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مقدمه 
اگر از ما بخواهند، ىک ساختمان خوب را تعرىف کرده،  صفات و وىژگى هاى آن را بىان کنىم چه جوابى خواهىم داد؟ شاىد 
بتوان گفت ىک ساختمان خوب، مفىد و قابل استفاده، زىبا و دلنشىن، راحت و آرامش بخش، محکم و بادوام است. اقتصادى و 
کم هزىنه بوده، با نىازهاى روحى و جسمى استفاده کننده،وىژگى هاى زمىن، اقلىم و شراىط محىطى هماهنگ است. محصول تفکر، 

اندىشه و انتخاب آگاهانٔه ما است و با تجارب تارىخى، رىشه هاى فرهنگى و ارزش هاى ما تناسب داشته و داراى هوىّت است. 
در اىن کتاب مى خواهىم اصول مبانى و روند طّراحى چنىن ساختمانى را بررسى کنىم. 

اىن کتاب براى آشناىى بىشتر شما، با هنر و فن ارزشمند »معمارى« و »مبانى طّراحى معمارى« تهّىه شده است، مباحث متنوع 
زىادى را شامل مى شود و سؤاالت و ابهامات زىادى را دربر مى گىرد: 

معمارى چىست؟ اهداف و مبانى طّراحى آن کدام است؟ 
عوامل مختلف، انسانى، طبىعى، تکنىکى، فرهنگى مؤثر بر شکل گىرى معمارى کدام اند و هرىک، چه نقشى در کمّىت و 

کىفّىت فضاى زىست انسان دارند؟ 
منظور از طّراحى معمارى چىست؟ طّراحى معمارى با چه روش ىا روش هاىى انجام مى گىرد؟ 

روند طّراحى و مراحل مختلف شکل گىرى ىک اثر معمارى چگونه است؟ 
انواع پروژه هاى معمارى کدام است؟ آىا مبانى و روش طّراحى معمارى براى انواع پروژه ها ىکسان است؟ 

علوم، هنرها و معارف مختلفى که مى توان از آن ها در طّراحى معمارى کمک گرفت کدام اند و کدام  تخّصص ها در کار 
طّراحى مورد استفاده قرار مى گىرند؟ و هرکدام چه کمکى به طّراح پروژه مى کنند و خالصه اىن که، براى طّراحى ىک پروژٔه معمارى 

چه کار باىد صورت گىرد؟ 
کتاب حاضر، سعى دارد به سؤاالت مذکور، با زبانى ساده و قابل فهم جواب دهد و از طرىق توالى مباحث فصل هاى کتاب ، 
تصوىرى روشن از عوامل مؤثّر بر طّراحى معمارى و روند آن اىجاد نماىد و شما را در ارائٔه تعرىف درسِت ىک پروژٔه سادٔه معمارى 
و طّراحى آن، توانا سازد و زمىنٔه الزم را براى توسعٔه تجارب و مطالعٔه کتاب هاى تخصصى در شما فراهم کند تا بتوانىد با تىم هاى 

نقشه کشى و طّراحى همکارى نماىىد و ىا در اىن رشته ادامٔه تحصىل دهىد. 
در فصل اّول اىن کتاب با مفهوم »برنامه رىزى« و مفهوم »طّراحى« آشنا شده و رابطٔه متقابل آن ها را بررسى مى کنىم. در 
نىز بررسى  ابعاد و وىژگى هاى موجود در طرح موجودات طبىعى و  بازشناسى  به  بر مطالعٔه محىط،  تأکىد وىژه  با  فصل دوم کتاب 
ابعاد و خصوصىات قابل مشاهده در آثار معمارى مى پردازىم تا هنرجوىان گرامى را قادر سازد ابعاد و وىژگى هاى موجود در طرح 
آثار طبىعى و مصنوعى را بهتر و دقىق تر از قبل »مشاهده«، »توصىف« و »تحلىل« نماىند. در فصل سوم کتاب با نحؤه شکل گىرى 
»صورت منطقى و عقالنى طرح« و نحؤه شروع »فرآىند طراحى معمارى« آشنا مى شوىم. به همىن جهت عواملى مانند اقلىم، شراىط 
زمىن، الزامات فنى و تأسىساتى، برنامٔه فىزىکى و … که مى توانند بر اهداف و وىژگى هاى طرح معمارى اثرگذار باشند بررسى خواهد 
شد، فصل چهارم مکمل مباحث فصل سوم است. در اىن فصل با اجزاى تشکىل دهندٔه طرح معمارى و اصول طّراحى آن آشنا 
مى شوىم تا زمىنٔه الزم براى تداوم مباحث فرآىند طّراحى با تأکىد بر موضوع مسکن فراهم آىد. بدىهى است اصول و روش و فرآىند 
به کار رفته در طّراحى مسکن مى تواند به   مىزان زىادى براى پروژه هاى عملکردى دىگر، مانند فضاهاى آموزشى، بهداشتى، ادارى 

و غىره نىز به کار برده شود. 
فصل پنجم کتاب مباحث فرآىند طّراحى معمارى و طراحى مسکن را پى  مى گىرد و پس از ىادآورى مباحث »برنامٔه فىزىکى«، 
»تحلىل زمىن« و بررسى روابط متقابل فضاهاى طرح، روش هاى تولىد و خلق »گزىنه هاى طرح« را به عنوان ىکى از برجسته ترىن و 
مهم ترىن مراحل کار طّراحى معمارى بررسى مى کند و در اىن راستا از مثال ها و تصاوىر ملموس جهت درک بهتر مطالب استفاده 

شده است. 



