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ج

پیام وزیر معارف
اقرأ باسم ربک

سپاس و حمد بیکران آفریدگار یکتایی را که بر ما هستی بخشید و ما را از نعمت بزرگ خواندن و 
نوشتن برخوردار ساخت، و درود بی پایان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفی که نخستین 

پیام الهی بر ایشان »خواندن« است.
چنانچه بر همه گان هویداست، سال 1397 خورشیدی، به نام سال معارف مسمی گردید. بدین ملحوظ 
مختلف  عرصه های  در  بنیادینی  تغییرات  و  تحوالت  شاهد  ما  عزیز  در کشور  تربیت  و  تعلیم  نظام 
خواهد بود؛ معلم، متعلم، کتاب، مکتب، اداره و شوراهای والدین، از عناصر شش گانه و اساسی نظام 
معارف افغانستان به شمار می روند که در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش کشور نقش مهمی 
را ایفا می نمایند. در چنین برهۀ سرنوشت ساز، رهبری و خانوادۀ بزرگ معارف افغانستان، متعهد به 

ایجاد تحول بنیادی در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور می باشد.
از همین رو، اصالح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویت های مهم وزارت معارف پنداشته می شود. 
در همین راستا، توجه به کیفیت، محتوا و فرایند توزیع کتاب های درسی در مکاتب، مدارس و سایر 
باور داریم،  ما  قرار دارد.  برنامه های وزارت معارف  تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر  نهادهای 

بدون داشتن کتاب درسی باکیفیت، به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.
از آموزگاران و مدرسان  نظام آموزشی کارآمد،  به یک  نیل  و  اهداف ذکرشده  به  برای دستیابی 
تقاضا  احترامانه  آینده، در سراسر کشور  نسل  تربیت کننده گان  به عنوان  فرهیخته  مدیران  دلسوز و 
هیچ  از  ما،  عزیز  فرزندان  به  آن  محتوای  انتقال  و  کتاب درسی  این  آموزش  روند  در  تا  می گردد 
نوع تالشی دریغ نورزیده و در تربیت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش های دینی، ملی و تفکر 
انتقادی بکوشند. هر روز عالوه بر تجدید تعهد و حس مسؤولیت پذیری، با این نیت تدریس راآغاز 
کنند، که در آیندۀ نزدیک شاگردان عزیز، شهروندان مؤثر، متمدن و معماران افغانستان توسعه یافته 

و شکوفا خواهند شد.
همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنی به مثابه ارزشمندترین سرمایه های فردای کشور 
می خواهم تا از فرصت ها غافل نبوده و در کمال ادب، احترام و البته کنجکاوی علمی از درس معلمان 

گرامی استفادۀ بهتر کنند و خوشه چین دانش و علم استادان گرامی خود باشند.
نصاب  بخش  فنی  همکاران  و  تربیت  و  تعلیم  دانشمندان  آموزشی،  کارشناسان  تمام  از  پایان،   در 
تعلیمی کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجدانه شبانه روز تالش نمودند، ابراز قدردانی 

کرده و از بارگاه الهی برای آن ها در این راه مقدس و انسان ساز موفقیت استدعا دارم.
با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعه یافته، و نیل به یک افغانستان آباد و مترقی 

دارای شهروندان آزاد، آگاه و مرفه. 
دکتور محمد میرویس بلخی

وزیر معارف 
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   درس

1

خط 
در اطراف خود چه خطوطی را می بینید؟

پنسل  نوک  نمایش  اولین  کنید.  ترسیم  کاغذ  یک خط روی صفحۀ 
روی صفحۀ کاغذ یک نقطه است؛ اما با حرکت دست انسان برروی 
صفحه، خط ایجاد می شود که مجموعه یی از نقطه ها است. اگر کف 
دو دست خود را به هم بچسپانید، بین دو دست خط جدیدی دیده 
می شود. وقتی که دست ها را از هم جدا می کنید، از بین می رود.

