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   سيد انور » ميچنخيل«

ایدیت علمی و مسلکی:معاون سرمؤلف محمد غالب »اهلل يار« )آمر ديپارتمنت هنرها(
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        دکتور اسداهلل »محقق«
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پوهنمل عبدالحی فرحمند استاد پوهنځى هنر های زيبا پوهنتون کابل
غالم محمد راهی معلم مضمون هنر

عاطفه شبنم عارفیمعلم مضمون هنر 

کمیتۀ دینی، سیاسی و فرهنگی:
-  مولوی عبدالوکيل 

- دکتور محمد يوسف نيازی
- حبيب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در رياست انکشاف نصاب تعليمی.

کمیتۀ  نظارت:
 دکتور اسداهلل محقق معين انکشاف نصاب تعليمی و تربيۀ معلم.

دکتور شير علی ظريفی رئيس پروژه انکشاف نصاب تعليمی.
دکتور محمد يوسف نيازی سرپرست رياست عمومی انکشاف نصاب تعليمی و تأليف  کتب درسی  

طرح و دیزاین: رحمت اهلل غفاری

تنظیم امور چاپ: محمد کبير حقمل رئيس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیام وزیر معارف
سپاس بيکران آفريدگاری را که انسان را در احسن تقويم آفريد و او را قدرت بيان بخشيد و به زيور علم 
و انديشه آراست و درود بی پايان بر پيامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل عليه وسلم- که 

معلم بزرگ انسانيت است و پيام آور رحمت و هدايت و روشنايی. 
تعليم و تربيت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعليم و تربيت 

به فعليت رساندن نيروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
با تحوالت و  تربيت محسوب می شود که همگام  تعليم و  فرايند  ارکان مهم در  از  کتاب درسی يکی 
پيشرفت های علمی نوين و مطابق با نيازمندی های جامعه تهيه و تأليف می گردد و بايد دارای ظرفيت و 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دينی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جديد با ميتودهای نوين 

به شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختيار شما قرار دارد، بر اساس همين ويژه گی ها تهيه و تأليف شده است. سعی وزارت 
معارف همواره براين بوده که نصاب تعليمی و کتب درسی معارف کشور، متکی بر مبانی تعليم و تربيت 
اسالمی و حفظ هويت ملی، مطابق با معيارهای علمی و روش های تربيتی نوين بوده، استعدادهای دانش 
آموزان را در همه زمينه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، ابتکار و حس جستجوگری را 
در آن ها تقويت بخشد. ترويج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقويت حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت و 

همبسته گی از خواست های ديگر وزارت معارف است که بايد در کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمی تواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. معلم 
يکی از ارکان مهم تعليم و تربيت و مجری برنامه های آموزشی و تربيتی است. از معلمان و آموزگاران 
خوب، متعهد و دلسوز کشورم که ستيزه با سياهی و نادانی را پيشۀ خود ساخته اند، صميمانه آرزومندم 
که با تطبيق دقيق و مخلصانۀ نصاب تعليمی، کودکان و جوانان ميهن را بسوی فتح قله های رفيع دانش، 

اخالق و معنويت رهنمون گردند.
کاميابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غير ممکن است. ازين رو از همه اقشار و افراد 
از هيچگونه  اوليای محترم شاگردان خواهشمندم که  از خانواده ها و  افغانستان، بخصوص  ملت شريف 
دانشمندان،  نويسنده گان،  همه  از  همچنان  نورزند.  دريغ  معارف  اهداف  تحقق  جهت  در  همکاری 
متخصصان تعليم و تربيت و اوليای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارائۀ نظريات و پيشنهادات سالم 

و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بيشتر کتاب های درسی همکاری نمايند.
الزم می دانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهيه، تأليف، طبع و 

توزيع اين کتاب زحمت کشيده اند و از همه نهادهای ملی و بينالمللی که در زمينۀ چاپ و توزيع کتب 
درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمايم. 

در اخير از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پايان خود، ما را در تحقق آرمان های مقدس معارف 
ياری رساند. إنه سميع قريب مجيب.

دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف
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  درس

1

نقاشی با لکه های رنگی 
آیا تا به حال با لکه های رنگی نقاشی کرده اید؟

قبل از نقاشی کاغذ خود را به صورت دلخواه قات کنید. می توانید 
صفحۀ کاغذ را یک بار یا بیشتر قات کنید. سپس کاغذ را باز کنید 
قات  به الی یک  ال  را در  نه رقیق«  و  غلیظ  »نه  لکۀ رنگی دلخواه  و 
بگذارید و دوباره آن را قات کنید و با دست به آرامی فشار دهید. 
هنگامی که صفحۀ کاغذ را باز کنید، می بینیدکه شبیه لکۀ رنگ در 
لکه های  با  را  کار  این  است.  ایجاد شده  کاغذ  دیگر صفحۀ  قسمت 
انجام  کاغذ  صفحۀ  مختلف  قسمت های  در  رنگی  کوچک  و  بزرگ 
دهید تا از طریق قات کردن کاغذ لکه های رنگین ایجاد کنید. کمی 
از  پس  شوند.  خشک  طورکامل  به  رنگی  لکه های  تا  بکشید  انتظار 
خشک شدن لکه های رنگی، کاغذ را به همه جهات بچرخانید و در 
دنبال  به  اند؛  ایجاد شده  اتفاقی  به صورت  که  رنگی  لکه های  میان 

)تصویر 1( پیدا کردن شکل های 
آشنا از میان لکه های رنگی.
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تمرین 
شکل هایی را که به صورت اتفاقی با لکه های رنگی ایجاد شده اند، کامل کنید.

)تصویر 3( از همه جهات به لکه های رنگی نگاه کنید و شکل های آشنا را بیابید.
لکه های رنگی را به شکل های آشنا تبدیل کنید.

)تصویر 2( لکه های رنگی دلخواه خود ر ا روی صفحۀ کاغذ بگذارید و صفحه را قات کنید تا شبیه لکه ها در قسمت 
دیگر صفحه ایجاد شود.

شکل آشنا بگردید. در هر قسمت صفحۀ کاغذ که شکلی یافتید، آن 
را با ابزار دلخواه کامل کنید. هر چه تعداد شکل های کامل شدۀ شما 

بیشتر باشد، بهتر است.
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 درس

2

 تاریخ هنر معاصر افغانستان 
چه تفاوتی میان آثار هنری قدیم و معاصر افغانستان 

وجود دارد؟

پس از ورود ماشین چاپ سنگی از هندوستان و تاسیس »ماشین 
خانه« )مطبعه( در کابل، چاپ کتب و رساالت ادبی، تاریخی و... آغاز 
شد و اولین جریدۀ افغانستان به نام »شمس النهار« در سال 1252 
تحوالت  مشروطه خواهی  جنبش  هنگام  گردید.  منتشر  ش  هـ.. 
جدیدی در تاریخ، فرهنگ، ادب و اندیشۀ مردم افغانستان ظاهر 
»سراج  جریدۀ  انتشار  و  جدید  مدارس  تأسیس  جمله  از  گردید. 
االخبار«، تاسیس دارالتألیف، مکتب حبیبیه، چاپ خانۀ سنگی و حروفی 
جدیدی  نسل  که  شد  باعث  درسی  کتب  تألیف  و  زنگوگرافی  و 

)تصویر 1( چایخانه، طراحی معاصر
اثر استاد عبدالواسع رهرو عمر زاد

ACKU



 4 

با  ارتباط  تحوالت  این   مسیر  در  یابند.  پرورش  روشنفکران  از 
پیشرفت های تخنیکی جهان غرب و تحوالت آزادی خواهانۀ جهان 
دموکراسی  دورۀ  به  موسوم  دهۀ  در  آن  از  پس  شد.  برقرار 
درسال 1343 هـ.ش. دوره صدارت داکتر یوسف تاریخ معاصر 
انجام  و  استعدادها  شکوفایی  برای  مساعدی  فضای  افغانستان 
فعالیت های علمی هنری و فرهنگی فراهم گردید. در این دهه 
ادیبان، محققان و پژوهشگران آثاری را به جهان دانش،  اندیشه 

و هنر عرضه کردند.
مکتب  اولین  که  هـ..ش.   1302 سال  در  صنایع  مکتب  تأسیس 
هنری )نقاشی، مجسمه سازی، معماری و...( بوده آغاز جریانات 
جدید هنری است. تربیت هنرمندان در این مرکز راه را برای 
مانند:گرافیک،  معاصر  جامعه  نیاز  مورد  رشته های  در  فعالیت 
تیاتر و موسیقی هموارکرد. فارغ التحصیالن مراکز هنری جدید، 
در زمینۀ تألیف کتب درسی، تدریس رشته های مختلف هنری و 
آثار گوناگون فعالیت خود را آغاز کردند. هنر این هنرمندان به 
موازات هنرهایی که از قدیم در افغانستان وجود داشت، نیازهای 

