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نقوش و اشکال طراحى شده از گذشته هاى دور ،ىکى از راه هاى بىان درىافت هاى ذوقى آدمى از جهان آفرىنش بوده است .براساس

آثار به دست آمده در غارها ،ظروف و اشىاى سفالىن معلوم مى شود که هنرمندان اولىن تجربه ها را براى بىان خوىشتن با نقش پردازى  بر
اىن آثار به دست آورده اند.
ماىه الهام و طراحى نقوش بوده است و هم چنان ادامه دارد .با
طبىعت و مظاهرش با خىال پردازى هاى آسان
درباره آن ،دست ٔ
ٔ

توجه به اىن که ىکى از مظاهر فرهنگى کشورمان طرح ها و نقوش سنتى است ،آگاهى از آن ها و آموزش صحىح چنىن هنرهاىى براى حفظ
اىن مىراث فرهنگى و هنرى و انتقال آن به آىندگان اهمىت فراوان دارد .از اىن رو کتاب حاضر ،با محتواىى مبتنى بر آموزش هاى سنتى در
چهار فصل تدوىن شده است.
نحوه شکل گىرى ،تحوالت
تارىخچه نقوش سنتى است .هدف اىن فصل ،آشناىى با
فصل اول شامل تعارىف و
ٔ
ٔ
تارىخچه پىداىش و ٔ

و تأثىرات متقابل فرهنگى دوره هاى مختلف در نقوش ،از سده هاى گذشته تا امروز است و براى فعالىت هاى هنرى و آگاهى شما هنرجوىان،

دوره اول ىا
دوره پىش تارىخى ،تارىخى و اسالمى تقسىم شده است .طبقه بندى ٔ
داراى اهمىت و ارزش فراوانى است .اىن فصل به سه ٔ

دوره تارىخى به سلسله ها ىا
پىش تارىخى براساس مناطق شکل گىرى تمدن هاى کهن و اطالعات باستان   شناسى موجود ،صورت پذىرفتٔ .

دوره سوم ىا دوران اسالمى نىز براساس قلّه هاى شاخص تارىخى مرتبط با تحوالت
حکومت هاى بزرگ ،ىک پارچه و مؤثر طبقه بندى شدٔ .

فرهنگى ،اجتماعى ىا قومى به چهار مقطع تقسىم شده است.

ساده آن آشنا مى شوىد و با اجراى تمرىن هاى مرحله اى ،طراحى ىک
در فصل دوم ،با طراحى نقوش ختاىى و مراحل آموزش ٔ

ساقه کامل مرکب از گل عباسى و پنج پر و انواع برگ هاى کوچک و بزرگ را مى آموزىد و اجرا مى کنىد.
ٔ

در فصل سوم ،با طراحى انواع اسلىمى از ساده تا پىچىده ،آشنا مى شوىد و با تمرىن هاى گام به گام ،طراحى ىک بند کامل با انواع

اسلىمى و سربند را خواهىد آموخت و اجرا خواهىد کرد.
حاشىه ساده و پىچىده آشنا مى شوىد و انواع روش هاى برگردان و قرىنه سازى چند حاشىه
در فصل چهارم ،با روش طراحى انواع
ٔ

را فرا مى گىرىد و به اجرا در مى آورىد .سپس َاشکال داخل متن را خواهىد شناخت و با طراحى و تقسىم بندى آن با طرح هاىى از قبىل

لچک ،ترنج و شمسه نىز آشنا خواهىد شد .طراحى نقوش و شکل ها را با تمرىن فرا خواهىد گرفت و در پاىان ىک طرح کامل از حاشىه و
متن را با ترکىب نقوش اسلىمى و ختاىى اجرا و ارائه خواهىد کرد.
شما هنرجوىان عزىز با استفاده از تجارب گذشتگان و ىادگىرى صحىح و بهره  مندى از خالقىت خوىش در پربار نمودن طرح هاى
نقوش سنتى کشورمان سهم مهمى دارىد و مى توانىد براى آىندگان مىراثى گران بها از دستاوردهاى خود به جاى بگذارىد.
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