میان آسمان و زمین خطی دیده می شود که خط »افق« نام دارد. این خط 
در کنار دریا به خوبی مشاهده می شود. و هر قدر ما باال  و پایین برویم  خط 
هم با ما جابجا می شود؛  پس خط افق نظر به ارتفاع دید انسان تغییر می کند.

در کنارۀ اشیا و موجودات مختلف خطی دیده می شود که می توان 

)تصویر 1(خط مستقیم
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شکل هرچیز را با آن نشان داد.کوه، پرنده، سیب، خانه، موتر، کشتی، 
طیاره و... را می توان با خطوط کنارۀ آن ها نشان داد.

خطوطی را که ما، در اطراف خود می بینیم، متنوع  استند؛ اما می توان 

تمرین
1- انواع خط  های مستقیم را در طبیعت و محیط اطراف خود پیدا کنید.

2- نمونه  های خط  های منحنی را در طبیعت و محیط اطراف خود پیدا کنید.
3- انواع خط  های منکسر را در طبیعت و محیط اطراف خود جستجو کنید.

4- نمونه  های خط مستقیم، عمودی، افقی و مایل را در کدام جاها می بینید؟
5- انواع خط  هایی را که پیدا کرده اید، با هم مقایسه کنید.

همۀ  آن ها  را  به سه دسته  تقسیم کرد:1- خط مستقیم 2- خط منحنی 3- 
خط منکسر»خط شکسته«. به تصاویر 1 و 2 و 3  توجه کنید.

خطوط مستقیم را در سه حالت عمودی، افقی و مایل در اطراف خود 
می بینیم.

)تصویر 3( خط منحنی

)تصویر 2( خط شکسته
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   درس

2

نقاشی با خطوط 
آیا همیشه برای نقاشی باید از ابتدا موضوع خاصی را 

در نظر داشت؟

با اســتفاده از خطوط، می توان شکل  های زیبایی ترسیم کرد. یک خط 
ساده را انتخاب کنید و آن را به کمک خطوط دیگر طوری کامل کنید 
که شکل دلخواه شما را رسم کند. برای این کار باید با دقت به شکل 

و حالت خط توجه کنید.
با دیدن هر خط، شــما به یاد چه شــکلی می افتید؟ بــا اضافه کردن 
خطوط دیگر، یک شــکل کامل را رسامی کنید تا دیگران هم آنچه را 

در ذهن خود مجسم کرده اند ببینند.
برای ایــن کار می توانید کاغذ خود را به جهــات مختلف بچرخانید، 
شاید از زاویۀ دیگری شکل مناسبی را بیابید؛ سپس سعی کنید آن را 
به یک شــکل دلخواه تبدیل نمایید. برای کامل کردن آن می توانید 
جزییات موضــوع را به خط  اولیه اضافه کنیــد و طرح خود را کامل 

نمایید.
سپس آن را با رنگ  های دلخواه خود رنگ آمیزی کنید.
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تمرین 
1- با انواع خطوط منحنی، شکل  های دلخواه خود را رسامی کنید.

2- از خطوط شکسته استفاده کنید و شکل  های متنوعی رسامی کنید.
3- با استفاده از خطوط مستقیم، عمودی، افقی و مایل، شکل  های ابتکاری بسازید.

انواع خطوط
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  درس

تاریخ هنر افغانستان
آیا در مورد قدیمی ترین آثار هنری افغانستان 

معلومات دارید؟

قدیمی  ترین وســایل و ابزارکار انســان ها در افغانستان مربوط به 
دورۀ »سنگ قدیم« است که در دشت »ناور« غزنی کشف شده اند. 
این وسایل از سنگ نوع اوبسیدان و  چخماق ساخته شده که مربوط 

به یک صد هزار سال قبل از میالد می باشد. 