کشور را برطرف می ساخت. 
دارد  زیادی  اهمیت  اطالع رسانی  و  ارتباطات  امروز  دنیای  در 
تلویزیون،  رادیو،  مجله،  روزنامه،  مانند  گوناگون  رسانه های  و 
ارائه می دهند. امروز  اخبار و اطالعات را به مردم  انترنیت و... 
در سراسر جهان برای ارائه اطالعات از رشته های هنری استفاده 
می شود. تهیه عکس، پوستر، فلم، گزارش، برنامه های رادیویی و 
تلویزیونی و... به عهدۀ هنرمندان رشته های مختلف است. اغلب 
این هنرمندان در پوهنځی هنرها و مکتب صنایع  تحصیل می کنند 
تا آثار هنری را طراحی و اجرا کنند. به طور مثال فارغ التحصیالن 
رشتۀ گرافیک می آموزند که چگونه نشان ها را طراحی کنند، برای 
مناسبت های مختلف پوستر تهیه کنند، برای ادارات، موسسات و 

)تصویر 2(  نمونه خوشنویسی
معاصر، اثر استاد قمر الدین چشتی

و  خوشنویسی  نمونه   )3 )تصویر 
محمد  شیر  استاد  اثر  معاصر،  تذهیب 

باشی زاده
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شرکت ها پاکت و فرم بسازند. در مطبعه ها صفحات روزنامه ها 
و مجالت را طراحی کنند، جلد)پشتی(کتاب های مختلف را رسامی 
دیزاین  مناسب  بسته بندی  کارخانه ها  محصوالت  برای  کنند، 

کنند.
والیات  و  مرکز  در  می کنند  تحصیل  تیاتر  رشتۀ  در  که  افرادی 
برنامه های  تدارک  به  یا  می شوند  تمثیلی  کارهای  مصروف 
خبری،  برنامه های  طراحی  می پردازند.  تلویزیون  در  مختلف 
فکاهی، هنری و ارائه آن از طریق تلویزیون یکی از ویژه گی های 

دوران معاصر است.
کاریکاتور  زمینۀ  در  هنری  رشته های  التحصیالن  فارغ  از  بعضی 
و  روزنامه ها  برای  و  می کنند  فعالیت  تصویری  پردازی  طنز  یا 

مجالت تصاویر انتقادی رسامی می  کنند.
این فعالیت ها به خصوص در مورد مناسبت های مختلف مذهبی، 
در  می کنند.  پیدا  بیشتری  اهمیت  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
و  نوین  تربیه  و  تعلیم  ارتباطات،  و  تکنالوژی  که  تغییراتی  واقع 
مراکز هنری در قرن بیستم در جوامع مختلف ایجاد کرده است، 
نیازهای جدیدی را به وجود آورده اند. در زنده گی معاصر اغلب 
رشته های  طریق  از  یا  و  دارد  نزدیک  ارتباط  هنر  با  فعالیت ها 

هنری ارایه می شود.
تیاتر و موسیقی  هنرمندان رشته های معماری، نقاشی، گرافیک، 
در عصر جدید چهرۀ شهرها را تغییر داده  اند و تغییرات مهمی 

سرپوشیده،  کوچه   )4 تصویر 
نقاشی رنگ آبی

اثر استاد محمد صدیق ژکفر

در  سخی  زیارت  )تصویر5( 
کابل، نمونه نقاشی معاصر

الدین  محی  غالم  استاد  اثر 
شبنم
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وجود  به  انسان ها  زنده گی  نحوۀ  در 
یک  طراحی  حتی  امروزه  آورده اند. 
در  مهمی  بسیار  نقش  تلویزیونی  تبلیغ 
مسایل اقتصادی دارد و هنرمندانی که 
از  باید  دارند  عهده  به  را  وظیفه  این 
طریق آموزش های دقیق هنری روش 
را  مختلف  طرح های  ارایه  نحوه  و  کار 
رشته های  اغلب  عالوه  بر  بیاموزند. 
هنری مانند گرافیک، کاریکاتور و سینما 
جنبه بین المللی دارند. و از طریق ارائه 
مسابقات  در  رشته ها  این  هنری  آثار 
جهانی می توان به تبادل فرهنگی و هنری 
از  بسیاری  که  است  این رو  از  پرداخت. 

هنرمندان معاصر افغانستان در  دیگر کشورها به فعالیت هنری 
مشغول هستند؛ زیرا که هنر مرز و محدودیت را نمی شناسد 
و بر روح انسان ها تاثیر می گذارد. هنرمندان معاصر افغانستان 
از  افغانی،  هنرمندان  و  هنر  شناخت  بر  عالوه  می کوشندکه 
طریق آشنایی با هنرهای معاصر جهانی جایگاه خاص  خود را در 
عرصه های بین المللی بیابند و فرهنگ و هنر بومی خود را در 

قالب های امروزی بیان کنند.

تمرین 
1- به کدام یک از رشته های هنر معاصر عالقۀ بیشتری دارید؟

 2- پوسترهایی را که در جاده ها می بینید به دقت توجه کنید. هر یک از آن ها به  چه روشی پیام خود 
را به مردم انتقال می دهند؟

3- نشانه های کدام ادارات و موسسات را می شناسید؟آیا تا به حال به نشان های بانک ها توجه کرده اید؟
لباس،  طراحی  دیکور،  به  دارند؟  شرکت  هنرمندان  کدام  تلویزیون  برنامه های  طراحی  در   -4

نورپردازی، انتخاب موسیقی، فلم نامه، بازیگری، کارگردانی و... برنامه ها توجه کنید.
5- به نظر شما هدف از طراحی کاریکاتور چیست؟

)تصویر 6( نمونه طرح جلد 
کتاب ، آثار گرافیک
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   درس

3

تاپه کاری با مواد مصنوعی
با مواد باطله چه کارهایی می توانید انجام دهید؟

ــتفاده قرار  ــایلی وجود دارد که دیگر مورد اس ــما وس در اطراف ش
نمی گیرد و می توان آن ها را برای تاپه کاری استفاده کرد. به اطراف 
خود با دقت نگاه کنید و مواد مصنوعی را که برای تاپه کاری مناسب 
ــتند، جمع آوری کنید؛ مانند: دکمه بیکاره، الپن، پینگ، سرپوش  هس
ــرد و.... همچنین می توانید از  ــدان، قطی خالی گوگ ــوپ کریم دن تی
ــی، 2 افغانیگی و 5  ــزرگ )مثل 1 افغانیگ ــکه های فلزی کوچک و ب س
ــویید. از پارچه اسفنج  ــپس آن ها را بش افغانیگی( تاپه تهیه کنید و س

)تصویر 2( تاپه هایی که به شکل های آشنا تبدیل شده اند)تصویر 1( تاپه کاری با مواد مصنوعی مختلف
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تمرین 
1- آیا می توانید شکل هایی بسازید که از ترکیب چند نقش جداگانه به وجود آید، 

یعنی بین نمونه های تاپه ارتباط جدیدی به وجود بیاورید؟
2- با استفاده از تاپه های مواد مصنوعی از موضوع دلخواه خود نقاشی بکشید.

ــک و  ــذی کوچ ــای کاغ و پارچه ه
ــرای تاپه  ــتیکی هم ب خریطه پالس
کاری استفاده می کنند و آن ها را 
ــی و یا به صورت  به صورت معمول
ــه کاری به  ــده برای تاپ چملک ش

کار می  گیرند.
جهات مختلف این اشیا را در ظرف 
ــاالی صفحۀ  ــگ کنید و ب داخل رن
ــا نقش ه��ا جالب و  ــذ بزنید ت کاغ
ــپس  ــود آید، س ــه وج ــی ب متنوع
ــگاه کنید و هر  ــا را به دقت ن آن ه
ــک از آن ها را به کمک خطوط به  ی

شکل جدیدی تبدیل کنید.

)تصویر 3( استفاده از مواد مصنوعی برای ایجاد طرح های زیبا 

)تصویر 4( تکمیل نقاشی با تاپه کاری از مواد مصنوعی
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 درس

4

 شبکه کاری با گل
شبکه کاری را در کجاها دیده اید؟ به نظر شما چرا 

شبکه کاری را می سازند؟

با الهام از طرح های اسالمی که با آن ها آشنا شده اید، طرح دلخواه 
اندازۀ   کنید.  آماده  شبکه کاری،  نمونۀ  یک  اجرای  برای  را  خود 

مناسب برای این کار حدود      تخته کاغذ است.

اندازۀ  دقیقًا  که  کنید  تهیه  متر  سانتی  یک  با ضخامت  گلی  صفحۀ 
طرح تان باشد. برای آماده کردن صفحۀ گلی، ابتدا با دست آن را 

  1
4

)تصویر1( صفحه گلی آماده 
شده
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هموار کنید؛ سپس آش گز یا شی ء مشابه، روی آن بکشید تا کاماًل 
صاف شود.

 پس از آماده شدن صفحۀ گلی، طرح کاغذی خود را روی آن 
بگذارید و روی خطوط طرح را با ابزار نوک تیز آهسته آهسته  
خط بکشید تا روی گل، جری ایجاد شود. با ابزار مناسب، جری را 

برش دهید و قسمت های اضافی داخل طرح را بیرون بیاورید. 

