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 ما ذهن و فضایی تجسم 1
ی تخیل و تجسم، می توانیم چیزهای بسیاری را در ذهن خود تصور کنیم، بدون اینکه آنها را در جهان بیرون به دلیل داشتن قوه هاما انسان

توانیم از این قوه کمک بگیریم تا خالقیت خود را در کارهای ی تخیل وجه تمایز ما از سایر موجودات است. بنابراین میدیده باشیم. این قوه

هایی که ذهن ما توان تصور آن را دارد، داده، و از آن ایده های جدید و فکرهای تازه بدست آوریم. یکی از مهم ترین زمینه مختلف پرورش

این توانایی از کودکی در ذهن ما شروع به شکل گیری کرده، و ما را کمک می کند تا محیط اطراف  تصور و درک فضاهای مختلف است.

شود. تا جایی که فضاهای دلنشین را از فضاهای دلگیر و با بزرگ شدن ما به مرور زمان در ذهن ما قوی تر میخود را شناخته و درک کنیم، 

 تشخیص می دهیم و حتی برای بهبود آن تغییراتی را )مثالً تغییر جای وسایل در اتاق یا روی میز خودمان( اعمال می کنیم.

ها افتند. ممکن است این فضاها و مکانهای مختلفی اتفاق میاین رویاها همگی در مکان بینیم وی ما در خواب رویاهایی میبرای مثال همه

 مانند شکل اتاقی–هرگز در واقعیت وجود نداشته باشند، ولی شما در آن فضا قرار گرفته و آن را درک کرده اید، و می توانید جزئیات آن 

خاطر را دقیقاً به –ده اند، رنگ اجسام مختلف مانند دیوارها یا صندلی و میز و ... که در خواب دیده اید، نوع نورهایی که آنجا را روشن کر

ی خود را برای او شرح دهید، در این حالت نیازی نیست که بیاورید. یا هنگامی که در هنگام صحبت با دوستتان، می خواهید فضای خانه

توجه مست چشمان خود را ببندید و ذهنتان را به سمت خانه وضیح دهید! کافیحتماً در خانه باشید تا بتوانید در مورد آن برای دوستتان ت

توانید به راحتی برای دوستتان از بزرگی یا کوچکی خانه، تعداد اتاق ها، وسایل چیده شده در هر اتاق، رنگ میز و صندلی کنید. آن وقت می

ف تان توصین توضیح دهید، و دوست شما نیز فضایی را که از منزلی آشپزخانه برای دوستتادر اتاق خودتان یا جای قرار گیری پنجره

 کنید را تجسم و درک خواهد کرد.می

پس ذهن ما توانایی تجسم اجسام و فضاهایی را دارد که ممکن است هرگز آنها را ندیده باشد؛ و این توانایی برای تصور و تجسم، یکی از 

تواند چیزهای مختلفی را بدون اینکه مشابه آنها را دیده باشد، مهم ترین خاصیت های ذهن ماست. انسان با کمک گرفتن از این توانایی می

د. مثالً می تواند یک ماشین، یک ساختمان، یک ابزار هوشمند یا هر چیز دیگری را در ذهن خود تصور کرده، و آن را روی کاغذ طراحی کن

اما برای توضیح دادن و توصیف کردن آنچه در ذهن داریم، نیاز داریم زبان مشترکی را بین خود و مخاطبمان ایجاد کنیم تا رسم کند. 

 های خود آگاه نماییم.به صورت دقیق برای او شرح دهیم و او را از ایدهبتوانیم از ذهنیات خود 

 زبان مشترک ترسیم 2
ه مدرسه با ورود ب ی ما از کودکی ترسیم کردن را در نقاشی کردن یاد گرفته ایم و با آن آشنایی داریم.ترسیم به معنی رسم کردن است. همه

های مختلفی که تا کنون با آنها آشنا شده ایم را همه می شناسیم؛ های مختلف، ترسیم کردن آنها را نیز آموخته ایم. شکلو آشنایی با شکل

یی ما توانا ترسیم اشکال مختلف بهاز نقطه و پاره خط و خط، تا شکل های پیچیده تر مثل دایره، مربع، مثلث، لوزی و متوازی االضالع. 

دهد. مثالً برای اینکه به دوستتان نشان دهید که برای ساختن یک تفنگ با لگو چه طرحی را های ذهنی مان به دیگران را میانتقال ایده

توانید برای او در ذهن دارید، می توانید شکل آن تفنگ را برای او به صورت شفاهی توضیح دهید، که این کار کاری سخت است! یا می

ای روی کاغذ بکشید و جزئیات تفنگی که ساخته اید را رسم کنید. در این صورت دوستتان به صورت دقیق متوجه خواهد شد که شما قشهن

 با چه قطعاتی و به شکل این تفنگ را ساخته اید.
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 های این ایدهبه عنوان انتقال دهنده ها و ذهنیات خود را در جایی مثل کاغذ یا در رایانه ثبت کرد و از آنتوان ایدهپس با رسم کردن، می

ذهنی خود  هایبه دیگران استفاده نمود. از این روست که ترسیم را به عنوان زبانی مشترک پذیرفته و با تمرین و یادگیری قوانین آن، ایده