3

کندن کاری روی   )2 )تصویر 
عاج، بگرام

)تصویر 1(پایۀ یک میزکوچک 
از جنس عاج

5
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)تیر کمان( هسته سنگ ها، سنگ  های نوک تیز و انواع دیگری از این 
وسایل یا به شــکل طبیعی به کار گرفته شده و یا برای به کارگیری 
توسط انســان ها ساخته شــده اند. ساختن این وســایل را می توان 

قدیمی ترین نوع مهارت انسانی شمرد.
جمعیت  های دورۀ ســنگ میانه، اکثراً در مغاره ها زنده گی داشتند. 
آثار زیست انسان ها در مغاره  های »آق کپرک« و »هزار ُسم« سمنگان 
بهترین نشــانۀ زنده گی انسان  های دورۀ ســنگ میانه در افغانستان 
می  باشــد. در این مغاره ها عالوه بر وسایل کار و تولید، نمونه  هایی 
از خطوط نقش ها نیز دیده شده است. عده یی از دانشمندان بر این 
بــاور اند که این خط  های پیچیده و مرتبــط با هم، اولین نمونه  های 
نقاشــی و یا رسم الخط در افغانستان می باشــند که در این مغاره ها 

کشف گردیده است.

تاریخ این آثار به پنجاه الی بیســت هزار سال قبل از میالد می رسد. 
آثار کشــف شده در دّره »کور« بدخشــان نمونه یی از دوره سنگ 
جدید شــمرده می شــوند. در این دوره، عالوه بــر آثار گوناگون 
صیقل شدۀ ســنگی، عالیم مذهب نیز دیده شده است. روش دفن 
کردن مرده ها این مطلب را تأیید می کند که انسان  های این حوزه، 

دارای عقاید و مراسم معنوی بوده اند.
انکشاف ذهنی انسان ها و ایجاد باورها  و اعتقادات، در حقیقت نوعی 

از  مهارت  های فکری انسان  های قدیم بوده است.

)تصویر3( کندن کاری روی 
مرمر
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قدیمی  ترین آثار هنری از لحاظ نقاشی، مجسمه سازی و ساختن 
وسایل گوناگون ســفالی را می توان در آثار »مندیگک« مالحظه 
کرد. مندیگک، محلی باســتانی است که در شمال غرب کندهار 
واقع اســت. از این محل باســتانی تعدادی از مجسمه  های ِگلی، 
ظرف  های ســفالی با نقش  های منظم هندســی و هنر معماری 
کشف شده اســت که تاریخ آن به سه هزار ســال قبل از میالد 

می رسد.
کشف »مهرها و اوزان« در ساحات »داشلی« والیت فاریاب ثبوت 
خوب برای انکشاف هنر است. مهرها با مهارت زیاد ساخته شده 
اســت. مهر های خانواده گی با مهر های امیران تفاوت داشــتند. 
تاریخ این آثار کشف شده به یک هزار سال قبل از میالد می رسد. 
مهارت  های شیشه ســازی ونقش و نگار در آن شیشه ها، مرحلۀ 
دیگری از انکشــاف هنر در افغانســتان بود. آثار کشف شده در 
»بلخ« و »آی خانم« نمایانگر این انکشــاف اســت. تعداد زیادی از 
گیالس  های شیشــه یی با نقش  های مقبــول و زیبای رنگی در این 
محالت کشف گردیده اند؛ عالوه بر آن، در شهر آی خانم، عالیم 
یک استدیوم ورزشی که به سنگ  های چارضلعی فرش شده بود 
نیز، کشف شده است. آنچه مقام آی  خانم را از لحاظ تاریخ هنر 
از ســایر محالت مجزا می سازد؛ این است که برای اولین بار هنر 
یونان و یونانی - باختری در ســاختن مجسمه ها، عمارات، وسایل 
کار وآالت زینتی مشــاهده می شــود، که تاریخ آن به قرن  های 

دوم و اول قبل از میالد می رسد. 
»طال تپه« یکی از محالت دیگر باســتانی افغانستان است که بیش 
از بیســت و یک هزار آثار طالیی بــا دیزاین  های زیبا و مقبول از 
آن جا کشف شده اســت. این آثار از لحاظ هنری ارزش فراوان 
دارند. درختان با برگ ها، مجسمۀ آهو، دست بند های گوناگون 

نقش  با  دستبند   )4 )تصویر 
حیوان، از درۀ )کور( بدخشان.

