا •
 ًمص ساصُ ای ٍ استحىاهی•
 ايداد لاب•

 

7 

 :اػضای خغی هی تَاًٌذ•
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خغَط هَاصی لاتلیت تِ ًوايص  •
 گزاضتي يه سغح سا داسًذ

فضاّای خالی تیي خغَط هؼشف •
 استثاط تػشی تیي آًْاست

ّشچِ خغَط تِ ّن ًضديه تش،سغح •
ٍالؼی تش تِ ًظش هی سسذ ٍ استحىام  

 تاال تش
 

8 
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 عناصر خطی تعریف کننذه سطوح       

9 

تؼشيف ًوای ػوَهی  کِ پیـبًی ػبختوبى ّب ثش سٍی آًْب قشاس هیگیشد کِ اغلت ثشای ستَى ّا سدیفی اص •
 .کِ دس هزبٍست  فضبّبی ؿْشی قشاس داسًذ، ثکبس ثشدُ هی ؿًَذثٌبّبیی ػبختوبى ، خلَكبً یك 

 هَسد اػتفبدُ قشاس هی گیشدتؼشيف ٍسٍدی ثِ ساحتی ثشای ًوای سٍاق گًَِ یك •
، ثِ ًوبّبی تىشاس فشم ّا ٍ ػٌاغش ًیوِ ضفافدس ثشاثش فَاهل عجیقی، ثب هحػَس ٍ هحفَػ ایي فضبی •

 هختلف ًوبیی یکؼبى ٍ ّوبٌّگ هی ثخـذ
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فالالٍُ ثالش ًقالؾ    ستَى ّا •
هشصتٌدذی  ػبصُ ای ثیالبًگش  

ثالشای تفکیالك   لاتل ًفدَر  
 فضبّب ّؼتٌذ

هحذٍدُ ّای فضدايی  کِ •
 سا رذا هی کٌٌذ

 

 عناصر خطی تعریف کننذه سطوح       
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ضىل تِ ػٌَاى اتتذائی تشيي ػٌػش تؼشيف  •
 وٌٌذُ سغح

ديگش هطخػِ ّای تىویلی سغح ضاهل •
تأثیش تش پايذاسی ٍ تاس )سًگ، ًمص ٍ تافت 

 (تػشی
 هشصتٌذی حدن تَسظ سغَح•
 ػٌػش ولیذی دس فشٌّگ عشاحی هؼواسی•

 (تِ دلیل تطىیل حدن تَسظ سغَح)         
 

 ػغح اص اهتذاد خظ دس رْتی ثِ غیش اص رْت اهتذادؽ پذیذ هی آیذ •
 

11 
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هـخلبت یك ػغح یقٌی اًذاصُ ، ؿکل ٍ  •
ثبفت ٍ ساثغِ آى ثب دیگش ػغَح تقییي 
 .کٌٌذُ کیفیت فضبی هحلَس ؿذُ اػت

 
 

 اًَاع سغَح•
 

 (ًوبد حفبؽتی)ػغح ثبالی ػقف•
فٌلش ثلشی ثشای ؿکل دّی )ػغح دیَاس •

 (ٍ هحلَس کشدى فضب
 (فیضیکی فشم -اػبع ثلشی)ػغح کف •

 
 

12 
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تٌا هوىي است تا سدغح صهدیي تشویدة    •
ضذُ، دس آى فشٍ سفتِ تاضذ ٍ يا دس تاالی 

 آى ضاختِ ضَد
 

 سغح وف•
 

13 
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سغح ودف ػٌػدشی افمدی ٍ دس    •
 تشداسًذُ ًیشٍی خارتِ است

تافت آى تأثیشگزاس تش احساس ها •
 سفتيساُ تِ ٌّگام 

ػٌػش هْن دس عشاحی هؼواسی تِ •
ٍسیلِ ضدىل، سًدگ ٍ تافدت دس    
ايداد هشصتٌذی فضاّا ٍ يىذست 

