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  بصريعناصر 
فرم در معماري نيز تحت تاثير روابط بين . گردند سطح و حجم است و پديده ها به  اين ترتيب قابل رويت مي عناصر بصري شامل نقطه، خط، 

ر هندسه، تقارن، ياين عناصر و تركيب آن ها حاصل مي شود، جهت تركيب و تعيين نوع رابطه بين اين عناصر، عناصري سازمان دهنده نظ
هر عنصر جدا از نقش و كاربردي كه مي تواند داشته باشد و يا بار معنايي كه در بر دارد، حاوي  .مطرح مي گردند...ار، ريتم ، محور و تكر

و در موقعيت هاي و زمينه هاي مختلف حالت و نقش متفاوتي را  مشخصه هاي بصري از قبيل اندازه و ابعاد، شكل، بافت و جنسيت مي باشد
  .ردايفا خواهد ك

  نقطه

  .نقطه كه به نظر دايره اي است بسياركوچك، اولين عنصر مطرح بوده كه البته در هنر معماري مي تواند داراي بعد و اشكال متفاوتي باشد

نواعي از نقطه محل تقاطع، گوشه يك فضا يا حجم، پنجره اي در سطح يك نما و يا ساختماني در مقياس ديگر مي توانند اخط، دو سوي يك 
  .در معماري باشند

  .سيماتي را در فضا ايجاد مي نمايددر پالن بصورت نقاطي نمايش داده مي شوند و تكرار آن ها تقستون ها 

  

  

  

قرارگيري المان در مركزيت ميدان نقش كليدي عنصر مركزي را در 
  .سازماندهي فضا نشان مي دهد

  

  

  

  

  .ها مشخص بوده قطه اوج نيز به عنوان شاخص در تركيب 
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  .تركيب اين دو حالت به عنوان عنصري وحدت بخش و هم سو كننده ساير عناصر مي باشد 

  

  .تكرار نقاط و يا ايجاد شبكه اي از نقاط نيز در خوانايي و نظم دهي به يك تركيب موثر است 

به عنوان ) فولي ها(در پارك دالويلت ساختمان هاي مكعب شكل قرمز رنگ  
  .ي از نقاط، رويدادهايي در فضاي پارك مي باشندمجموعه ا

  .نقطه قابليت و نقش سازماندهي عناصر را دارد و داراي انرژي متمركز است

 
  نقطه موقعيت هاي مختلف

 
ده اي با سا يك نقطه روابط محدود. كادر قرار گرفته باشد، موقعيت هاي متفاوتي را به وجود مي آورد بسته به اين كه نقطه ي بصري در كجاي

چنانچه نقاط بصري متعددي در يك كادر وجود داشته باشند، بر  اما. اطراف خود دارد و به همان نسبت توجه مخاطب را به خود جلب مي كند
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بصري متفاوتي به وجود  شكل، اندازه ، تيرگي ، روشني ، رنگ ، بافت ، دوري و نزديكي با يكديگر دارند تأثيرات اساس روابطي كه از نظر
 .خواهند آورد

 در اين صورت در اثر تراكم نقطه هاي تيره تيرگي حاصل مي شود و در. تصوير تلقي شود گاهي ممكن است نقطه به عنوان كوچك ترين بخش
  .اثر پراكندگي آنها روشني ديده مي شود

 

لي كه در حا به واسطه ي تيرگي يكسان نقاط، فضاي درون كادر در حالتي مسطح دارد) الف(در تصوير 
 .به واسطه ي تنوع تيرگي هاي نقاط، عمق و حركت بيشتري در فضا احساس مي شود) ب(ر در تصوي

 

نقاط داراي تيرگي يكسان بدون تنوع بصري ديده مي شوند در حالي كه در تصوير ) الف(در تصوير 
نزديكي در فضاي كادر نيز ديده مي -كت بصري و دوريبا به وجود آمدن تراكم و انبساط نه تنها تيرگي و روشني به وجود آمده، بلكه حر) ب(

  .شود
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  خط

، )قائم، افقي(خطوط حاصل از تكرار نقاط و مشخص كننده حد سطوح مي باشند، داراي اندازه و جهت بوده و در انواع مختلفي از قبيل راست
  .در هنرها كاربرد فراواني دارند... مايل، منحني و 

و خط قائم داراي ايستايي  ، ثبات پايداري، گستردگيخط افقي داراي آرامش. يايي و انرژي بيشتري دارندخطوط قابليت بياني داشته، پو
از ويژگي هاي خطوط  تعادلو پويايي،و خطوط مايل احساس تحرك و پويايي و خشونت دارند و سياليت، ماليمت  و داراي تعادل بيشتري بوده

  .منحني مي باشند

المان قائم كه به عنوان يك نشانه ي  نمونه اي از ابليسك ها يا
  .شهري و عنصري شاخص در نظام شهري مطرح مي باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