)تصویر 5( جعبۀ جواهرات، کندن 
کاری روی عاج. از بگرام
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با نگین  های الجوردی و غیره شــامل این آثار می باشــد که تاریخ این 
آثار به قرن اول میالدی می رسد.

یکی از محالت باســتانی که از لحاظ تاریخ هنر در افغانســتان ارزش 
فراوان دارد ؛ »بامیان « اســت. این والیت در مرکز افغانســتان واقع 
است. بزرگترین مجسمه  های بودایی در جهان که در آن زمان زینت 
بخش منطقه بود، بت  های »صلصال« و »شــمامه« اســت که از جمله 
شهکار های قرن  های سوم و چهارم میالدی می باشد. این مجسمه  های 
بزرگ نمونه یی از هنر گندهارا و ترکیبی از هنر یونان- بودایی بود. 
در جهان برای اولین بار در رســامی مغاره  های بامیان از رنگ روغنی 

استفاده شده است.
آثار کشــف شده از»بگرام« نیز از لحاظ ارزش هنری و تاریخ هنر در 
افغانستان جای معینی را دارا می باشند. آثار عاجی )دندان فیل(کشف 
شــده در بگرام یکی از شهکار های هنرمندان شمرده می شود. اشکال 
مختلف و دیزاین های گوناگون حرکات زنان در این آثار به مشاهده 
می رسد. از مشاهدۀ این آثار عظمت و مهارت عالی هنرمندان ثابت 
می گردد. تاریــخ این آثار به قرون اول الی پنجم میالدی می رســد. 
در تاریخ هنر افغانســتان جــای و مقام »هده« )واقــع در جالل آباد( 

برازنده تر از محالت دیگر است.
مجسمۀ موزون بودا با قیافۀ زیبا در هده ساخته شده است. آثار این 
دوره را به نام مکتب »گندهــارا«  یاد کرده اند. در مکتب »گندهارا« 
معنویت از هند و مادیت از یونان به مالحظه می رسد. تاریخ این آثار 

به قرن های چهارم، پنجم و ششم میالدی می رسد.

تمرین 
آیا در جایی که زنده گی می کنید، آثار باستانی پیدا شده است؟ این 

آثار شامل چه چیز هایی است؟

)تصویر 6( کاسۀ برنز با 
طرح قطرات اشک.
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4
 آشنایی با ابزار هنری

برای انجام فعالیت  های نقاشــی و کاردســتی به چه 
چیز هایی نیاز دارید؟ با کدام وسایل می  توانید نقاشی 

کنید؟
از چه چیز هایی می توانید برای ساختن کاردستی استفاده 

کنید    ؟

و  نقاشی  رسامی،  به صورت  می توانید  را  خود  ذهنی  مفکوره  های 
کاردستی اجرا کنید و آن را به دیگران نشان دهید. برای نقاشی و 
می شود؛  استفاده  گوناگونی  وسایل  و  ابزارها  از  کاردستی  ساختن 
اگر وسایل مورد نظر در دسترس نبود می توان وسایل دیگری را 
جایگزین آن ها نمود یا نمونۀ مشابه آن ها را ساخت؛ مثاًل: برای نقاشی 
با رنگ آبی معموال از برس نقاشی استفاده می شود؛ اما می توان با 
انگشت، اسفنج برس نقاشی خود ساخته، نیز با رنگ آبی نقاشی کرد.

