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                                 جستاری بر اهمیت و کاربرد تایپو گرافی در معماری داخلی                                      

 

 

 

 :چکیده

در معماری داخلی   2و کاربرد آن در پیوستتی ی ا استتیمرار و ت اول وتترم و فرل 1در این مقاله بنا به اهمیت نقش تایپو گرافی

 مورد بررسی قرار می گیرد.

بطوریره با عنایت به اینره فهم ارزوتتتهای معماری داخلی موکوه به دری بیان ممهومیا معنا و مایوا ا ن ون ی ترکی                 

و هسیی وناخیی معماری داخلی    3ا نیازمن  تعامم و بررسی در باب زیبایی وناخیی    بن ی و سازمان هی عناصر در فضاست    

ضا ایجاد کنیم.      و رف را در ف سی ماهیت و تبیین ویژگی های تایپو گرافی تجربه و ب عیی نو و  درای و  اخواهیم بود. تا با بر

یوتتین ما و زبان فرهنم ما. تا به نوعی  فهم این مهم برای تجربه ایی لذت بخش و در فضتتا بودن موتتروت استتت به تجارب پ

میان وناسه ها  و یا ح  و مرزهای خلق و ه در فضای تهی گردد ا تا مصرف کنن ه را      باعث ایجاد روابطی درست و منطقی  

 رهنمون سازد.4به تعبیر و تمسیر ما وده ایی ضمنی و تلویای 
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ی  رَم بطوریره مییوان گمت علت ع ل ارتبات موثر بین      

ضاهای داخلی   8یم رِ ونا و    در فهم ف صری آ فق ان عنا

مطابق با ارزوتتتهای فرهن ی ا عا می آن منطقه استتتت. 

بار         که  با بهره گیری از حروف  تایپوگرافی  ب ین ستتتان 

وهودی ا   سی هر جامعه را تا هنوز عه ه    فرهن ی ا  احسا

صری و        وها و کیمیات ب وف ارز ست ؛ می توان  با ک دار ا

وری ستتازمان هی عناصتتر در فضتتا ا ب عیی نو را در  نوآ  

کالب ها با بار نونی در عرصتته خلق فضتتا و مران میستتر  

ست و       ضا ا با درکی در ضور در ف گردان . تا مخا   با ح

به      بت  نا و مایوا و همچنین فهم آن نستتت منطقی از مع

ال وهای زیبایی وناسانه فائق آم ه و تجربه در فضا بودن    

 را ادرای نمای .

تایپوگرافی     کاربرد  نابر این  با بهره     ب ماری داخلی  در مع

گیری از حروف به نوعی با نی مان آنها در کنار هم و با          

تغییر سطح به حجم و با ساخیاری مناس  زمینه را برای    

سیاه فراهم       ضایی  ویا و روابط ف سیقرار ا تجربه ایی نو و ا

 می نمای .

ن    ن ا   در این فرآی جاب می ک مخا   را در    وتتترایط ای

ظرف و مظروف و  –فرل و مایوا  –ادرای ظاهر و درون  

 و رهنمون سازد. 9بودن در فضا مسیایم

 

 

 

 

 

 

 

می توان هنر و مهارتی بی ح  و معماری را       مقدمه:

نه           به زما نا  مه ایستتتت که ب مرز تلقی نمود. معماری مول

ن  و          یا هنرم مار  یت مع با وال گرفین از خالق خویش و 

ی کن  که فرهنم فردی و اجیماعی اش فضایی را خلق م 

سایش و آرامش را غایت       و  ا تا آ سریانی خواه   بازتاب 

هر آینه به معماری به عنوان مقوله ایی      »فعم خود نمای .   

بن ریم که معناها و ان یوتتته هایی که درونش نهمیه ان ا      

هم بر فضا تاثیر گذارن  هم بر بازیافیه ها و بر گرفیه هایی  

یش اخت فضا پ مسیقیم و غیر مسیقیم از فضا موثرن . ون    

«   از وتتتناخت معماری ا برای مان اهمیت پی ا می کن .        

