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مقدمه
کتاب حاضر که در پىش روی شماست دومىن تألىف در زمىنٔه آموزش هندسه نقوش در این مقطع تحصىلی می باشد. کتاب قبلی 
که در سال 1378 تألىف شده بود پس از یازده سال آموزش در هنرستان های کشور و دریافت بازخورد آموزشی آن از سوی هنرآموزان و 
هنرجویان در کمىسىون برنامه ریزی و تألىف صنایع دستی بررسی شد. نتىجٔه جمع بندی  نظرات، تألىف جدیدی برای این درس شد تا بتواند 

نظر هنرآموزان محترم و هنرجویان عزیز را تأمىن نماید.
با نام های هندسه و نقش، شبکه های هندسی و گسترش نقوش و گره شکل گرفته  این کتاب با ساختاری جدید و در سه فصل 
است. در این ساختار، مباحث نظری در ارتباط با محتوای عملی در کنار هم قرار دارند و هرجا نىاز بوده اشاره ای کوتاه و تاریخی همراه 

با آموزش رسم هر نقش آمده است.
محتوای عملی که شامل طراحی و رسم انواع نقوش هندسی،  گسترش آن ها و گره ها در زمىنه های گوناگون است با راهنمایی 
 ،A 3 و A کاغذهای سفىد در قطع٤ ، H هنرآموز گرامی به کمک ابزار و مواد طراحی و رسم یعنی مداد اتود با نوک ٠/٥ یا ٠/3 از نوع
خط کش، گونىای ˚٤٥ و ˚3٠، پرگار و نقاله انجام می شود. همچنىن طرح های رسم شده توسط هنرجویان نىز با راپىد و نوک های ٠/2 و 

٠/٤ بر روی کاغذ کالک )قطع A٤( اجرای نهایی خواهد شد.
»هندسه و نقش« نام فصل اول این کتاب است که هنرجویان گرامی در آن با مختصری از تعاریف هندسه، هندسه نقوش و پىشىنٔه 
آن آشنا شده و سپس با یادآوری اجزاء و عناصر هندسی به رسم آن ها می پردازند و در پایان فصل نقش های پایه را با راهنمایی هنرآموز 

خود، اجرا می نمایند.
فصل دوم کتاب که »شبکه های هندسی و گسترش نقوش« نام دارد شما را با تعریف نقوش هندسی، بسترهای هندسی، شبکه ها 
و روش های گسترش آشنا کرده و سپس رسم انواع شبکه ها و ایجاد نقوش در آن ها را به شما می آموزد. در پایان با روش های گوناگون، 

نقش ها را گسترش خواهىد داد و سطوح مختلف را به زیبایی این نقوش آراسته می سازید.
فصل سوم کتاب »گره« نام دارد که در این فصل نخست با تعریف اصطالحات مربوط به گره آشنا شده و سپس به رسم چند نوع 

گرهٔ بسىار زیبا و متداول در انواع هنرهای سنتی در زمىنه های مختلف می پردازید.
کتاب هندسه نقوش، شما را با برخی از زیباترین و پرکاربردترین نقوش هندسی آشنا نموده و توانایی ترسىم و گسترش آن ها در 
سطوح مختلف را آموزش می دهد. این درس یک واحد نظری و یک واحد عملی است و چهار ساعت در هفته زمان آموزش آن می باشد 

که یک ساعت آن نظری و سه ساعت آن عملی است و در کارگاهی همانند کارگاه مبانی هنرهای تجسمی اجرا می شود.
ارزشىابی این درس به شکل نظری ــ عملی بوده و در بخش عملی به شدت برچگونگی استفاده از ابزار، دقت، تمىزی و درستی 

رسم نقوش و گره ها، تکرار و گسترش نقوش در زمىنه و اندازه های گوناگون، وابسته است.



سخنی با همکاران
هنرآموز گرامی، ساختار محتوایی این کتاب به گونه ای تدوین شده است که در هر فصل مباحث نظری در کنار مطالب عملی قرار 
گرفته است. شایسته است هنگام شروع تدریس توجه هنرجویان را به محىط پىرامون و زندگی آن ها معطوف نمائىد تا نقش های هندسی 
لباس های  نقش های روی  و  پنجره های چوبی، زمىنه های کار  و  پارچه ها، در  بناها، طرح های هندسی  موجود در کاشی کاری مساجد، 
موجود در نگارگری و … را تشخىص داده و در مورد چگونگی رسم، تکرار و گسترش آن ها به گفتگو بپردازید. این کار ذهن کنجکاو 
آن ها را در این زمىنه فعال نموده و به هدف آموزش این کتاب نزدیک تر می نماید. پس از آن به یادآوری رسم و عناصر و اجزای سادٔه 
هندسی پرداخته و همزمان می توانىد تعاریف محتوای نظری، چگونگی استفادٔه درست و دقىق از ابزار را گام به گام در رسم انواع نقوش 
هندسی و گره ها آموزش دهىد. الزم است بر دقت در رسم هنرجویان، آن قدر پافشاری نمائىد تا بىاموزند که حتی نىم  مىلی متر اختالف نىز 
در تکمىل واحد گره یا تکرار و گسترش نقش ها اشکال به وجود می آورد. پس از فراگرفتن انواع رسم ها شما می توانىد ترکىب گره ها و 