می توان  دیگری  چیز های  چه  از  که  می کنید  فکر  شما 
برای نقاشی با رنگ آبی استفاده کرد؟

ابزار و وسایلی که برای کار های هنری به کار می رود، 
به سه دسته تقسیم می شوند:

پنسل رنگه،  پنسل،  اثرگذار؛ مانند:  ابزار و وسایل   -1
زغال، سیاهی، رنگ آبی، رنگ روغنی و... جوهررنگی، 
رنگ آبی و روغنی را اغلب به وسیلۀ برس و یا مویک 

نقاشی برای نقاشی و رنگ آمیزی به کار می برند. 
تکه، گل، سفالی، مواد  پارچۀ  مقوا،  مانند:کاغذ،  اثرپذیر؛  2- وسایل 

)تصویر 1( پنسل  های رنگه

)تصویر 2(رنگ آبی برس 
و یا مویک نقاشی وظرف 

آب
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)نخ،  مصنوعی  مواد  سنگ،...(،  چوب،  پرنده گان،  پر  )برگ،  طبیعی 
سیم،...( که هنگام نقاشی و ساختن کاردستی به کار می روند.

پنسل تراش،  خط کش،  طراحی،  تخته  مانند:  کمکی؛  وسایل   -3
پنسل پاک، ظرف آب، کاغذ ترس)کاغذ نیمه شفاف است که برای 
کاپی کردن رسم و خط از آن استفاده می شود(، قیچی، تیغ برش، 
و  رنگ آمیزی  نقاشی،  رسامی،  در  که  ورنس،...  سکاشتیپ،  سرش، 

کار های دستی مورد استفاده قرار می گیرند.
آن ها  نبودن  اما  می سازند؛  آسان  را  فعالیت ها  انجام  وسایل  این 
که در  از وسایلی  استفاده  نمی شود.  فعالیت  های هنری  انجام  مانع 
ابتکاری  چیز های  ساختن  و  طبیعی(  مواد  )مانند  است  ما  دسترس 
انجام دهیم و همچنان  بهتر  را  کار خود  تا  ما کمک می کند  به  که 
اهمیت  داریم،  نیاز  که  آنچه  جای  به  جایگزین کردن وسایل ساده 
زیادی دارد؛ اگر سرش نداشتیم از چه مادۀ چسپناک دیگر می توانیم 

استفاده کنیم؟
وسایل اثرگذار برای رسامی، نقاشی و رنگ آمیزی به کار می رود. 
بعضی از ابزارها سیاهی دار استند؛ مانند: پنسل معمولی، سیاهی، و 
زغال؛ بعضی هم رنگه استند،مانند: پنسل رنگه، جوهر های رنگه، رنگ 

آبی، رنگ روغنی و پودر های رنگۀ طبیعی.
را مستقیمًا  و می توان آن ها  است  زغال آسان  و  پنسل  از  استفاده 

)تصویر 4( صفحۀ کاغذ با سکاشتیپ به تختۀ طراحی 
چسپانده شده است.

)تصویر 2( رنگ آبی، برس 
نقاشی و ظرف آب

)تصویر 3(  پلیت مخصوص رنگ آبی و ظرف آب
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با  باید  را  آبی  رنگ  و  رنگه  جوهر های  کشید.  کاغذ  سطح  روی 
آب مخلوط کرد تا غلظت آن ها مناسب شوند و به آسانی روی 
طبیعت  رنگۀ  پودر های  و  روغنی  رنگ  های  شوند.  کاغذ منتقل 
با روغن مخصوص مخلوط می کنند تا غلظت مناسب را بیابند  را 
و به راحتی روی یک سطح منتقل شوند. این مواد ترکیبی را اغلب 
با استفاده از وسیلۀ دیگری مانند برس نقاشی و یا کاردک به روی 
سطح می مالند. با برس نرم برای رنگ آبی مناسب است و برس 
نقاشی یا برس درشت برای رنگ روغنی.  وقتی غلظت رنگ مناسب 
باشد، رنگ به برس نقاشی نمی چسبد و به راحتی از آن جدا می شود. 
کم رنگ  آبی  رنگ  های  و  جوهری  رنگ  های  آب،  کردن  زیاد   با 
می شوند. رنگ  های روغنی یا پودر های رنگه را با اضافه کردن تیل 
رقیق می کنند. برای تهیۀ رنگ  های روشن این مواد را با رنگ سفید 
مخلوط می کنند. برای نقاشی و رنگ آمیزی به رنگ  های آبی و روغنی 
باید ابتدا ترکیب رنگ ها را بیاموزید؛ سپس با تمرین، غلظت مناسب 
رنگ ها را برای کار پیدا کنید تا بتوانید با  استفاده از برس نقاشی آن ها 