پیاده  ب��رای   )2 )تصویر 
صفحه  روی  طرح  ک��ردن 
روی  را  کاغذی  گلی، طرح 

آن می گذارند. 

)تصویر 3( طرح به صفحه گلی 
منتقل شده و آماده کار است.
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در آخر جای برش ها را با دست، صاف کاری کنید. پس از خشک 
که  کنید  رنگ آمیزی  طوری  را  شده،  شبکه کاری  صفحۀ  شدن 

زیباتر شود.

)تصویر 4( قسمت های اضافی را از 
صفحه گلی خارج می کنند.

)تصویر5( صفحه گلی پس از کار، 
شبکه کاری شده است.
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تمرین 
چه مواد دیگری برای اجرای شبکه کاری مناسب اند؟ آن ها را پیدا کنید و 

نمونه یی از شبکه کاری را اجرا کنید.

)تصویر6( لوحه شبکه کاری شده را 
رنگ آمیزی می کنند تا زیباتر شود.
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  درس

5

ــت و به دوره یی گفته  ــانس در لغت به معنی »تولد دوباره« اس رنس
ــود که هنرمندان ایتالیایی به روش های ادبی و هنری یونان و  می ش

روم باستان رو آوردند.
ــبیه به   ــازی این دوره ش ــی و مجسمه س ــن دلیل آثار نقاش ــه همی ب

طبیعت است.
مهم ترین هنرمندان این دوره »داوینچی«، »میکل آنژ« و »رافایل« اند.

به تصاویر 1، 2، 3 و 4 توجه کنید.

هنر غرب
دوره  یی  چه  در  ریشه  معاصر  هنرهای  می دانید  آیا 

دارند؟

)تصویر2( نقاشی دیواری »شام 
آخر«، اثر »لئوناردو داوینچی« 
)مح��ل  صومع��ه  دی��وار  ب��ر 
زندگی راهبان( »سانتاماریادله 
ایتالی��ا  می��الن  در  گراتس��یه« 

1498-1495 م

»س��ان  کلیس��ای  )تصوی��ر1( 
پیترو« اث��ر »میکل آن��ژ« ،رم، 

ایتالیا، 1569 م

13

ACKU



 14 

ــبات  ــری تناس ــه کارگی ــن دوره ب در ای
طبیعی بدن انسان، تون )سایه و روشن(، 
ریاضیات، هندسه و پرسپکتیو )دوری و 
ــازی و  ــی، مجسمه س نزدیکی( در نقاش
ــان  ــت. انس معماری اهمیت زیادی داش
ــاالت او مهم ترین موضوع  ــش ح و نمای

کارهای هنری این دوره است. 
ــر  ــن تحوالت هنری از ایتالیا به سراس ای
اروپا گسترش یافت. هنرمندان رشته های 
مختلف تا قرن 17 میالدی از روش استادان 
ــانس تقلید می کردند. پس از  دوره  رنس
آن هنرمندان »باروک« مانند »رامبراند« 
روش های تازه یی را در نقاشی به خصوص 
با استفاده از نور و تاریکی به کار گرفتند. 

تصویر 5 را ببینید.
)تصویر3( نقاش��ی دیوار و سقف کلیسای »سیس��تین«، اثر »میکل آنژ«، 
واتیکان رم، ایتالیا، نقاش��ی روی س��قف 1512- 1508 م،  نقاشی دیواری 

1541-1534 م

نقاشی  )ت��ص��وی��ر4( 
دی����واری »م��درس��ه 
»رافائل«،  اثر  آت��ن«، 
کاخ واتیکان، رم، ایتالیا، 

1511-1509م
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در قرن 18 میالدی هنرمندان به تخیل، رؤیا 
ــاعرانه رو آوردند  ــات ش ــف، احساس و عواط
ــان را به کار  ــای پرهیج ــا و رنگ ه و طرح ه
ــد و رومانتیزم را به وجود آوردند. از  گرفتن
ــان مهم رومانتیزم »دالکروا« و »ژریکو«  نقاش
را می توان نام برد. تصویر 6 را ببینید؛ سپس 
ــر« و »داوید«  ــد » انگ ــتادان آکادمی مانن اس
ــت  ــانس بازگش ــه اصول هنر رنس ــاره ب دوب
ــم  ــات قدی ــد و از روش کار و موضوع کردن
ــیزم را  به وجود  ــد و نیوکالس پیروی نمودن

آوردند. به تصاویر 7 و 8 نگاه کنید.
ــه« و »کوربه«  ــدان دیگر مانند »میل هنرمن
روش تازه  یی را  پیش گرفتند و  هم از تخیل 
و احساسات شاعرانۀ هنرمندان رومانتیزم 
ــدند؛ از اصول هنر آکادمیک فاصله  دور ش
ــه  نمایش زنده گی واقعی  گرفتند.آن ها  ب
ــد. از این رو  ــود پرداختن ــردم در آثار خ م
ــان زنده گی کارگران،  ــوع کارهای ش موض
ــه بود و  ــات پایین جامع ــتاییان و طبق روس

ریالیزم را  به وجود آوردند.

)تصوی��ر5( تابلوی نقاش��ی چهره خود 
نقاش، اثر»رامبران��د«، 60-1659 م، هنر 

باروک

)تصویر6( تابلوی نقاش��ی »افسرسوار 
اثر»ژریک��و«،  امپراط��وری«،  گارد 

1815م، هنر رومانتیزم
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تمرین

1- موضوعات آثار نقاشی این درس را با هم مقایسه کنید.
2- چه تفاوت های دیگری در تصاویر این درس می بینید؟

)تصویر7( تابلوی نقاشی »سوگند 
»داوید«،  اث��ر  برادران هوراس«، 

1784 م، هنر نئوکالسیزم

چین��ان«،  تابلو»خوش��ه  )تصوی��ر8( 
اثر»میله«، 1875 م، هنر ریالیزم
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  درس

6

 طراحی و نقاشی جنتری
تا به حال چند نوع جنتری را دیده اید؟

ــرمیزی، دیواری و... را تهیه می کنند تا  طراحان انواع جنتری جیبی، س
مردم از آن ها استفاده کنند.

ــان  ــال را نش ــا، هفته ها و ماه های یک س ــا تاریخ روزه ــن جنتری ه ای
ــتند. اغلب طراحان  ــوع و زیبا هس ــای متن ــد و دارای طرح ه می دهن
ــب با ماه ها  ــی های زیبا، متناس ــا، تصویرها، طرح ها و نقاش از عکس ه

)تصویر 1( گرمای خورشید را در فصل 
تابستان چگونه می توان در نقاشی نشان داد؟

فصل  در  برگ ها   )2 )تصویر 
دیده  رنگ هایی  چه  به  خزان 

می شوند؟
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)تصویر3( یک صفحه از جنتری 

طراحی شده در اسکاندیناوی

ــتفاده  ــال اس ــای س و فصل ه
می کنند. 

ــما را به  ــدام موضوع ها ش ک
یاد بهار و تابستان می اندازد؟ 
ــه  ــزان را ب ــا خ ــدام میوه ه ک
ــما می آورند؟ کدام  خاطر ش
ــتان در ذهن تان  مناظر زمس
ــک  ــما ی ــد؟ ش ــور می کن خط
ــی  طراح ــه  چگون را  ــری  جنت
ــد؟ بهترین مفکوره یی  می کنی
ــه ذهن  ــن کار ب ــرای ای که ب
ــما می آید، در نظر بگیرید  ش
ــی  نقاش و  ــی  طراح را  آن  و 
ــه چهار  ــما ب ــد. جنتری ش کنی
فصل اصلی تقسیم می شود یا 

دوازده ماه گوناگون دارد؟

18
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ــیم بندی را  ــدام تقس ک
ــان  دادن یک  برای نش
سال استفاده می کنید؟ 
ــد طرح ها و  ــعی کنی س
بیانگر  ــی هایی که  نقاش
ــای گوناگون و  فصل ه
ــه  ــای دوازده گان ماه ه

باشند، پیدا  کنید.

)تصویر5( جنتری طراحی شده در آمریکا.

)تصویر6( قسمتی از جنتری طراحی شده در ایران

جنتری  از  قسمتی  )تصویر4( 
طراحی شده در ایران

مناظر طبیعت در فصل های مختلف سال چه تفاوتی با هم دارند؟
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تمرین 
1- یک جنتری دیواری طراحی کنید و آن را با نقاشی های رنگه تزیین نمایید.

ــامی جنتری  ــتن و رس ــکیل دهید. اعضای هر گروه دربارۀ نوش 2-گروه های چهارنفری تش
ــپس هر عضو گروه در یک ورق  یک  ــورت کنند و تصمیم بگیرند. س خود گفت وگو و  مش
فصل جنتری را تهیه کند. کاغذ ها را به هم متصل کنند. جنتری های آماده شده را به نمایش 

بگذارند.

