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پیشگفتار

در این کتاب با ارائه مفاهیم تئوری و عملی بصری ،تعریف ،تمرین و روشهای مختلف ترسیم مقدماتی؛ در جهت
ارتقاء قوه تخیل و ادراک بصری؛ که هدف از آن بیان کردن از طریق دیدن و تجسم کردن میباشد ،حاصل میشود .هدف
دیگر از تالیف این کتاب تقویت توانایی طراحی با دست آزاد با استفاده از سادهترین و مناسبترین ابزار قابل دسترس ،در
جهت افزایش مهارتها و فنون یادگیری در ترسیم و نیز باال بردن کیفیت آموزشی به منظور طرحی خالقانه ،متناسب با
موضوع مورد نظر مطالبی ارائه شده است .در کتاب مبانی و روشهای ترسیم مقدماتی سعی شده تا با گسترش
متدولوژیهای مناسب ،دنیای پیرامون را قابل درک ،زیبا و جذاب جلوه دهد .الزم به ذکر است تمام مطالب ذکر شده در
این کتاب قابل استفاده برای دانشجویان معماری و شهرسازی میباشد.
در فصل اول این کتاب ،در ابتدا با تعریف بینایی به عنوان اولین حس از حواس پنجگانه سعی شده تا مخاطب را
به اهمیت این عضو از بدن متوجه سازیم .سپس مفاهیمی در مورد تفاوت در دیدن و نگاه کردن به همراه مثالهایی برای
درک بهتر از این موضوع بیان شده است.
درفصل دوم این کتاب ،به منظور افزایش درک بصری به توضیح مبانی سواد بصری ،ابزارهای ارتباط بصری و
روش های کسب آن پرداخته شده تا توانایی و قدرت تجسم از عینیت و انتزاع بیشتر شده و هنرآموزان بتوانند خالقیت را
در خود ایجاد و تقویت کنند.
در فصل سوم این کتاب ،در ابتدا هنر را تعریف کرده و سپس مفهوم طراحی و نقش تصورات ،تخیالت ،خاطرات
و عینیت در آن بررسی شده و نیز روش هایی برای دقت بصری و آمادگی جسم و روان قبل از شروع به طراحی کردن،
ذکر شده است.
در فصل چهارم این کتاب ،به بررسی چیستی فرم ،شکل و خطوط محیطی پرداخته شده و در آخر نمونهای از
روند طراحی از کل به جزء قرار داده شده است.
د رفصل پنجم این کتاب ،ابتدا به معرفی ابزارهای مورد استفاده در طراحی پرداخته شده و سپس نحوه استفاده و
وضعیت قرار گیری آنها توضیح داده شده است.
در فصل ششم این کتاب ،ابتدا به معرفی انواع خط ،حالتها و معانی هریک از آنها پرداخته شده و سپس
نمونههایی از تکنیکهای استفاده از آنها ارائه شده است .چند تمرین بسیار کاربردی به منظور یادگیری بیشتر و تقویت
قدرت دست و ذهن در استفاده از این خطوط در انتهای این فصل آورده شده است.
در فصل هفتم این کتاب ،عناصر پایه و اصلی ارتباط بصری ،معرفی شده و انواع حالتها و موقعیتهای مختلف
تک تک آنها بررسی شده است .برای هرکدام از این عناصر نمونههایی به منظور تمرین و درک بهتر قرار داده شده است.
در فصل هشتم این کتاب ،نقش نور ،سایه روشن و کنتراست را در چگونگی کیفیت و بیان تصاویر بررسی شده و
سپس به معرفی انواع هاشورها ،بافت و تناسب ،به عنوان ارزشهای بصری برای جذابیت ،کیفیت ،اندازه و باال بردن درک
بصری پرداخته شده است.

در فصل آخر از این کتاب ،با آگاهی و درک از موضوعاتی که در فصلهای قبل مطرح شد ،در این فصل انواع
تکنیکهای ارتباط بصری را به صورت دو قطب متقابل و تک معرفی شده و همزمان مفاهیم و معانی مربوط به هریک را
به همراه نمونههایی ،ارائه شده است.
امید است کتاب حاضر مورد توجه دانشگاهیان ،اساتید ،دانشجویان ،هنرآموزان و کلیه عالقهمندان به مباحث
سواد بصری و روشهای ترسیم مقدماتی ،واقع شود.
با سپاس
محمدرضا مبهوت -نازنین علی زاده قناد
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