را برای نقاشی و رنگ آمیزی به کار برید.
چه مواد دیگری را می شناسید که برای نقاشی یا رنگ آمیزی مناسب 
دارد؟  وجود  طبیعی  رنگۀ  مواد  شما  زنده گی  محیط  در  آیا  باشند؟ 

نمونه  های آن ها را پیدا کنید و برای نقاشی و رنگ آمیزی به کار برید.
مواد و وسایل اثرپذیر زیادی در رسامی، نقاشی و کاردستی مورد 
برای  که  زمینه  هایی  یا  اثرپذیر  وسایل  می گیرند.  قرار  استفاده 
یک  مقوا،  کاغذ،  صفحه  مانند:  می روند؛  کار  به  نقاشی  و  رسامی 
قطعه چوب صاف، یک تکه پارچۀ ضخیم، مقوای کارتن، سفالی، بوریا 
و... رسم ها و نقش ها را ثبت می کنند. برای کار با رنگ  های آبی باید 
از کاغذ ضخیم یا مقوا استفاده کرد؛ اگر کاغذ نازک باشد در اثر 
ترشدن پاره می شود. برای کار روی سفالی، بوریا، چوب، سنگ،... 

)تصویر 5( وسایل مختلف 
پرکار با رنگ
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باید از رنگ آبی غلیظ استفاده کنید. برای ساختن کاردستی از موادی؛ مانند: گل 
انواع مواد طبیعی )مانند: برگ ها، سنگ ها، پر پرنده گان،...( و مواد  مشت شده، 
دست داشتۀ مصنوعی )مانند: سیم، نخ، قوطی باطله، کاغذ و مقوای باطله،...( قابل 

استفاده استند و شما می توانید آن ها را به شکل دلخواه درآورید.
برای شروع کار باید ِگل را خوب مشت بزنید و مراقب باشید که گل و کاردستی 
نشود  خشک  زود  و  نخورد  هوا   تا  بپیچید  پالستیکی  خریطۀ  داخل  را   تر  گلی 
)کاردستی گلی  باید آرام آرام خشک شود تا ترک نخورد(. برای ساختن کاردستی  

با  سیم  مراقب باشید که نوک سیم ها  دست شما را زخمی  نکند.
یا  ترس  مانند:  داریم؛  نیاز  هم  دیگری  وسایل  به  هنری  فعالیت  های  انجام  برای 
سکاشتیپ که برای وصل کردن قسمت  های مختلف یک کاردستی به کار می رود، 

یا کاغذ ترس که برای کاپی کردن از  دیزاین  های مختلف استفاده می شود.
قیچی و تیغ برش برای برش کاغذ و مقوا و بریدن بخش  های اضافی مواد مختلف 
به کار می رود و هنگام کار با آن ها باید مراقب نوک تیز این وسایل باشید. ظرف 
آب به اندازۀ متوسط وسنگین برای کار با رنگ  های آبی مناسب است؛ زیرا که به 
آسانی واژگون نمی شود؛ پس از آماده شدن نقاشی یا کاردستی به خاطر ثابت 
ماندن رنگ  های آن از ورنس استفاده کنید. ورنس را با برس نقاشی یا اسفنج به 
روی سطح کار می مالند. وقتی که کاماًل خشک شد؛ چسپنده گی آن از بین می رود.

تمرین
1- از کدام وسایل می توانید برای سطح نقاشی استفاده کنید؟ درمورد آن ها با هم گفت وگو کنید.

