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»هواللطىف«

مقدمه
انسان از دىرباز تاکنون، در جستجوى زىباىىهاى ماّدى و معنوى، و ىافتن راهى براى ماندگار کردن آنها، در درون و بىرون 
خود، پىوسته به هنر پناه آورده است. او در اىن جستجو، براى شکل بخشىدن به تفکرات، احساسات و عواطف و ناگفته هاى خود، 
از خاک، سنگ، فلز، چوب و … استفاده و نقش آفرىنى مى کند. در اىن کتاب، قصد دارىم پژوهندگان هنر را با نقش آفرىنى بر فلز 

ــ که از هنرهاى قدىمى اىران است و با نام قلمزنى شناخته مى شود ــ آشنا کنىم.
در همىن راستا، در فصل اّول، مرورى بر تارىخچٔه فلزکارى در دوره هاى مختلف هنرى اىران با تأکىد بر آثار برگزىدٔه قلمزنى 
آن خواهىم داشت تا بىش از پىش غناى کشور خود را، در اىن هنر، درىابىم. و نىز، با انواع فلزات مورد استفاده در قلمزنى و 

شىوه هاى گوناگون اىن هنر، آشنا  شوىم.
در فصل دوم، وىژگىهاى کارگاه قلمزنى و ابزارهاى اصلى و جانبى و اصول اىمنى و بهداشت کارگاه را شرح خواهىم داد.

کار عملى قلمزنى از فصل سوم آغاز مى شود و در آن با چگونگى انتخاب طرح و روشهاى انتقال آن آشنا مى شوىم.
در فصل چهارم، با انواع قلمها و اثرات آنها، شىؤه استفاده از قلم و چکش و کارهاى تکمىلى قلمزنى آشنا مى شوىم. امىد 
است هنرجوىان، با عالقه و تالش، اىن هنر را فراگرفته، با جّذابىتهاى آن بهتر آشنا شوند و در انجام و تجربٔه هنر قلمزنى کوشا باشند.

پىشىنىان ما زىباترىن و ارزنده ترىن آثار فلزى دنىا را از خود به ىادگار گذارده اند، امىدوارىم ما نىز با نىروى اندىشه و دستهاىمان، 
زندگى خود و تارىخچٔه هنرى کشورمان را غنى تر و لطىف تر سازىم.

در پاىان، از تمامى استادان، سازمان مىراث فرهنگى و دوستانى که ما را در اىن کار ىارى دادند تا گامى پوىاتر بردارىم، 
سپاسگزارى مى نماىىم.



هدف کلى

»آشناىى با آثار هنرى فلزىِ اىران و تواناىى قلمزنى«