، توري ها نيز ي مكينتاش كه مبين سكوت گشته است، صندلباالتركيب خطوط افقي و قائم مي تواند تعادل را ايجاد نمايد، مانند تصوير 
  .تركيبي از خطوط افقي و قائم مي باشد
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  ر پالن هاي معماري و اسكيس هاي نيز بسيار مشهود است، نقش خطوط د

تصاوير نمونه هايي از كاربرد خطوط 
   .منحني وار و موجي شكل را  نشان مي دهند، اين خطوت در آثار آلوارآلتو حالتي سيال به فرم داده و ايجاد فضايي نرم بسيارموثر بوده است

رايت با ستون هاي قارچي شكل و سقف شفاف به فرانك لويد ، در كارخانه واكس سازي جانسون
 .نوعي، احساس فضايي در زير آب به نظر مي رساند

خطوط با حالتي شكسته، زيگزاك بسيار پر تنش بوده و انرزي جدي را در 
  .فضا ايجاد مي نمايد
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در آثار معماري رايت با . تاكيد بر خطوط نيز حالت هاي خاصي به فرم مي بخشد
  .و سطوح افقي بنا با محيط مرتبط گشته است تاكيد بر خطوط

  

  سطح

. كف، سقف، ديوار هركدام به عنوان عناصر اصلي معماري نوعي از سطح مي باشند. سطح عنصر محدود كننده فضا و تعريف كننده آن مي باشد
مايز نمايند و صحنه يا عرصه اي را جهت سطوح افقي به تنهايي مي توانند موقعيتي را مت. سطوح قابليت بسيار زيادي در تعريف فضا دارند

  .ت هاي مختلف ايجاد نمايند و سقف به عنوان عنصر پوشش دهنده به راحتي مي تواند فضايي را تحت پوشش قرار دهديحضور فعال

ايوان مساجد نمونه اي از كاربرد . سطوح قائم نيز در تقسيم و تعريف حدود فضايي بسيار موثر مي باشند
 .دعوت و فراخواني مي باشند سطوح قائم در
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در رابطه با سطوح مايل، اين سطوح در گذشته محدودتر بوده است، اما در معماري معاصر كاربرد 
  بيشتري يافته است، در درون و يا حاصل از انفجار فضايي و شكستن احجام، نمونه هايي از كاربرد اين سطوح را در آثار زاها حديد و 

   ست مي بينيممعماران دكانستراكتيوي

  شكل

شكل، لبه و حد بيروني سطح مي باشند و اگر خطوط تكرار شوند سطح را  .خطي كه دو سر آن به هم برسند محيط يك شكل را نشان مي دهد
و مانند خطي كه پيرامون محدوده هايي با مالكيت يا كاربري خاص كشيده مي شود و ارتفاع مي گيرد، جداره هاي پادگان  .تداعي مي نمايند

  .ديوارهاي قلعه ها و يا تكرار رديفي خطوط مانند تكرار ستون ها و رواق ها

مايند در پالن ها و نماهاي معماري به ويژه در نخطوط پيوسته يا بسته كه اشكال را ايجاد مي 
ي از نحوه سازماندهي عناصر معماري گذشته كه فضاهاي دروني عمدتا به صورت بسته بوده و رابطه محدودي با بيرون داشته اند بخش عمده ا

  .و فضاها را ايجاد مي نمايند

              

  .نمونه هايي از شهرهاي قرون وسطايي كه حالت مركز گرا را داشته اند و شكل آن بسيار شبيه دانه هاي برف مي باشد
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  .نمونه اي از ساختار شهر ايراني كه در آن از شكل بيضي استفاده شده است

با  .ندشنر معماري در ذات خود انتزاعي است در معماري اوليه و معماري كالسيك، اشكال اصلي كاربرد و معاني زيادي را دارا مي بااز آنجا كه ه
   .نزديك شدن به دوران معاصر استفاده از اشكال تغيير يافته و دفرمه شده نيز كاربرد جدي يافته است

است اين مشهود كه از شكل ذوزنقه جهت ايجاد فضا استفاده كرده است و آنچه در آثارش شايد اولين معماري باشد فرانك لويد رايت شايد 
  .است كه به كاربرد و استفاده از يك شكل خاص نيز محدود نبوده است

  مربع، مثلث، دايره: اشكال اصلي

  )قرمز(مربع

خنثي و بدون  خلوص و منطق را القاكرده و شكلي ايستا،، عقالنيت .است كه داراي چهار وجه مساوي و چهار زاويه قائمه مي باشد صفحه اي
بقيه ي راست گوشه ها را مي توان تغيير شكل هايي از مربع به حساب آورد كه با اضافه شدن به درازا و پهناي مربع ايجاد . جهتي غالب است

