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تارىخچۀ طراحى

ملزومات چوبى  و  اشىا  از  انگشت شمارى  تعداد  متأسفانه 
باقى مانده است. قدىمى ترىن نمونه ها  به دوران اولىٔه بشر  مربوط 
مربوط به کشور مصر است، که هواى گرم و خشک آن،  مانع از 
پوسىدگى چنىن اشىاىی در اثر رطوبت شده است. مجسمٔه چوبى 
تقرىباً 1 مترى معروف به »شىخ ال بَلَْد«، که در سال 1860 مىالدى 
در منطقٔه کارناک مصر کشف شد و حداقل مربوط به 2500 سال 

قبل از مىالد مى باشد، نمونه اى از آنهاست1.
به طور کلى تارىخچٔه طراحى و ساخت ملزومات چوبى،  به 

دو دورهٔ قبل و بعد از اسالم خالصه مى شود:
1ــ در قرن پنجم پىش از مىالد، اسناد تارىخى، مؤىّد آن 
است که کلبه ها، نردبان ها و ستون هاى چوبى، که از پاىه هاى سنگى 
براى تکىه گاه آن استفاده شده است،به صورت نمونه در تاالر حسنلو 
و تخت جمشىد و نىز در خزانٔه دارىوش نشانه های زىادی از اىن 
اشىاء در زمىنه کنده کاری درها و لوحه های هندی دىده شده است.
بنا به گفتٔه هرودوت مورخ ىونانى، اىرانىان در اىن دوره، 
نىز استفاده  اّرابه ها و کشتى هاى چوبى ساختند که در جنگ 
بقاىاى  از  نىز  مىالدى  ودوم  اول  قرون  می کردند. جهانگردان 

صدها مجسمٔه چوبى خبر داده اند.
دست  در  زىادی  چىز  اشکانىان،  و  سلوکىان  دوران  از 
نىست،جز آنکه گفته اند آثار اىن دوره ها به هم شبىه بوده و اغلب، 
از  ابزارهای  کشاورزى  و  کلبه هاى چوبى و وساىل  در ساخت 

الوار استفاده می کرده اند.
در دورهٔ ساسانىان نىز، استفاده از کالف هاى چوبى ساختمان 
متداول بوده است. در اىن دوره، نوعى روىه کوبى به صورت مربع هاى 

چوبى انجام مى شده، که نقش هندسى و انتزاعى داشته است.
اىن نقوش انتزاعى، از نوع گىاه و حىوان و انسان، همچنىن 
آرمىتاژ  موزٔه  در  است.  بوده  اسطوره اى  و  اعتقادى  نقوش 
لنىن گراد، مجموعٔه آثار ساسانىان در بخش »موزهٔ اىران باستان« 

موجود است. 

1ــ کتاب منبت کارى، ترجمٔه بلوچى ــ 1380.

2ــ در قرون اولىٔه اسالمى، ساخت بسىارى از ملزومات 
چوبى متداول بوده که از جمله می توان به کلبه  ها و خانه هاى چوبى، 
کالف هاى چوبى ساختمانى، ستون هاى چوبى، سقف کاذب چوبى 
قابدار و در و پنجره اشاره نمود. وساىل  کاربردى مانند منبر و 
ابزارآالت صنعتى و کشاورزى، و همچنىن مهم ترىن تزىىنات وابسته 
به درودگرى مانند روىه کوبى و کنده کارى، و قاب تنکه نىز درآن 

دوره، بسىار راىج بوده است.
در شکل 1 نمونه هاىی از مبلمان قاجارى را که در ساخت 

آنها از سبک هاى اروپاىى الهام گرفته شده مشاهده می کنىد.