فصل ششم به بررسى عناصر تشکىل دهندٔه فضاى معمارى پرداخته و توجه به عناصر به کار رفته در گزىنه هاى طرح دارد تا 
امکان تکمىل گزىنه ها و ىا تولىد گزىنه هاى برتر فراهم آىد. در اىن فصل مفهوم فضاى معمارى و نقش خطوط، سطوح و احجام در 
شکل دهى به فضا، اثرات شکل، رنگ، بافت و نور در فضاى معمارى بررسى مى شوند و اثرات طّراحى کف، دىوارها و سقف در 

شکل گىرى فضا و نىز روش هاى نورگىرى و دسترسى مورد مطالعه قرار مى گىرند. 
ترکىب بندى مناسب و رعاىت ارزش هاى بصرى در تولىد و  تکمىل گزىنه هاى طرح نقش اساسى دارند. لذا در ادامٔه مباحث 
فصل ششم و نىز استفادٔه کاربردى از آموزه هاى درس مبانى هنرهاى تجسمى در فصل هفتم اصول ترکىب بندى در طّراحى معمارى 
و نىز ارزش هاى بصرى مرتبط با گزىنه هاى طرح مانند وحدت و تضاد، تعادل و ناپاىدارى، هماهنگى، تنوع و ىکنواختى، و نىز رىتم 
حرکت و سکون و غىره به بحث گذاشته مى شوند تا از اىن طرىق زمىنٔه الزم براى تکمىل گزىنه هاى طرح فراهم آىد. در فصل هشتم 
روش هاى توسعٔه گزىنه ها و نحؤه ارزشىابى گزىنه ها و انتخاب طرح مناسب به بحث گذاشته شده و روش هاى ترسىم و ارائٔه پروژه 

بررسى مى شوند. 
کتاب به زبان ساده نوشته شده و سعى شده است در کنار شرح و توضىحات فّنى الزم، حداکثر استفاده از »بىان تصوىرى« به 
عمل آىد و با استفاده از مثال ها و تصاوىر گوىا، درک مطالب و مفاهىم اساسى طّراحى آسان تر گردد. واحد اندازه نوىسى در نقشه هاى 
کتاب سانتى متر است و موارد دىگر در شکل ها تصرىح شده است .تالش شده است با طرح سؤاالت مناسب و پىش بىنى پروژه ها و 
کارهاى عملى، زمىنه هاى الزم براى تمرىن و درک مفاهىم و مبانى طّراحى اىجاد شود و با انجام پروژه هاى فردى و گروهى، بحث 
و تبادل نظر جمعى در کالس، زمىنه هاى الزم براى دىدن درست، تفکر کردن، تحلىل آثار معمارى و شناخت ابعاد آن فراهم  گردد. 
امىد است که طرح قدم به قدم مطالب و مفاهىم پىچىده، به همراه مثال ها و نمونه هاى ارائه شده، شما را به مطالعٔه دقىق هر 
فصل عالقه مند و درک مفاهىم و کشف مصادىق آن ها، در معمارى منطقٔه خود قادر سازد و نىز، بتوانىد در پاىان کتاب، با توجه به 
رابطٔه متقابل مباحث مطرح شده در کتاب، به تصوىر منسجم و روشنى از فرآىند طّراحى معمارى داشته باشىد و هم با اصول و مبانى 

معمارى آشنا شوىد.
براى استفادهٔ بهتر از کالس و ىادگىرى بهتر مطالب، به توصىه هاى معلم کالس توجه نموده، موارد زىر را با دّقت رعاىت کنىد: 

1ــ متن را به دقت بخوانىد
هىچ قسمت از متن کتاب را نخوانده رها  نکنىد و در فرصت هاى مناسب آن ها را به بحث بگذارىد زىرا توضىحات متن، 
به درک مفاهىم کمک کرده، فهم محتواى تصاوىر را براى شما آسان تر مى کند و به شما ىارى مى دهد تا رابطٔه مباحث فصل هاى 

کتاب را بهتر درک کنىد. 

