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سخنی با هنرجویان عزیز

تا  وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری، مشاغل و حرفه ها، ما را بر آن داشت 
محتوای کتاب های درسی را همانند پایه های قبلی براساس نیاز کشور خود و برنامه 
درسی ملی جمهوری اسالمی ایران در نظام جدید آموزشی تغییر دهیم. مهم ترین 
تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است. شایستگی، توانایی 
انجام کار واقعی به طور صحیح و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، 
درنظر  برای شما، چهار دسته شایستگی  برنامه  این  در  نگرش می شود.  و  مهارت 

گرفته است:
1ـ شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار

2ـ شایستگی های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
3ـ شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات

4ـ شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه  ای و کاردانش مبتنی بر اسناد 
باالدستی و با مشارکت متخصصان برنامه ریزی درسی و خبرگان دنیای کار مجموعه 
اسناد برنامه درسی رشته های فنی و حرفه ای را تدوین نموده اند که مرجع اصلی و 
راهنمای تألیف کتاب های درسی هر رشته است. برای تألیف هر کتاب درسی بایستی 

مراحل زیادی قبل از آن انجام پذیرد.
تألیف  داخلی  معماری  رشتۀ  خاص  که  است  کارگاهی  کتاب  نخستین  کتاب  این 
شده است و شما در طول سه سال تحصیلی پیش رو پنج کتاب مشابه دیگر ولی با 
شایستگی های متفاوت آموزش خواهید دید. کسب شایستگی های این کتاب برای 
موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه ای برای دیگر دروس 
در  شده  داده  آموزش  شایستگی های  تمام  کنید  سعی  عزیز  هنرجویان  می باشد. 

کتاب را کسب نمایید و فرا گیرید.
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کتاب درسی تزیینات سلولزی، رنگ، موکت و فضاهای داخلی شامل 5 فصل است و 
هر فصل دارای واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل 
شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر فصل می توانید شایستگی های 
مربوط به آن فصل را کسب نمایید. عالوه بر این کتاب درسی شما می توانید از بستۀ 

آموزشی نیز استفاده نمایید.
فعالیت های یادگیری در ارتباط با شایستگی های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، 
مادام العمر  یادگیری  شایستگی های  و  محیط زیست  از  حفاظت  حرفه ای،  اخالق 
کتاب  در  و  طراحی  فنی  شایستگی های  با  همراه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  و 
این  نمایید  ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش  آموزشی  و بستۀ  درسی 
شایستگی ها را در کنار شایستگی های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در 

انجام فعالیت های یادگیری به کار گیرید.
رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه ها و 
تأکیدات هنرآموز محترم درس را در خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است 

در انجام مراحل کاری جّدی بگیرید.
برای انجام فعالیت های موجود در کتاب می توانید از کتاب همراه هنرجو استفاده 
نمایید. همچنین همراه با کتاب اجزای بسته یادگیری دیگری برای شما درنظر گرفته 
 www.tvoccd.medu.ir نشانی  با  خود  رشتۀ  وب گاه  به  مراجعه  با  که  است  شده 

می توانید از عناوین آن مطلع شوید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی تان، 
گام های مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی 

و تربیت شایسته جوانان برومند میهن اسالمی برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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مقدمه

ما بخش عمده ای از زندگی خود را در فضاهای داخلی می گذرانیم. ارتقای کیفیت فضاهای داخلی، باعث 
افزایش کیفیت زندگی ما می شود.

از طریق اجرای درست و کامل معماری داخلی است که فضاهای اصیل و زیبا، با هویت و کارآمد، برای فعالیت و 
زندگی انسان ایجاد می شود. با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت ها در طرح و ساخت فضاهای داخلی، مجریان 

طرح های داخلی نیاز به آموزش و کسب مهارت در حوزه های بسیاری دارند.
در این کتاب دو دسته از مهم ترین مهارت های مورد نیاز مجریان طرح های داخلی تجربه می شوند.

دسته اول، مهارت های ترسیمی هستند که مهارت های طراحی دست آزاد، ترسیم فنی، ترسیم نقشه های مرحله 
اول معماری داخلی، ترسیم تصاویر موازی و پرسپکتیو فضاهای داخلی را شامل می شود.

دستۀ دوم، مهارت های اجرایی هستند که اجرای کف موکتی، اجرای دیوارپوش و پوشش سقف کاغذی، اجرای 
پوشش سلولزی، اجرای رنگ آمیزی دیوار و سقف را در بر می گیرد. این دو دسته مهارت از اوایل سال تحصیلی به 
موازات هم آموزش داده می شوند. علی رغم تنوع فعالیت ها، همۀ آنها به عنوان فعالیت های عملی از ویژگی های 

مشترکی برخوردارند و در آموزش آنها از اصول مشابهی استفاده می شود.
ـ کسب مهارت و دانش کاربردی در هرکدام از حوزه های فوق در قالب تمرینات و تجربیات فردی یا گروهی )جذاب، 
چالشی و دست یافتنی( انجام می گیرد و انجام هر تجربه همراه با تحلیل و تکرار آن عالوه بر کسب مهارت امکان 

تولید دانش کاربردی مربوط به آن تجربه را فراهم می کند.
در هرکدام از سرفصل های آموزشی کتاب، ابتدا توضیحات ضروری و مقدماتی جهت آشنایی اولیه با موضوع ارائه 
می شود. سپس با طرح سؤاالت مقدماتی سعی شده است انگیزش و آمادگی ذهنی هنرجویان برای شروع تجربه 
و عمل افزایش یابد. در ادامه موضوع تمرین و تجربۀ عملی جهت کار گروهی یا تجربۀ فردی ارائه می گردد که باید 
در کمال دقت انجام شوند. اگرچه تمرین و تجربۀ مستمر برای شکل گیری مهارت الزم است، اما تجربه به تنهایی 
منجر به دانش کاربردی نمی شود. بلکه تجربه همراه با تعمق و تفکر انتقادی است که منجر به تولید و تدوین 
دانش عملی می گردد و در یک جمله، ما فقط از تجربه یاد نمی گیریم بلکه از طریق تجربه و تحلیل تجربه کشف 
می کنیم، می آموزیم و دانش افزایی می کنیم. لذا فصل های کتاب شامل تمرین مستمر و تمرینات موردی است.
انجام هر تجربه ای پس از بحث، روشن کردن مفاهیم، طرح موضوع و ایجاد آمادگی ذهنی می تواند با سه مرحله 

از تفکر و تحلیل همراه باشد:
الف( تحلیل قبل از تجربه

ب( تحلیل در حین فعالیت تجربی
ج( تحلیل و ارزیابی تجربه، پس از پایان فعالیت تجربی و تعمیم یافته ها به عرصه های حرفه ای و بازار کار

د( و در نهایت مباحثه و ارزیابی نتایج، بازبینی، تکمیل و اصالح کارهای انجام شده توسط هنرجویان
مراحل سه گانۀ تحلیل تجربه:

در آموزش دروس عملی به همان اندازه که تکرار، تمرین و انجام تجربیات متعدد الزم است. تعمق در تجارب، 
برای تکمیل آموزش امری ضروری است. تا چرائی ، چگونگی و نتایج تجربه را بازاندیشی و تدوین کنیم. تحلیل 

تجربه های عملی در سه مرحلۀ زیر باعث شکل گیری دانش، مهارت و بصیرت حرفه ای ما می گردد.
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 جمع بندی و نتیجه گیری3ـ تحلیل و ارزیابی بعد از تجربه2ـ تحلیل در فرایند تجربه1ـ تحلیل قبل از تجربه

 طرح موضوع
 جمع آوری شواهد و اطالعات اولیه 

  توسعۀ سؤاالت
 آگاهی به شرایط و میزان آمادگی 

خو د
 آگاهی به شرایط و فرایند انجام کار

 آگاهی به موضوع تجربه
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واقعی
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 نوآوری

 توسعۀ دانش و مهارت
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برای کارهای بعدی

1ـ تحلیل قبل از تجربه:
تحلیل هر تجربه ای قبل از شروع به انجام آن سه حوزه از آگاهی را در بر می گیرد. آگاهی به خود، آگاهی به شرایط و فرایند انجام کار 

و آگاهی به موضوع تجربه:
الف( آگاهی به خود: برای انجام یک تمرین و تجربۀ موفق، با توجه به تجارب و توانمندی های خود، شما می توانید با واقع بینی، 