 وشدى فضا
تؼشيددف سددىَ ٍاّویددت فضددا اص •

 عشيك ايداد سىَ، يا سًگ خٌثی
 

 

 سغح وف•
 

14 
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هحافظدت ضدذُ   ٍ  خػَغیفضبی سغَح خاسخی ديَاس •
 دس ثشاثش فَاهل عجیقی سا ثشای فضبی داخلی فشاّن هی کٌذ

 
فوالل هالی   ًوای سداختواى  ثِ فٌَاى سغح ديَاس خاسخی •

هالَسد  ديدَاس فضداّای ػودَهی    کٌذ ایي ًوبّب ثالِ فٌالَاى   
 اػتفبدُ قشاس هی گیشًذ

ػٌددَاى ػٌػددش یکالالی اص کبسثشدّالالبی ػالالغَح فوالالَدی ثالالِ  •
 ساصُ ای ًگْذاسًذُ دس سیستن 

سا هقیي هالی  اًذاصُ ٍ ضىل فضاّا ػغَح دیَاسّبی داخلی، •
هـخضبت ثلشی ایالي ػالغَح، استجبعـالبى ثالب یکالذیگش،      . کٌذ

اًذاصُ، چگًَگی ثبصؿَّب، کیفیت فضبّبی ایزبد ؿذُ ٍ هیالضاى  
 .پیَػتگی فضبّبی هزبٍس ّن سا هـخق هی کٌذ

 ػٌاغش سغح گًَِ•

15 
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 ػقف•
 

16 

 سغح سمف هؼوَال دٍس اص دستشس ٍ تٌْا يه ػٌػش لاتل هطاّذُ دس فضاست•
 هی تَاًذ خايی تشای ًوايص ًماضی ّای ديَاسی يا تِ ضىلی سادُ ٍ خٌثی تاضذ•
 فشم سمف هی تَاًذ تش ویفیت ًَس ٍ غذای فضا تأثیشگزاس تاضذ•



 سطوح       
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17 

ؿجکِ ای اص ػتَى ّب تب ػقف ثتٌی کِ ثِ كَست كالفحِ ای ثالش سٍی حزالن اكاللی قالشاس      •
 .گشفتِ، ثبال آهذُ اًذ

ثتي هؼلح ثِ كَست كفحبت افقی، ػغح ثبم ٍ کف سا تـالکیل دادُ ٍ اص ّؼالتِ فوالَدی    •
 هشکضی خبسد ؿذُ اػت



 حجن       
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 :سٍش 3دسن ٍ تشسسی حدن تِ •
 ًقبط یب سئَع•
 خغَط یب لجِ•
 ػغَح یب ٍرَُ•

 
 

 (دس غیش اص خْت اغلی خَد)اهتذاد سغح•
 عَل، ػشؼ، استفاع: داسای سِ تؼذ •
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 :حدن•
 فضبیی ثقذ داس تقشیف ؿذُ ثب ارؼبم دسٍى اؽ•
 فضبیی خبلی احبعِ ؿذُ ثب ػغَح•

 

 فشم: اٍلیي ٍيژگی تاسص يه حدن•
 

تقشیف ؿذُ تَػظ اؿکبل ٍ ًحَُ استجبط 
ػغَحی کِ هحذٍدُ حزن سا هـخق هی  

 کٌٌذ
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 :تؼشيف حدن دس هؼواسی•
 فضبی تقشیف ؿذُ ثب کف، دیَاس ٍ ػقف•
 فضبی پش ؿذُ تَػظ تَدُ ػبختوبًی•

فضبی تقشیف ؿذُ ثِ کوك 
ػغَح دیَاس، کف، ػقف ٍ 

 یب ثبم
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  يه حدن وِ فضايی
  لشاس آى دس ساختواى

 .گیشد هی
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 احدام فضا گیش•
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حدن ّای تؼشيف •
 وٌٌذُ فضا
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  هؼواسی فشم .است فضا تا خسن تشخَسد هحل فشم•
  واس تِ فضا دس ویفیت ايداد تشای آى خػَغیات ٍ