2- برای خود یک برس نقاشی بسازید. برای ساختن برس نقاشی به پرزاغ، کبوتر، مرغ یا خروس و موی 
طبیعی حیوانات )مانند موی یال یا دمب اسپ و مرکب( ویک شاخۀ ظریف درخت ضرورت دارید. یک 
دستۀ کوچک از موی اسپ یا مرکب را از بیخ با نخ نازک محکم ببندید و با شاخۀ ظریف بسته کنید تا 

شکل یک برس ظریف را به خود بگیرد.
3- با قلم مویک رنگ  های مختلف رنگ آبی را روی کاغذ ضخیم بگذارید و آنقدر تمرین کنید 

تا غلظت مناسب رنگ را برای نقاشی روی کاغذ پیدا کنید.
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5

بعضی از شکل  های اطراف ما فقط طول و عرض دارند که آن ها را 
دارای طول  دیگر  برخی  برگ.  یک  مانند: سطح  »سطح« می نامند؛ 
و عرض و ضخامت استند که آن ها را »حجم« می نامند؛ مانند: یک 

سنگ.
انواع سطح ها به دو دسته تقسیم می شوند:

سطح  های هندسی )به تصویر) 1( نگاه کنید( و سطح  های غیرهندسی.
را می بینید؟  اطراف خود چه سطح  هایی  ببینید( در  را  )تصویر) 2( 

کدام یک از آن ها هندسی و کدام یک غیر هندسی استند؟

شکل )سطح و حجم(
شکل  هایی را که در اطراف خود می بینید با هم مقایسه 

کنید.
همه شکل  های موجود به دو دسته تقسیم می شوند: 

سطح و حجم

)تصویر 2( شکل غیر هندسی)سطح()تصویر 1( شکل هندسی)حجم(
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در طبیعت سطوح دایره یی متعددی 
ماه  مثال:  به طور  می شود؛  دیده 
مانند  گل ها؛  وسط  و  چهاردهم  شب 
گل آفتابگردان. در ساخته  های دست 
را  هندسی  سطح  های  انواع  هم  بشر 
گرد،  بشقاب  چون:  یافت؛  می توان 

چهارگوشه و صفحۀ تلویزیون،.سطح  های غیرهندسی تنوع بیشتری دارند. در طبیعت 
انواع سطح  های غیرهندسی را می توان پیدا کرد. برای نمونه به شکل  انواع برگ ها و 

بال پروانه ها توجه کنید.
انواع حجم ها به دو  دسته تقسیم می شوند: حجم  های هندسی و حجم  های غیر هندسی. 
به تصاویر 3 و 4 توجه کنید. در اطراف خود چه حجم  هایی را می بینید؟ کدام یک از 
آن ها هندسی و کدام یک غیر هندسی استند؟ در طبیعت حجم کروی به شکل  های 

تمرین 
1- دو نمونه از سطح  های هندسی و غیرهندسی  طبیعی را با هم مقایسه کنید.

2-  آیا بین حجم  های دست ساختۀ بشر با حجم  های در طبیعت شباهتی می بینید؟

متعددی وجود  دارد؛ مانند: خورشید و سیاره  های منظومۀ شمسی، 
سرانسان و بسیاری از پرنده گان و اغلب میوه ها. در دست ساخته  های 
بشر هم انواع حجم  های هندسی را  می توان یافت؛ چون: انواع توپ ها، 

انواع قوطی ها، ساختمان ها  و...

)تصویر 5( شکل هندسی)سطح( )تصویر 4( شکل هندسی)حجم(

)تصویر3( انواع حجم  های غیر هندسی
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6

چاپ، روشی سریع برای ایجاد نقش های متنوع رنگی است که با 
استفاده از ُمهر و رنگ انجام می شود. در چاپ دستی با استفاده 
سطح  می توان  سرعت  با  و  ساده گی  به  گوناگون  ُمهر های  از 
بزرگی را نقش دار، رنگین و زیبا کرد. مهر های چاپ متنوع  اند. از 
بسیاری چیز های اطراف خود می توانیم به جای ُمهر استفاده کنیم. 

تنوع روش  های چاپ هم بسیار زیاد است.

