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مقدمـــه
چه چیز می تواند برای یک هنرمند با اهمیت تر از موفقیت در ارائه و بیان اندیشه هایش باشد؟ 

شیوه بیان یک سخنران را تصور کنید که با کالم خود شما را مسحور کرده باشد، روش بیان فیلمی را به ذهن بیاورید که با دیدن آن نفس را 
در سینه تان حبس کند یا پوستری تبلیغاتی ای را که به طرز شیوایی، مفهومی ارزشمند را انتقال می دهد. بی شک در همه این مثال ها، نکته مهم 
چگونگی بیان است. اما »بیان« چیست؟ »بیان معماری« چیست؟ روش ها و ابزار آن کدامند؟ فراگیری و تقویت آن چگونه ممکن می گردد؟ 
تنگاتنگ  ارتباط متقابل و  سه حیطه اصلی در حرفه معماری که »نگرش معمارانه«، »دانش معماری« و »بیان معمارانه« می باشند، در 
با یکدیگرند. بسیاری از معماران قادر به استفاده صحیح از آن چه می بینند نبوده و مشاهداتشان به ایده ای تبدیل نمی شود. برخی دیگر 
مشاهدات خود را به ایده هایی بدیع تبدیل می کنند ولی قادر به بیان آن بر روی کاغذ نیستند. شیوه بیان اندیشه ها و ایده های معمارانه ابزارها، 
مهارت ها و روش های خاص خود را دارد. با وجود رواج فراگیر و گسترده استفاده از امکانات و نرم افزارهای رایانه ای هنوز هم نخستین و 
واسطه ترین ابزار بیان معماری »دست طراح« است. تقویت »طراحی با دست« تنها به کنترل و ارتقای توانمندی دست محدود نمی شود؛  بی 
بلکه باعث تقویت رابطه نگرش، بینش و دانش طراح نیز می گردد. بدین سبب است که دانشجویانی و طراحان دارای دستان توانمندتر، اغلب 
در ایده پردازی و تحلیل شرایط و مسائل معماری و نیز انتقال و بیان مفاهیم و اهداف خود موفق تر بوده و ایده های خود را به شفاف ترین 

روش ممکن بیان می کنند. 
زبان  زبان مشترک میان معماران همانا  زبان تصویر است.  به  نیز دانش معماری  و  یافته ها  انتقال  و  ایده ها  ارائه  »بیان معماری« شیوه 
به قدمت نخستین  زبانی  باشند،  قابل درک  یا گفتاری  تمامی مدارکی است که بدون هیچ توضیح  فنی، کروکی ها، اسکیس ها و  ترسیم 
نقشه های ترسیمی در تاریخ معماری است؛ ادبیاتی تصویری و بدون کالم. در تمامی گرایشات معماری ـ اعم از معماری و طراحی شهری، 
معماری منظر، معماری و مرمت ابنیه، معماری داخلی و حتی طراحی صنعتی ـ این ادبیات به تنها وسیله ارتباطی معماران با کارفرمایان، 
سازندگان و مهندسان اجرایی تبدیل گردیده و ایفای نقش می نماید. مهمتر از آن نقش »بیان معماری« در امکان برقراری ارتباط میان 

چشم، مغز و دست معمار و طراحان است. 
اگرچه در نظام آموزش معماری فعلی اغلب برای دروس عملی و آتلیه ای از معرفی منابع مشخص اجتناب می شود، اما پیدایش شیوه های نوین 
آموزش معماری و ایجاد مراکز آموزش غیرحضوری، ضرورت تدوین منابع جامع و مشخص را بیش از پیش نمایان ساخته است. کتاب حاضر، 
که گزیده ای از مهمترین تالش ها و تجارب مؤلفین در حوزه شیوه های درک و بیان معماری است با هدف تدوین منبعی جامع و کاربردی 
برای دانشجویان گردآوری شده است. حوزه ای که با وجود انتشار کتب مختلف آموزشی به سبب نبود منابع جامع و قابل اعتماد، همچنان دچار 
اختالل و نارسایی است. در این کتاب از ترسیم درختان، آسمان و روش های نوشتن حروف گرفته تا ترسیمات پیچیده تری نظیر انواع پرسپکتیو، 
اسکیس، ارائه و راندو به همراه تمرینات و نمونه های موفق برای استفاده گنجانده شده است. امید است راهگشای اساتید، مدرسین، دانشجویان 

گرامی و سایر دست اندرکاران و عالقه مندان این حوزه در تقویت شیوه های بیان اندیشه های ارزشمندشان باشد.
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