  .، پوياسترئوسش قرار مي گيردهم مانند مثلث، وقتي بر يكي مربع  .شده اند

  

  

  

  

  

  

  

  

novinshahrsaz.irnovinshahrsaz.ir

novinshahrsaz.ir

http://novinshahrsaz.ir/
http://novinshahrsaz.ir/


  )زرد(مثلث

قرارگيرد، هنگامي كه روي يك ضلعش . مثلث ،پايداري را القا مي كند.صفحه اي كه توسط سه وجه كناري مرزبندي و داراي سه زاويه مي باشد
پايدار روي يكي از رئوس خود وافع شود، در اين شرايط بي ثبات، يا به حالت تعادل مي رسد و يا ناوقتي  .شكلي كامال پايدار ايجاد مي شود

 .اضالعش، سقوط مي كندشده و برروي يكي از 
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  )آبي(دايره

، سماع درويشان به تقليد از سيارات به دور )پيوند اجتماعي(كاربرد دايره در ذهنيت جادويي، به عنوان نمادي از روح، گردآمدن حلقه وار
در آثار . ، بشقاب پرنده نمونه هايي از نقش اين شكل در فرهنگ و باور گذشتگان است)تعهد، قدرت(حلقه ، تاج. خورشيد ديده مي شود

  ...نيز مصاديقي از اين شكل ديده مي شود نظير فضاي مستدير پيرامون كعبه، كبوترخانه، ميل و مناره ها، تخت سليمان و معماري گذشته
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قرار دادن يك دايره . دايره يك شكل درونگرا و مركزي است كه در حالت عادي پايدار مي باشد و در محيط براي خود مركزيت ايجاد مي كند
هنگامي كه دايره را با فرم هاي خطي يا زاويه دار تركيب كنيم، يا اينكه عنصري . ايجاد تاكيد بر مركزيت آن مي شوددر مركز يك ناحيه، باعث 

  .را در محيطش قراردهيم، اغلب باعث ايجاد نوعي حركت دوراني در آن مي شويم

 

در آثار لوكوربوزيه و ميس ون درروهه ، مربع يا دايره در معماران معموال از خانواده اشكال و فرم هاي خاصي استفاده مي نمايند، نظير مكعب 
  .و اشكال و فرم هاي بي قاعده در آثار گهري... و آثار آندو،بوتا 

  حجم

احجام به ويژه  .توپر كمتر در معماري كاربرد داشته است، اما به صورت توخالي يكي از پر كاربردترين عناصر مي باشدحجم اگرچه به صورت 
، )گنبد(برش ها يا بخش هايي از آن ها، نظير نيم كرهمكعب، مكعب مستطيل، استوانه، هرم، چه به صورت خالص و چه به صورت احجام اصلي 

  .تاريخ معماري را شكل داده اند

احجام در  ب مستطيل يكي از پركاربرد ترينعساختمان كعبه، كعبه زرتشت، معابد و مقابر نمونه هايي از احجام كوبيك مي باشند، مكعب و مك
بناهاي استوانه اي شكل نيز نظير پانتئون، كبوترخانه هاي اصفهان، ميل ها و مناره ها، برج هاي دفاعي، و فرم هاي  .معماري مي باشند

  .يخچال هاي ايراني نمونه اي از كاربرد احجام اصلي در معماري اندشكل نظير  يمخروط

  

  .مي ساختند )هرمي شكل(رات ها و عبادتگاه هاي خود را كوه آسازيگوسومريان و بابليان چون كوه مهمي  نداشتند 

  

نشانگر اين است كه معماران به محدوديت هاي كره به دليل محدوديت هاي پالن به صورت خالص كاربرد كمي داشته اما يادبود نيوتن اثر بوله، 
  .خود را محدود نساخته اند ،زمان و فرم هاي خاص
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يا با تغييرات افزايشي يا كاهشي، در اندازه  احجام به صورت خالص و .گرايش به احجام ناب و خالص بسيار مشهود استدر آثار معماران مدرن 
در رنگ ها و جنسيت هاي مختلف، بخش اصلي آثار معماري را به خود اختصاص  ،هاي مختلف و با حالت هاي مختلف قرارگيري روي زمين

  .داده اند

ا احجام كال مثلث، منشورها،هرم ها،فرم هايي پويا بشام مبتني بر اآي ام پي  با كاربرد احج
  .استاصلي را ايجاد نموده 

 احجام به صورت تغيير يافته ويا دفرمه و گاه به صورت تزكيبي با چند حجم، با قابليت هاي بياني مختلف و گاه به صورت ارگانيك كه تداعي
  .كاربرد يافته اند كننده و فرم هاي طبيعي اند نيز در هنر معماري
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  تكنيك هاي ارتباط بصري 