شکل 1ـ نمونه هایی از مبلمان قاجارى
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تولىدات  امروزه،  معاصر:  هنرى  چوب  صنایع  ــ 
سنتى،  هنرهاى  گرفتن  درنظر  به  توجه  با  را  چوبی  مصنوعات 
محصوالت چوبی اروپاىی و نوآورى هاىى که در آنها صورت گرفته، 

مى توان به سه گروه زىر تقسىم کرد:
الف( سنّتى مانند دوره هاى قبل،

ب( جدىد و با روش هاى ابتکارى، و
ج( ترکىبى از روش هاى سّنتى و روش هاى ابتکارى جدىد 

)با الهام از صنعت متداول در اروپا و کشورهاى شرقى(.
در دوران معاصر، بىشترىن مبلمان، که به صادرات نىز منجر 
شده، در زمىنٔه مبلمان استىل شکل گرفته که به دلىل برخوردارى 

از هنر و فن، از آنها استقبال شده است.
امروزه، به دلىل وجود زندگى ماشىنى و شىوع آپارتمان نشىنى 
چوبی،  فرآورده های  تهىٔه  زمىنٔه  در  صناىع  رشد  و  شهرها،  در 
صفحات فشرده، )MDF( و انواع آنها، طراحى و ساخت کابىنت 
در اروپا و بعد در کشورهاى شرقى و اىران تروىج ىافته که  به صورت 
بسته بندى داخل کارتن، مانند کابىنت هاى آشپزخانه و مىز کامپىوتر، 

صادر شده است.
در شکل 2، گنجٔه هفده کشوىى منبّت ــ معّرق و مشبّک، 
کار استاد احمد امامى، و صندلى معّرق و منبّت )استىل( با طرحی  

از حسىن اسالمىان )1320 شمسى( را مشاهده می کنىد.

1ــ نشرىٔه موزه ها شمارٔه 7

شکل 2

شکل 3ــ یکى از بخش هاى انتهایى موزۀ ایران باستان.

اىران  موزه  انتهاىى  بخش هاى  از  ىکى  نىز   3 شکل  در   
باستان را می بىنىد که انواع کابىنت هاى منبت و معرق شده در آن  

نگه دارى مى شود1.

توجه: نمونه های گفته شده، در گروه محصوالت سنتی جا 
داشته و از نظر نوع کار، ظرافت و ترکىب چند هنر در ىک مصنوع  

از اهمىت وىژه ای برخوردار است.



فصل 
1

هدف هاى رفتارى: فراگیرنده پس از پایان این فصل، قادر خواهد بود:

1ـ انواع خط و کاربرد آنها را بشناسد.

2ـ سه نما را ترسیم کند.

3ـ سه نماى اجسام سادۀ هندسى و برش آنها را ترسیم کند.

4ـ برش شکستۀ اجسام سادۀ هندسى را ترسیم کند.

ترسیم سه نما و برش 

اجسام سادۀ هندسی
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ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

1ـ1ـ آشناىى با خط و گروه هاى خطى

در رسم فنى، برای نماىش ىک جسم و تفهىم بهتر حجم 
نما استفاده می شود. در  از سه  اندازه و مشخصات،  نظر  از  آن 
کابىنت هاى ساده، که معموالً ىک مکعب هستند، سه نما، نماىانگر 
ابعاد جسم است، بنابراىن  براى دىدن قسمت هاى پنهان آن، باىد 

از برش هاى مختلف در جهات مختلف استفاده کرد. 

خط، در نقشه کشى اهمىت بسىار زىادى دارد و با اىجاد 
تنوع در ضخامت  خط ها، مى توان به زىباىى، و مهم تر از آن به فهم 
و درک بىشتر نقشه کمک کرد؛ که در واقع با اىن کار، استاندارد 
نقشه کشى نىز رعاىت می شود. در جدول 1ــ1 نوع خط، موارد 

کاربرد و نمونه اى از آنها نشان داده شده است.

1ـ انواع خط

جدول 1ـ1ـ انواع خط و موارد کاربرد آنها

نمونهموارد استعمالنوع خط

خطوط و دورٔه ظاهرى مِرئىخط ضخىم

خطوط و دورٔه ظاهرى نامِرئى خط چىن

خط نازک

خط  اندازه،  رابط  اندازه،  خط 
در  خطوط  هاشور،  خط  سهم، 
نشان دادن دو  برش گردشى، مجزا 
سطح، قطر داخلى پىچ و قطر اسمى 

سوراخ پىچ.