اعتماد به نفس و آزادی همراه با مسئولیت، در فعالیت های آموزشی وارد شوید و فعالیت های خود را مدیریت کنید.
در انجام هر تمرین شما می توانید به صورت فردی و یا گفتمان گروهی به بیان باورها و پیش فرض های مربوط به آن تجربه بپردازید، 
تجربیات قبلی و مثال های مشابه را بررسی کنید. سؤال های خود را مطرح کرده و موضوع تمرین را از جهات مختلف بررسی کرده به 
موارد زیر پاسخ دهید: چه احساس یا نگرشی به انجام کار دارید؟ در انجام این تجربه نقاط قوت شما به عنوان یک هنرجو کدام است؟ 
نمونه ها و تجارب قبلی مشابه کدام اند؟ و چه کمبودهایی احساس می کنید؟ و به نظر شما هنرآموز کالس چه کمکی می تواند به 

شما بکند؟
ب( آگاهی به شرایط و فرایند:

شما برای انجام بهتر تمرینات باید فرایند و شرایط انجام کار را بررسی کنید. و انجام کار را در یک فضای گفتمانی با استفاده از نظرات 
هنرآموز کالس، هم کالسی ها و توصیه های متون تخصصی، برنامه ریزی کرده و انجام دهید. و باید مشخص کنید که:

چه اهدافی را برای تمرین و تجربه در نظر گرفته اید و برای رسیدن به آن اهداف چکار باید بکنید. مراحل انجام کار چیست؟ در صورت 
لزوم با چه افرادی هم گروه می شوید و چگونه اثربخشی خود را در کار گروهی افزایش می دهید.

ج( آگاهی به موضوع تجربه: قبل از شروع به انجام تجربه شما باید ابعاد مختلف مسئله را بررسی کرده و مشخص کنید: در انجام این 
تجربه چه چیزی را یاد می گیرید؟ این موضوع آموزشی شامل کدام اجزا و قسمت هاست؟مفاهیم اساسی کدام اند؟کدام بخش از 

موضوع برای شما آسان یا مشکل است؟ در کدام مهارت خوب هستید و در کدام مهارت می توانید ارتقا پیدا کنید؟
2ـ تحلیل تجربه در فرایند تجربه: 

ما در فرایند انجام هر کاری به ابهامات و مشکالت متعددی برخورد می کنیم. راه حل های مختلفی را امتحان می کنیم و دستاوردهای 
جدیدی را کسب می کنیم. با توجه آگاهانه  و ثبت آزاد و طبیعی مسائل مهم در انجام هر تجربه ای می توان موارد زیر را مدنظر قرار داد:

در شروع کار چه احساسی داشتم؟ به چه مواردی فکر می کردم؟ نسبت به نتایج کار چه نظری داشتم؟ در انجام کار به چه داده هایی 
نیاز پیدا کردم؟ به چه ایده هایی رسیدم و چه سؤاالتی برایم مطرح شد؟ به کدام منابع علمی مراجعه کردیم و یا مشورت گرفتیم؟ 

مشارکت دیگران در انجام تجربه چگونه بود؟
3ـ تحلیل و ارزیابی تجربه  پس از انجام کار: 

درس آموزی از تجارب قبلی، بهترین سرمایه و راهنمای ما برای انجام بهتر کارهای بعدی در بازار کار است.
تحلیل تجربه به معنای پل زدن بین گذشته و آینده یعنی برگشتن و نگاه کردن به آنچه که قباًل انجام داده ایم. یعنی بحث و بررسی 
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کارهای انجام شده، مقایسه و ارزیابی تجربه و استخراج دستاورد های فکری که حاصل آن برای استفاده در بازار کار و تجربیات آینده، 
بسیار مفید است.

از این منظر، آموزش به معنای تکرار تجربه، کسب مهارت و بازخوانی مستمر تجربه و سازماندهی مفاهیم و روش های به کارگیری آنها 
در آینده است و می تواند موارد زیر را در بر گیرد:

الف( ارائه و تشریح کار انجام شده: 
کار چگونه شروع شده و چه مراحلی را طی کرده است؟

محل انجام کار امکانات استفاده شده کدام اند؟
در انجام کار چه کسانی مشارکت داشته اند؟

نحوۀ انجام کار چگونه بوده است؟
ب( ارزشیابی: 

در این تجربه چه چیزی برای من و دیگران خوب بود و برعکس؟
نقاط قوت و ضعف کار چیست؟

ج( تجزیه و تحلیل: 
تمرین و تجربه شامل چه بخش هایی بود؟

چه چیزی را خوب انجام دادم؟
دیگران چه چیزهایی را خوب انجام داده اند؟

آیا طبق پیش بینی جلو رفته ام؟ چرا و به چه دلیل؟
چگونه می توانم این تجربه را بهتر درک کنم؟

سؤاالت مطرح شده کدام اند؟
4ـ جمع بندی و نتیجه گیری: 

مطالب کلیدی که از این تجربه آموختم. کدام اند؟
خالصۀ فرایند و روش انجام کار چیست؟

خالصۀ اصول و معیارهای ارزیابی چگونه می تواند تدوین شود؟
کاربرد یافته ها در شرایط مشابه در حرفه و تجربیات بعدی چیست؟

ارزیابی از عملکرد خود و دیگران.
سؤاالت باقی مانده.

کدام بخش از دانش یا مهارت خود را می توانم تقویت کنم.
برای آینده چه اهدافی را تعیین می کنم.

حاال می بایست بر روی کدام خروجی ها و قابلیت ها متمرکز شوم.
من به چه ابعادی از کار توجه کردم؟

دیگران در  بررسی کار من به چه چیزهایی توجه کردند؟
نوآوری ها در انجام این تجربه کدام است؟

به این ترتیب از طریق تکرار تمرینات و ارزیابی هر کدام از تجارب، تدوین و ارائه تجارب هر فصل به صورت یک مجموعۀ منسجم 
اهداف دورۀ آموزشی از نظر ایجاد مهارت حرفه ای و شکل دهی به دانش کاربردی مرتبط تأمین شود. رابطۀ آموزش و حرفه برقرار شود 
و شما هنرجویان روش های تولید مشارکتی دانش را تجربه کنید. با درک بهتر نقاط قوت و ضعف شما، زمینه برای مدیریت آموزش و 

تکمیل آموخته های شما فراهم آید و رابطه دانش و مهارت در شرایط متغیر بازار حرفه ای به خوبی درک شود.
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آیا تا به حال پی برده اید:
سؤال1ـ عناصر تشکیل دهندۀ فضا چیست و ترکیب بندی آنها چگونه است و چطور می توان از عناصر معماری 

طراحی کرد؟
سؤال 2ـ طراحی خطی از فضاهای داخلی با استفاده از مداد و قلم چگونه انجام می شود؟ و شما چگونه می توانید 

در آن مهارت پیدا کنید؟
سؤال 3ـ نمایش مبلمان، افراد، اشیا و عناصر طبیعی در طراحی از فضاهای معماری داخلی، چگونه انجام 

می گیرد؟
سؤال 4ـ چگونه می توان نور، سایه، رنگ و بافت را با استفاده از مداد، مداد رنگی، قلم و ماژیک در معماری داخلی 

نمایش داد؟
سؤال 5  ـ روش های برداشت، تهیٔه کروکی و معرفی فضاهای داخلی چگونه انجام می شود؟

سؤال 6  ـ کادربندی و ارائٔه نهایی طرح های معماری داخلی چگونه است؟

استاندارد عملکرد:
ترسیم فضای انتخابی و شناخت عناصر تشکیل دهنده فضا و تعریف آنها

طراحی از نمونه های بارز آثار هنری و فضاهای داخلی و استخراج قواعد ترکیب بندی
ممارست در ترسیم انواع خطوط طراحی از فضاهای داخلی با انتخاب زاویٔه دید و کادربندی مناسب و استفاده 

از مداد و قلم
شناخت ترکیب بندی عناصر فضا

طراحی از فضاهای داخلی با انتخاب زاویه و کادربندی مناسب و نمایش بافت، رنگ و سایه با استفاده از مداد، 
قلم و مداد رنگی 

ارائه طرح های فضاهای داخلی با استفاده از مداد رنگی، قلم و ماژیک
برداشت یک فضای واقعی معماری داخلی، ترسیم پالن، نمودار روابط، مقاطع و نماهای داخلی فضا

شایستگی: تهیٔه کروکی و ترسیمات دست آزاد
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حضور در فضاهای داخلی خوب و اصیل، نگاه عمیق و تحلیلی به 
نمونه های ارزشمند و تهیۀ کروکی و طراحی از آنها همراه با ترسیم 
برای  الزم  شرط  اجرایی،  جزئیات  بررسی  و  تحلیلی  دیاگرام های 
اجرای  روش های  و  داخلی  معماری  مختلف  ابعاد  عملی  شناخت 

موفق آن بوده و مقدمۀ خوبی را برای موفقیت شما فراهم می کند. 
طراحان و مجریان فضاهای داخلی در فرایند برداشت وضع موجود، 
ترسیم  مختلف  روش  های  از  داخلی،  تزیینات  اجرای  و  طراحی 
مانند طراحی دست آزاد، اسکیس، یادداشت های تصویری ساده و 
سریع، اتود یا پیش طرح ها و طرح های اولیه و نیز طرح های کامل و 

نقشه های اجرایی استفاده می کنند.
بر  مبتنی  و  فضاها  به  تحلیلی  نگاه  بر  متکی  دست آزاد  طراحی 
برای  ابزارها  مهم ترین  از  یکی  شما،  دست آزاد  ترسیم  مهارت های 
برای  وسیله  بهترین  و  داخلی  فضاهای  و  طرح ها  جوهرۀ  نمایش 
بیان ایده های طراحان و مجریان به دیگران است. کسب مهارت در 
طراحی و  ارائٔه دست آزاد، مستلزم داشتن دقت نظر و دید تحلیلی، 
قدرت تجسم و تمرین مستمر و زیاد است. دّقت، تکرار و انجام درست 
تمرینات هر مرحله از کار، سّکوی حرکت شما برای ورود به مراحل 

کیفی بعدی است.