 5(2388:2فالمری ا )

های   6... فضتتا از دی گاه ما ا گستتیره ایستتت فراگیر نونی

که ا همزاد و    نه گون  ها      هگو ن ار ها و پ ن یوتتته    مراه ا

آدمیان در هر مرانی ا رنم و حالی خاص پی ا می کن  و        

 دارای توان ارزوی میماوتی می وود.)همان(

و  که برخوردار    ضا می توان  پذیرای مولمه هایی با پس ف

ضا   تتتتاز ویژگیهای نونی ان  که باعث تلطی ف مران در ف

 می گردن .

یری از این مولمه ها که دارای بار نونی استت ا می توان   

بات        8وگرافی فرلتایپ  لت ارت به ع باوتتت . این موضتتتول 

مستتتیقیم فرل و مایوا می توان  در خوانش فضتتتا نقش   

بستتتزایی ایما کن . بطوری که از اه اف مهم تایپوگرافی : 

ایجاد تمهیم و تماهم نموذ پذیری     –برقراری ارتبات موثر  

هر نه بیوتتیر در ار تبات با فضتتا دارای کارکردی کلی ی 

مصتترف کنن ه را به ارتبا ی گویا با فضتتا و خواه  بود. تا 

 دری درسیی از آن سوق ده .

به علت ع ل دستتیرستتی به منابع مخیلف در این حیطه   

  به عنوان راهبردی درست از سر می یریم فرضیات خود را
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بین  راحی حروف و نوویه های نوویاری متتتتتت رَی و  

مرزی وجود ن ارد.  راحی حروف ا فون استتتیون نوتتتانه 

ری ستتت و نارنوب و استترلت اصتتلی آن استتت.  نووتتیا

 (  26:2385)نارئیا

در ادامه برای فهم بهیر از تایپو گرافی و ادرای درستتت از 

این مهم ا یادی می کنیم از پیوتت امان تایپوگرافی ا تا از 

وود. پم ران      نظرات آنه ا حسن خطابی برای این موضول 

ن  ا بلره       ا آن رتایپو گرافی را یک موضتتتول ملی نمی دا

حساسیت بخوی ن به فرل و مایوا معرفی می کن . و در    

صم می          ضول را در تایپو گرافی ا سی مو سوزان کی ادامه 

دان  نه تزیین. او عالقه من  به  راحی حروف است که در 

آن معنا انیقاه می یاب . اریک استتتپیررمن تایپو گرافی را 

و خن ه  زبان موتتهود ا نجوا ا فریاد ا آواز ا گمی و ا و ناله

می دان  و معیق  استتت که به تع اد همه بیانها و آواها به 

  راحی فونت نیازمن یم.)همان(

اگر نه تایپو گرافی جامع گراستتت و بر استتاس ستتاخیار  

زیر وتتاخه آن « تایپ دیزاین»حروف وتترم می گیرد و 

ماسوب می وود ا ولی با بررسی و تبیین ویژگیهای این    

یه بر خورد م    به این نر تایپو گرافی بر    مهم  که  ی کنیم 

پایه تایپ دیزاین بوجود آم ه استتت . موضتتول خوانایی و 

سنجی ن تعاده و     سیار مهم در  قابلیت خوانش مباثی ب

ست. بطوریره به جذابیت اثر     سی ن به ترکیبی موزون ا ر

منیهی می گردد. دری ا می نویستتت : برای آنره نووتتتیار 

اوتت  و خوانا نووتتیار باوتت  ا بای  کماکان کنش داوتتیه ب

 (293:2383سجودی باو .) 

در آثار امروزی فعم های زیادی خلق می وتتود که ب ون 

ممعوه بی ارتبات با واقعیت و ب ون معنا و مایوا ارائه می  

گردن . با عنایت و فرصت جسیجو و بررسی روش ترکی     

و ستتازمان هی حروف درن ون ی روتت  و تجلی فضتتای   

های فرهن ی ا عا می  زیباوتتتناستتتانه ا با تریه بر ارزوتتت

موجبات توسعه غنای ارزوهای بصری را در فضای داخلی  

 فرآهم خواهیم آورد.