 (1974ثیکي،).سٍد هی
 

 ضىل يه تیشًٍی ظاّش•
 :عشاحی ٌّش دس•
      ثشای فٌبكش چیذهبى ٍ دّی ػبصهبى ، ػبختبسی فشم•

 پبسچِ یك حزوی اسائِ ٍ ثٌذی تشکیت
 

 خاسخی ّن ٍ داخلی ساختاس ّن•
 

 .داسد رؼن یب حزن ثقذی ػِ رٌجِ ثش تبکیذ فشم•
 

 

  .کٌذ هی داللت فشم ؽبّشی ّبی ثشرٌجِ فوَهب ضىل•
 سا رؼن قیبفِ ٍ ؽبّش کِ کٌذ هی تأکیذ ّبیی ٍیظگی ثش

   .ػبصد هی
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 :ضىل•
 ػبصًذُ ثیشًٍی خغَط•

 دٌّذُ حبلت ػغَح یب
  هی ؿکل سا فشم یك ثِ

 گَیٌذ
 فشم ؿٌبػبیی فبهل•

 

 :اًذاصُ•
 فشم یك فیضیکی اثقبد•

 ٍ فشم عَل، ؿبهل
 استفبؿ

 تٌبػجبت کٌٌذُ هـخق•
 فشم

  هقیبع کٌٌذُ تقییي•
 ثب هقبیؼِ هقبم دس فشم
 دیگش ّبی فشم
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 :سًگ•
 ٍ ًَس ثب هشتجظ ای پذیذُ
 اػبع ثش کِ ثلشی ادساک
 سًگ دسرِ ٍ ؿذت ، ػبیِ
 ؿَد هی ثٌذی عجقِ

  توايض دس ٍیظگی هْوتشیي
 صىٍ ثش گزاس تبحیش ٍ صهیٌِ تا

 فشم تػشی
 

 :تافت•
 ثلشی کیفیت ًَفی

  ؿکل اًذاصُ، اص ؿذُ تـکیل
  تطىیل اخضاء تٌبػجبت ٍ

  دٌّذُ
  دسخِ وٌٌذُ هطخع

 ًَس تاصتاب يا خزب
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 :تػشی تؼادل•
 یك ایؼتبیی ٍ پبیذاسی دسرِ

 فشم
 رْت ٍ ٌّذػِ ثِ ٍاثؼتِ
  ػغح ثب هَارِ دس اؽ گیشی
 هب دیذ ٍ صهیي

 :هَلؼیت•
  ًؼجت فشم گیشی قشاس ربیگبُ

 ثلشی هحذٍدُ ٍ اعشاف ثِ
 اؽ

 

 :خْت•
  ثِ ًؼجت گیشی قشاس حبلت
  ثیٌٌذُ ثِ ًؼجت صهیي، ػغح

 اػت فشم ًؾبسگش کِ ای
 

 ديذگاُ دس هَثش ضشايظ•
 :فشم اص فشد ادسان

 .دیذ صاٍیِ یب  پشػپکتیَ دس تغییش1.

 تقییي فشم یك اص ثیٌٌذُ فبكل2ِ.
 .اػت آى اًذاصُ کٌٌذُ

 دس هَحش هحیظ ًَس تبثؾ ؿشایظ3.
 .رؼن ٍضَح ٍ ػبختبس

 سا فشم اعشاف کِ ثلشی صهی4ٌِ.
 دسک قذست ثش هَحش کشدُ احبعِ

 هخبعت تـخیق ٍ
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  ظاّشی خظ تِ ضىل•
  يا سغح يه پیشاهَى

 تِ دٌّذُ التح سغَح
  هی گفتِ تؼذی سِ فشم

 ضَد
  تطخیع تشای اتضاس اٍلیي•

 فشم
  تػشی تضاد اغلی ػاهل•

 .است صهیٌِ هحیظ تا فشم
  خغی غَست تِ ضىل•

  صهیٌِ ٍ فشم تیي وِ است
 اص ٍ ضذُ ٍالغ اعشافص

 .وٌذ هی خذايص آى
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  فشدی چطن حشوت اص الگَيی•
 .وٌذ هی ًگاُ ضىل ايي تِ وِ



 شکل       

 91صهستاى
40 

 هؼواسی دس هَخَد اضىال•

 ػقف ٍ دیَاس کف، ػغَح1.