طراحی دست آزاد در معماری داخلی

شکل1-1- استفاده از کاغذ و ابزار سادۀ ترسیم در 
طراحی

شکل 2-1- طراحی و نمایش فضاهای مختلف 
یک بنا

شکل 3-1- ترسیم خطی از فضای خواب

مقدمه:
همان طور که در مقدمۀ کتاب شرح داده شد، آموزش مطالب در این کتاب بر »طرح مسئله«، »انجام تجربه« و 
»تحلیل تجربه« استوار است. و پس از طی این فرایند تجربی و راهنمایی هنرآموزان است که مفاهیم نظری هر 

مبحث جمع بندی و مدون می شود.
این فصل با تمرین عملی طراحی دست آزاد از یک فضای داخلی آغاز می شود تا قبل از شناخت نظری عناصر 
تشکیل دهندۀ فضای داخلی و مفاهیم پایه و اصول نظری طراحی دست آزاد، ابتدا به صورت عملی، موضوعات 
فضای داخلی و مسائل طراحی دست آزاد را لمس کنید و زمینۀ الزم برای طرح سؤاالت، تفکر و درک مفاهیم 

نظری و اصول طراحی از فضاهای داخلی فراهم شود.
در ادامۀ این فصل و همراه با تجارب عملی با عناصر تشکیل دهندۀ فضاهای داخلی، اصول ترکیب بندی آنها 
و طراحی خطی از فضاهای داخلی آشنا می شوید. سپس روش های طراحی و نمایش افراد، عناصر طبیعی، 
مبلمان و اشیا در فضاهای داخلی را تجربه می کنید. در ادامه روش های نمایش مصالح و بافت، نور و سایه و رنگ 

را تجربه می کنید و در نهایت روش های تهیۀ کروکی و برداشت فضاهای معماری را تجربه کرده و یاد می گیرید.
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با نظر هنرآموز کالس، یک فضای داخلی باکیفیت و خوب را انتخاب کنید. محل استقرار، فاصله و زاویۀ دید 
مناسبی را به نحوی انتخاب کنید که بخش کیفی و مشخصی از فضای داخلی در حوزۀ دید شما قرار داشته باشد. 
پس از مشاهدۀ دقیق عناصر موجود، بر روی کاغذ A3 و با استفاده از مداد، طرح دست آزاد فضا را طراحی کنید. 

پس از انجام تمرین، طرح تهیه شده را با فضای داخلی تطبیق داده و نواقص احتمالی را رفع کنید.
مشاهده و درک درست عناصر موجود در فضا، تشخیص عناصر اصلی و توجه به محل، نحوۀ استقرار، نوع نظم، 
رابطه و تناسب عناصر فوق با یکدیگر یعنی نگاه تحلیلی و همه جانبه که از جمله مهم ترین موارد در شروع کار 

طراحی از فضاها است.
که  است  هندسی  شکل های  و  حجم ها  از  ترکیبی  معمواًل  داخلی  فضاهای  و  طرح ها  تشکیل دهندۀ  عناصر 
تشخیص آنها کار طراحی را آسان می کند. ترسیم دست آزاد از فضا را با ترسیم عناصر اصلی فضا و با خطوط 

کمرنگ شروع می کنیم. در فرایند و نحوۀ انجام کار خود دقت کرده و به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1ـ به نظر شما کار طراحی را چگونه و از کجا می توان آغاز کرد؟

2ـ آیا همۀ عناصر مهم و ضروری در طراحی شما لحاظ شده اند؟
3ـ آیا مقیاس و تناسب عناصر نسبت به یکدیگر درست ترسیم شده اند؟

4ـ آیا تناسبات افقی و عمودی عناصر و زاویۀ استقرار آنها صحیح می باشد؟
5ـ چه قواعدی را برای طراحی درست فضاهای معماری پیشنهاد می کنید؟

پیرامون  را به طرح اضافه می کنیم. خط  اولیه، عناصر فرعی و جزئیات الزم  از صحت طرح  از اطمینان  پس 
عناصری را که نزدیک تر بوده و یا مهم تر می باشند پر رنگ می کنیم. طرح های این فضا در قالب تمرینات مستمر 

بعدی تکرار و مرحله به مرحله کامل تر خواهد شد.

تجربه و دانش: تمرین مستمر، بخش اّول

شکل 5-1- نمایش رنگ و بافت در طرح آشپزخانهشکل 4-1- استفاده از خطوط ساده در طرح داخلی
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پس از مرور و مقایسٔه تجارب و یافته های به دست آمده از این تجربه و دقت، در طرح ها و نظرات هم کالسی ها و 
با راهنمایی هنرآموز کالس ترسیمات خود را کامل کرده و به سؤاالت زیر پاسخ دهید. آنگاه مجموعۀ پاسخ های 

کالس را دسته بندی کنید:
1ـ به عنوان اولین تمرین کدام بخش از کار طراحی شما خوب است و کدام قسمت رضایت بخش نیست؟

توانمندی هایی دارید؟ دیدن، تحلیل کردن،  و  تقویت کدام مهارت ها  به  نیاز  بهتر فضاها  برای طراحی  2ـ 
ترسیم، ارزیابی، تکمیل و ارائه.

3ـ آیا طرح تهیه شده در موقعیت مناسب از کاغذ قرار دارد؟ آیا اندازه آن مناسب است؟
4ـ فضاهای طراحی شده از چه مصالحی و چگونه ساخته شده اند؟

5  ـ طراحی دست آزاد چه کمکی به مجریان طرح های داخلی و توسعه دانش و تجربه آنها می کند؟
6  ـ چه نمونه های زیبایی از فضاهای داخلی می شناسید و برای طراحی دست آزاد آنها را پیشنهاد می کنید؟

7ـ مهارت در ترسیم درست انواع خطوط چه کمکی به طراحی بهتر شما می کند؟
حال می توانید اصول و فرایند تهیۀ طرح های دست آزاد را برای خود تدوین کرده و محورهای مهم آن را در 
جدولی مشابه جدول زیر خالصه کنید و به همراه طرح های تهیه شده در قالب کارپوشه برای ارائه نهایی آماده 
کنید. ارائٔه ساختارمند، منظم و خالصۀ مطالب، بهره گیری از جمالت کوتاه و ساده، استفاده از نمودار ها  و 

طرح های ساده در کنار توضیحات می تواند ارزش  کار شما را افزایش دهد.

مراحل ترسیم دست آزاد 
فضای داخلی از دیدگاه من

روش و تکنیک کار من 
در هر مرحله

ابزار مورد نیاز کار من 
در هر مرحله از کار

مقایسه باروش های 
رایج

ارزیابی نهایی من

 این تمرین مستمر در قسمت های بعدی، مرحله به مرحله بازبینی و تکمیل خواهد شد.

تحلیل و 
نتیجه گیری

یافته های  و  و مقایسٔه تجارب  و روش های دیگر  بررسی کارها  و  تهیه شده در کالس  ارائه طرح های  از  پس 
هم کالسی های خود، فکر می کنید برای ترسیم دست آزاد از فضاهای داخلی چقدر آمادگی دارید؟ مهارت های 
الزم برای ترسیم دست آزاد را چگونه دسته بندی می نمایید؟ در جدولی مشابه جدول زیر توانایی های خود را 

ارزیابی نمایید. نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی نموده و نحوۀ بهبود آن را مورد بررسی قراردهید.

