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  ... فهرست مطالب ...
  

 9 ______________________________________________ سیاسک تیماه شناخت ...صفر فصل

 10 ______________________________________________________________ تفکر و سیاسک 

 11 ______________________________________________________________ سیاسک ةدربار 

 14 _____________________________________________________ سیاسک کاربردن به ضرورت 

 14 ____________________________________________________________ يمعمار و سیاسک 

 17 _______________________________________________________ یکروک و سیاسک تفاوت 

 28 ___________________________________________________________ تفکر میترس تا پله پله 

 31 _________________________________________________________ خط...  اول فصل

 32 ___________________________________________________________________ شگفتاریپ 

 33 _____________________________________________________ سیاسک در هیپا يبصر عناصر 

 34 ________________________________________________________ ینقاش و سیاسک تفاوت 

 36 _________________________________________________________________ خط جنس 

 39 ______________________________________________________________ 1 ةشمار نیتمر 
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 40 ________________________________________________________ صفحه...  دوم فصل

 41 ____________________________________________________________________ صفحه 

 44 ______________________________________________________________ يمواز ریتصاو 

 45 _________________________________________________ سیاسک در يمواز ریتصاو کاربرد 

 46 _____________________________________________________________ صفحات بیترک 

 47 ______________________________________________________________ 2 ةشمار نیتمر 

 48 ______________________________________________________________ 3 ةشمار نیتمر 

 49 _________________________________________________________________ یناج مربع 

 51 ______________________________________________________________ 4 ةشمار نیتمر 

 52 _______________________________________________________ حجم...   سوم فصل

 54 ___________________________________________________________ دید يخطا کیتکن 

 55 ____________________________________________________________ کیزومتریا مکعب 

 56 ______________________________________________________________ 5 ةشمار نیتمر 

 57 ________________________________________________________________ یناج مکعب 

 58 _______________________________________________________ یکاهش روش اول، روش 

 61 ______________________________________________________ یشیافزا روش دوم، روش 

 63 ________________________________________________________ نرم يها گوشه با احجام 

 65 _________________________________________________________هیسا با احجام ییخوانا 
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 67 ____________________________________________________ ویپرسپکت...  چهارم فصل

 68 ____________________________________________________________ ست؟یچ ویپرسپکت 

 70 _____________________________________________________________ ویپرسپکت فیتعر 

 71 _____________________________________________ ویپرسپکت يریکارگ به ضرورت و کاربرد 

 74 ______________________________________________________________ ویپرسپکت اجزاء 

 75 ______________________________________________________________ ویپرسپکت انواع 

 84 ________________________________________________________ هاله...  پنجم فصل

 85 __________________________________________________________ م؟یکن شروع کجا از 

 86 _________________________________________________________________ هاله میترس 

 98 _________________________________________________________ آثار ... ششم فصل

  
  

  

  

  



  
  

  مقدمه ناشر
  

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

ن مرز و بوم در حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اي
  هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم. گام و آموزشيزمينه چاپ و نشر كتب علمي 

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين  سرعتگستردگي علوم و
رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمينياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به  ،گسترش و توسعه

  برجسته نموده است.
در زمينه  محققان و در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من تالش نموده   عه هاي گوناگون و مورد نياز جام
  د.ده

شايسته است از يكايك  وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما همكاران تالش  است كه با "سركار خانم مريم اميني " تأليف داريد دست كتابي كه در
  اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
ريم.براي 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 بردا

نه هاي ديباگران تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه شناسنامه رساندن پيام هايتان به ما از رسا
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات                                                                                          
  ن تهرانمؤسسه فرهنگي هنري ديباگرا

dibagaran@mftplus.com 
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  ...اند يجاردر وجودم جاودانه به آنان که 

  پدر استوارم...

  مادر قهرمانم...
  جناب دکتر محمد ایرانمنش ام ختهیفرهاصیل و بدیع استاد  يها آموزهسپاس فراوان از 

  

  

  

  

  

  



 گام ترسیم تفکر با اسکیس  /  موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران به گام                             8

  پیشگفتار

شمار باالخص معماران را تسخیر کرده است، یک قابلیت به ،که امروزه دنیاي طراحان ییافزارها نرم، فارغ از دستی طراحی
  .بخشد یمن ارتقاء اکه افزایش مهارت در این زمینه، معماران را یک تا چند پله از سایر دیآ یم

اسکیس یاد  عنوان بهاز آن طراحی  يها رشتهدر معماري و سایر مثبت فراگیري طراحی دستی که غالباً  يها یژگیودیگر از 
      کمرنگ شدن کاربرد  .خواند یفرام، آن است که ما را به دور از شتاب دنیاي پیرامون به آرامش و صبوري شود یم

طرح را با خلل  ۀمسئلتفکر پویا پیرامون طراحی  يافزارها نرمو جایگزین شدن آن با طراحان  ۀجامعهاي دستی در میان اسکیس
 .مواجه ساخته است

خصوص ترسیمات دستی در مسیر طراحی و خلق یک اثر منجر شد تا این کتاب نوشته و تنظیم گردد، انحراف عقاید در آنچه
 ۀنیزمدر  عصر حاضر يها يتکنولوژبسیاري از افراد بر این باورند که دنیاي ترسیمات دستی با وجود پیشرفت  بوده است.

اسکیس در  استفاده ازو به انحطاط است. گروهی از طراحان نیز با وجود رئال ر يها یخروجو  يبعد سههاي مدلسازي
 پردازند یمو به فرعیات بیش از اصل  اند بردهاز یاد  مفهوم و کاربرد صحیح آن را در طراحیمربوط به طراحی،  يها تیفعال

  رائه، بیش از توجه به محتواي اثر.ا يها کیتکنها با استفاده از مانند توجه به زیبایی ظاهري اسکیس
اساسی مستقالً  ۀمسئل درواقعافکار درونی طراح است.  و ها دهیاقرار دارد و نمود بیرونی  ذهناسکیس در ارتباط مستقیم 

انعکاس  اسکیس چراکه ؛ی ما استذهنی و درون يها دهیاح خصوص ترسیم اسکیس توجه به توانایی ترسیم اصولی و صحیدر
در انواع  ها دهیارسم  و مهارت در ترسیم اصولی احجام ۀقیطردانستن  ،يبعد سهمهارت در تجسم  رو نیااز . هاست شهیاند

  .ردیگ یمنخست اهمیت قرار  ۀدرجزوایاي دید در 
 فصولدر برد طراحی انداخته شود و این کتاب سعی شده است نگاهی به ماهیت اسکیس در راستاي پیش مباحث تئوري در

در تمام حاالت بوده است تا هنرجو توانایی ترسیم ذهنی، بدون الگوهاي دیداري را در  يبعد سهتمرکز بر خلق احجام عملی 
  خود ارتقا بخشد.

  




