


101 نکتــه ای که در مدرســه معمــاری آموختم



    

كتابكده تخصصي هنر، معماري و شهرسازي كسري

عنوان كتاب: 101 نکته ای که در مدرسه معماری آموختم
نویسنده: ماتئو فردریک

مترجم: احسان شیخ الحرم
آماده سازی چاپ: مینو جامی

چاپ اول: پاییز 1388
چاپ دوم: پاییز 1390

شمارگان: 2000
ليتوگرافي، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

شابك: 7 ـ 9 ـ 92388ـ 600 ـ 978 
قيمت: 5500 تومان

انتشارات: کتابکده کسری
نشاني انتشارات: مشهدـ  فلسطین14ـ  پالک10 تلفن: 7670019 / 7641372ـ  0511

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب برای ناشر محفوظ می باشد.

مرکز پخش: کتابکده کسری    تلفن: 7670019 ـ 0511 همراه: 5124219 ـ 0915 

فردریک، متیو
Frederick, Matthew

 101 نکته ای که در مدرسه معماری آموختم / ماتئو فردریک؛ 
مترجم احسان شیخ الحرم.
مشهد: کتابکده کسری، 1390.
208 ص.:مصور.
شابک: 7 ـ 9ـ  92388ـ  600 ـ 978
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
یادداشت: فارسی - انگلیسی.
.101 things I learned in architecture school, 2007. :یادداشت: عنوان اصلی
موضوع: معماری -- راهنمای آموزشی

موضوع: معماری -- طراحی -- راهنمای آموزشی 
شناسه افزوده: شیخ الحرم، احسان،   1358 - ، مترجم
NA2000 /رده بندی کنگره:  الف1390 4ص4ف
 رده بندی دیویی: 720
 شماره کتابشناسی ملی: 2549678



سخــن مترجــم
زمانی که کتاب حاضر توسط دوستم به من هدیه شد، پس از یک بار خواندن، احساس کردم دوباره باید آن را بخوانم و باز به این نتیجه رسیدم که آنقدر باید خوانده 
شود تا مطالب آن کاماًل در ذهن بماند. نکاتی که می دانستم و در عین حال عالقه مند به تکرارشان بودم و نکاتی که باید می آموختم و اهمیتشان برایم دوباره مورد تأکید 

قرار می گرفت؛ در یک مجموعه گرد آمده بود. عالقه مند بودم همه معماران و دانشجویان معماری نیز آن را می خواندند. 
ماتئو فریدریک، معمار و طراح شهری ساکن کمبریج ماساچوست می باشد که به واسطه پروژه های حرفه ای مختلف خود، از مقیاس منازل مسکونی تا طرح های بزرگ 
شهرسازی، چهره ای شناخته شده در سطح بین المللی می باشد. در دانشگاه ها و مدارس معماری متعدد،  همچون دانشکده هنر ماساچوست، مدرسه معماری بوستن و 
موسسه تکنولوژی ونتورث، تدریس داشته است؛ همچنین به عنوان منتقد طراحی با مراکز معتبری چون: دانشگاه اتاوا، موسسه تکنولوژی ایلی نویز، دانشگاه دریکسل، 
دانشکده هنر و طراحی پنسلوانیا و ... همکاری داشته است. کتاب حاضر توسط مؤسسه انتشارات MIT منتشر شده و در لیست پرفروش ترین کتاب های معماری ایاالت 

متحده قرار دارد. تاکنون به 12 زبان ترجمه و 13000 نسخه از این کتاب تا اگوست 2009 به زبان انگلیسی منتشر شده است.
ساختار کتاب همانند مجموعه ای از داستان های کوتاه به گونه ای است که فارق از یک نظام سلسله مراتبی، مجموعه ای از نکات، کدها و کلیدواژه ها را صریح و بی واسطه 
به خواننده منتقل می کند و سبب می شود مطالب را از هر بخش که می خواهید پیگیری نمایید. نویسنده نکات را به گونه ای سازماندهی کرده است که در عین انفصال دارای 
پیوستگی، در عین سادگی دارای پیچیدگی، در عین ملموس بودن دارای مفاهیمی عمیق و در عین آشنا بودن، از یاد برده شده اند. در کنار توجه به جزئیات، کل نگر و در 
درون کلیت جزء نگر است. الگوی ارائه به شکلی است که نه آغازی دارد و نه پایانی. میان چیزهاست. هیچ قلمرو خاصی را تصرف نمی کند بلکه ارتباط می دهد. به همین 
سبب خواننده در هیچ مرزی متوقف نمی شود و به طور مداوم در حال جابجایی است و با آنکه جایگاه ثابتی ندارد تداخل مطالب در همدیگر را شناسایی می کند. آزادی در 
برداشتهای مختلف و قابلیت بازآفرینی مجدد، محصول این شیوه است. بیان گرافیکی و تصویری مطالب و انتزاع در ساختار آن، ایجاد ارتباط بصری با مفاهیم به عنوان 