 ّب ثبصؿ2َ.

 خبسری خغَط ٍ ّب ًوب3.
 ثٌب فشم
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  ٍ فضا ٍ خسن تیي استثاط ٍ گیشی ضىل•
 ساختواى يه ًوای گیشی ضىل
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 :گطتالت•
  .کٌذ هی اعشاف هحیظ ثلشی ػبصی ػبدُ ثِ اقذام هحیظ دسک ثشای اًؼبى رّي

 آى دسک تب دّذ هی تقلیل هوکي اؿکبل تشیي هٌؾن ٍ تشیي ػبدُ ثِ سا اعشاف ّبی فشم اًؼبى
 .ثَد خَاّذ تش آػبى
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 :هشتغ•
 چْبس داسای اػت ػغحی

 صاٍیِ چْبس ٍ هؼبٍی ضلـ
 قبئوِ

 :دايشُ•
  ؿکل هٌحٌی اػت ػغحی

  فبكلِ ًقغِ یك ثِ ًؼجت کِ
 .داسًذ هقیٌی

 

 :هثلث•
 ثِ ؿذُ هحذٍد اػت ػغحی

 ضلـ ػِ
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 :دايشُ•
گشا دسٍى. 
پبیذاس ٍ هشکضی. 
خَد ثشای هحیظ دس 

  هی ایزبد هشکضیت
 کٌذ

ًُبحیِ هشکض دس دایش 
 هشکضیت ثش تبکیذ
دٍساًی حشکت ایزبد 

 دس فشهی دادى قشاس ثب
 آى هحیظ
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 :هثلث•
ثش گیشی قشاس حبلت دس) پبیذاسی 

 (خَد اضالؿ سٍی
دس یب ٍ حجبت ثی خَد سئَع سٍی 

  ػقَط یب ٍ سػذ هی تقبدل حبلت
 .کٌذ هی
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 :هشتغ•
هٌغق ٍ خلَف. 
،ثذٍى ٍ خٌخی ایؼتب 

 .غبلت رْت
ِاص ّب گَؿِ ساػت ثقی 

   هشثـ تغییش
پبیذاس اؽ اضالؿ ثش 
اػت پَیب اؽ سئَع ثش. 
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  يا ّا استَاًِ ، ّا ّا،وشُ هخشٍط ّا، هىؼة•
  آًْا ضىل .ّستٌذ هْن اٍلیِ ّای فشم ّا ّشم
  اتْاهی ّیچ تذٍى ٍ هطخع هؼلَم، ها تشای
 ّا فشم ايي وِ است آى هغلة ايي دلیل ٍ ست

 .ّا فشم تشيي صيثا .صيثايٌذ
 (لَوَستَصيِ)

 



  ٍ ٍاضح ّبیی فشم کِ کٌٌذ خلق سا احزبهی ٍ کٌٌذ دٍساى يافتِ اهتذاد تَاًٌذ هی اغلی اضىال•
  هخلج آٍسًذ؛ هی ٍرَد ثِ سا ّب اػتَاًِ ٍ ّب کشُ ّب، دایشُ .ّؼتٌذ دسن لاتل سادگی ثِ ٍ داسًذ هٌؾن

  ٌّذػی رؼوی یب ؿکل اص ای ًـبًِ هفبّین ایي .ػبصًذ هی سا ّب هکقت ّب هشثـ سا؛ ّب هخشٍط ٍ ّشم ّب،
 .اػت ثقذی ػِ ٍ

