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هوالجمیل

اگر نگاهی هر چند کوتاه و گذرا به تاریخ کشور عزیزمان داشته باشید ،به راحتی به این نکته پی خواهید برد
که این سرزمین روزگاری مهد فرهنگ ،تمدن و هنر بوده است .اغراق و گزافه نخواهد بود اگر ادعا کنیم که کشور ما
سرچشمه هنرهای گوناگونی است که بسیاری از آنها را دیگرکشورهای اسالمی با عنوان هنر اسالمی به دنیا
خاستگاه و
ٔ
عرضه کرده اند.
سخن از زیبایی ،هنر و چگونگی آموزش آن در نظام آموزش و پرورش رسمی کشورها با حساسیت ها و مسائل
حوزه یادگیری مربوط می شود اما در ایران به دلیل آنچه در باال به آن اشاره شد،
مختلفی همراه است که به ماهیت این
ٔ
این حساسیت بیشتر است.
کتابی که پیش رو دارید ،حاصل تالش خدمتگزاران شما در گروه هنر دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و
متوسطه نظری است .بدان امید که محتوای طراحی شده نه تنها پاسخی به نیازها ،استعدادها و عالیق شما باشد بلکه
زمینه آشنایی هرچه بیشتر شما ،میراث داران این مرز و بوم ،را با میراث فرهنگی و هنری پر افتخارتان فراهم آورد.
ٔ
این کتاب از پنج بخش تشکیل شده است :هنرهای تجسمی ،هنرهای خوش نویسی ،هنرهای سنتی ،هنر آوایی
و هنرهای نمایشی.
طراحی
در بخش هنرهای تجسمی ،با ّ
طراحی ،نقّاشی و عکّاسی آشنا خواهید شد .دراین بخش ،یادگیری ّ
رشته هنری دیگر ،با توجه به عالقه و استعداد
به عنوان مادر هنرهای تجسمی ضروری است اما شما می توانید از میان دو ٔ

خود ،یکی را انتخاب کنید.
بخش هنرهای سنتی نیز شامل طراحی سنتی (نقش های هندسی ،گره ها) ،گلیم بافی و سفالگری است .از این
طراحی سنتی را بیاموزید اما می توانید از بین رشته های گلیم بافی و سفالگری یک رشته را با توجه به
بخش الزم است ّ
نیازهای خود برای یادگیری انتخاب کنید.
هنرهای آوایی ،نمایشی و خوشنویسی نیز از جمله ّفعالیت های هنری هستند که الزم است شما عزیزان با آنها

آشنا شوید.
امیدواریم این کتاب بتواند به شما آینده سازان این مرز و بوم کمک کند تا عالوه بر آشنایی با رشته های هنری
گوناگون ،نیازها ،عالیق ،استعدادها و توانایی های خود را بشناسید و در راه شکوفایی آنها گام بردارید .چرا که
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