 گرشی نو به تایپوگرافین

ت  قابلی  « تایپوگرافی »ترکی  حروف و نی مان آنها             

صر کاربردی را دارا       و ن به عنا سیم تب یم  تغییر و پیان

 می باوتتتن . بطوریره این وتتترول فرآین ی استتتت که بر

ساس   صری »ا ورم می  « مایطی عملرردی»در « بیان ب

 گیرد.

ورح     ون برای تعریف تایپو گرافی ب ین  بیان جامع و رو

استتت: تایپوگرافی برای به خ مت درآوردن هنر نی مان  

صویر و بیان     سی ن به یک فرل جذاب ا زبان ت حروف و ر

 تولی  می وود.  ممهومی ج ی 

و  23بستتاواستتت این ونه خط تجستتمی مادی یا ملموس و 

سی ی     وود. می توان آن را حس کرد و از برج لمس می 

 (8:  2389اش کاست یا بر آن افزود. ) آیت اللهی ا 

تایپ »در بستتتط این موضتتتول با عنوانی پر کاربرد نون  

برخورد می کنیم ا که در بطن ممهول ستتوالی در « فیس

صطالح     ورم می گیرد که: تماوت کاربرد ا «  فونت»ذهن 

در نیست؟ ماری سیمونسن به زیبایی « 22یستایپ ف»و 

آن را ب ین گونه را مطرح می کن : تجستتتم فیزیری یک     

مجموعه از حروف ا اع اد ا سمبم ها و ... فونت است. نه 

در مورد حروف ستتتربی ا نه در مورد فایم کامپیوتری .     

وقیی در مورد  راحی یک مجموعه صتتتابت می کنیم ا 

به آن تایپ فیس رستت  آن ونه که وتترم آن به نظر می 

 گمیه می وود.

اگر نه خوونویسی و نوویار غنای تاریخی فرهن ی ایران 

قلم اد می وود و پایه و اساس نوویه ن اری است ا ولی      

با ورود صنعت ناپ و نیاز به تهیه حروف سربی ا سرآغاز    

ورول ویوه تایپ دیزاین می وود. به  وریره باعث ورم 

یپ فیس می        گیری حروف انوال حروف و د تا یت  ها ر ن

صورت ذیم ادامه می دهیم.    وود.  قلم اد می کنیم و به 

 باری می تتوان گمتت ع ل ارتبتات منطقتی و متوثر بیتن 
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عاعی: این نول          _ ن ی وتتت ن هی و ستتتاخیار ب ما ستتتاز

. و از نظر بصتتری یک  ستتازمان هی ستتاخیاری پویا دارد  

حرکت دورانی را حوه فضتتتای مرکزی بوجود می آورد .  

سازمان هی خطی و   )ه ورم از  مان( این ترکی  بن ی می

ئه نی مان          هار را در ارا مرکزی استتتت. که ویژگیهای آن

 نوان می ده .

وبره ایی: در این ترکی       _ ساخیار بن ی  سازمان هی و 

بن ی ستتتاخیار حروف بر مبنای تقا ع خطوت عمودی و 

صورت     صورت می گیرد. بطوریره نی مان حروف ب افقی 

رم م      له وتتت یک        م و ن هی  ما ق رت ستتتتاز ی گیرد. 

ت وبره ایی حاصم نظم و ورت وعه حروف به صتتتتت     مجم

ح ود آنست. که در آن فضای سازمان هی وبره آن ت اول 

ایی می توان  با وجود اخیالف در ان ازه ا فرل و یا عملررد  

 از یک رابطه مویری برخوردار باو .)همان(

بن ی مجموعه ایی: در این ترکی   سازمان هی وساخیار _

بن ی از تررار مولمه هایی که دارای خصوصیات مویری     

وود. بطوریره می          وریم می  ون  ت ورم یا جهت میبا

توان از نظر فرل و ان ازه میماوت باون . ال وی سازمان هی  

یک      نای  عه ایی بر مب ن ی   مجمو ی  ب خوتتتک و   ترک

 پذیر بوده و میصور نمی وود. لذا فرل آن انعطاف هن سی  

به آستتانی و ب ون اینره تاثیری بر هوییش گذارده وتتود  

 توسعه و تغییر می یاب .)همان(

شکل   ویالت و فرل در ارتبات نزدیک    فرم و  مماهیم گ

وه  در زبان التین  Forma با یر ی رن . هر دو لغت از ری

هستتتین  و به این ترتی  می توان آن ها را تعریف نمود.     