مهارت های الزم در زمینۀ 
طراحی دست آزاد فضای 

داخلی چیست؟

دارای 
چه مهارت هایی 

هستم؟

چه مهارت هایی را باید 
در خود تقویت کنم؟

مراحل و روش تقویت 
مهارت هایی را که دارای 

آن هستید بیان کنید.

کاربرد هر مهارت در 
هر مرحله از کار را 

بیان کنید.

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی
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فضا، اصلی ترین عامل در معماری داخلی است. ما در میان فضاهای 
پیرامون خود  با همٔه اشیای  باز حرکت و فعالیت می کنیم.  یا  بسته 
رابطه برقرار می کنیم. زیبایی های زندگی، گرمای محیط خانوادگی، 
به  می کنیم.  تجربه  را  کار  محیط  در  تعاون  کودک،  بازی  نظافت، 
همین دلیل فضای معماری هم از نظر کارایی و دوام و هم از نظر ابعاد 

ادراکی، احساسی و زیبایی شناختی اهمیت پیدا می کند.
فضا ذاتًا شکل خاصی ندارد. فضا با وجود عناصر مادی و رابطٔه متقابل 
آنها با یکدیگر، تعریف شده و معنی پیدا می کند. عناصر معماری با 
فرم، نقطه، خط، صفحه و حجم می توانند با هم ترکیب شده و فضا 
را محدود و مشخص کنند. در معماری داخلی، این عناصر اساسی 
و  تیرها  مانند  خطی  عناصر  المپ،  مانند  نقطه ای  عناصر  قالب  در 
ستون ها، عناصر صفحه ای مانند کف ها،  دیوارها و سقف ها و عناصر 
حجمی مانند کمد و مبلمان با هم ترکیب شده و به فضای معماری 

شکل می دهند.
مشاهده  را  داخلی  فضاهای  سازندٔه  عناصر  صفحه  این  تصاویر  در 
می نمایید. در تصویر باالی صفحه عناصر فضای داخلی یک واحد 
آپارتمانی است که به وسیلٔه این عناصر از یکدیگر تفکیک شده اند. 
با شناسایی عناصر سازنده آن به صورت   را  نیز تصویر دیگری  شما 

گرافیکی نمایش دهید.

طراحی از فضا و شناخت عناصر تشکیل دهندٔه فضای داخلی

شکل 6-1- عناصر تشکیل دهندۀ فضا

شکل 7-1- کف، سقف، دیوار و بازشوها عناصر 
تشکیل دهندۀ فضا

شکل 9-1- ترکیب عناصر معماری در فضای داخلیشکل 8-1- عناصر تشکیل دهندۀفضا در طبقات ساختمان
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تجربه و دانش

در تصاویر روبه رو دو نمونه از فضاهای داخلی مدرن و سنتی را مشاهده 
می کنید. با نظر هنرآموز کالس دو نمونٔه دیگر از فضاهای مدرن و 
سنتی را انتخاب کرده و عناصر تشکیل دهندٔه آنها را شناسایی و با 
و  کنید  معرفی  ساده  قبل  صفحۀ  اشکال  مثل  کروکی هایی  ترسیم 

سپس به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1ـ عناصر سازندٔه هر فضا چیست؟ با ترسیم آنها را معرفی کنید.

2ـ هرکدام از عناصر سازنده فضا از نظیر ویژگی هایی مانند ابعاد، فرم، 
شکل، رنگ و ... دارای چه کیفیتی هستند.

3ـ هرکدام از عناصر از چه مصالحی ساخته شده اند و در ساخت آنها 
چه مالحظاتی در نظر گرفته شده است؟

4ـ نظر شما در مورد ابعاد کارکردی، ابعاد اقلیمی، ابعاد اجتماعی ـ 
فرهنگی، و ابعاد سازه ای فضاها چیست؟

5  ـ ویژگی های مشترک و تفاوت های فضاهای سنتی و مدرن چیست؟

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

تحلیل و 
نتیجه گیری

پس از انجام تمرینات، نتایج کار را در کالس ارائه دهید، کارهای دوستان خود را بررسی و با یکدیگر مقایسه 
کنید. به نظر شما بارزترین نمونه های ارائه شده کدام اند؟

کدام یک از دوستان از روش بهتری در ارائه کار استفاده کرده اند؟ کدام یک از نمونه ها بهتر تجزیه و تحلیل 
شده اند. چه سؤاالتی در کالس مطرح شده و مطالب مهم به دست آمده کدام اند؟

با توجه به تجارب کالس و راهنمایی های هنرآموز کالس، طرح خود را بازبینی و کامل کنید. یافته ها و مطالب 
مفید مطرح شده را خالصه و سازماندهی کنید و در کارپوشه، با قطع A3 جهت ارائه نهایی آماده سازید. در 

صورت تمایل می توانید از جدول و کروکی نیز برای خالصه سازی مقایسه و ارائه اطالعات استفاده کنید.

شکل 10-1- فضای داخلی سنتی

شکل 11-1- فضای داخلی مدرن
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نقطه و عناصر نقطه ای در معماری داخلی 
نقطه، زایندۀ همه فرم هاست و مکانی را در فضا مشخص می کند. 
نشانگر یک موقعیت خاص مانند انتهای عناصر خطی یا گوشۀ احجام 

در فضا است و ممکن است ابعاد و اشکال مختلف داشته باشد. 
نقطه می تواند شکل های مختلفی داشته باشد. نقطه در مرکز زمینه، 

حالت ثابت و قدرت سازماندهی عناصر اطراف خود را دارد. 
وقتی نقطه از مرکز زمینه خارج می شود مرکزیت خود را از دست داده 
حالتی پویا پیدا می کند. در هر صورت نقطه همانند اشکال مختلف 
روزن در سقف یا فرم های مختلف المپ در فضا، یا تیزی گنبد، باید 

نسبت به زمینۀ خود کوچک، متمرکز، ایستا و بی جهت باشد.

شکل 17-1-یک نورگیر 
کوچک در سطحی وسیع مانند 

نقطه به نظر می رسد.

شکل14-1-نقطه در مرکز 
زمینه با حالتی ثابت، قدرت 

سازماندهی عناصر اطراف خود 
را دارد.

 شکل16-1-المپ به صورت 
عنصر نقطه ای در فضا ظاهر 

می شود.

شکل13-1- نقطه وقتی در 
حاشیۀ زمینه قرار می گیرد واکنش 

بصری متقابل بین نقطه و زمینه 
ایجاد می شود.

شکل15-1- وقتی نقطه از مرکز 
زمینه خارج می شود، مرکزیت 

خود را از دست داده، حالتی پویا 
پیدا می کند.

شکل 12-1- پرندگان در آسمان مانند نقطه دیده 
می شوند
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تجربه و دانش

در  را  نقاط  کاربرد  از  زیبایی  و  متنوع  نمونه های  1ـ 
طبیعت، هنر و معماری داخلی منطقۀ خود پیدا کرده 
و معرفی کنید. توضیح دهید در هر کدام از آنها نقطه، از 
نظر بصری و هنری چه تأثیری دارد؟ آیا می توانید تصاویر 
انتخابی را در قالب کروکی های ساده خالصه کنید؟ آیا 

استقرار نقاط از نظم و منطق خاصی پیروی می کنند؟

نقاط اشتراک کار خود را با دیگر هم کالسی هایتان مقایسه نمایید و عنصر مشترک و وجه تمایز در رسیدن به 
یک کار مطلوب با این شیوه را مورد ارزیابی قرار دهید. آیا خود را برای مرحله بعدی آماده می بینید؟

ترسیمات خود را بازبینی کنید، نکات سودمند مطرح شده در کالس را خالصه و منظم کنید، آیا این تمرین 
حساسیت بصری الزم را برای بهتر دیدن نقطه در طبیعت، آثار هنری و معماری داخلی در شما ایجاد می کند؟ 

آیا پیشنهاد دیگری برای تقویت این مهارت دارید؟

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

تحلیل و 
نتیجه گیری

شکل 18-1- نقطۀ تالقی خطوط الگوی منظم دارند

شکل 1-19
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سقف،  دیوار،  کف،  مانند  فضا  تشکیل دهندۀ  عناصر 
و  سطوح  خطوط،  نقطه ها،  از  بازشوها  و  ستون  تیر، 

احجام تشکیل شده اند. 
از فرم های خطی معماری مانند تیر، ستون و ...، به 
صورت مستمر در فضاهای معماری داخلی استفاده 
معماری،  عناصر  سایر  شکل گیری  در  خط  می شود. 
به طور   ... و  میزها،  قفسه ها،  پنجره ها،  درها،  مانند 

مؤثر مورد استفاده قرار می گیرد.
خط با توجه به کیفیات حسی و حاالت بیانی که دارد 
پیدا  گسترده ای  کاربرد  نیز  تزیینی  اشیای  و  هنر  در 
نرمش  استحکام،  احساس  می تواند  خط  می کند. 
و  پویایی، سبکی  و  تعادل  و سکون  و سختی، حرکت 

سنگینی، مالیمت و خشونت را در طرح ایجاد کند.
برای نمایش عناصر فضای داخلی الزم است خطوط 
لبۀ  و خطوط  پیرامونی اشکال، محل تالقی صفحات 
احجام با دقت ترسیم شوند، لذا خط، اصلی ترین عنصر 

در طراحی از فضاهای داخلی است.
برای طراحی درست فضاهای داخلی، عالوه بر دیدن 
دقیق و درک صحیح عناصر تشکیل فضا و اشیای درون 
انواع  ترسیم  در  مهارت  کسب  و  مستمر  تمرین  آن، 
خطوط افقی، قائم، مایل، منحنی، شکسته، متقاطع 

و موازی الزم و ضروری است.