)تصویر7( جنتری طراحی شده در چین.
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   درس

7

در قرن 19 میالدی، نخستین جنبش نقاشی مدرن به نام امپرسیونیزم 
ــوی موضوعات جدید را خارج  به وجود آمد. هنرمندان جوان فرانس

از کارگاه هنری به شیوۀ نو و جدید نقاشی کردند.
ــگ و تأثیر رنگ ها بر  ــود به اهمیت نور و رن ــان در آثار خ این نقاش
یکدیگر پرداختند و سایه های تیره را کنار گذاشتند. آن ها برای نقاشی 
از صحنه های واقعی در ساعات مختلف روز، به سرعت لکه های رنگی 
ــتند تا نور و رنگ، موضوع را در لحظۀ خاص به  را کنار هم می گذاش

نمایش بگذارند. تصویر1 را ببینید.

هنر معاصر غرب
از هنر قرن بیستم چه می دانید؟

)تصویر1( منظره کنار رودخانه، اثر 
»مون��ه«، رنگ روغن��ی روی کنوس، 

هنر امپرسیونیزم،1880 م
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ــی( از جنبش های  ــزم )مکعب گرای کوبی
ــت.  ــتم میالدی اس مهم هنری قرن بیس
ــت ها که به نور و  برخالف امپرسیونیس
ــگ موضوعات، در لحظۀ خاص توجه  رن
ــت ها به حجم ها و طرح  داشتند.کوبیس
ــتند. آن ها  ــه داش ــاده توج ــی س هندس
ــی دیدگوناگون و به ترکیب های  زاوایای
جدید پرداختند.آن ها یک موضوع را از 
ــون طراحی می نمودند و  زوایای گوناگ
سپس این تصاویر را تلفیق می کردند تا 
ــان از جوانب مختلف آن  بتوانند هم زم
ــان دهند.کوبیزم  را در نقاشی خود نش
ــت به نگاه و دید  ــه جای تقلید از طبیع ب

ذهنی رو آورد. تصویر2 را نگاه کنید.
از مهم ترین جنبش های هنری مدرن در 
هنرمندان  ــت.  اس اکسپرسیونیزم  اروپا 
ــان عواطف  ــرای بی ــت ب اکسپرسیونیس
خود از رنگ ها به صورت ذهنی استفاده 
ــه کنید.  ــر 3 توج ــد. به تصوی می کردن
آن ها عالوه بر تغییر رنگ ها، با اغراق در 
ــکل ها و تغییر تناسبات واقعی، به بیان  ش
ــود از موضوعات  ــات درونی خ احساس

شخصی و اجتماعی پرداختند.
و  ـــس  از  تــجــربــیــات کــوبــیــســت هــا  پ

)تصویر2( اثر »پیکاسو«، هنر کوبیزم

اث��ر »فری��اد«،   )تصوی��ر3( 
 »مون��ک«، رن��گ روغنی و 
تمپرا، هنر اکسپرس��یونیزم، 

1893 م
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اکسپرسیونیست  ها،  تصاویر ذهنی جایگزین 
دورۀ  از  که  شد  طبیعت  به  شبیه  نقاشی 
متداول  امپرسیونیزم  دورۀ  تا  رنسانس 
بود. به این ترتیب راه برای هنر»انتزاعی« 
و »سوریالیزم« باز شد و هنرمندان از عالم 
واقع به ماوراء واقعیت )دنیای خیال و رویا 
و اوهام( و دنیای درونی خود رو آوردند.

به تصاویر4 و 5 توجه کنید.
ــپس هنرمندان موضوع را از نقاشی  س
ــب خطوط،  ــه ترکی ــد و ب ــذف کردن ح
ــر  ــد و هن ــا پرداختن ــطوح و رنگ ه س
ــتره یا )هنر تجریدی( را به وجود  آبس

آوردند.
به تصاویر 6 و 7 دقت کنید.

ــتم  ــه دوم قرن بیس ــس از آن در نیم پ
روش های جدیدی درهنر مطرح شد.

در آثار هنر مفهومی که سرآغاز پست 
مدرنیزم بود، فکر یا ایده هنرمند از اثر 

هنری اهمیت بیشتر داشت.
ــت مدرنیست، وادار  هدف هنرمند پس
ــر در مورد  ــه تفک ــب ب ــردن مخاط ک
مفهوم اثر هنری و درک و بیان واقعیت 
بود؛  بنابراین تفکر و دریافت بیننده اثر 
هنری، نسبت به دوره های قبل اهمیت 

بیشتری پیدا کرد.

)تصوی��ر4( »ت��داوم خاطره «، اث��ر »دالی«، رن��گ و روغن روی 
کنوس، هنر سوریالیزم، 1931م

)تصویر5( »زمان بی حرکت«، اثر»ماگریت«، رنگ و روغن روی 
کنوس، هنر سوریالیزم، 1938م
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تمرین 
هنر مدرن و پست مدرن چه تفاوتی با هنر قبل از امپرسیونیزم دارند؟

)تصویر6( اثر»کله«، رنگ و روغن روی کاغذ روزنامه، هنر انتزاعی، 1938 م

)تصویر7( ترکیب بندی، اثر »موندریان«، هنر تجریدی، 1920 م

)تصویر8( »یک و سوسه چوکی«، اثر»کوسوث«، چوکي و عکس و نوشته یی 
در مورد چوکي، هنر پست مدرن، 1965 م
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 ساختن کاردستی با قطی باطلۀ کاغذی
با قطی های باطله چه می کنید؟ آیا می توانید با آن ها 

حجم ابتکاری بسازید؟

انجام  از آن ها برای  در اطراف ما وسایل زیادی است که می توان 
نخ، مواد  یا  با گل، سیم  به حال  تا  استفاده کرد.  فعالیت های هنری 
طبیعی و کاغذهای باطله طرح های ابتکاری زیبایی ساخته اید. اکنون 
باطله  مقوایی  قطی های  از  استفاده  با  کاردستی  طرح های  ساختن 
قطی  کاغذی،  دستمال  قطی  میوه،  آب  قطی  گوگرد،  قطی  مانند: 
این درس  تصاویر  به  کنید.  تجربه  را  و....  چای  قطی  دندان،  کریم 
با استفاده از قطی آب میوه و قطی دستمال کاغذی  توجه نمایید. 
یک موترپیکپ ساخته شده است. به مراحل تهیۀ این کاردستی توجه 

کنید.
ساختن کار دستی با قطی های باطله را می توانید به دو روش انجام 
دهید. در روش اول قطی های جمع شده را کنار هم بچینید تا ببینید 
برای ساختن کدام شکل مناسب است. در روش دوم ابتدا موضوع 
دلخواه خود را انتخاب کنید؛ سپس متناسب با موضوع انتخابی خود 
مختلف  ساختمان های  مثاًل:  بسازید؛  را  آن  تا  کنید  جمع  را  قطی ها 
بعداً  و...  موترسایکل  رفتار،  تیز  موتر  کشتی،  طیاره،  سرویس، 
قطی هایی که مناسب ساختمان موضوع انتخابی شماست جمع آوری 
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کنید. قطی ها را به شکل موضوع  دلخواه خود با هم بچسپانید تا 
شکل شما آماده شود. می توانید قسمت هایی از قطی را با قیچی 
برش دهید تا بعضی از قسمت ها را به شکل دلخواه بسازید. )به 

تصویر تایر موتر پیکپ دقت کنید.(
رنگ آمیزی  آن را  یا  بپوشانید  را  آن  رنگه  کاغذهای  با  سپس 
کنید تا زیباتر شود. در اخیر کار، جزئیات موضوع را بسازید و 

کاردستی تان را تزیین کنید.

تمرین 
 کار دستی دلخواه خود را با قطی های مقوایی در خانه نیز بسازید و آن را تزیین کنید.

)تصویر 2( قطی آب میوه به شکل تایر موتر برش داده شده )تصویر1( قطی های باطله
است.

)تصویر 3( قطی های باطله به شکل موتر پیکپ به هم چسپانده 
شده  اند

)تصویر 4( روی قطی ها با کاغذ رنگه پوشانده شده و شیشه ها 
و جزئیات دیگر اضافه شده است.
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کاپی از نقوش هندسی
آیا تا به حال دیزاین های خشت کاری شده منار جام را 

دیده اید؟

هنرمندان مسلمان مهارت زیادی در استفاده از نقوش هندسی برای 
تزیین آثار مختلف داشته اند.

نقوش هندسی با استفاده از قواعد دقیق هندسه ترسیم می شوند. 
این نقوش بیشتر برای تزیین بناها استفاده شده است؛ زیرا اجرای 
مربع  و  به شکل مستطیل  که  کاشی  و  با خشت  طرح های هندسی 

هستند، آسان است.
تکرار منظم نقوش هندسی که طرح دیوارها را پوشانده اند، زیبایی 
ترکیب  نقوش  از  بعضی  است.  بخشیده  اسالمی  بناهای  به  خاصی 
و  اند  ضلعی ها  چند  و  مربع ها  مثلث ها،  مانند:  هندسی؛  سطح های 
نقوش  به  نوشته هستند.  با  از سطوح هندسی  ترکیبی  دیگر  برخی 
منار جام و نحوه ترکیب سطوح هندسی دقت کنید و آن را با طرح 
است  نوشته  خطوط  با  هندسی  سطوح  از  ترکیبی  «که  »اَلُحکمُ لهلِ
مقایسه کنید. در هر یک از طرح ها به ارتباط میان سطوح هندسی و 
ترکیب نهایی توجه کنید. ببینید که چگونه برای طراحی هر یک از این 

نقوش ذوق هنری با علم هندسه در آمیخته است.
برای تهیه کاپی از نقوش هندسی متنوع می توانید با استفاده از کاغذ 

‘‘
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ترس، طرح مورد نظر را روی کاغذ یا مقوا پیاده کنید؛ سپس آن را 
مشابه طرح نمونه رنگ آمیزی کنید.