بارت استتت از کلیت قابم رتیتا گوتتیالت یا وتترم ع »

ک  از اجزاء و دارای       ح ودا کم و بیش مر اات در  م

وناخیی فرل یا      ویئی. در زیبا وح ت کلی در تظاهر یک 

صورت تظاهر حسی و واضح یک ویئی است و این بیانی       

استتت که خود را در معرق قضتتاوت قرار می ده . هر دو 

دو  ممهول گویای جلوه ظاهری یک وتتیی هستتین  اما هر

لوئی کان در این مورد می نویستتت :  .باهم برابرنیستتتین   

صورت با ورم یری نیست. ورم به  رح مربوت است       »

اما صتتتورت به نمایش گذاوتتتین اجزاء ج ائی ناپذیر می  

 .«پردازد

ممهول مران      ساختار مکان و سازماندهی استقرار   

)روح( توتتریم وتت ه استتت.  از ظرف )جستتم( و مظروف

مران وجود ماستتتوس و ملموستتتی ن ارد ا اما در ذهن     

صری مرزهای فیزیری را دری     صورت ب بینن ه ای که به 

صورت   در ما وده  « مظروف»می کن   و خرد او روح را ب

 (43:2393کن  وجود دارد.)اردالنابخییارا ایی دری می

ورایط را  وری نی مان     صورت این ممهول می توان  در 

کرد که ناوه ستتازمان هی استتیقرار اوتتیاء در فضتتا مران 

مناسبی خلق کن . تا با ایجاد سیالیت ا جهت اسیمرار در    

پیوستتتی ی روابط اجزاء توتتتریم دهن ه فضتتتا که غایت  

 معماری است فائق آییم.

سازمان هی تایپوگ    ضات مذکور با  ی در رافپس بنا به ممرو

مضتتنون های مرتبط با کاربری فضتتا و با تغییر وتترم به 

صیت        وخ س  برای  سیری منا فرل زمینه را برای ایجاد ب

سیماده از     ضا به کار می گیریم. که این مهم با ا دادن به ف

بیانهای مخیلف آریش فضتتتایی را با وجوهات مخیلف با        

 دارا بودن بار نونی بر کیمیات بصری آن افزون می سازد.

 سازماندهی و ساختار شکل گیری عناصر فضایی

سازمان هی و ساخیار بن ی مرکزی: این نول سازمان هی  _ 

یک نقطه مرکزی  راحی می وود. که خطوت تات تاثیر 

منیهی به مرکز می باوتتت . و به صتتتورت ترکی  ماوری 

لااظ می گردد. سازمان هی مرکزی ترکیبی است میعاده  

دی فضتتاهای فرعی حوه یه و معطوف به مرکز که از تع ا

فضتتای مرکزی بزرو و غال  گرد آم ه ان ا توتتریم می   

 (236:2998وود.) دی . کی . نینم ا 

سازمان هی و ساخیار بن ی خطی : این نول سازمان هی   _

انعطاف پذیر بوده و به آستتانی با وتترایط مخیلف تطبیق  

داده می وود. به  وریره حروف به سادگی در یک جهت   

رار می گیرن  تا پذیرای هر موضتتتوعی در خود کنار هم ق 

ستتازمان هی خطی ا به خا ر ویژگی های  ولی  باوتتن .