خط وعناصر خطی در فضاهای داخلی

شکل 22-1-کاربرد خط در بازشوها

شکل 20-1- خط در کف و دیوارها

شکل 21-1-خط در ستون ها و دیوارها

شکل 23-1-خط در تیر و سقف
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1ـ در تصاویر زیر به عناصر تشکیل دهندۀ فضا و نحوۀ ترسیم آنها دقت کنید و آنها را سه برابر بزرگ تر ترسیم 
نمایید. و در پایان به سؤ االت زیر پاسخ دهید.

ـ عناصر اصلی تشکیل دهندۀ فضا مانند نقطه ، خط، سطح و حجم کدام اند؟ آنها را دسته بندی نمایید.
ـ محل تالقی عناصر، دارای چه کیفیتی از خط هستند؟ )خمیده، عمودی، افقی، مایل و ...(

ـ عمده ترین نوع خط تشکیل دهندۀ فضا چیست؟ خطوط را براساس درجۀ اهمیت و کیفیتی که به فضا می دهند، 
دسته بندی نمایید. محل تالقی دیوار با دیوار، دیوار با سقف و دیوار با کف دارای چه کیفیتی است؟ چه ساختاری 

دارد؟ از چه مصالحی تشکیل شده است؟
ـ نسبت های اندازه ای هر یک از عناصر را با یکدیگر مقایسه نمایید.

2ـ با توجه به اطالعات به دست آمده از تصاویر باال، به بررسی نمونه هایی از معماری داخلی سنتی شهر یا روستای 
خود بپردازید. و موارد باال را در آن بررسی نمایید. رد خطوط را در فضا دنبال کنید.

ـ تصاویر بررسی شده در مرحلۀ پیشین را از لحاظ خطوط موجود در آن دسته بندی نمایید.
ـ هر یک از اجزا را از جزء به کل مورد بازبینی قرار دهید و مصالح و جزئیات اجرایی آن را بیان نمایید.

تجربه و دانش

ترسیمات انجام شده را در کالس ارائه کنید. بارزترین نمونه های ارائه شده کدام اند؟ چه عاملی باعث نتیجه 
مطلوب تر کار آنها شده است؟ بررسی کنید.

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

ترسیمات خود را بازبینی نمایید. نکات و مطالب سودمند مطرح شده در کالس را دسته بندی و خالصه کنید. 
کلیه کارها را برای ارائه نهایی در کارپوشه با قطع A٣ آماده کنید.

تحلیل و 
نتیجه گیری

شکل 25-1- طراحی از فضای نشیمن و غذاخوریشکل 24-1- طراحی از فضای تاالر نشیمن خانۀ سنتی
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در فرم های معماری و فضاهای داخلی، بسته به کیفیت فضا از انواع خط استفاده می شود، که هر کدام احساس 
و محتوای ویژه ای دارند. خطوط ممکن است واقعی یا ذهنی، پایدار یا ناپایدار، قائم یا افقی، منحنی یا شکسته 

باشند.
خطوط محیطی یا خط کروکی محدودۀ اجسام را نشان داده و آنها را از زمینه جدا می کنند. خطوط بیانی با 
استفاده از ویژگی های روانی و بصری خطوط مانند سبکی و سنگینی، سکون و پویایی، تعادل یا ناپایداری، 
موزون و آشفته، خشن و نرم و ... می توانند ویژگی های خود را به سطوح و احجامی که بر آن واقع شده اند  منتقل 

کنند. 
در ترسیم خطوط بسته به نوع و مقیاس ترسیم و مهارت طراح، کنترل دست از طریق مچ، آرنج یا بازو انجام 

می گیرد و حالت گرفتن ابزار در هر حالت تغییر می کند.

انواع خط و ترسیم آنها

1ـ با دست آزاد و بر روی یک کاغذ A4، مکعبی به ابعاد تقریبی 4×4×4 سانتی متر ترسیم کنید. بر روی یک 
روزنامه باطله بزرگ مکعبی با ابعاد تقریبی 30 ×30 ×30 با خطوط کمرنگ ترسیم کنید. کدام یک از حالت های 

دست برای انجام طرح های فوق مناسب است؟
ـ برای دادن جواب می توانید مجددًا تجربه کنید. حال خطوط مکعب های ترسیم شده را پررنگ کنید. حالت 

دست و نحوۀ استفاده از مداد چه تغییری می کند؟
ـ هر کدام از شما ممکن است به شیوۀ خاصی از ابزارها استفاده کرده و خطوط را ترسیم کنید.

ـ حرکت مچ، حرکت آرنج، حرکت بازو، حالت قلم در دست را در تمامی تمرین های بیان شده مورد ارزیابی قرار 
دهید و نتایج به دست آمده را در کالس مورد بحث و بررسی قرار دهید.

ـ میزان پیشرفت، نحوۀ تسلط و نقاط ضعف خود را در جدولی فهرست نمایید و کارهای الزم جهت بهبود شرایط 
موجود خود را ارزیابی و از هنرآموز خود راهنمایی بخواهید.

2ـ برای به دست آوردن قدرت در ترسیم خطوط، نیاز به تمرین منظم می باشد. به این منظور خطوطی را که در 
زیر در نظر گرفته شده است به ترتیب بر روی روزنامۀ باطله به صورت منظم و در طول روز با خودنویس و یا ماژیک 

سر نمدی انجام دهید.
ـ در مرحلۀ نخست دو نقطه را در ابتدا و انتهای صفحه قرار داده و با کنترل حرکت دست و آرنج سعی نمایید خطی 

مستقیم و صاف ایجاد نمایید.  اگر لرزش در خطوط باعث انحراف بیش از حد خط نشود مجاز می باشد. 
ـ در مرحلۀ بعد، پس از تسلط بر کشیدن خط با دو نقطه، خطوط موازی در جهات مختلف و خطوط منحنی 

ترسیم کنید.سعی کنید نحوۀ گرفتن قلم و کنترل آن در شرایط مختلف را تجربه کنید.

تجربه و دانش

شکل 1-26



13

پس از انجام تمرینات، نتایج کار را در کالس ارائه دهید، کارهای هم کالسی ها را بررسی و با یکدیگر مقایسه 
کنید. کدام یک از هم کالسی ها به نتیجٔه بهتری دست یافته است؟ دالیل آن را بررسی کنید. آیا خود را برای 

مرحلٔه بعدی آماده می بینید.

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

ترسیمات خود را بازبینی و کامل کنید. خالصه ای از یافته ها و مطالب مفید مطرح شده را تهیه کرده و در 
کارپوشه با قطع A3 جهت ارائه نهایی آماده کنید.

تحلیل و 
نتیجه گیری

خط کروکی
خطی است یکدست و مستقیم و غیرممتد، که ابتدا 
و انتهای مشخصی دارد. سعی بر این است که دقیق 

ترسیم شود.
کشیده  لرزان  خود  طول  در  می تواند  کروکی  خط 
شود. خط کروکی می تواند به یکباره کشیده نشده و با 
چند مرتبه برداشت قلم ترسیم شود. از این خط برای 

طراحی از فضاهای معماری استفاده می شود.

خط اسکیس
خط اسکیس نیز بین دو نقطۀ مشخص ترسیم می شود 
با این تفاوت که با سرعتی بیشتر از خط کروکی رسم 
خواهد شد، به همین دلیل برای ترسیم خط اسکیس 
باید حداقل یک بار جهت و مسیر آن را امتحان کرد و بعد 
آن را کشید. لذا خط اسکیس بین هر دو نقطه حداقل 2 

بار، بسیار صاف و بدون لرزش کشیده می شود.