تمرین 
1- انواع نقوش هندسی را در چه هنرهایی می بینید؟

2- انواع نقوش هندسی که  در محیط زنده گی شما وجود دارد بیابید و به نظم هندسی 
آن ها توجه کنید.

3 - از یک نمونه نقوش هندسی ساده کاپی تهیه کنید و آن را رنگ آمیزی نمایید.

)تصویر 1( طرح با استفاده از 
کاغذ ترس پیاده شده است.

)تصویر2( رنگ آمیزی قسمت های مختلف طرح

)تصویر 3( کاپی نقوش هندسی آماده است.
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آشنایی با مؤسسات هنری افغانستان

آیا می دانید هنرمندان در چه جاهایی تحصیل می کنند؟

در افغانستان مؤسسات آموزشی مختلفی برای تربیت هنرمندان وجود داشته و 
دارد. افراد  عالقه مند می توانند  در  این مراکز در رشتۀ هنری دلخواه خود تحصیل 

کنند.  مهمترین  مؤسسات  هنری  افغانستان  عبارت اند از: 
 مکتب صنایع نفیس�ۀ کابل: این مکتب به پیش��نهاد استاد »غالم محمد 
میمنه گی« در سال 1302 ه�.ش. تأسیس شد تا عالقه مندان در رشته های 
نقاشی و رسامی، مهندسی، سرامیک، نجاری، بافت و طباعتی تحصیل کنند. 
از این مکتب اس��تادان چیره  دس��ت فارغ التحصیل شده اند؛ از جمله استاد 

»غوث الدین«، استاد »کریم شاه خان« و استاد »خیرمحمدخان یاری«.
 مکتب غالم محمدمیمنه گی: این مکتب درزمان »محمدظاهرشاه« در 
چوکات وزارت اطالعات و فرهنگ بوجود آمده و کورس های صنایع مستظرفه 
نام داش��ت. در این مکتب  ابتدا  رشتۀ نقاشی تدریس می شد؛  ولی به تدریج 
رشته های مجسمه سازی و مینیاتوری به آن اضافه شد و به یک مکتب خوب 
هنری مبدل گردید. در این کورس شاگردان زیادی در رشتۀ نقاشی با تعلیم 

استاد» خیر محمدیاری« و  »استاد خیر محمد عطایی« تربیت شده اند. 
 پوهنځ��ی هنرهای زیب�ای پوهنتون کابل: دیپارتمن��ت هنرهای زیبا از 
ابتدا در وق��ت جمهوریت محمد داوود خان در چ��وکات پوهنځی ادبیات 
پوهنت��ون کابل آغاز به کار کرد؛ س��پس در س��ال 1363 ه�.ش. مس��تقل 
ش��ده و ب��ه نام پوهنځی هنرهای زیب��ا به کار خود ادام��ه داد. در این پوهنځی 
دیپارتمنت های نقاش��ی،گرافیک، تیاتر، موسیقی و مجسمه سازی وجود دارد 
و اس��تادان مجرب و ورزیده به تدریس هنرهای مختلف و تربیت شاگردان 
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مش��غول اند. برنامه های فارغ التحصیالن بعضی از رشته ها در تلویزیون های 
دولتی و خصوصی افغانستان به نمایش گذاشته می شود.

 مکتب خرابات محلی کابل:  این مکتب برای اولین بار به طور خصوصی از 
طرف استادان در رشته های موسیقی اصیل افغانی چون » استاد قاسم افغان«، 
»اس��تاد غالم حسین«، »قربان علی خان« و »پیاراخان« برای تدریس موسیقی 
در کابل تأس��یس شد. در این  مکتب ش��اگردان، آوازخوانی و نواختن آالت 
موس��یقی را فرا می گرفتند تا در مراسم جشن ها و محافل رسمی دولتی و 
محافل عمومی و غیره شرکت کنند و هنر خویش را در خدمت مردم قرار 

دهند؛ چنانچه استاد »قاسم« در یکی از قطعات اشعار خود می خواند:
گرندان��ی  غی��رت  افغان��ی ام           چون به میدان آمدی می دانی ام

پس از او، استاد رحیم بخش هم پارچۀ موصوف را به معرض اجرا گذاشته 
اس��ت. ش��اگردان این مکتب برای هنر اصیل موس��یقی افغ��ان افتخارات 
بزرگی را کمایی کردند، به خصوص اس��تاد »س��راهنگ« که لقب »سرتاج 
موس��یقی« و »بابای موس��یقی« را از طرف هنرمندان و اس��تادان بزرگ 

مملکت هندوستان دریافت کرد.
 مکتب لیسه مسلکی موزیک: اولین مکتب هنری موزیک در چوکات 
رسمی در وزارت معارف افغانستان در زمان حکومت داکتر» نجیب اهلل« 
تأسیس ش��د. هدف از تأس��یس این مکتب آموختن موسیقی علمی در 

افغانستان بود. ابتدا در دهه 60 ه�.ش. مکتب موزیک به وجود آمد.
در بخ��ش موس��یقی اس��تادان نامدار رادی��و تلویزیون ملی افغانس��تان 
در این لیس��ه تدریس می کردند از جمله اس��تاد »س��لیم سرمست« در 
خواندن ه��ای دس��ته جمعی  با ش��اگردان هم��کاری می نمودند. در این 

مکتب، موسیقی به سبک کالسیک را هم می آموختند. 

تمرین 
1- آیا می دانید در تهیۀ برنامه های رادیو و تلویزیون کدام هنرمندان همکاری دارند؟

2 - تفاوت میان کسی که  از ذوق خود کار هنری انجام می دهد و کسی که از مکتب هنری فارغ می شود چیست؟
3 -کسانی که از مکاتب هنری افغانستان فارغ می شوند در چه شغل هایی کار می کنند؟

پوهنځی   )2 )تصویر 
هنرهای زیبا، هرات

هنرهای  پوهنځی  )تصویر1( 
زیبا، هرات
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 نقاشی از شعر
 هنگام شنیدن یک داستان یا شعر زیبا چه احساسی پیدا 

می کنید و چه تصاویری در ذهن تان ایجاد می شود؟ 

و..  وطن  انسان ها،  دشت،گل،کوه،  وصف  در  شعر  یک  که  وقتی 
یا  می کنیم  فضاها حرکت  همان  در  که  می کنیم  احساس  می شنویم، 
به آن ها ارتباط داریم. این تخیالت را می توان به صورت نقاشی بیان 
زبان  با  را  خود  احساسات  می تواند   کس  هر  ترتیب  این  به  کرد.  

خطوط، شکل ها و رنگ ها به دیگران بیان کنید.
تصویری که  از شنیدن یک قطعه شعر یا بخشی از آن در ذهن خود 
تخیل کرده اید؛ به شکل دلخواه رسامی کنید. سپس رنگ هایی که با 
فضای شعر هماهنگی دارد، به آن اضافه کنید؛ به کار خود نگاه کنید 
فضای  با  که  کرد  اضافه  آن  به  می توان  چیزهایی  چه  فکرکنیدکه  و 
شعری هماهنگی بیشتری پیدا کند. هر چیزی که به نظرتان می آید 

روی نقاشی خود اضافه کنید تا به موضوع شعر نزدیک تر شود.
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تمرین 
کردید؛  معلم مشورت  با  آن  مورد  در  این که  از  پس  و  کنید  انتخاب  است  جالب  برای شما  یک شعرکه 

تصاویری را نقاشی کنید که احساس شما را از مفهوم شعر به کمک شکل ها و رنگ ها بیان می کند.
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آشنایی با کمپیوتر 
آیا تا به حال با کمپیوتر کار کرده اید؟

از جمله  دارد،  امکانات مختلفی  و  کار می کند  برق  با  که  است  کمپیوتردستگاهی 
به  این دستگاه  با  از موضوعات مختلف  نقاشی  نوشتن متن ها، رسامی طرح ها  و 
ابزار«  بخش»سخت  دو  شامل  دستگاه  این  می شود.  انجام  با سرعت  و  ساده گی 
و »نرم ابزار« است. سخت ابزار کمپیوتر دارای قسمت های مختلفی است که به 
یکدیگر متصل هستند؛ مانند:کیس )Case(، مانیتور)Manitor( یا صفحه یی که مانند 
است  تایپ  شبیه صفحه  که   )Keyboard( کیبورد  است، صفحه  تلویزیون  صفحۀ 
)برای نوشتن و انجام عملیات مختلف به کار می رود( و موس )Mouse( دستگاه 
کوچکی که روی پد )Pad(  کنار کیبورد قرار می گیرد. و با فشار  دادن دکمه های 
آن می توان هر یک از عالمت های روی صفحه مانیتور را فعال کرد. عالمت »مکان 
نما« )Cursor( که روی مانیتور حرکت می کند با موس ارتباط دارد و با حرکت 
دادن موس می توان جای مکان نما را تغییر داد و محل انجام  فعالیت )از جمله خط 
 )Click( کلیک کردن  را  دکمه  های موس  دادن  فشار  کرد.  را مشخص  کشیدن( 
می نامند. معموالً استفاده از دکمه چپ موس را کلیک و استفاده از دکمه راست را 
»راست کلیک« می نامند. برای انجام بعضی از فعالیت ها الزم است که دکمه ها را 