بودن معرف جهت هستتین . و بر حرکت ا ت اول و روتت    

 داللت دارن .)همان(
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مایطش میمایز می نمای . همچنین رنم در بار بصتتتری 

ه ک رنم یری از مهمیرین عناصر فضاییست    .فرل اثر دارد

مخا   در کوتتتاکش این موضتتتول همیوتتته در اولین   

یان         نم برای ب ه .وانه ر ی  برخورد واکنش نوتتتتان م

سط مغز دری و دریافت می        سی برار میرود که تو سا اح

سان رنم را به عنوان کلییی در جهان خارج تلقی     وود.ان

ست هن امی وجود     ساس ا میرن ا اما نون رنم نوعی اح

ص    وخ ساس ی و اتتتتتدارد که فرد تجربه  ضور آن را   ح ح

 (46:2388ه باو .) )پهلواناتتداوی

بافت : موتتخصتتات وجه یک فرل استتت ا بافت وجوه یک 

فرل ا بر قابم احساس بودن آنها و کیمیت انعراس نوروان 

بافت بازنمایی مواد ستتازن ه موضتتول اثر استتت ؛  .اثر دارد

عنصر تجسمی ای که گوناگونی ساخت و کیمیت میماوت    

 را ایما می کن .)همان(سطوح قابم لمس 

مران : مام قرارگیری فرل نستتتبت به مایط یا ما وده  

جهت : وضعیت قرارگیری فرل است    .بصری اش می باو   

سبت به فردی       سطح زمین ا نقات پیرامون یا ن سبت به  ن

 .که به فرل ن اه می کن 

تعاده بصتتری : درجه ستتخیی و پای اری یک فرل استتت ا 

به هن ستتته و جهت     تعاده بصتتتری یک فرل بستتتی ی    

  .قرارگیری اش نسبت به سطح زمین و خط دی  ما دارد

 فضای مثبت و منفی

یری از تاثیر گذار ترین مولمه در باز وتتتناخت فضتتتا فرل 

ست. که از اهم موارد   22های پر و خالی یا مثبت و منمی ا

سوب می     سازمان هی تایپوگرافی در   ضاهای داخلی ما ف

صری و ارتقاء      ضول در ایجاد تعاده ب  کیمیاتوود. این مو

بصری جزء عناصر کلی ی فرل و سطح ماسوب می وود.      

بطوریره مییوان از این مولمه برای باال بردن پیوستتیه گی 

 و ارتبات عناصر مورد اسیماده قرار گیرد. 

 

 است  ورم دادن یعنی پردازش اوراه و این ب ان معنی  

که فرل به گونه ای انیخاب وتتود که با مایوا و ای ه  رح 

ویه باو . بر این اساس ورم پردازی صوری با         تطابق دا

توجه به فرلا وابسیه عوامم گوناگون است. به عنوان مثاه 

فرل یک گوتتتودگی در یک دیوار بایستتتیی تابع جنس و 

 .ساخت دیوار نیز باو 

است.این دو ممهول )ورم و   فرل یا صورت میأثر از مایوا  

صتتتورت( ننان در هم تنی ه ان  که تنها از نظر تئوریک        

قابم تمریک ان ا نه در عمم هر صتتورتی وتترم پردازی 

وامم صورت آن نیز          ست و ورم هر نیز همیوه  و ه ا

 .هست

انسجام و پیوستگی    وعوامل مشخصات بصری فرم   

 فضایی عناصر

ست ا           وخص کنن ه فرل ا صلی م صمت ا ورم  ورم : 

ط به خنییجه ترکی  معین وجوه و یالهای یک فرل است. 

وود     سطح یا مایط مرئی یک حجم ا الق می  دور یک 

و وسیله اصلی توخیص و وناخت فرل یک وی می باو      

از آنجا که وتترم در غال  خطی ظاهر می وتتود که ج ا 

کنن ه فرل از زمینه اش استتت بنابراین دری ما از وتترم 

سی ی به درج  صری بین فرل و زمینه    یک فرل ب ضاد ب ه ت

 .اش دارد

ست .    ان ازه : ابعاد واقعی فرل ا  وه ا عرق و عمق آن ا

در حالیره این ابعاد تناستتتبات فرل را معین می نماین ا          

ستتایر فرل  مقیاس فرل توستتط نستتبت ان ازه آن به ان ازه

که معرف تیین  .های موجود در فضتتتا تعیین می وتتتود

ها در ایجاد خوانایی و دری بهیر فضا   ح ود و مرز وناسه

  موثر است.

