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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

غی  دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "سركارخانم فريبا سبزچمني" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مولف مقدمه
  

، آموزش گام فضاي داخلی به هاي متعدد و ترسیم گام در این کتاب سعی شده با مثال
و   کنند پرسپکتیو درس پیچیده افراد تصور میبسیاري از . ه شودمتفاوتی را پیش گرفت

در حالی که درك اصولی  کنند در ترسیم پرسپکتیو ضعیف عمل می معموالًاست و  سختی
در فضا  ءدرك بهتر اشیابه شود و  یاد گرفتهکه باید  ،ترین مواردي است اي  پرسپکتیو از پایه

و ها  پکتیو در تمام طراحیاصول پرسکند.  ها کمک می و چگونگی ایجاد و طراحی آن
  تواند به کار گرفته شود.  چه با کامپیوتر می به صورت دستی،چه ها  ترسیم

 ندیساختمان در طول فرآ یداخل ياز فضاها يا نقطهو دو کی يوهایپرسپکت قیدق میترس
  در تجربه فضا راکار و احساس  پروسهکه انتظارات خود را از  ،کند کمک میبه شما  یطراح
تجسم  ،شود دیده نمی يبعددو يها را که در نقشه یطراح يها و فرصت دیکن شیآزما یواقع
 .دیکن

ابتدا از گران این نباشید که ن اما ؛مشکل است معموالًهر طراحی  وط دررسم اولین خط
به مرور که . نماییدتوانید یک صفحه جدید امتحان  که همیشه می راچ ؛ترسیم کنیددرست 

پس به  شود. نیز بیشتر میتان  پیشرفت و یابد میشما افزایش نفس  اعتمادبهکنید،  تمرین می
به ها روي کاغذ  هاي شما باید با استفاده از طراحی و یادداشت ایده .تمرین کردن ادامه دهید

تري ترسیم  هاي دقیق توانید طراحی حل مورد نظر خود می راه. با رسیدن به ظهور بپیوندند
 کنید. 

هست  ازین ،افزارها با وجود نرمچرا «کنند این است که:  سوالی که اکثر افراد مطرح می
  »کنند؟ میترس یدست ویپرسپکتمعماران که 
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 تر سریع کردن طراحی. بزنم حرف تا کنم طراحی دهم می ترجیح من« گوید: می هیلوکوربوز
 هر از پیش ،دفترچه یک در کردن طراحی. گذارد می باقی  دروغ براي کمتري جاي و است
 و کنید کشف شاید آخر در و نمایید مشاهده سپس ،کنید نگاه که آموزد می شما به چیز
  .»شود الهام شما به شاید که است گونه این

 بهتر را اشیاء و رودب باالتر بسیار ماش بصري درك قدرت شود می باعث آزاد دست ترسیم
 و هاصحنه ها،موتیف تصاویر، ها،اتاق شود می انجام آزاد دست صورته ب ترسیم وقتی .دببینی

 به ماش هايایده ،ترتیب ینه اب. شوندمی مشاهده قابل بعديسه صورته ب بالفاصله... 
 تواندمی آزاد دست ترسیم کند؛ اشاره می لوکوربوزیه که همانطور .گیرندمی شکل سرعت
 یادگیري با. کند تحریک ،دنداشتی ها آن به توجهی قبالً که ریز جزئیات به را شما عالقه

 و دکنی نگاه بیشتري ریزبینی با خود اطراف محیط به که دگیریمی یاد آزاد، دست طراحی
  .دکنی درك بهتر را ها آن و دیده بازتر دید با را اشیاء

 قول هب و باشدمی هاصحبت در اطالعات تبادل براي خوب روشی همیشه ،سریع ترسیم
می را آزاد دست ترسیم. دارد ارزش کلمه هزار اندازه به طرح یک ؛نامتخصص و لوکوربوزیه

   .کرد شروع داخلی طراحی براي اولیه ایده یا کانسپت یک از توان

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  