مکمل نگاه آموزشی و نیز سوق دادن ذهن مخاطب به ورای آنچه عنوان می شود، از ویژگی های بارز کتاب است.
گاهی در فرآیند طراحی معماری، اهمیت برخی از نکات، در برابر فراوانی سایر مالحظات و ترجیحات، به فراموشی سپرده می شود. بازخوانی و تکرار این آموزه ها، 

حضور فعال آنها را در آگاهی مان میسر می کند و می توان امید داشت که خالقانه و نوآورانه به کار گرفته شوند.
از آنجا که تأکید داشتم کاستی در مطالب کتاب صورت نگیرد و هم چنین نگرانی از این موضوع که ترجمه حاضر روحیه مورد نظر نویسنده را به طور کامل منتقل نکند، 

در کنار دغدغه آشنایی بیشتر با ادبیات بین المللی معماری معاصر به ویژه برای دانشجویان، سبب شد تا متن اصلی را در کنار ترجمه قرار دهم. 
کتاب را به روح بزرگ استاد فرهیخته مهندس ناصر باقرزاده و استاد ارجمندم مهندس بهمن کاللی تقدیم می نمایم. از کمک های بی دریغ خواهرم، سودابه در ترجمه متن 

قدردانم. لطف دوست عزیزم مهندس امین افشین که کتاب را به من هدیه کرد، فراموش نمی کنم.
احسان شیخ الحرم / تابستان 88



 سخن نویسنده

موضوعات قطعی برای دانشجویان معماری کم است. برنامه آموزشی معماری به گونه ای پیچیده و غیر قابل  کنترل، شامل ساعات 
طوالنی، متون فشرده و اغلب دستور العمل های نامشخص و مبهم است. چنانچه دروس معماری جذاب باشند )که هستند(، مملو از 
استثنائات و توجهات و شروطی هستند که دانشجویان از اینکه آیا اصوالً در معماری موضوعی ملموس برای یادگیری وجود دارد یا نه، 

همواره در شگفتند.
ابهام در دستور العمل های معماری به میزان قابل توجهی ضروری است. معماری، در نهایت، گستره ای خالق است و برای مدرسین 
طراحی به وضوح مشکل می نماید که برنامه درسی را جدا از محدودیت های غیرضروری بر این فرآیند خالقانه تبیین کنند. گرچه این دامنه 
گسترده و بی انتها، جدا از فراهم آوردن مسیرهای متنوع و بی شمار پیش روی دانشجویان، اغلب این احساس را نزد آنان برمی انگیزاند که 

معماری بیش از آنکه بر ساختاری محکم همچون زمین سخت شکل گرفته باشد بر ماسه روان بنا شده است.
هدف این کتاب تحکیم بنیان آتلیه معماری بر اساس مشخص نمودن نقاط قوتی است که فرآیند طراحی را شکوفا می کند. دروسی 
که در ادامه در زمینه طراحی، ترسیم، فرآیند خالق و نحوه ارائه، خواهند آمد، پیش از این برای من همانند نشانه هایی نورانی بودند که 
در فضای مبهم دوران تحصیلم به سختی می شد آن ها را تشخیص داد. اما در سال هایی که تا کنون در حوزه آموزش و کار حرفه ای 
معماری سپری کرده ام، به طور یقین روشن تر و واضح تر شده اند و پرسش هایی که این دروس بدان اشاره  می کردند، همچنان بعنوان 
مسائل اصلی آموزش معماری باقی مانده اند. دانش آموزانم، بارها و بارها به من نشان دادند که این سؤاالت و ابهامات در مدرسه 

معماری تقریبا فراگیر و جهانی هستند.
شما را دعوت می کنم تا این کتاب را روی میز کار خود، به هنگام کار در آتلیه، گشوده قرار دهید، در جیب کت خود بگذارید تا در 
وسیله نقلیه عمومی مطالعه کنید و هنگامی که به دنبال ایده ای برای شروع یک مسئله طراحی معماری هستید، مطالب را به طور اتفاقی 
دنبال کنید. به هر طریقی که از مطالب کتاب استفاده کنید باید خوشحال باشید که در کنار شما نیستم تا موارد استثنا و توجهاتی را که 

در مورد هر کدام از نکات وجود دارد، به شما گوشزد کنم.