عناصر بصري در جريان تركيب با يكديگر، در يك مجموعه ي تصويري، كيفيت هاي ويژه و با ارزشي را از لحاظ بصري به وجود مي آورند كه 
 .در انتقال محتواي اثر به بينندگان مي باشند در القا مفاهيم مورد نظر هنرمند به ديگران، نقش با اهميتي داشته و در حقيقت وسيله ي موثري

 تركيب عناصر بصري با اين تكنيك ها و كيفيت ها،. )فضاي مثبت و منفي(ريتم، تعادل، تناسب، شكل و زمينه: مهم ترين آن ها عبارتند از
  .كمپوزسيون را پديد مي آورند

  )ضرب آهنگ(ريتم

در  .انتقال احساس حركت نيز توسط ريتم بصري صورت مي گيرد.ي آوردآهنگ را به وجود م-متوالي يك عنصر تصويري ضربتكرار منظم 
توالي شب و روز و فصول از وجوه ريتم در  .بر همين اساس نيز در آثار هنري ريتم ديده مي شود. طبيعت و در زندگي ريتم نقش موثري دارد

در عين حال رابطه ي منظم و پوينده  .پش قلب همراه استهمانطور كه در وجود انسان ريتم حيات با نبض و صداي ت .آيد يطبيعت به شمار م
  .انسان با طبيعت و با اثر هنري نيز داراي نوعي ريتم است

  انواع ريتم

  تكرار يكنواخت   -1

  .در اين نوع عنصر بصري به طور يكنواخت و به صورت متوالي تكرار مي شود

  تكرار متناوب -2

  .تكرار آن با تغييرات متناوبي متنوع خواهد شد در اين نوع عنصر بصري تكرار مي شود اما

  تكرار تكاملي -3

  .در اين نوع يك عنصر بصري از يك مرتبه  و حالت خاص شروع مي شود و به تدريج با تغييراتي ويا حالتي تازه تر مي شود

  تكرار موجي -4

مانند حركت موجي آب دريا،  وعي تناوب هم برخوردار استاين نوع عمدتا با استفاده از حركت منحني سطوح و خطوط به وجود مي آيد و از ن
  .بام هاي گنبدي شكل و تاثير حركت باد روي شن هاي صحرا

  و تقارن تعادل

ريشه و اساس همه توانائيهاي مختلف انسان، بستگي به حس تعادل دارد، و چنانچه حس تعادل در انسان كاستي يابد، به هيچ روي قادر به 
ي توجه چشم ما براي حفظ تعادل هنگام ديدن اشيا و يا بيان تصويري آن ها، به محورهاي عمودي و افق .وال مي گرايدحركت نبوده و به ز

به عبارت ديگر تضاد  .منجر به يك موازنه شودكه كنش و واكنش تمام نيروهاي بصري در يك اثر هنري تعادل زماني احساس مي شود .دارد
بي تعادلي در يك اثر زماني احساس مي گردد كه از لحاظ بصري بخش هايي از تركيب بندي از طرف ديگر  .نيروها باعث ايجاد تعادل مي گردد
   .نياز به تغيير و تعويض داشته باشد
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  :تضاد موجود در فرم ها

  .تر است كفرم بزرگ تر، قوي تر از فرم كوچ: اندازه  -1

  .فرم هاي بسته، قوي تر از فرم هاي باز هستند: شكل -2

  .قوي تر از فرم هاي سست و در هم ريخته استفرم هاي سخت و متراكم، : كمترا -3

  انواع تعادل

  تعادل قرينه -1

  معماري دوران روكوكو، معماري اسالمي،گليم و فرش ايراني -تقسيم بندي غير مساوي –غير فعال 

  تعادل غير قرينه -2

اما  م شده از لحاظ وزن و سنگيني بصري، با هم برابرند،دو بخش تقسي تقسيم بندي غير مساوي اشيا و فضاهاي گوناگون،كه اگر چه - فعال
  .مانند درختان .يكسان و برابر نيستنداز لحاظ شكل، رنگ، حركت، اندازه و جنبه هاي ديگر بصري، عناصر موجود، 

  )فرم شعاع هايي از مركز( :تعادل شعاعي -3

  تناسب

ي از اصول اوليه اثر هنري است كه رابطه ي بصري هماهنگ ميان اجزاي آن را يكتمامي يك عنصررابطه نسبي و قياسي بين اجزاي مختلف و 
  .موزون ترين و پيچيده ترين نمونه ي آن پيكره انسان است كه از تناسبي دقيق در اجزا و در كل برخوردار است .بيان مي كند

  اصول نظم دهنده

  .ادراكي و مفهومي، در قالب يك كل واحدو هماهنگ و منظمدر يك بنا به صورت ابزاري براي ايجاد تنوع 
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