رنم : پرده رنم و ت و ارزش رن ی وجه یک فرل است.  

 یی است که یک فرل را از تتتتتص ترین صمتتترنم موخ
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تا با وجود این مهم راهرارهای ج ی ی برای ادغال احجال 

مرانهایی با غنای و اوتتراه مخیلف قرارگیری در فضتتا و  

 تجلی بصری خلق وود.

سیسیم پیوسیه گی فضای مثبت ترتیبی از سیسیم های        

ضایی به وجود می آورد     صالی و روابط ف حرکیی ا نقات ات

نظم را ممرن 23که روتت  و تغییر درون حس فراخودآگاه 

 (46:2393می سازد.)اردالن ا بخییار ا

 باز ترسیم افق جدید

دامنه این فرآین  مقی  اینستتت که برای باال بردن ستتطح 

جاد          جاد نوعی ن رش در ای ن  ای یازم یات بصتتتری ن کیم

پیوسی ی و ت اول در خلق فضا خواهیم بود . تا با پرورش   

و م ور که   24ترکیبی همه جانبه به ترتیبی مستتتلستتتم      

خاسی اه معماری دوران اسالمی است با عث خلق فضایی      

رآم  وویم. تا به نوعی در سلسله مرات     پر از نیروهای کا

ابعاد سطوح ا ال وها در پیوسین هر سطح به سطح دی ر      

پیوستتتی ی و ارتبا ی موزون مهیا وتتتود. بنابراین : بای     

بروویم تا از راه وناخت عناصر نوانه وناسانه سازن ه ی      

( این 298:2393آن به دامنه تاثیراتش پی ببریم.)احم ی    

رار در هماهن ی جزء جزء عناصتتتر تعریف نیازمن  استتتیم

ست.در کیاب       ساخیاری ا سی ن به یک کلتتتتتیت  برای ر

ساخیار گرایی نان پیانه تعریف ساخیار ننین آم ه است    

که : ساخیار بیان یک کلیت است ا یعنی اجزاء آن دارای   

 هماهن ی و همبسی ی درونی ان .)همان(

 بطوریره در زبان فارستتتی به علت یالهای افقی و عمودی

در نووتتیار می توان ارتبات عناصتتر را از کف به دیوار و از 

 دیوار به سقف امی اد داد.
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تایپو گرافی فرل          پای  ج ی  و نو مه ی  ئه مول داخلی و ارا

سازمان هی   ضای   26برای  صری در ف هر نه بهیر کیمیات ب

ه مقولداخلی برآن وتت یم تا زمینه را برای کستتیرش این 

آوریم. لذا با خالقیت در انیخاب و ترکی  حروف و       فرآهم

ومن  آن     ساخیار ارز سطح به حجم  با توجه به  و تغییراز 

ستتازمان هی کنیم. با همبستتی ی و  در فضتتا بع  تازه یی

 ایتته ها و ح  و مرزهتتتتتان این وناستتتتتتوح ت می

 

 جدول : معیارها و شاخصه های تایپوگرافی فرم

 