ماتئو فردریک / معمار               

  اگوست 2007



Author`s Note

Certainties for architecture students are few. The architecture curriculum is a perplexing an unruly beast, involving long 

hours, dense texts, and frequently obtuse instructions. If the lessons of architecture are fascinating (and they are), they 

also fraught with so many exceptions and caveats that students can easily wonder if there is any concrete to learn about 

architecture at all.

The nebulousness of architectural instruction is largely necessary. Architecture is, after all, a creative field, and it is 

understandably difficult for instructors of design to concretize lesson plans out of fear of imposing unnecessary limits on 

the creative process. The resulting open-endedness provides students a ride down many fascinating new avenues, but 

often with a feeling that architecture is built on quicksand rather than solid earth.

This book aims to firm up the foundation of the architecture studio by providing rallying points upon which the design 

process may thrive. The following lessons in design, drawing, creative process, and presentation first came to me as 

barely discernible glimmers through the fog of my own education. But in the years I have spent since as a practitioner 

and educator, they have become surely brighter and clearer. And the questions they address have remained the central 

questions of architectural education: my own students show me again and again that the questions and confusions of 

architecture school are near universal.

I invite you to leave this book open on the desktop as you work in the studio, to keep in your coat pocket to read on 

public transit, and to peruse randomly when in need of a jump-start in solving an architecture design problem. Whatever 

you do whit the lessons that follow, be that grateful I am not around to point out the innumerable exceptions and caveats 

to each of them.

Matthew Frederick, Architect
August 2007
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چگونه خط بکشیم
معماران از خطوط مختلف برای اهداف متفاوتی استفاده می کنند، اما نوع خطی که ویژه معماری است 11

با تأکیدی در ابتدا و انتها ترسیم می شود. این تمرین، خط را به صفحه اتصال می دهدـ  باعث بر قراری 
ارتباطی ژرف بین خط و صفحه شده ـ و به طراحی اطمینان و جذابیت می بخشد. اگر خطوطی که 
می کشید در دو انتها ضعیف شوند، طراحی شما کم قدرت و مبهم به نظر می رسد. برای اینکه خود را 
در کشیدن خطوطی قوی تمرین دهید، در ابتدا و انتهای هر خط دایره ای تو پر و یا خط مورب کوچکی 

ترسیم کنید.
خطوط را در محل تقاطع، کمی از هم رد کنید. این کار از گرد شدن نامناسب گوشه ها جلوگیری می کند.21
در ترسیم های اولیه )اسکیس(، به حالت »کرک و پر« روی صفحه حرکت نکنیدـ   بدین معنی که از کشیدن 31

خط مبهم، با ترسیم تعداد زیادی بخش های کوتاه که هم پوشانی دارند ـ پرهیز کنید، بلکه مداد را از 
ابتدا تا انتها کنترل شده و روان حرکت دهید. استفاده از خط راهنمایی کم رنگ قبل از ترسیم نهایی 
مفید به نظر می رسد. پس از پایان طراحی خطوط راهنما را پاک نکنید، زیرا به طراحی شما شخصیت 

و زندگی می بخشد. 



1

How to draw a line
1 Architects use different lines for different purposes, 

but the line type most specific to architecture is drawn 
with an emphasis at the beginning and at the end. 
This practice anchors a line to the page and gives a 
drawing conviction and punch. If your lines trail off 
at the ends, your drawing will tend to look wimpy and 
vague. To train yourself to make strong lines, practice 
making a small blob or kickback at the beginning and 
end of every stroke.

2 Overlap lines slightly where they meet. This will keep 
corners from looking inappropriately rounded.

3 When sketching, don’t “feather and fuzz” your way 
across the page-this is, don’t make a vague-looking 
line out of many short, overlapping segments. Instead, 
move your pencil form start to end in a controlled, fluid 
motion. You might find it helpful to draw a light guide 
line before drawing your final line. Don’t erase your 
guide lines when the drawing is complete-they will lend 
it character and life.