 (افالطونی) اجسام اولیه     
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 :وشُ•
ُقغشؽ حَل یبفتِ دٍساى ای دایش. 
ػخت ٍ هحکن هشکضی فشهی. 
پبیذاس هحیظ دس ٍ هشکضی خَد. 
دیذ صاٍیِ ّش دس خَد حبلت حفؼ. 
حشکت هقشف خَثی ثِ تَاًذ هی  

 .ثبؿذ دٍساًی
 



 (افالطونی) اجسام اولیه     

 91صهستاى
50 

 :استَاًِ•
حَل هؼتغیل یك دٍساى اص حبكل 

 .هحَسؽ
داسد هشکضی حبلت اكلی هحَس ثِ ًؼجت. 
هحَسؽ ساػتبی دس اهتذاد قبثل. 
پبیذاس اؽ ٍرَُ ثش. 
ًبپبیذاس اؽ هحَس ثَدى افقی كَست دس. 
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 :هخشٍط•
اضالؿ هتؼبٍی هخلج یك دٍساى. 
پبیذاس ثؼیبس ای دایشُ ٍرِ ثش. 
ثبؿذ ٍاساًِ یب هَسة هحَسؽ اگش 

 .دّذ هی دػت اص سا خَد تقبدل
دیذ صاٍیِ ّش دس خَد حبلت حفؼ. 
داسد تَاصى حبلت خَد ساع سٍی. 
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 :ّشم•
ؿکل هخلخی ٍرَُ ٍ ضلقی چٌذ یك  

 .سػٌذ هی ّن ثِ ًقغِ یك دس کِ
ٍرْی چٌذ 
ِهخشٍط هـبث. 
ِاًذ ػخت ػغَح اؽ ٍرَُ ّو. 
داس صاٍیِ ٍ ػخت. 
اػت پبیذاس ٍرَُ ّوِ سٍی. 
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 :هىؼة•
ّن هشثـ 6 ؿبهل هٌـَسی رؼوی 

 .90 صاٍیِ ثب ثشخَسد هحل دس اًذاصُ،
حشکت ایؼتب،ثی فشهی ٍرَُ تؼبٍی ٍ 

 .دّذ هی رْت ثی
اػت ایؼتب ّبیؾ کٌذ ٍ یبل سٍی ثش رض. 
تـخیق قبثل ّب دیذ صاٍیِ توبم دس ٍ  

  ًؼجت دیذ صاٍیِ اگش حتی) .اػت دسک
  صٍایبی دس ٍ ثکٌذ تغییش هکقت ثِ

 (اػت دسک قبثل ؿَد دسک هختلف
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 :هٌظن ّای فشم•
ّوبٌّگ  ّن ثب استجبط دس ارضایـبى ٍ 

 .اًذ هٌؾن
ًپبیذاسًذ فوَهب. 
داسًذ تقبسى هحَس چٌذ یب یك. 
اؿکبل اص خَثی ًوًَِ پبیِ ّبی فشم 

 .اًذ هٌؾن
یب ثشؽ اثقبد، تغییش كَست دس ّب فشم  

 هی ٌَّص آًْب ثِ ّبیی قؼوت افضایؾ
 .ثبؿٌذ هٌؾن تَاًٌذ
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 :ًاهٌظن ّای فشم•
هتـبثِ ًب کیفیت ًؾش اص ارضا. 
ّوبٌّگ ًب ارضا استجبط. 
هتقبسى ًب 
پَیب   
اص ًبهٌؾن ّبیی قؼوت کِ هٌؾن فشهی 

 .ؿذُ کن ّب آى
هٌؾن ّبی فشم اص ًبهٌؾوی تشکیت. 