شکل 29-1- ترسیم خطوط موازی در دو جهتشکل 28-1- ترسیم خطوط موازی و متقاطعشکل 27-1- ترسیم خطوط موازی

شکل 30-1-استفاده از خط کروکی در فضای معماری

شکل 31-1- کاربرد خط اسکیس در طرح صندلی
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خط چین دار
از این نوع خط بیشتر برای ترسیم فضای سبز و گیاهان 
در پالن استفاده می شود. این خطوط می توانند نرم و 
یا تیز باشند. خطوط چین دار نباید حالت تکراری به 
خود بگیرند. همچنین نباید حالت گرد پیدا کنند و باید 
تیز باشند. خطوط چین دار در کل صفحه باید با یک 

قلم ترسیم شده و  متداخل کشیده نشوند.

خطوط بیانی
خط، عنصر بصری یک بعدی است، برعکس نقطه که 
ایستا و  بی جهت است. خط نشانگر حرکت، جهت، رشد 
و پویایی بصری است. خط می تواند از نظر ضخامت و 
وزن، ظرافت، خشونت، نرمی و سختی صافی یا زبری 
خطوط  در  لذا  بگیرد.  خود  به  مختلفی  بیانی  حاالت 
بیانی به جای تأکید بر لبۀ اشکال، ویژگی های روانی، 
بیان بصری و خصوصیات کیفی خط ها مانند حالت، 
مورد   ... و  سیالیت  استحکام،  تعادل،  وزن،  حرکت، 
مستقیم،  خطوط  از  کدام  هر  می گیرد.  قرار  توجه 
شکسته، منحنی، آزاد، قائم، افقی و یا مایل، بسته به 

نوع خط، تأثیر ادراکیـ  بصری متفاوتی دارند.

شکل 33-1 -حالت بیانی خطوط در معماری داخلی وهنر

شکل 34-1 -  فضای داخلی با دیوارهای ساخته شده از بامبو

داخلی  فضای  سه  نمایشگر  ارائه شده  تصاویر  1ـ 
هستند. هر کدام از آنها را در قطع A4 ترسیم کرده و به 

سؤاالت زیر پاسخ دهید:
ـ خطوط اصلی در هر فضا را مشخص کنید. هر کدام از 
و ویژگی های بصری  ادراکی، احساسی  از نظر  فضاها 

بیانگر چه حاالتی هستند؟ 
از چه نوعی بوده است رعایت چه  ـ ترسیم خط شما 
نکاتی به بهتر شدن طراحی شما کمک می کند؟ دلیل 
استفاده از این نوع خط را بیان کنید، )سرعت ترسیم و 

یا مهارت در ترسیم این نوع از خطوط و ...(
٢ـ جهت کسب آمادگی در ترسیم خطوط مستقیم در 

تجربه و دانش

شکل 32-1- استفاده از خط چین دار در ترسیم برگ درختان
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شکل 35-1- فضای داخلی یک خانۀ سنتی

شکل 36-1- فضای داخلی یک خانۀ مدرن 

جهت و اندازه های مختلف تمرینات زیر را با دقت انجام 
دهید.

ـ دو نقطه بر روی کاغذ قرار داده و آنها را با خط مستقیم 
به هم وصل کنید به نحوی که کاغذ A3 کامل پر شود.

ـ خطوط موازی در جهت های مختلف ترسیم کنید.
ـ با حرکات آزاد دست خطوط کوچک و بزرگ منحنی 

ترسیم کنید.
ـ دوایر هم مرکز و مماس داخل را در اندازه های مختلف 

ترسیم کنید.
ترسیم  را  بسته ای  منحنی های  آزاد  با حرکت دست  ـ 
کنید که ابتدا و انتهای آنها در یک نقطه به هم متصل 

شود.
ـ چند مکعب و حجم هندسی را بر روی میز و در وسط 
و  محیطی  خطوط  از  استفاده  با  و  داده  قرار  کالس 

رعایت تناسبات از آنها طراحی کنید.

کارهای تهیه شده را در کالس ارائه داده، ویژگی های آنها را بررسی کنید. کیفیت کارهای انجام شده را مقایسه 
کنید و پرسش ها را در کالس مورد بحث قرار دهید.

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

تجربۀ انجام شده را تحلیل کنید. اصول و فرایند تهیه طرح های دست آزاد را با استفاده از خطوط در دفترچه 
خود ثبت نمایید. میزان تسلط خود و پیشرفت و نحوه پیشرف خود را یادداشت کنید. آنها را به صورت جدول 
در آورده و مراحل انجام کار خود را مطابق با آن بررسی نمایید. به میزان پیشرفت خود در هر مرحله از کار 
امتیاز بدهید. میزان رضایت از کار خود را ارزیابی نمایید. نقاط قوت و ضعف خود را استخراج نمایید. به دالیل 
پیشرفت و عدم پیشرفت در هر مرحله از کار توجه نمایید و به بیان آن بپردازید. زمان  بندی خود از مراحل کار 
را بیان کنید. تمامی اطالعات را به صورت مکتوب و شامل جدول هایی در دفتر ارزیابی و تحلیل قرار دهید. 
نمونه کارهای انجام شدٔه خود را با قید روز، ساعت، موضوع، محل کار، ابزار، تکنیک کار، مراحل کار )فرایند 
کار(، استاد، مدت زمان انجام کار و دیگر مواردی که به نظر شما در ارائه کار مورد توجه بوده است، مشخص 

کنید.

تحلیل و 
نتیجه گیری
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سطوح  اصلی ترین  عناصر معماری در شکل گیری کف ها، 
دیوارها و سقف ها می باشند، که خود       شکل دهندۀ فرم 
بصری  ویژگی های  هستند.  آن  فضاهای  و  ساختمان 
سطوح، نحوۀ قرارگیری و رابطۀ آنها در فضا، شکل و کیفیات 
ویژۀ فضا را ایجاد می کنند. عوامل اثرگذار بر کیفیت سطح 
عبارت اند از: الگو، رنگ، بافت و ماده.  به عالوه، سطوح 
در شکل گیری سایر عناصر معماری مانند پله ها، درها، 
پنجره ها و مبلمان نیز کاربرد وسیعی دارند. ترکیب مناسب 
سطوح، کف، دیوارها و سقف به فضای معماری شکل 

داده و کیفیت آن را مشخص می کند.
سطوح در معماری داخلی ممکن است مسطح، خمیده 
و یا کروی باشند و بسته به حالت آنها در فضا از نظر قائم، 
افقی و مایل، باال و پایینی، پایداری، تعلیق  و ... کیفیت 

بصری ویژه ای پیدا می کنند.

سطح و عناصر صفحه ای در معماری داخلی

شکل 37-1- نمایش بافت سطوح مختلف

شکل 38-1- کاربرد سطوح در شکل دهی به فضاهای داخلی

شکل 40-1- تنوع بافت و رنگ سطوح

شکل 39-1- تفکیک عناصر خطی و صفحه ای یک بنا
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تجربه و دانش

در تصاویر زیر چند نمونه از فضاهای داخلی، با سطوح متنوع نشان داده شده است. با توجه به تصاویر، ضمن 
انجام ترسیمات خواسته شده به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

ـ تصاویر را به صورت دست آزاد در کاغذ A3 ترسیم نمایید. شروع فعالیت شما با ترسیم و درجه بندی سطوح 
باشد. هر فضا شامل چند سطح کلی و سطح جزئی می باشد.

ـ کیفیت خطوط به کار رفته در سطوح چگونه می باشد؟ نوع بافت، رنگ، مصالح، الگوی سطوح را مورد بررسی و 
ارزیابی قرار دهید و دالیل ایجاد آنها به این نحو را حدس بزنید و مقایسه نمایید.

ـ نمونه های مشابه را در محیط زندگی خود پیدا کرده و انواع سطوح به کار رفته در فضاها را معرفی کنید.

کارهای تهیه شده را در کالس ارائه کرده و ویژگی های هر کدام از آنها را به دقت بررسی کنید و نکات مهم 
هر کدام را یادداشت کنید. به نحوۀ ترسیم، ارائه و تحلیل دوستان خود دقت کنید.

بهترین کارهای  پیدا کنید.  را  آنها  پاسخ  با کمک هنرآموز کالس  به بحث گذاشته،  را در کالس  پرسش ها 
ارائه شده کدام اند؟

کار خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ برای انجام بهتر این تمرین نیاز به تقویت چه مهارت هایی دارید؟

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

با توجه به تجارب ارائه شده در کالس، طرح های خود را بازبینی و کامل کنید. اشکاالت آنها را مشخص کنید.
مطالب مفید و مرتبط با بحث انواع سطوح و کاربرد آنها در معماری را تدوین کنید و جهت ارائه نهایی آنها را در 

کارپوشۀ خود قرار دهید.