تمرین های خالقانه ای با هنرجویان داشته باشىد.
بهتر است برای طراحی اولىه از اتود با نوک H استفاده شود تا اثر مداد پخش نشود و کار تمىز بماند. هنگام ارزشىابی پایانی 
پس از طراحی صحىح مدادی از هنرجویان بخواهىد تا همان رسم را بر روی کاغذ کالک و با راپىد اجرا نمایند. چون برای درس مبانی 
هنرهای تجسمی، هنرجویان ابزار راپىد را تهىه کرده اند، می توانند برای انجام کار پایانی از دو راپىد با نوک های ٠/2 و ٠/٤ یا ٠/3 و ٠/٥ 
و یا از ٠/1 و ٠/3 در رسم خطوط فرعی و اصلی، استفاده کنند. رنگ آمىزی کارها از اهداف این کتاب نىست و بایستی به شدت از آن 
پرهىز     شود. اما پىشنهاد می شود برای تنوع بىشتر کارها برای برخی از گسترش ها از نوک های رنگی اتود بر روی مقواهای رنگی استفاده 
شود. همچنىن انجام کوالژهای دقىق از تلق، پارچه و مقوای رنگی به شرط آنکه برش ها براساس رسم ها درست انجام شود نىز بر تنوع 
کارها می افزاید. حمىل کشی نىز از جمله تمرین های مناسبی است که می توانىد به هنرجویان آموزش دهىد تا در کوالژ نىز از آن بهره مند 
شوند. این درس دارای ارزشىابی مستمر و پایانی به دو شکل نظری و عملی و متناسب با تعداد واحد و ساعت تدریس آن می باشد. نمرات 
مستمر هر هنرجو شامل پرسش کالسی، کار عملی در کالس و کار پوشه است. نمره پایانی نىز مربوط به کارهای پایانی اجرا شده با راپىد 

است. برای تشویق هرچه بىشتر هنرجویان بهترین طراحی ها و کارهای پایانی هر دوره را می توانىد در هنرستان به نمایش بگذارید.

سخنی با هنرجویان
هنرجوی عزیز، کتاب هندسٔه نقوش، شما را با انواع نقوش زیبای هندسی موجود در محىط پىرامون خود آشنا می نماید و به شما 
این فرصت مناسب را می دهد تا به خوبی روش ترسىم آن ها را فرا گىرید. نگاه خود را ژرف تر کنىد و نمونه های جدیدتری را یافته و با خود 
به کالس بىاورید و تالش کنىد تا روش رسم آن ها را بىابىد. شور و شادی شما با کشف نمونه های جدید و چگونگی رسم آن ها افزایش 
با کار عملی  نىز هم زمان  بنابراین سعی کنىد آن ها را  ابزار باال می برد  به کارگىری  خواهد یافت. مباحث نظری، دانش شما را در هنگام 
به خوبی یاد بگىرید. بدانىد که دقت در رسم، تمىزی و اجرای نهایی همگی در ارزشىابی شما اثر دارد بنابراین تالش کنىد ذهن و جسم خود 
را با هم به کار گرفته و هرجا که به مشکلی برخورد کردید با هنرآموز خود در مىان بگذارید، او به خوبی شما را راهنمایی خواهد کرد. پس  
از اجرای درست رسم ها خواهىد دید که ذهن شما خالقانه به دنبال نقش های جدید می رود، آنها را در چارچوب کار خود با راهنمایی 
هنرآموزان به کار گىرید.اگر این درس را به خوبی فرا بگىرید خواهىد دید که گذشته از این که می توانىد طرح های جدیدی را بىافرینىد، از 
طرح های پایانی خود نىز می توانىد برای کارگاه های نگارگری )در حاشىه، زمىنه و طرح لباس ها و پرده ها( و صنایع دستی استفاده کنىد. 

همچنىن بهترین کارهای خود را در نمایشگاهی در هنرستان برای دیگر هنرجویان و هنرآموزان به نمایش بگذارید.
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