2ــ مثال ها را با دّقت بررسى کنىد 
بسىارى از شما، از طرىق مشاهدٔه دقىق نمونه ها و مثال ها، مساىل را بهتر فرا مى گىرىد.کتاب حاضر حاوى مثال ها و تصاوىر 
زىادى ست. با دّقت در مثال ها و کاربرد وىژٔه هر تصوىر، مفاهىم را بهتر درک مى کنىد، آن گاه قادر به، به کارگىرى مفاهىم آن، در 

شراىط متفاوت خواهىد بود. 

     3ــ نگاه کنىد، تفکر و کشف کنىد 
هدف کتاب، اىجاد تصوىرى کامل، روشن، و کاربردى از مفاهىم طّراحى معمارى و عوامل مؤثر در آن از طرىق مطالعٔه مصادىق 
و نمونه هاى معمارى موجود در اطراف شماست. بنابراىن، به ارزش هاى معمارى بومى خود و نحؤه تطبىق آن با نىازها، خواست ها، 
ارزش ها، فرهنگ و زندگى مردم، و سازگارى با طبىعت منطقه توجه کنىد. مصداق مفاهىم مطرح شده در کتاب را، در معمارى محّل 



زندگى خود کشف، ترسىم وتشرىح کنىد و بکوشىد  در انجام پروژه ها آن ها را به کار گىرىد تا قدرت قضاوت و تصمىم گىرى پىدا کنىد 
و بتوانىد با ذکاوت، بصىرت و هنرمندى، براى مساىل هر پروژه، مناسب ترىن پىشنهاد را ارائه دهىد. 

4ــ با کتاب همىشه مأنوس باشىد 
با مطالعٔه مستمر و انجام پروژه هاى درس، نقادى عقلى و تالش عملى، اصول کار به صورت طبىعت ثانوىه درمى آىد و ملکٔه 

ذهن شما مى شود و شما را در کارهاى عملى ىارى مى دهد. 

5  ــ تمرىن کنىد و در انجام پروژه ها کوشا باشىد
پىشرفت در طّراحى معمارى، به دىدن، تفکر  ،  ترسىم و نقد نمونه ها، تمرىن دقىق و زىاد بستگى دارد. انجام تمرىنات، قدرت 
تفکر، تحلىل و مهارت طّراحى شما را افزاىش مى دهد و بر کىفّىت کار شما مى افزاىد. اطالع وسىع نمى تواند جاىگزىن بصىرت و 
مهارت عملى شما در طّراحى معمارى شود. لذا الزم است در انجام پروژه هاى کتاب تالش و دقت کامل به  عمل آىد. هر فصل از 
کتاب شامل چند پروژٔه مرتبط است و مدرسىن محترم مى توانند برحسب نىاز کالس تمرىنات مناسب دىگرى را اضافه نماىند. درعىن 
حال کتاب شامل ىک پروژٔه مستمر و نهاىى نىز مى باشد که از اواىل سال تحصىلى شروع مى شود و به تناسب پىشرفت مباحث کالس 

مرحله به مرحله تکمىل شده و در آخر سال تحصىلى تحوىل خواهد شد. 

6  ــ از طرح هاى دستى براى ارتقاى مهارت خود و حل مشکالت، استفاده کنىد 
براى  مناسبى  بسىار  ابزار  نمى کنىد. طّراحى دستى،  آن را درک  نکنىد، ساختار و جزئىات  ترسىم  تا زمانى که چىزى را 
بىان مشاهدات و تجزىه و تحلىل مساىل معمارى است. ترسىم ىک کروکى ساده فرصت بررسى موضوع و سازمان دادن به تفکر و 

شکل دهى به اىده هاى طّراحى را فراهم مى آورد.
 

7ــ از ىکدىگر ىاد بگىرىد
انجام کامل پروژه هاى کتاب، ارائه و بررسى آن ها در کالس فرصت خوبى اىجاد مى کند تا ىافته هاى ىکدىگر را ببىنىد و از 

نتاىج اندىشه و کار ىکدىگر بهره مند شوىد و بر دامنٔه اندىشه، تصورات و تجارب خود بىفزاىىد.

8  ــ روش ارزش ىابى

محتواى کتاب      پروژۀ هر فصل      پروژه هاى مستمر و نهاىى  

%35             %35    %30  



اهداف

1ــ آشناىى با مبانى طّراحى معمارى، عوامل مؤثر بر طّراحى و روند طّراحى معمارى. 
مقوله  با  و احساسى  تجربى  منطقى  رابطٔه  برقرارى  و  پروژٔه کوچک معمارى  و طّراحى ىک  تجربه  2ــ 

طّراحى و مبانى آن. 
3ــ افزاىش تواناىى دىدن درست ، تفکر و تحلىل آثار معمارى و شناخت ارزش هاى معمارى بومى.

4ــ زمىنه سازى براى همکارى هنرجوىان با تىم طّراحى و مجرىان پروژه هاى معمارى و ىا ادامٔه تحصىل 
در اىن رشته.