تحلیل و 
نتیجه گیری

شکل 42-1- فضای نشیمن در معماری شرق دورشکل 41-1- فضای نشیمن

شکل 44-1-  فضای داخلی رستورانشکل 43-1- فضای نشیمن سنتی
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حجم و عناصر سه بعدی در معماری داخلی
»فرم«  که  است،  سه بعدی  بصری  عنصر  یک  حجم، 
اصلی ترین ویژگی آن است. فرم ویژۀ یک حجم، شکل 
ظاهری و ساختار بصری آن را نشان می دهد که حاصل 
آن  مرزی  سطوح  و  اشکال  خطوط،  متقابل  رابطۀ 
می باشد. از نظر  معماری، حجم به عنوان یک عنصر 
سه بعدی، می تواند توپر و یا فضای خالی باشد که با 
سطوح، محدود و تعریف شده است. »توده« و »فضا« 
دو مفهوم و ساختار مکمل اند که ترکیب آنها به معماری 
بعد، مقیاس،  به فضا،  فرم ها  رویت  واقعیت می دهد. 
رنگ و بافت می دهند و متقاباًل فضاها کیفیت فرم ها 
محیط  دو  هر  نیز  و  می دهند  نشان  و  کرده  نمایان  را 

مناسب برای زندگی انسان را فراهم می آورند.

مکعب                                  هرم                                  مخروط                                استوانه                  کره

تجربه و دانش

چند نمونه از فضای داخلی خوب را در محیط زندگی خود انتخاب کنید. پس از طراحی از آنها، کاربرد احجام هندسی 
را در مقیاس بزرگ و مقیاس کوچک مطالعه و نتایج بررسی خود را در قالب ترسیمات ساده در کالس ارائه نمایید.

کاربرد احجام در هر کدام از فضاهای داخلی را شرح دهید. حجم هر قسمت از کار را استخراج نمایید و تغییرات ایجاد 
شده در حجم را مورد بررسی قرار دهید. جنس، رنگ، متریال و بافت و ابعاد احجام نسبت به کل فضا را مشخص نمایید.

کارهای تهیه شده را در کالس ارائه دهید و نتایج کارها را ارزیابی و با هم مقایسه کنید.
چه حجم هایی در کارهای ارائه شده وجود دارد و احجام غالب کدام ها هستند؟ سلسله مراتب حجم ها، ترکیب 
و هم نشینی آنها با هم چگونه است؟ در روش معرفی دوستان هم کالسی چه نکات آموزنده ای وجود دارد؟ 

ارزیابی شما از کار خودتان چگونه است؟

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

کارها را بازبینی و کامل کنید. نکات آموزشی مطرح شده در کالس را مدون کنید و جهت ارائه نهایی در 
کارپوشه قرار دهید.

تحلیل و 
نتیجه گیری

شکل 1-45 

شکل 47-1 شکل 1-46 
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شکل

تجربه و دانش

به خط پیرامونی و دور ظاهری یک سطح یا حجم، که 
آن را از زمینه یا فضای اطرافش جدا می کند »شکل« 

می گوییم. شکل ها انواع مختلف دارند.
 شکل های طبیعی

 شکل های حاصل از تغییر عالمت حروف، اعداد و 
سمبل ها )اشکال غیرمادی(

 اشکال هندسی
زمینه  نوع  کاربرد،  محل  مقیاس،  به  توجه  با  اشکال 
در  و  می کنند  پیدا  بصری  بیان  هم جوار،  عناصر  و 

معماری داخلی کاربرد وسیعی دارند.

فرم های
طبیعی

اشکال
غیر مادی

اشکال
هندسی

اشکال تغییر یافته                       شکل های پایه

ـ برای هر یک از انواع شکل های بیان شده در باال یک نمونه ارائه کنید.
ـ عناصر تشکیل دهنده فضای داخلی کالس های شما اکثرًا دارای کدام نوع شکل است، آنها را دسته بندی نمایید.

ـ ویژگی های کارکردی و زیبا شناختی را در عناصر تصاویر زیر همراه با ترسیمات تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار دهید.

شکل 1-48 

شکل 49-1- فضای داخلی با فرم شکسته

شکل 52-1- فضای داخلی با فرم شکسته

شکل 50-1- فضای داخلی با فرم های منحنی

شکل 53-1 - فضای داخلی با فرم های ترکیبی

شکل 51-1- فضای داخلی با فرم های قائمه

شکل 54-1- فضای داخلی با فرم منحنی

شکل 57-1- طرح مقرنس یک محرابشکل 56-1- نورگیر سقفی در خانۀ ایرانیشکل 55-1- نمای داخلی یک پنجره
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عناصر اصلی سازندۀ فضا در معماری داخلی
تعریف  و  محدود  معماری  عناصر  با  معماری،  فضای 
می شود و با ترکیب مناسب دیوارها، ستون ها، کف ها 
و سقف به هویت و کیفیت مورد نظر دست می یابد و 
و  مفید  مأنوس،  محیطی  ایجاد  برای  را  الزم  شرایط 
قابل استفاده، زیبا و خوشایند، امن و مستحکم برای 
انجام همه فعالیت ها و شرایط مختلف زندگی، فراهم 
می آورد. عناصر تشکیل دهنده فضا با استفاده از انواع 
فضا  به  و  شده  ترکیب  هم  با  سازماندهی  روش های 
از طریق  داخلی  کیفیت می دهند. فضاهای  و  شکل 
سقف و دیوارها محصور شده و از فضاهای بیرون جدا 
می شود ولی با استفاده از بازشوها با فضاهای بیرونی و 

مناظر طبیعی زیبا ارتباط برقرار می کند.
فراهم  زیرین  برای فضای  را   سقف، پوشش مناسب 
نامناسب  محیطی  شرایط  مقابل  در  را  آن  و  کرده 

حفاظت می کند.
 کف با سطح و لبه های خود، محدوده ای از فضا را 

معین و برای زندگی و فعالیت آماده می کنند. 
 دیوار فضا را به دو قسمت تقسیم می کند و حریم الزم 

را برای فضای معماری ایجاد می کند.

تجربه و دانش

تصاویر زیر و فضای کالس خود را در نظر بگیرید، از آنها طراحی کرده و به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
ـ عناصر تشکیل دهندۀ فضا کدام اند؟

ـ عناصر فوق را چگونه می توان دسته بندی کرد؟
ـ هر کدام از عناصر از چه ساخته شده اند و چه کیفیتی دارند؟

شکل 58-1- کف، سقف و دیوارها عناصر تشکیل دهندۀ فضا

شکل 1-59 

شکل 60-1- کف، سقف، دیوار و  مبلمان عناصر سازندۀ فضای 
آشپزخانه

شکل 61-1- طراحی از فضای اتاق در هتل و 
عناصر سازندۀ فضا
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کف ها
کف ها، سطوح افقی هستند که حد تحتانی فضا را مشخص کرده، 
لوازم  و  و قرار دادن مبلمان  انسانی  و فعالّیت  برای حرکت  را  محیط 
زندگی در فضای باز و بسته، فراهم می آورند. در استفاده  از سطوح 
صیقلی و صاف، به انعکاس شدید نور و صدا و امکان سرخوردن در 
موقع حرکت، باید توّجه شود. تغییر الگوی کف سازی فضاها می تواند 
تفکیک  و  تنوع  به  زیبایی شناسانه،  و  کارکردی  جنبه های  رعایت  با 

فضاها تأکید نماید.
بافت و رنگ کف ها بر کیفیت و حالت فضا تأثیر می گذارد. مقیاس 
شود.  گرفته  نظر  در  فضا  مقیاس  به  توجه  با  باید  کف سازی  الگوی 
اختالف سطح، تغییر مصالح یا رنگ در کف سازی فضاها می تواند به 
تقسیم و تفکیک فضا منجر گردد. در این شیوۀ تفکیک فضا، تداوم و 
ارتباط بصری بین حوزه های فضایی را می توان حفظ نمود و در عین 

حال، بر هویت و ویژگی  هر فضا تأکید کرد.

تجربه و دانش

ـ با توجه به نوع جنس کف سازی فضا )نرم و سخت( به بررسی نمونه هایی از این نوع پوشش های کف بپردازید و 
براساس جدول زیر آنها را طبقه بندی نمایید. کیفیت سطوح را از نظر کارکردی و ابعاد زیبایی شناختی مورد توجه 

قرار دهید.

نام کف پوش فضای داخلی

مالحظات تنوع طرحعملکردقیمترنگابعادجنسنام
زیست محیطی

مالحظات 
اجرایی

ارزیابی

شکل 63-1 -کف سازی نرم فضای نشیمن با 
استفاده از فرش و موکت

شکل 64-1 - ساختار کف سازی فضای معماری داخلی

شکل 62-1 -کف سازی سخت فضا با استفاده از 
سنگ یا سرامیک

کف

رویه سطوحساختار و سازه

ساختار و سازۀ این سطوح، 
باید از استحکام کافی برای 

تحمل و انتقال بارهای وارده 
برخوردار باشد.