دو مرتبه پی هم فشار دهید که آن را » دبل کلیک« یا دوبارکلیک می نامند.
نرم  ابزارکمپیوتر شامل برنامه های مختلفی است که در دستگاه وجود دارد و با هر 
یک از آن ها می توان کارهای خاصی را انجام داد، مانند پروگرام Paint که برای رسامی 

و نقاشی است و با ویندوز )Windows xp( یا برنامۀ اصلی کمپیوتر همراه است.
با  باید آن را روشن کرد، روشن کردن کمپیوتر  ابتدا  از کمپیوتر  استفاده  برای 
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دکمه روی کیس و دگمه روی مانیتور انجام می شود.
هنگامی که کمپیوتر را روشن می کنید، ویندوز XP به صورت 
اتوماتیک آغاز می شود و صفحه Welcome ظاهر می گردد. 
سپس دسک تاپ )Desktop( ظاهر می گردد که جایی است 
آیکون  تعدادی  کرد.  کار  مختلف  برنامه های  با  می توان  که 
به  مربوط  که  می شود  دیده  دسک  تاپ  روی    )Icon(
برنامه هایی است که روی کمپیوتر نصب شده اند و روی هر 

 )Start( با  دکمه ستارت  آیکون ها  این  بر  فعال می شود. عالوه  کنید  کلیک  کدام 
می توان برنامه ها را شروع کرد. با کلیک کردن روی دکمه ستارت جدول برنامه ها 
باز می شود و عالمت مکان نما را روی هر یک نگهدارید، برنامۀ دیگری باز می گردد. 
با انتخاب هر برنامه می توانید داخل فضای آن شوید و پنجره جدیدی باز می شود 

که امکانات خاصی دارد. پس از اتمام کار باید کمپیوتر را خاموش کنید.
برای خاموش کردن کمپیوتر باید حتمًا از برنامه ویندوزXP خارج شوید. برای 
 ،Turn off computer این کار وارد منوی ستارت شویدکه پایین آن نوشته شده

روی آن کلیک کنید.
Turn off computer پنجرۀ کوچک دیگری باز می شود در وسط آن دکمه

هست روی آن کلیک کنید تا ویندوز XP بسته شود و کمپیوتر خاموش گردد.

مختل��ف  قس��مت های  )تصوی��ر1( 
کمپیوتر: مانیتور )باال س��مت راست(، 
کیبورد )پایین سمت راست( و کیس 

در سمت چپ 

تمرین 
هم  با  آن ها  مورد  در  و   کنید  نگاه  تلویزیون  در  کمپیوتر  آموزشی  برنامه های  به 

گفت وشنود کنید.

)تصویر2( صفحه کیبورد
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کاپی از یک مینیاتوری ساده
آیا می توانید بدون استفاده از کاغذ ترس کاپی تهیه 

کنید؟

یک  از  می توانید  چگونه  آشنا شدید.  مینیاتوری  با  در صنف هشتم 
تهیه کنید. تصویر مینیاتوری دلخواه خود را  مینیاتوری ساده کاپی 
نگاه  تصویر  رنگ های  و  نقش ها  خطوط،  به  دقت  با  کنید.  انتخاب 

کنید.
تا به حال برای کاپی کردن طرح ها و نقوش مختلف از کاغذ ترس 
ترس،  کاغذ  از  استفاده  بدون  کنید  اکنون سعی  کرده اید.  استفاده 
اول با دقت هر شکل را ببینید و سپس از روی آنچه دیده اید کاپی 
کنید. کاغذی به اندازۀ تصویر مینیاتوری دلخواه  خود آماده کنید و 
بزرگترین شکل آن را مشابه طرح اصلی درصفحه کاغذ جا دهید. 
سپس شکل های کوچک را متناسب با طرح اصلی به آن اضافه کنید 

و طرح را تکمیل نمایید.
طرح آماده را با سکاشتیپ روی میز یا تخته طراحی نصب کنید. با 
استفاده از رنگ آبی، رنگ های طرح اصلی را بسازید و به ترتیب از 

تیره به روشن روی کاغذ کاپی کنید. 
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به خاطر داشته باشید که رنگ های جدید را وقتی استعمال کنید که 
رنگ های قبلی به طور خشک شده باشند. تا آن جاکه می توانید جزئیات 
از میز  را  کاغذ  کار، صفحۀ  اتمام  از  کنید؛ پس  اضافه  تان  به رسم  را 
یا تختۀ طراحی جدا کنید. می توانید آن را درقاب شیشه یی نگهداری 

کنید.

تمرین 
از یک مینیاتور ساده کاپی کنید.

)تصویر 2( طرح به کاغذ ترس منتقل شده است.)تصویر1( مینیاتوری اثر کمال الدین بهزاد

)تصویر 4( قسمت هایی از کار رنگ آمیزی )تصویر 3( طرح روی کاغذ منتقل شده است.
شده است
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آشنایی با انواع گلدوزی
آیا می دانید گلدوزی روی پارچه چقدر قدامت دارد؟

دوزی،  سوزن  پارچه  تزیین  قدیمی  روش های  از  یکی 
تا  م  ق.  سوم  قرن  از  است.  گلدوزی  یا  دوزی  نخ 
پیشرفته  گلدوزی  نمونه های  میالدی  اول  قرن 
یافت شده  در روسیه، چین و آسیای مرکزی 
است. در قرن های بعدی سوزن دوزی بیزانس 
قدیمی ترین  از  یکی  بود.  مرغوب  بسیار 
گلدوزی  از  آمده  دست  به  نمونه های 
که  است  ق.م(   6000( از  پیش  به  مربوط 
از آن  است. پس  پیدا شده  ایران  در غرب 
هم  مصر  مقابر  دیواری  نقاشی های  در 
بر  است.  شده  دیده  دوزی  هایی   سوزن 
تخت جمشید  برجسته های  نقش  روی 
و  شده  گلدوزی  اعیان،  جامه های  نیز، 
پس  می دهد.  نشان  را  هنر  این  رواج 
از ظهور دین  مبین اسالم در دورۀ 
صفویه، ظرافت گلدوزی های افغانی 

زنان��ه،  )تصوی��ر1( روپ��وش 
گلدوزی روی پارچه دستباف 

ابریشمی،
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و ایرانی شهرت جهانی داشت. استفاده از تاپۀ ماشینی برای ایجاد 
طرح  های متنوع بر روی پارچه ها و استفاده از چرخ های گلدوزی 
امروزه  است.  انداخته  رواج  از  را   دستی  گلدوزی  ماشینی، 
گلدوزی دستی اغلب به صورت یکی از رشته های هنرهای سنتی 
در نظر گرفته می شود و ارزش هنری آن بیش از جنبۀ کاربردی 
آن ها مورد توجه است. گلدوزی از هنرهایی است که امروز در 
افغانستان رایج بوده و با ظرافت و زیبایی خاصی انجام می شود. 
لباس، پرده،  پارچه های  تزیین  برای  نمونه های مختلف گلدوزی 
و  اسپ  کاله، کفش، روپوش  جاینماز، شال،  سرمیزی، روکرسی، 
اشتر،... استفاده می شود. روش های مختلف گلدوزی به سه دستۀ 
اصلی تقسیم می شود. در روش اول سراسر پارچه با نقوش رنگینی 
پوشانده می شود. به تصویر )1( توجه کنید. در روش دوم نقش ها 
بخشی از پارچه را اشغال می کنند و رابطۀ زیبایی میان طرح و رنگ 
نقوش گلدوزی شده در زمینۀ پارچه به وجود می آید. تصویر )2 
انواع  است  هنر   این  پیشرفتۀ  نمونۀ  که  سوم  روش  ببینید.  (را 
مختلفی دارد، مانند»گراف دوزی« یا »چکمه دوزی« که تعدادی 

 )تصویر2( بخارادوزی
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با  یا پود یا هر دو را بیرون می کشند و  تار 
بخیه های ظریف می دوزند و اطراف آن را 
به  جدیدی  نقش  تا  می کنند  دوزی  سوزن 
وجود آید. به نمونۀ گراف دوزی در تصویر 

)3 (نگاه کنید.
برای گلدوزی از انواع پارچه ها و تار ها استفاده می شود ولی اگر 
جنس پارچه مرغوب تر باشد و از تار ابریشم، طال یا نقره برای 
گلدوزی استفاده شود، اثر ارزشمندتری 
به وجود می آید. به دو نمونه سوزن دوزی 

با نخ نقره و نخ طال توجه کنید.
مهم ترین نکته در کیفیت گلدوزی، طرح 
و نقش و رنگ آمیزی آن و ظرافت و 
به  اغلب  نقش ها  است.  اجرا   در  دقت 
دستۀ  در  می شوند،  تقسیم  دسته  دو 
اول نقش گل، گیاه، حیوانات و انسان به 
 )6( تصویر  دامادبه  و  عروس  خصوص 
می شود.  دیده  هندسی  نقش های  دوم  دستۀ  در  و  کنید  نگاه 

 )تصویر4( نقره دوزی روی مخمل

 )تصویر5( طالدوزی روی تافته

 )تصویر3(گراف دوزی نخی.