 کالسی هایمان به اشتراک خواهیم گذاشت.تیمی ها و همبا همرا 

 پرسپکتیو و نما 3
ی دیدی که داریم اشکال مختلفی را خواهیم دید. مثال اگر مکعب مستطیلی را در دست بگیریم کنیم، بسته به زاویه به هر جسمی که نگاه

 و آن را نگاه کنیم، شکلی شبیه شکل پایین را می بینیم:

 

 اگر آن را از باال نگاه کنیم، شکل زیر را خواهیم دید:

 

 اگر آن را از چپ ببینیم، این شکلی خواهد بود:

 

 و اگر آن را دقیقاً رو به روی چشمان خود گرفته و از یک گوشه به آن نگاه کنیم نیز شکل پایین را خواهیم دید:

 

 

هر جسمی بسته به اینکه از چه زاویه ای به آن نگاه کنیم، به شکل های مختلفی دیده می شود. به این حالت دیدن اشیاء و اجسام، پس 

تطیلی شود. به عنوان مثال، مکعب مسگفته می نمابینیم نیز های مختلفی که از دیدن اجسام میبه شکلشود. گفته می حالت پرسپکتیو

که در باال داشتیم را از زوایای مختلف نگاه کردیم و نماهای مختلف آن را در باال رسم کردیم. هر کدام از این شکل ها که رسم کردیم، 

 نمایی از مکعب مستطیل اصلی ما خواهد بود.

. یا های دیگر فرق داردبینیم با زاویهتوان مشاهده کرد و تصویری که در هر زاویه نیز مینهایت زاویه میبا این تفاسیر، هر شکلی را از بی

بیند. بینید، و دوستتان که روبروی شما ایستاده آن را جور دیگری میمثالً اگر جسمی در دست شما باشد، شما آن را به شکل خاصی می

ی یک شکل و استاندارد را تعریف ی دید ما بستگی دارد، باید یک سامانهی اجسام و اشیاء مختلف به زاویهکه دیدگاه ما در مشاهده حال

 کنیم که از آن طریق بتوانیم منظور و ذهنیات خود را به صورت مشخص و دقیق بیان کنیم.
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 اصلی نمای سه رسم و شکل جسمت 4
های دید خود را به حالت استاندارد درآوریم و همگی از این زوایای استاندارد به اجسام نگاه کنیم، تا دیدگاه ، باید زاویهرسم شکلبرای 

هستند که شامل زوایای دید زیر  شش حالت مختلفبرای رسم اشیاء و اجسام و تصورات خود داشته باشیم. زوایای استاندارد به  مشترکی

 شوند.می

 باال، پایینپ، راست، چروبرو، پشت، 

 ی یک جسم، معموالًی ما برای مشاهدهی اولیهتوانید این شش زاویه را مشاهده نمایید. دقت داشته باشید که زاویهدر شکل زیر می

سم ت کنید که ری روبرو دق. فقط در انتخاب زاویهی دید را روبرو بگیرید، کامالً در اختیار شماستاینکه کدام زاویهبوده و  ی روبروزاویه

 شکل را برای شما سخت تر نکند.

 

 

همچنین، برای اینکه با  از این پس ما با این دیدگاه مشترک، به بیان و ترسیم ایده ها، مشاهدات و اجسام و وسایل دیگر خواهیم پرداخت.

پ اال و چسه نمای روبرو، بحداقل تعداد نما یک جسم را توصیف کنیم، نیاز به رسم هر شش نمای یاد شده در باال نیست، و تنها رسم 

 برای ما کافی خواهد بود.

ما، باید کامالً به صورت عمودی شکل زیر سه نمای اصلی را برای یک مکعب به ما نشان می دهد. برای دیدن جسم از هر یک از این سه ن

 به آن نگاه کنیم تا درک درستی از شکل داشته باشیم و بتوانیم آن را درست رسم نماییم.



 تجسم فضایی  8جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 4 تیم رایانه ششم

 

 

 

برای مثال همین مکعبی که رسم کرده ایم را اگر از سه نمای اصلی مد نظر نگاه کنیم، شکل زیر را خواهیم دید. دقت کنید که هنگام 

 ده در باالی آن نما ذکر شده است. پس شما نیز در رسم نماها حتماً نام نما را ذکر کنید.نام هر نمای رسم شرسم، 
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 های زیر می رسیم:ی ساده را از سه نما تصور، مشاهده و رسم کنیم، به شکلاگر یک استوانهحال 

 

 

 

مختلف شکل را مشاهده کرده و آن را کامالً درک توانیم زوایای با تجسم کردن دقیق شکل در ذهنمان، و چرخاندن آن در فکرمان می

 توانیم سه نمای اصلی آن شکل را نیز رسم نماییم.نماییم. همچنین می

های در نظر گرفتن اندازهدر ادامه چند مثال دیگر از رسم سه نما برای شکل های مختلف می بینید. گاهی اوقات برای دقت بیشتر، و 

توان ی شطرنجی رسم می کنند. با این کار دقیقاً میدر صفحهمای شکل را با توجه به اندازه های آن ، سه نجسم مورد نظر در حین رسم

 شکل را در ذهن تصور کرد و اندازه های دقیق آن را نیز در اختیار داشت.
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 موفق باشید!