خط نازک غىر 
مستقىم و خط 
نازک زىگزاگ 

محدودٔه  و  موضعى  برش  محدودٔه 
تصاوىر ناتمام

خط نقطٔه نازک
مراکز  هندسى  مکان  تقارن،  محور 
قرار  داىره  روى  که  سوراخ هاىى 

دارند.

خط نقطٔه دوسر 
مسىر برشضخىم

مشخص نمودن سطوحى که عملىاتى خط نقطٔه  ضخىم
روى آنها انجام مى شود.
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فصل ١

ضخامت خط ها، فاصله ها و اندازٔه پاره خط ها در نقشه، 
به بزرگى و کوچکى نقشه بستگى دارد. در نقشه هاى مهندسى، 

خط ها را به چهار گروه کلی طبقه بندى کرده اند که در شکل 1ــ1 
مشاهده مى شود. 

شکل 1ــ1

گروه خط1/2

گروه خط 0/8

گروه خط 0/5 

گروه خط 0/3
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ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

2ـ1ـ شناساىى اصول ترسىم سه نما

نما  کدام، ىک  هر  براى  که  است  بعد   6 داراى  هر جسم 
)نماها( مطابق شکل 2ــ1  اىن تصاوىر  )تصوىر( مفروض است. 

عبارت اند از:
1ــ نماى اصلى ىا روبه رو )قائم(

2ــ نماى جانبى ىا پهلو )دىد از چپ(
3ــ نماى جانبى ىا  پهلو )دىد از راست(

4ــ نماى پشت ىا عقب
5 ــ نماى باال ىا سطحى ىا افقی

6ــ نماى پاىىن ىا زىر

شکل 2ــ1

جهت دید از باال

جهت دید از پشت

جهت دید از پهلوى راست

جهت دید از پهلوى چپ

جهت دید از پایىن

جهت دید از روبه رو
نماى پایىن

نماى جانبى از راستنماى قائم نماى جانبى از چپنماى پشت

نماى افقى

مطابق شکل 2ــ1، و با توجه به مشابه بودن دوبه دوى نماهاى 
نام برده، و نىز کافی بودِن نماها برای تفهىم جسم، در نقشه کشی، فقط 
از سه تصوىر روبه رو، جانبى )دىد از چپ( و باال استفاده مى شود که 
به آن، »رسم سه تصوىر در فرجٔه اول« ىا »روش اروپاىى« مى گوىند. 

توجه: در اىران نىز، اىن روش مرسوم است. 

اىن نماها را می توان به شرح زىر تعرىف کرد:
1ــ2ــ1ــ نماى اصلى یا روبه رو )قائم(: به تصوىر 
اىن تصوىر،  قائم، »نمای اصلی« می گوىند.  جسم، روى صفحٔه 

نماى اصلى است و ساىر نماها نسبت به اىن نما ترسىم مى گردد.
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فصل ١

شکل 3ــ1

قائم

جانبى

افقى

2ــ2ــ1ــ نماى جانبى یا پهلو )دید از چپ(: به تصوىر 
جسم بر روى صفحٔه نىم رخ، »نماى جانبى« می گوىند؛ که چون 
تصوىر با دىد از سمت چپ است، در طرف راست نماى اصلى 

ترسىم مى گردد.
ـ نماى باال یا سطحى: به تصوىر جسم، روى صفحٔه  3ــ2ــ1ـ
افقى، »نماى افقى« می گوىند. اىن نما، در زىر نماى اصلى ترسىم مى گردد.

 رسم سه نما در فرجۀ اول
سه وجه از جسم، که با صفحات سه گانٔه عمود بر هم موازى 
هستند، در نظر گرفته مى شود )شکل 3ــ1(. روى اىن صفحات، 
روبه رو،  نماهاى  تا  مى شود  تصوىر  افقى  و  جانبى  قائم،  تصاوىر 

جانبى )از چپ( و باالى جسم مشخص گردد.