 

 پش احدام تا هؼواسی دس وِ آًدا اص•
  ّای فشم داسين، استثاط خالی ٍ

 فشهی دستشگیشًذُ تَاًٌذ هی هٌظن
 ّای فشم يا ٍ تاضٌذ ًاهٌظن

 خَد دس سا هٌظوی فشهی ًاهٌظن،
 .تاضٌذ دادُ خای
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 هٌظن ّای فشم اص هٌظن تشویة يه•
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 هٌظن ّای فشم اص هٌظن ًا تشویة يه•
 



 فرم های هنظن ونا هنظن    

 91صهستاى
58 

 ًاهٌظن تشویة يه دس گشفتِ خای هٌظن ّای فشم•
 



 فرم های هنظن ونا هنظن    
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 ًاهٌظن فشم•
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 هٌظن ای صهیٌِ دس ًاهٌظن فشهی•
 



 تغییر شکل فرم    
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  تِ افالعًَی اخسام ضىل تغییش اص ّا فشم سايش•
 :دس تػشف ٍ دخل عشيك اص .آيٌذ هی ٍخَد
  اتؼاد 
تشش   
الحاق 

 
 :اتؼاد تغییش•

 خَد هبّیت اثقبدؽ اص ثقذ چٌذ یب یك تغییش ثب 
 .کٌذ حفؼ سا
خغی، ّبی فشم ثِ هکقت ؿذى تجذیل :هخبل 

 هٌـَسی یب ای كفحِ
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 ٍسیلِ تِ تغییش•
 :تشش

 و برش میزان به بسته 
  ماهیت آن شذن کاسته

 خود اصلی مشخصات و
 .کنذ می حفظ را

 ٍسیلِ تِ تغییش•
 :الحاق

اضبفِ فٌبكش ٍ تقذاد 
 کٌذ هی تقییي ؿذُ

 اٍلیِ ّبی ٍیظگی  کِ
 یب اػت ؿذُ حفؼ
 خیش
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 هىؼة يه اتؼادی دگشگًَی•
 ٍخَد تِ  ػوَدی ای تاسيىِ
 آٍسدُ
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 خذيذ حدوی آٍسدى ٍخَد تِ•
 تشش عشيك اص
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 هىول ّای فشم الحاق تا تغییش•
 هادس ّای فشم تِ



 دگرگونی ابعادی    
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 اهتذاد دس وشُ تغییش•
 ّايص هحَس

 اتؼاد تغییش ّشم دس•
 ٍ اش لاػذُ

 آى ساس خاتدايی

 تغییش ًیض هىؼة دس•
  ػوك ، ػشؼ ٍ عَل

 آى
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  ّبیی فشم دس ٍتذاٍم ًظن یبفتي دًجبل ثِ هب•
  پٌْبى ثب.داسد قشاس هب دیذ حَصُ دس کِ ّؼتین

  فشم اص قؼوتی ضذى واستِ يا پَضیذُ یب
  فشم َّیت ّوبى هب ثشای آًْب هٌؾن ّبی

  فول تبثـ ٍاقـ دس اؿکبل ایي .داسًذ سا اكلی
 تشش ّای لسوت اگش .ّؼتٌذ خَسدى ثشؽ

  آًْب کلی ؿکل ٍ ّا وٌح ّا، يال اص يافتِ
 اٍلیِ ٍ اكلی هـخلبت تَاًٌذ هی ًجبؿذ
  َّیت كَست ایي غیش دس .کٌٌذ حفؼ سا خَد
 .ؿَد هی اثْبم دچبس فشم آى راتی
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 ٍ ضىل Lفشم يه وذام صيش ّای ضىل دس•
   اًذ؟ هستغیل دٍ تشویة يه وذام
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 :ای هدوَػِ تشویة•
 -آػبى ًؼجتب ای گًَِ -الحبقی•

  خَؽ حشکت اص ػشؿبس
  ٍػیلِ ثِ یبفتِ اًتؾبم -تشکیت
 هشاتت ػلؼِ

 :ضىل هىؼثی ّای تشویة•
  سٍاًی ّبی ًیبص ثشآٍسدى ًؾش اص•

 هـکل ثؼیبس
  ػبصگبسی ًؾش اص آػبى ثؼیبس•

 هحیظ ثب تشکیت

 :يافتِ تشش فشم•
  ثشآٍسدى -صیبد اهکبًبت داسای•

  پبػخگَ – خبسری دیذ
  فضبی ًیبصّبی ٍ ٍؽبیف
 داخلی
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  یب ّب حزن هداٍست احش دس•
  چٌذ یب یك فیضیکی تشویة