 نتیجه گیری

در تمامی رویررد های بررستتی وتت ه ا تجربه یا به بیان  

سانه    ونا صلی ترین     25پ ی ار  ضای داخلی از ا حضور در ف

رکن وتتتناخت مران و حس آن استتتت. یری از راه های  

استتیمرار و ت اول و حس پیوستتی ی در فضتتا خلق مولمه  

هایی ستتت که ال ویی آوتتنا برای مخا   باوتتن .در این 

ب ونتتتتاخت کاسیتتتتی های  مقالتتتته با بررستتتتی در با

 معتماری  

 معیارهای کمی) روابط ماسوس( معیارهای کیمی)روابط ناماسوس( عوامم کلی ی

 جذابیت و 

 خوانایی

 ت اول ا اسیمرار 

 پیوسی ی ا زیباوناسانه

 حروف از نظر هن سه و ریاضی 

 و ترتی  می باون  و اع اد دارای نظم

 پیوسته گی و

 انسجام بصری

 ترکی  بن ی منسجم و تعاده بصری

و حذف نیروهای نا کارآم  ا 

 هماهن ی اجزاء در یک کم واح 

در نه جهیی از فاصله حروف با هم ا 

تع اد عناصر در با نه و ماور مخیصات 

 یک کم یرپارنه

 کاربرد و 

 عملکرد

ناوه ا و ن ون ی و ناوه قرار گیری

حروفی با نه مایوا و نه ا  دسیرسی

 .در کجا قرار گیردای ی کاربر

اویا با نه ان ازه ایی انیخاب وون که 

مران اسیقرار بر مبنای آنها سنجی ه و 

 ابعاد در نظر گرفیه وود.

 ارتباط فضایی

 با سطوح دیگر

ارتبات فرل حروف در سطوح مخیلف 

به وسیله خطوت و یا عناصری 

موجبات ادرای را ایجاد ارتبا ی 

 میرن .

تایپو گرافی فرل با نه ان ازه ایی بر 

سطح قرار می گیرد و با نه جهت و 

ترکیبی نسبت به سطوح دی ر ورم 

 می گیرد.

 ارتباط فرم 

 با محتوا

پیوسیه گی تایپو گرافی با کاربری و 

 ابرای آن عملررد در نظر گرفیه و ه

مثم تایپو گرافی کیابخانه برای 

 اسقرار کیابها

--- 

--- 

--- 
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پیوسیه گی را داراست که حرکت بینن ه را در فضا ب ون    

تا معنا و مایوا       به دری درستتتت از فرل  مه ایی  هیچ وق

ن          ه ایت میرن .ترکی  حروف )تایپوگرافی فرل( می توا

وین و     ورم ممرن بن آزادانه به هر زمینه ایی به بهیرین 

زاء و ستتتطوح در فضتتتا  با ارتبا ی خووتتتاین  با دی ر اج

حرکت کن  ا تا پیوستتیه گی ا استتیمرار و ت اول کیمیات  

ضا مان ن ترغی  و    صری را ارتقاء ده  و مخا   را در ف ب

 مسیایم در لذت گردان .

ورم گیری مران گامی موثر   معلول و گویا برای تعریف و 

سیی ها و کمی     سی با وجود کا برمی اریم. تایپوگرافی فار

ا فرل ها و اوراه زیبایی را برای نی مان فضایی و    هایش

مرانی برای استتیقرار اوتتیاء مهیا می ستتازد. بطوریره در  

ستطوح مخیلف فضتا می توان  کاربرد بستزایی ایما نمای .     

این مولمه با ارتبا ی ستتتنجیتتتتتت ه از کف به دیوار و از 

   ال وتتتف توان ننان انسجتتتدیواربه در و پنجره و به سق

 

 

ابیرار و نوآوری مولف که تایپو گرافی را از دوبع ی خارج        -8

 کرده و به فرل عملرردی ورم داد.

 و ه وناسایی و وناسان ه – 8

 و ن یری ا و ن ادغال ا و ن حم – 9

 ملموس - 23

به تصتتتویری            -22 که  ن ی حروف استتتت  ی  ب یت ترک غا

ی وتتود. و زیر مجموعه تایپو گرافی ستتازمن هی وتت ه تعبیر م

 ست.

فرل های پر  و خالی که فضا های منمی و مثبت را ورم  – 22

 می هن .

 ماسوس و ملموس -23

سازمان هی میوون        – 24 سرهم  ترکی  بن ی که اجزا پوت 

 و در نهایت باز به هم می رسن .