)تصویر6( شال عروس، قرن 
12 ه�.
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تمرین 
و  نقش  رنگ،  نظر  از  را  وآن ها  بیابید   را  دستی  گلدوزی  نمونه های 

روش سوزن دوزی بررسی کنید.

عالوه بر این، گاه در میان طرح ها و نقش ها، نوشته هایی هم گلدوزی می شود. به 
تصویر) 7 ( دقت کنید. یکی از عالی ترین نمونه های گلدوزی که امروز درمیان 
مسلمانان رواج دارد، سوزن دوزی آیات مبارک قرآن پاک بر روی پرده کعبه 
روی  بر  را  کریم  قرآن  آیات  طال  و  نقره  ابریشم،  تار  با  است.هنرمندان  معظم 

مخمل سیاه به صورت برجسته سوزن دوزی می کنند.

)تصویر8( سوزن دوزی آیات قرآن 
مجید روی پرده کعبه شریف.

)تصویر7( سوزن دوزی بلوچ با نقوش هندسی.
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   اجرای یک گلدوزی ساده
تا به حال چند نمونه گلدوزی انجام داده اید؟

برای تزیین پارچه های مختلف می توانید از گلدوزی استفاده کنید. 
گلدوزی به روش های مختلفی انجام می شود. شما می توانید یک 
انتقال طرح به روی  انتخاب کنید. برای  تکه  روش را برای تزیین 
تکه هم روش های مختلفی وجود دارد. گلدوزان ماهر بدون پیاده 
می کنند.  گلدوزی  را  متنوع  طرح های  تکه،  روی  به  طرح  کردن 
دیگران با استفاده از کاربن پیپر یا شکاف کردن طرح روی کاغذ و 

)تصویر2( چپه دوزی طرح روی تکه.)تصویر1( طرح گلدوزی روی پارچه پیاده شده است.
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)تصویر3( پخته دوزی قسمت های 
مختلف طرح 

ریختن خاکۀ ذغال در شکاف ها طرح را روی تکه می اندازند.
برای انجام گلدوزی، تکه دوزی بدون گل، طرح انتخابی،سند 
رنگه یا ابریشمی متناسب با رنگ های طرح و کارگاه برای محکم 

گرفتن تکه را آماده کنید. 
کاربن(بیندازید.  یا  )از طریق شکاف ها  تکه  را روی  ابتدا طرح 
سپس روی طرح ها را با چپه دوزی پرنمایید تا نقش گلدوزی 
با  زیبا شود  که طرح  این  برای  و مشخص شود.  منظم  کاماًل 
الوان، زمینۀ طرح ها را به روش پخته دوزی  استفاده نخ های 
پر کنید. به این ترتیب طرح ها پر از رنگ و زیبا می شود. در 
پخته دوزی دقت کنید که سوزن ها دقیقًا کنار هم بخورد تا 
هیچ جای کار خالی نباشد و سطح طرح کاماًل  با تار های رنگه 

پوشانیده شود.
در پایان کار الزم است که دور تکه خود را قات کنید و بدوزید 
تا تکه به مرور زمان تارکشی نشود. گلدوزی آماده شده را 
می توانید یا در قاب نگهداری کنید و یا آن را برای زیبا کردن 
بالشت، دستکول، لباس و... استفاده کنید. بر عالوه با تکرار یک 
نقش روی حاشیه پوش بالشت، روجایی، سرمیزی، روی سینه 
انجام شده  پایین دامن که با گلدوزی  پیراهن، دور آستین و 

باشد می توانید تکه های خود را زیباتر سازید.

تمرین 
یک طرح ساده را انتخاب کنید و آن را روی تکه گلدوزی کنید.

)تصویر4( گلدوزی آماده شده است. ACKU
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آشنایی با هنرمندان افغانی
 آیا از آثار هنرمندان معاصر افغانی نمونه یی 

دیده اید؟

استاد کریم شاه خان: 
به عرصۀ  پا  کابل  هـ. ش در شهر  »کریم شاه خان« درسال 1298 
می باشد.  »اعدادیه«  مکتب  فارغ التحصیالن  از  وی  وجودگذاشت. 
از طریق مکتب صنایع کابل فرا گرفت. استاد کریم  فن رسامی را 
شاه خان بعد از فراغت از تحصیل، وظیفه مقدس معلمی را  چهل 
از  او  داد.  انجام   را   هنر رسامی  تدریس  و  داشته  به دوش  سال 
کارشان  شیوۀ  بود.  برخوردار  شایسته  هنری  و  عالی  اخالق  یک 
مکتب ریالیزم بود و عالوه بر نقاشی از منظره در سکیچ حیوانات و 

پرنده ها استعداد خاص و لیاقت به سزایی داشت.
در  که  است  وحشی  و  اهلی  حیوانات  سکیچ  کتاب  وی  تالیفات  از 
کابل  نفیسۀ  مکتب صنایع  از طرف  هـ. ش.  سال  های1332 -1333 
طرح و دیزاین شده و از طرف وزارت معارف وقت به چاپ رسیده 
است. استاد در اواخر دهۀ شصت در اواخر حکومت دکتر نجیب ال 

در کابل وفات نمود. 
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استاد شبنم:
»استاد غالم محی  الدین شبنم« فرزند عبدالرحمن در سال 1314 هـ. ش. در مرکز 
درجه  ثانوی  و  ابتدائیه  دوره  فراغت  از  بعد  جهان گشود.  به  غزنی چشم  والیت 
لیسانس خود را در رشته هنر از کشور فلیپین دریافت کرد. پس از بازگشت به 

وطن به حیث معلم هنر در دار المعلمین کابل تقرر حاصل نمود.
و  شاگردان  با  دلسوز  شخص  یک  ساله اش   39 خدمت  مدت  در  شبنم  استاد 
همکارانش بود. وی در دورۀ خدمت به افتخارات قابل مالحظه یی مانند دریافت 
نشان ها، مدال ها، تقدیر نامه ها نایل آمده است. استاد شبنم در آرت ابتکاری یک 

شخصیت برازندۀ هنر افغانستان است که آثار زیادی از وی به جا مانده است. 
عالوتًا کتاب »رهنمای تدریس نقاشی برای کودکان و نوجوانان« که در سال 1380 
هـ. ش. چاپ شده و کتاب »نقاشان معاصر افغانستان« که در سال 1381 هـ. ش. در 

دیار هجرت به چاپ رسیده از تألیفات ایشان می باشد.

تمرین 
از پرنده گان محیط زیست خود سکیج نمایید.
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تهیه نقش برجسته از آیت قرآن کریم

آیا تا به حال لوح سنگی یا گلی قدیمی دیده اید؟ این 
لوحه ها را  در کجا  دیده اید؟

لوحه های سنگی با نقوش تزیینی یا خطوط اسالمی درهمه جای کشور 
است.  رفته  کار  به  مساجد  در  خصوص  به  بناها  تزیین  برای  ما  عزیز 
استفاده از خطوط اسالمی ادعیه آیات قرآن پاک در بناها برای زیبایی، 
آیات  می توانید  هم  شما  است.  متعال  خداوند  ذکر  یادآوری  و  تبرک 
نوشته  بزرگ کشورما  از خوش نویسان  یکی  که  را  پاک  مبارک قرآن 
تهیه  از روی آن یک لوحه گلی زیبا برای خانۀ خود  پیدا کنید و  است 
با  کار  هنگام  کنید.  تهیه  زیبا،  خوش نویسی  یک  از  نمونه یی  ابتدا  کنید. 
آیات قرآن پاک باید وضو داشته باشید. خطوط کنارۀ نوشته های کاپی 

)تصویر2( طرح روی لوحه گلی پیاده شده)تصویر1( لوحه گلی آماده
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تمرین 
نمونۀ زیبا و ساده یی از خطوط اسالمی را روی لوحه گلی به صورت برجسته کار 

کنید و آن را با رنگ تزیین کنید.

را برش دهید و با دقت از کاغذ جدا کنید تا جای نوشته ها خالی 
شود. طرح آماده شده را روی لوحۀ گلی به قطر 2 سانتی متر 
قرار دهید و گوشۀ طرح را با سنجاق محکم کنید. جای نوشته ها 
به دقت عالمت گذاری  باشد  ابزاری که نوک ظریف داشته  با  را 
کنید؛ سپس کاغذ طرح را بردارید و گل های اطراف نوشته ها را به 
ارتفاع یک سانتی متر بردارید تا نوشته ها برجسته شوند. بعد لبۀ 
نوشته ها را صاف کاری کنید و بگذارید تا لوحۀ گلی خشک شود. در 
صورت تمایل می توانید، پس از خشک شدن، آن را رنگ آمیزی 

کنید و به آن ورنیس بزنید تا جال دار شود.

