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مقدمه
نمایشنامه نویس،  دارند.  مشارکت  نمایش  بردن  روی صحنه  برای  که  است  هنرمندان  از  تعدادی  گروهی  کار  تئاتر حاصل  هنر 
کارگردان، طراح صحنه، طراح لباس، طراح نور، طراح گریم از مهم ترین کسانی هستند که وظایف اصلی را برای به اجرا در آوردن نمایش 
ایفا می کنند. این بدان معنی نیست که بازیگران، مدیران و مسئولین صحنه، نور، صدا و سازندگان دکور و دوزندگان لباس، گریمور ها         
و … نقش کم اثری دارند. بلکه باید گفت این گروه، طرح ها، برنامه ها و سیاست های کاری گروه نخست را به اجرا در می آورند. هماهنگی 

و ارتباط تنگاتنگ بین دو گروه است که حاصل کار ارزشمندی به بار می آورد.
در میان این گروه طراح صحنه وظیفه مهمی در طراحی و برنامه ریزی بر عهده دارد.طراح صحنه فضا های نامرئی و پنهان مورد 
نظر نویسنده و کارگردان را به تصویر می کشد و عینیت  می بخشد. طراحی صحنه از ابتدای شکل گیری نمایش در یونان باستان تا به امروز 

یکی از ارکان اصلی و عمده نمایش بوده و هست.
کتاب اصول و مبانی طراحی صحنه که برای هنرجویان رشته نمایش )شاخه فنی و حرفه ای( تهیه و تألیف شده است. هنرجویان این 
رشته را با اصول اولیه طراحی صحنه آشنا می سازد. مطالب کتاب در هفت فصل ارائه شده است و هنرجویان را با تعاریف طراحی صحنه، 
تاریخچه مختصر طراحی صحنه، مراحل کار طراحی صحنه، انواع صحنه و انواع طراحی صحنه، ارکان طراحی صحنه، اهمیت و نقش 
خطوط دید، نقاط مختلف صحنه از نظر اهمیت، نشانه های نمایشی در نقشه کشی طراحی صحنه، اصول ترکیب بندی طراحی صحنه و 
چگونگی ساخت ماکت و قطعات دکور و کاربرد طراحی صحنه در اجرای نمایش، آشنا می کند. این آشنایی برای کلیه هنرجویان رشته 
نمایش اعم از کسانی که در گرایش نمایشنامه نویسی، کارگردانی و یا طراحی صحنه را جهت ادامه تحصیل انتخاب خواهند کرد مفید و 

قابل استفاده خواهد بود. چاپ تصاویر و ترسیمات ارائه شده در هر فصل باعث فهم بهتر مطالب خواهد شد.
توصیه می شود هنرآموزان محترم به منظور فهم و درک بهتر هنرجویان از دستگاه اوپک برای توضیحات بیشتر عکس ها و ترسیمات 
کتاب استفاده کنند. بدیهی است استفاده از عکس ها و تصاویر منابع مختلف تئاتری و یا عکس های تهیه شده از نمایش های مرتبط با درس 

توفیقات بیشتری را دربرخواهد داشت.
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