شکل 4ــ1

تصویر ازجلوتصویر از چپ

تصویر از باال

نکته: در صورتی که صفحات جانبى و افقى تصوىر، مطابق 
شکل 4ــ1، به اندازٔه 90 درجه َدَوران داده شود، هر سه صفحٔه 
تصوىر قائم، جانبی و افقی در ىک سطح قرار می گىرند؛ که در اىن 

صورت، محل صحىح 3 نمای موردنظر، مشخص شده است.
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ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

همان طور که در شکل 4ــ1 مشاهده شد، روش ترسىم نما 
نىز،  به 4 روش امکان پذىر است. در شکل 5  ــ1  روى صفحه، 

چىدمان نماها با توجه به نماى اصلى مشاهده مى شود.

شکل 5ــ1

با ترسىم گوشه ها، خط ها ىا ضخامت جسم، و با در نظر 
گرفتن اىنکه قسمت هاى نامرئى با خط چىن رسم مى شوند، تصوىر 

ىک جسم روى صفحٔه تصوىر به دست مى آىد. در شکل 6ــ1، 
نماى اصلى اجسام )با F  نشان داده شده( رسم شده است.

تصویر از جلوتصویر از چپ

تصویر از باال
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فصل ١

شکل 6ــ1

F تصویر جسم از جهت

F تصویر جسم از جهت

F تصویر جسم از جهت

F

F

F
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ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

در شکل 7ــ1 در تصاوىر مجسم، نمای روبه رو )تصوىر 
در جهت A( و نماى جانبى از چپ )تصوىر در جهت B(  رسم 

شکل 7ــ1

B اجسامتصویر در جهتA تصویر در جهت

شده است.
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فصل ١

زىر  و جانبى تصاوىر مجسم  روبه رو  نمای  دو  را، که به طور ناقص ترسىم شده است، کامل کنىد )شکل 8  ــ1(. تمرین 1: 

شکل 8  ــ1

B اجسامتصویر در جهتA تصویر در جهت



13

ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

نما  سه  9ــ1،  شکل  در  شده  داده  مجسم  تصاوىر  برای 
به  صورت کامل )در فرجٔه اول( ترسىم شده است.

توجه: به محل قرارگىری نماها، دقت کنىد.

شکل 9ــ1

تصویر از چپ 

تصویر از باال 

تصویر از جلو
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فصل ١

)شکل  شده  داده  مجسم  تصاوىر  به  توجه  با   :2 تمرین 

شکل 10ــ1

تصویر از جلو

تصویر از باال

تصویر از چپ

تصویر از باال

تصویر از باال

تصویر از چپ

تصویر از جلوتصویر از چپ

تصویر از باال

باال

چپ

باال

چپ

چپ

باال

10ــ1(،  سه نماى ناقص را کامل کنىد.
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ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

)شکل  شده  داده  مجسم  تصاوىر  به  توجه  با   :3 تمرین 

شکل 11ــ1

11ـ1(، نماهای ناقص را کامل کنىد.
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فصل ١

تمرین 4: با توجه به تصاوىر مجسم زىر )شکل 12ــ1(، 

شکل 12ــ1

1

2

3

نماهاى ناقص را کامل کنىد.
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ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

در شکل  داده شده  تصاوىر مجسم  نماى  تمرین 5: سه 

2

4

1

3

شکل 13ــ1

13ــ1 را، با رعاىت تناسب اندازه ها ترسىم کنىد.
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فصل ١

تمرین 6: در هر ىک از تمرىنات شکل 14ــ1، ىک تصوىر 
مجسم و دونمای متفاوت ترسىم شده است. ابتدا، بدون توجه به 
تصوىر مجسم، و فقط از روى دونماى داده شده، نماى سوم را 

با  را  آن  و سپس، درستى  نماىىد،  ترسىم  کتاب  در  و  زده  حدس 
تصوىر مجسم مقاىسه کنىد.

1

2

3

4

شکل 14ــ1
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ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

5

6

7

8

شکل 14ــ1
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فصل ١

9

10

11

12

شکل 14ــ1
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ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی
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شکل 14ــ1
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فصل ١

17

18

19

20

شکل 14ــ1



23

ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

21

22

23

24

شکل 14ــ1



24

فصل ١

25

26

27

28

شکل 14ــ1



25

ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

29

30

31

32

شکل 14ــ1