 به معنای آنچه دی ه می وود – 25

 اجزاء یک مجموعه را  بق نظم خاصی ترکی  کردن – 26

 

 

 

 ها:پی نوشت 

اثر گرافیری است که حروف و کلمات ا ساخیار اصلی     -2

آن را توریم می ده  و در واقع کم و کیف ترکی  بن ی 

 . اثر به اعیبار نوویار و یا حروف ورم می گیرد

ورم و فرل :    -2 سیمرار و ت اول  ست و     ا سازمان هی در

منطقی باعث ایجاد ارتبات بین اجزا و در نهایت استتیمرار 

 در فضا ادامه می یاب .

ه ف زیباوناسی این است که ن ون ی مایط ا راف  -3

نای واقعی        به مع جای اه وتتتخص در مایط ا راف را  و 

داردا ذوق   علم اخالقدری کن . همان نقوی که عقم در 

 کن .وناسی ایما میو سلیقه در علم زیبایی

 صریح و آورار مورد اتماق جمع ضمنی و تلویای: - 4

اه به س  دانو اه ونیز وی فارغ الیاصیم با درجه دکیرا در   - 5

سازی فنی از     2342 وهر و اه میالن ا میخصص در   2348 دان

 دانوتت اه رلو تخصتتص در مرمت بناها و وتتهرهای تاریخی از 

دانوتتتیار  2354تا  2348باوتتت . نامبرده از ستتتاه می 2348

به عنوان استتیاد در دانوتت اه  2354و از ستتاه   اه تهراندانوتت

نهره مان گار در     89استتتت. دکیر فالمری ستتتاه مذکور بوده 

 رویه معماری و .

 نیروهای کیمی    - 6
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B4
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 :منابع

2388ا فضا نور تهران: اهای نظری معماریها و گرایشریوه افالمریا مام  منصور

 ا یوری  زیبایی وناسی در معماری. ترجمه جهانواه پاکزاد و عب الرضا همایون. تهران: انیوارات دانو اه وهی  بهوییرگروت

(2385.) 

 .(.2384سروش دانش)نور  . تهران: معماریانا غالماسین سیری در مبانی نظری معماری

 .(.2384 اان ) نور مام یا کورش؛ وریبا منشا امیر اصوه و مبانی رنم وناسی در معماری و وهرسازی. تهران:

 2998. کی . نینم ا فرانسیس ا معماری: فرل . فضا . نظم ا ترجمه زهرا قراگزلو ا تهران ا انیوارات دانو اه تهران  دی

بخییار ا الله ا حس وح تا ترجمه ون اد جلیلی ا با همراری احستتان  ایمه ا تهران ا نوتتر موستتستته علمی   اردالن ا نادر ا 

 2393پژوهوی علم معمار 

 2393آنیونیا دس ا آنیونی سی ا بو یقای معماری ا جل  اوه راهبرد های ناماسوسا تهران نور سروش ا 

 2383احم ی ا بابک ا حقیقت و زیبایی ا تهران ا نور مرکزا 

 2388پهلوان ا فهیمه ا ارتبات تصویری از نوم ان از نوانه وناسی ا ناور معاونت پژوهوی دانو اه هنر ا 

 2383وایش ا تهران ا نور مارلیک ا ایینا یوهانا  رح و فرل ا ترجمه فرهاد گ

 2383سجودی ا فرزانا نوانه وناسی کاربردیا تهران ا نور قصه 

 2393ا  راحان ن ونه می ان یون  ا ترجمه دکیر حمی  ن یمی ا تهران ا انیوارات دانو اه وهی  بهویی  الوسون ا برایان

 2385صادقی ا مه ی ا سومین کیاب ساه گرافیک دانوجویی ا تهران ا نور رسم 

اهها  ل انسانی دانو   تهران ا ناور سازمان مطالعه و ت وین کی  علو  ا حبی  اهلل ا مبانی نظری هنر های تجسمی ا  آیت اللهی 

 2389)سمت( 

 2382ا 22. وماره هنرهای زیباوناسی و خاسی اه آن در نق  معماری. مجله . زیباییآیوازیانا سیمون

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7