 هـتشک فشم

 :فضايی وطص•
 هـتشک ثلشی ؿبخلِ یب ًضدیکی•

 :يال تِ يال اتػال•
 هـتشک ٍ اكلی هحَس فٌَاى ثِ یبل یك•

 :هتذاخل احدام•
 ثذٍى هـتشک فضبّبی ثب ّبیی فشم•

 ثلشی هـتشک ٍرِ ثِ الضام

 :ٍخِ تِ ٍخِ اتػال•
  ثِ رضء ّش هؼغح ٍرِ گیشی قشاس•

 هَاصی كَست

اغلی وِ دٍ يا چٌذ فشم دس ّای حالت 
 :گیشًذوٌاس يىذيگش لشاس 
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 اػت الصم الحبقی ّبی فشم ّوبٌّگی ثشای•
  ٍ هحىن پیًَذی تشکیجی فٌبكش

 داؿتِ ّوذیگش ثب ّواٌّگ استثاعی
 .ثبؿٌذ

 :تشویثی ّای فشم الحاق ًحَُ•

 هشوضی فشم•
 خغی فشم•
 ضؼاػی فشم•
 ای هدوَػِ فشم•
 ای ضثىِ فشم•
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  وٌاس دس ثاًَيِ ّای فشم اص تؼذادی•
 هادس اغلی فشم

  هثل هشوضی ّای فشم•
  هشوض دس هخشٍط ٍ وشُ

 ًظام تِ ًیاص خَد
 غالثی تػشی ٍ ٌّذسی

 هطخػِ  ٍيژگی .داسًذ
  هشوضی ّا فشم ايي

   .ّاست آى تَدى
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  وٌاس دس ثاًَيِ ّای فشم اص تؼذادی•
 هادس اغلی فشم

 ايي اص سا ّا فشم ايي•
 آل ايذُ ّايی فشم لحاػ

  هستمل تشویثاتی وِ اًذ
  هی ٍخَد تِ هحیظ دس

 يه تشتشی ٍ آٍسًذ
  دس سا تخػَظ ًمغِ
   .وٌٌذ هی تیاى فضا
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  ی دٌّذُ ًطاى ّا فشم ايي•
  تَدى احتشام هَسد ٍ تمذس

  هىاى تشای ّستٌذٍ هىاى يه
 استفادُ آًْا اص تَد ياد ّای
 .ضَد هی
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 تٌاسثات تغییش اص خغی ّای فشم•
 اص سشی يه چیذهاى يا ٍ فشم اتؼاد
  دس (ّوساى غیش يا ّوساى) ّا فشم
  يه هثل خذاگاًِ ػٌػشی وٌاس

 .آيذ هی ٍخَد تِ هسیش يا ديَاس
  هطخع تَاًذ هی آى تؼشيف
 :وٌٌذُ

  فضبی یك لجِ-گشافی تَپَ هؼیش•
  ایزبد-ٍسٍدی کٌٌذُ تقشیف -خبسری
  ای ًقغِ ثِ اؿبسُ-ؿذُ هحلَس فضبیی
-فوَدی فٌلشی یقٌی فضب دسٍى

 دٌّذُ ًؾن فٌلشی
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 اص وِ خغی ّای فشم اص ضذُ تطىیل•
 .ضًَذ هی خاسج هشوضی ّستِ يه