رویۀ این سطوح باید به منظور 
استفادۀ مستمر، با دوام، زیبا 

و قابل نظافت باشد. در مقابل 
سایش و رطوبت مقاوم بوده 

و عملکرد مناسبی از نظر 
انعکاس و انتقال صدا، گرما و 

سرما داشته باشد.
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ستون و دیوارها
هر  معماری  عناصر  اصلی ترین  از  دیوارها  و  ستون 
را  فضا  از  حجمی  یا  فرم  هیچ  هستند.  ساختمان 
نمی توان بدون تعریف کنج ها و لبه هایش ایجاد نمود. 
تداوم  امکان  فضا،  تعریف  ضمن  می توانند  ستون ها 
فضایی و بصری با محیط اطراف را ایجاد نمایند. کیفیت 
فضای ایجاد شده کاماًل به نوع عناصر محصور کننده و 
ترکیب آنها بستگی دارد. جهت فضا، درجۀ باز یا بسته 
بودن فضا، نوع رابطه با فضاهای مجاور، همه و همه 
به نحوۀ استفاده ما از دیوارها و ستون ها بستگی پیدا 

می کند.
شکل 1-65

شکل 1-66

شکل 67-1- کاربرد ستون و دیوارها در تعریف فضا

دیوار داخلی و جداکنندهدیوار خارجی

فضای داخلی را از محیط 
بیرون جدا می کنند. در 

معرض عوامل محیطی مانند 
بارندگی، سرما و گرما، تابش، 

آفتاب، باد و طوفان قرار 
دارند و در عین حال که نمای 

خارجی ساختمان را شکل 
می دهند امنیت ساختمان را 

نیز تأمین می کنند.

دیوارهای داخلی در 
شکل های متنوع و با ارتفاع 
دلخواه، متناسب با نیازهای 

فضا، در نظر گرفته شده و 
بر استقالل فضاها تأکید 

می نمایند. دیوارهای داخلی 
ساختمان معمواًل ضخامت 

کمتری دارند و باربر نیستند 
این دیوارها ضمن تقسیم فضا 
یا حریم، فضاها را از نظر نفوذ 
دید مزاحم، انتقال صدا، نور و 

حرارت حفظ می کنند.
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تجربه و دانش
1ـ در تقسیم فضا و طراحی معماری داخلی ساختمان، 
گاه به جای دیوار از کمدها، قفسه ها و مبلمان استفاده 
می شود. این عناصر، ضمن تفکیک فضاها، تسهیالت 
الزم را در اختیار استفاده کننده قرار می دهند. دیوارها 
عالوه بر نقش جدا کنندگی فضاها، با عناصر فضایی 
و  قفسه ها  نورپردازی،  سیستم های  قبیل  از  دیگر 
کمدها و سکوها، ترکیب شده، هم زمان عملکردهای 

مختلفی پیدا می کنند.
ـ با توجه به توضیحات مصداق های این قبیل فضاها را 
جست وجو نمایید و به صورت ترسیم دست آزاد آنها را 
در کالس ارائه دهید. برحسب کاربری، جنس، رنگ، 

مقیاس در فضا، آنها را دسته بندی نمایید. 
ـ با توجه به بررسی هایی که انجام داده اید آنها را برحسب 
بیشترین کاربرد و مطلوب ترین نوع، دسته بندی نمایید.

فضای  نمونه  چند  و  کنید  نگاه  روبه رو  شکل  به  2ـ 
تعریف شده با استفاده از دیوار و ستون، پیدا کنید. آیا 
در محل زندگی خود نمونه های مشابه پیدا می کنید؟ 

ترسیم و در کالس معرفی کنید.
ـ با توجه به مصالح مختلف مورد استفاده برای پوشش 
سطوح دیوار فضاهای داخلی، به تحقیق و بررسی انواع 
متداول آن در شهر خود بپردازید و نتایج حاصل از آن 
را در جدولی مشابه با جدولی که برای کف پوش تهیه 

نموده اید برای دیوارپوش ایجاد نمایید. مصالح بومی 
مورد استفاده در شهر و منطقه خود را جزء اولویت ها 

قرار دهید.

کارها را در کالس ارائه و بررسی کرده و با هم مقایسه کنید. 
از نمونه ها و نکات ارزشمند خالصه برداری کنید. 

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

شکل 68-1- روش های مختلف تقسیم فضای داخلی

ویژگی های ستون و دیوار

1- اصلی ترین 
عناصر فضا و 

مؤثر بر ادراک و 
احساس از فضا

2-  ایجاد تداوم 
بصری

3- به حاالت 
گوناگون ساخته 

و پرداخته 
می شود.

4- عناصر 
محدودکننده و 

تقسیم کننده 
فضا

5- تعریف 
محدوده فضا

6- دیوارهای 
جداکننده با 
آزادی عمل 

بیشتر

7- تحمل بار 
سقف و انتقال 

بار
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سقف و عناصر باالی سر
پوشش  عنوان  به  تنها  نه  سر،  باالی  عناصر  و  سقف 
تابش  و  باران  و  برف  از  را  داخلی  فضاهای  ساختمان، 
خورشید محافظت می کنند، بلکه بر فرم بیرونی ساختمان 
و کیفیت فضاهای داخلی، نیز تأثیر می گذارند. با اینکه 
سقف، خارج از دسترس انسان است و بر عکس کف، 
عملکرد و فعالیت خاصی در آن اتفاق نمی افتد با این 
حال، تأثیر بصری و احساسی بسیار زیادی بر انسان و 
شکل دهی فضا و تعیین ارتفاع و تناسب آن دارد. سقف و 
بام، از تکنیکی ترین قسمت های ساختمان اند به همین 
دلیل تناسبات و هندسۀ بام تابع نوع سیستم سازه ای 

است که بار بام را تحمل و منتقل می نماید.
از  اصلی  سقف  بر  عالوه  فضاها  داخلی  معماری  در 

سقف کاذب در شکل های مختلف استفاده می شود.

نوع طراحی

مصالح

امکانات تکنیکی و 
قابل دسترس شرایط جغرافیایی

شکل 69-1- سقف صاف

شکل 70-1- سقف شیب دار

شکل 72-1- سقف طاقیشکل 71-1- سقف گنبدی

با توجه به نمونه های ارائه شده و مباحث مطرح شده در کالس، کار خود را ارزیابی کنید، نواقص کار را رفع 
کنید و همراه با خالصه گزارش مطالب مهم کالس، کارهایتان را برای ارائه نهایی در کارپوشه قرار دهید.

تحلیل و 
نتیجه گیری
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تجربه و دانش

1ـ سه نمونه از سقف را در فضای داخلی در شکل های زیر می بینید. نوع سقف، جنس، رنگ و نسبت های ارتفاعی 
آنها در فضا را مشخص کنید. مانند جدول تهیه شده برای کف به تعیین مشخصات هر یک از آنها بپردازید.

2ـ نمونه هایی از سقف های کاذب را در معماری سنتی و معماری معاصر شهر خود انتخاب کرده و با استفاده از 
عکس و طراحی دست آزاد معرفی کنید و به سؤاالت زیر جواب دهید:

- ارتفاع، شکل و نوع شکستگی های سقف کاذب چگونه است؟
- دالیل استفاده از سقف کاذب چیست؟

- هماهنگی بین عناصر معماری، عناصر مکانیکی مانند دریچه های تهویه و عناصر الکتریکی مانند المپ ها 
بلندگوها و ... چگونه است؟

- چه رابطه ای بین هندسۀ سقف و بقیه عناصر فضا وجود دارد؟
-  مصالح و روش اجرای قسمت های مختلف چگونه است؟

  - کیفیت طرح و اجرای کار را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمونه های انتخاب شده در کالس را معرفی کنید. یافته ها را مقایسه کنید. پرسش ها را به بحث گذاشته و با 
راهنمایی هنرآموز کالس پاسخ آنها را مشخص کنید. کدام نمونه ها و روش های ارائه بهتر هستند. کار خود را 

چگونه ارزیابی می کنید؟

پرسش و 
گفت وگوی 
گروهی

نتایج حاصل از این تجربه را مدون کرده و ارائه دهید. در صورت لزوم از جدول استفاده کنید. کار خود را 
بازبینی کرده جهت ارائه نهایی در کار پوشه قرار دهید.

تحلیل و 
نتیجه گیری

شکل 75-1شکل 74-1شکل 1-73