)تصویر4( لوحۀ آماده شده را صاف کاری کنید.)تصویر3( گل های اضافی اطراف طرح را بردارید.
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استفاده از برنامۀ Paint برای نقاشی
شما می توانید با کمپیوتر نقاشی کنید.

برای استفاده از برنامۀ Paint برای نقاشی ابتدا کمپیوتر را روشن 
کنید.

کلیک  با  شد  ظاهر   )Desktop(مانیتور روی  اصلی  صفحۀ  وقتی 
روی دکمه استارت )Start( که پایین صفحه درگوشۀ سمت چپ 
را  مکان نما  منو  این  در  می شود.  باز  جدیدی  منوی  دارد،  قرار 

)تصویر1( صفحه Paint روی مانیتور
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لست  در  شود.  باز  دیگری  منوی  تا  ببرید   Programs نوشته  روی 
Accessories را پیدا کنید و مکان نما را روی آن ببرید. به این ترتیب 
منوی جدیدی باز می شود که برنامۀ Paint در آن قرار دارد و باید 

روی آن کلیک کنید تا وارد برنامۀ paint  شوید.
paint شامل صفحۀ بزرگ سفید رنگی است که  بخش اصلی پنجره 
می توانید روی آن رسامی و نقاشی کنید؛ در قسمت سمت چپ باالی 
)مانند  دیده می شود،  نقاشی  و  و وسایل رسامی  ابزارها  این صفحه 
پنسل، پنسل پاک، مویک و...(که با کلیک روی هر یک می توانید، ابزار 
مورد نظر را فعال کنید، سپس با حرکت دادن موس روی پد جهت 
حرکت خطوط را مشخص کنید. روی یکی از عالمت های پنسل، مویک 
شکل های  و  خطوط  موس،  دادن  حرکت  با  و  کنید  کلیک  اسپری  یا 
دلخواه خود را ترسیم کنید؛ سپس عالمت دیگری را فعال کنید  و با 
کلیک روی آن شکل های جدیدی بکشید و این کار را ادامه دهید تا به 

همه ابزارهای این برنامه آشنا شوید.

)تصویر 2( ابزارها و وسایل 
Paint رسامی برنامۀ

ACKU



 49 

و  سیاه  شامل  که  دارد  قرار  رنگ  پلیت  پایین صفحۀ سمت چپ  در 
سفید و26 رنگ دیگر است. با کلیک روی هر یک این رنگ ها می توانید 
رنگ دلخواه خود را فعال کنید و خطوط و شکل های رنگی ترسیم کنید. 
صفحۀ  باالی  عمودی  منوی  در  که  رنگ«  »سطل  ابزار  از  استفاده  با 
سمت چپ قرار  دارد و کلیک روی هر یک از رنگ های پلیت پایین 

صفحه می توانید سطوح مختلف را رنگ آمیزی کنید.
کلیک   Image کنید روی  نگاه  باالی صفحۀ سمت چپ  نوشته های  به 
کنید تا منوی کوچکی باز شود، در این منو روی Clear Image کلیک 
کنید تا صفحه دوباره سفید شود حال با استفاده از سطل رنگ و رنگ 
دلخواه تان صفحه اصلی را رنگه کنید؛ سپس با ابزارها و رنگ های دیگر 

روی آن رسامی و نقاشی کنید.
کوچکی  پنجرۀ  کنید   کلیک  دبل  پلیت  رنگ های  از  یک  هر  روی  اگر 
باز می شود که رنگ های بیشتری را در اختیار شما قرار می دهد. شما 
می توانید با انتخاب هر یک از رنگ های این جدول و کلیک روی دکمه  

ok این رنگ را فعال کنید و با آن رسامی یا رنگ آمیزی کنید.
اگر می خواهید از رنگ های متنوع تری استفاده کنید پس از بازشدن 
کنید  کلیک   Define Custom Colorsدکمه روی  کوچک  پنجره 
هر  روی  کلیک  با  بگیرد.  قرار  اختیارتان  در  متنوعی  رنگ  جدول  تا 

Paint تصویر 4( جدول رنگ های اضافی و جدول نوارهای رنگی )تصویر3(، پلیت رنگ صفحه(
Paint برنامه
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)تصویر 5( ش��عله   های آتش، نقاشی با 
Paint اسپری از ابزارهای برنامۀ

تمرین 
1- موضوع دلخواه خود را به کمک برنامه Paint نقاشی کنید.

رنگ  این  روشن  و  تیره  درجات  جدول،  متنوع  رنگ های  از  بخش 
را روی نوار باریک سمت راست جدول می بینید و به روی هر یک 
ok را کلیک کنید، رنگ دلخواه شما  آن کلیک کنید و  بعداً دکمۀ 
 Add to :فعال می شود. اگر پس  از انتخاب رنگ جدید روی دکمه
Custom Colors کلیک کنید، این رنگ جدید به پلیت رنگی صفحه 

اصلی اضافه می شود.
متنوعی  تصاویر  می توانید  برنامه  این  امکانات  با  ازآشنایی  پس 
ابتکاری، طرح های هندسی  نقاشی کنید و تخیالت ذهنی، طرح های 

و شکل های آزاد را به  دلخواه خود ترسیم نمایید.

ــمان، نقاشی با  )تصویر 6( طیاره در آس
Paint ابزارهای برنامه
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آشنایی با موزیم های ملی افغانستان
موزیم کندهار:

و  یکجا  شاروالی  اشیایی  با  ه�.ش.   1334 سال  در  کندهار  موزیم  اشیایی  و  آثار 
بدون تفکیک نگهداری می گردد. در همین سال بر اساس هدایت محترم عبدالغنی 
یک  و  شده  جدا  هم  از  موزیم  ماموریت  و  شاروالی  دفاتر  وقت،  نائب الحکومه 
اتاق به منظور نمایش آثار موزیم با حفاظت آن ها تعیین و فعال گردید. در سال 
با   از شاروالی جدا و  اقدام وزارت معارف موزیم کندهار  1339ه�.ش. بر اساس 
داشتن در حدود هفتصد )700( اثر ملکیت خویش به مدیریت معارف کندهار تعلق 
گرفت. آثار این موزیم بعضی از  جانب ادارات و مؤسسات دولتی به موزیم اهدا 

شده و بعضی از آثار از بازار خریداری شده است.
موزیم غزنی:

تجمع آثار و اشیای قدیمی که در یک حویلی گرد آورده شده بود سبب تأسیس 
به دست آمده،  به طور غیر مترقبه  بعضًا  اشیا که  این  موزیم در غزنی گردید. 
پارچه هایی ظروف سنگی،  الواح و  تعدادسکه ها و نسخ های خطی و وسایل عمدتًا 
اما بعد  مرمری بوده که در مقبره سلطان محمود غزنوی نگهداری می گردید. 
ایتالوی  از حفریاتی که در نقاط مختلف  غزنی از  جانب هیئت های باستانشناسی 
صورت گرفت آثار و اشیای مربوط دوران قبل از اسالم و دوره های اسالمی در 
آثار  کرد.  کسب  زیادتری  اهمیت  غزنی  موزیم  آن  از  بعد  و  شد  کشف  غزنی 
موجوده غرنی دو نوع است. یک تعداد آثار موزیم غزنی آثاری است که بدون 
حفریات به دست آمده عمدتًا از بازار غزنی خریداری شده است: نسخه قلمی، 
سنگ ها، الواح، زین اسپ و آثار فلزی و آثاری که از بیرون شهر غزنی و اطراف 
آن به دست آمده، متعلق به دوران غزنویان است  که شامل: دو خم بزرگ که 
بروی آن عالمت صلیب شکسته و خط کوفی است، مجسمه های شیرها که در باغ ها 
به گونۀ نل های فواره از آن استفاده شده است. سنگ های مرمرین که بر روی 
آن تصویرهایی از حیوانات متحیرالعقول )از عقل باال( حک گردیده. سکه هایی که 

مربوط به دوره های مختلف از تاریخ افغانستان است.
2- آثاری که در جریان حفریات کشف شده است. لوحه های مرمرین نقاشی شده 
سفالی،  سکه های ظروف  گردیده  تحریر  کوفی  )نوشته ها(  نبشته های  آن  در  که 
این آثار  پارچه های تزییناتی که غالبًا از گل و بعضًا از گچ های محلی است شامل 
می باشد. اهمیت موزیم غزنی در دو اصل نهفته است اول این که این موزیم سبک 
مخصوص هنر دوران غزنویان را نشان می دهد. دوم این که بعضی از آثار موزیم 

غزنی مربوط به دوران قبل از اسالم است. 

 درس

19   

ACKU


	Cover 9
	Introduction & Contents
	Arts G-9 Dari