 ٍ سوثلیه تَاًذ هی هشوضی ّستِ•
 هی هشوضی فشم .تاضذ ػولىشدی يا

 هٌفه لالة فشم يه ػٌَاى تِ تَاًذ
 خغی ّای فشم تا تشویة دس يا

 .ضَد تؼشيف
 گشا تشٍى حالت ضؼاػی ّای تاصٍ•

 اعشاف خػَغیات تا ٍ داسًذ
   .ضًَذ هی ّواٌّگ

 ضثىِ غَست تِ تَاًذ هی ّا فشم ايي•
 .ضَد تؼشيف ّا ّستِ اص ای
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 اػت الصم الحبقی ّبی فشم ّوبٌّگی ثشای•
  ٍ هحىن پیًَذی تشکیجی فٌبكش

 داؿتِ ّوذیگش ثب ّواٌّگ استثاعی
 .ثبؿٌذ

 :تشویثی ّای فشم الحاق ًحَُ•

 هشوضی فشم•
 خغی فشم•
 ضؼاػی فشم•
 ای هدوَػِ فشم•

 
 
 

 ای ضثىِ فشم•

  هـتشک ٍیظکی خبعش ثِ کِ ّب فشم اص ای هزوَفِ
  ؿذُ ثٌذی گشٍُ دػتِ یك دس ّوزَاسی، یب ثلشی،

 .اًذ

  ٍػیلِ ثِ کِ ّؼتٌذ هذٍالس ّبی فشم اص ای هزوَفِ
 .ؿًَذ هی هشتجظ ّن ثِ ثقذی، ػِ ؿجکِ یك



 فرم هجووعه ای    

 91صهستاى
85 

  ثیـتش ای هزوَفِ ّبی فشم گیشی ؿکل•
  اًذاصُ، ػولىشدی، ؿشایظ ثشاػبع

  .گیشد هی ضىل ّودَاسی يا فشم
 گشايی دسٍى ٍ لَی ٌّذسی ًظن•

 تااليی پزيشی اًؼغاف  ٍلی ًذاسًذ
 ّن تا هختلف ّای ضىل تِ) داسًذ

 .(ضًَذ تشویة
  اًذاصُ، تا ّايی فشم پزيشش تَاًايی •

 .هختلف ّای گیشی خْت ٍ اضىال
 :ای هدوَػِ ّای فشم دس ساصهاًذّی•

 
  چسثیذُ (هادس)تضسوتش فشم تِ تَاًٌذ هی•

 وٌٌذ تشلشاس استثاط آى تا ٍ
  تش ٍ داضتِ استثاط تاّن هداٍست اثش دس•

  خَد فشد تِ شهٌحػ حدوی هاّیت
 وٌٌذ تاویذ

  ٍ هطتشن فشم تا تشویثی تذاخل، اثش دس•
 آٍسدًذ ٍخَد  تِ هختلف ًواّای
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 ًظش اص يىساى ّای فشم اص استفادُ•
 ايداد تشای ػولىشد يا ضىل اًذاصُ،

 ای هدوَػِ ّای فشم
 سلسلِ تذٍى ٍ ّوگي ای هدوَػِ•

 تػشی خػَغیات ضثاّت ٍ هشاتة
 هی ّوگي تشویثی وِ ّاست آى

 .ساصد
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 تماعغ اص کِ اػت ػیؼؼتوی ؿجکِ•
 هَاصی خغَط اص سشی چٌذ يا دٍ

 .گشدد هی حبكل
  ثِ سا ػغَحی ٍ ًقبط  خغَط ایي•

 ٌّذسی الگَی کِ آٍسًذ هی ٍرَد
 .داسًذ هٌظن

  هشتغ پبیِ ثش ؿجکِ تشيي هتذاٍل•
 .اػت

  سلسلِ تذٍى خٌثی، الضاهب ؿجکِ•
  خْت تذٍى ٍ هشاتة

 هقیبع کشدى خشد :اػتفبدُ هَاسد•
  قبثل ّبی ٍاحذ ثِ ثضسگ ػغح یك

 یك دس ثبفت ایزبد ، گیشی اًذاصُ
 ٍرَُ ثِ ثخـیذى ٍحذت ٍ ػغح

 .فشم یك هختلف
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