چاپ دستی در این درس با استفاده از یک مهر آماده؛ یعنی نوک 
انگشت خود،  از  برای چاپ گرفتن  اجرا می شود.  انگشت دست 
سطح آن را با رنگ آغشته کنید؛ سپس بخش رنگین انگشت خود 
را باالی صفحه فشار دهید تا نقش انگشت تان روی آن جاگیرد. با 
تکرار این روش می توانید تمام زمینه را با رنگ   های دلخواه خود 

پر کنید.

تاپه کاری با انگشت
آیا می توانید از نقش ساده،  شکل دلخواه خود را 

بسازید؟



 16 

تمرین 
انگشتی  چاپ  با روش  فقط  و  متنوع  رنگ  های  با  کنید.  انتخاب  نقاشی  برای  را  خود  دلخواه  موضوع 

موضوع انتخابی خود را نقاشی کنید. 

پس از این که کارتان خشک شد با دقت به اثر هریک از انگشتان نگاه 
کنید و با اضافه کردن خطوط پنسلی هر کدام را به شکل دلخواه 

خویش تکمیل کنید.
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کره یک حجم دایروی اســت کــه می توان با مــواد مختلف آن را 
ســاخت. مانند: توپ فوتبال و والیبــال. از جمله میوه ها، نارنج، مالته 
و کینو همه حجم  های کروی دارند. حال می خواهیم توســط ســیم، 
تار های نخ دبل، )تار های رجه( و طناب، یک کره بسازیم؛ اگر شما در 
ساختن کره از سیم اســتفاده می کنید احتیاط کنید که در وقت تاب 

دادن سیم، خود را مجروح نسازید.
نخســت سیم، تار نخ، تار رجه و یا طناب را به اندازۀ یک 
آلوچه خورد بپیچانید؛ سپس  آهسته آهسته 
تار را طــوری در آن دور بدهید تا یک کرۀ 

گرد یا حجم کروی به وجود بیاید.

  درس

7

ساختن کره سیمی

در اطراف شما چه چیز هایی شبیه کره وجود دارد؟
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تمرین 
1-کره  های تکمیل  شده را به نمایش بگذارید.

2- در مورد اشیای کروی ساخته شده گفت و گو کنید. )تحلیل(

 بعد از آماده شــدن کره درمورد آن 
فکر کنید و سعی نمایید که از مواد فوق، 
اشــکال مختلف زیبا بسازید؛ چون: گل، 
میوه، پرنده و غیره که در تزیین صنف 
و خانۀ تان نقــش مهمی را بازی خواهد 
کرد. با اضافه نمودن بعضی مواد دیگر 
مانند پر، ســاقۀ درخت، صدف، خسته 
و پوســت میوه ها، کاغذ، مقوا، و غیره 
به کره شــکل ابتکاری دلخــواه خود را  
بسازید. شــما می توانید در آخر، کرۀ 

خود را رنگ آمیزی نمایید.

چند نمونه کره تکمیل شده از مواد مختلف.ساختن کرۀ کوچک با سیم، نخ ....

ساختن یک پرندۀ زیبا با استفاده از کرۀ تکمیل شده.

ساختن ماهی ساده با کرۀ تکمیل شده.
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8

اولین آثار هنری کشف شدۀ نقاشی بشر، روی دیوار های مغاره های 
است که مربوط به دورۀ سنگ می باشــد. قدیمی ترین نمونه  های 
دورۀ ســنگ قدیم در مغارۀ »السکو« در فرانسه و مغارۀ »آلتامیرا« 

در هسپانیه پیدا شده اند.
بــه تصویــر)1( توجــه  کنیــد، چی 
می بینید؟ لطفًا ســؤال  هایی را که در 

ذهن شما می آید، بگویید.
تصویر 2 مربوط به دورۀ سنگ میانه 

است.

هنر دورۀ سنگ
آیا می دانید قدیمی ترین آثار هنر چیســت و در 

کجا به میان آمده است؟

)تصویر 1( نقاشــی داخــل مغاره 
)نقاشــی دیوار ســمت چپ مغارۀ 
الســکو، در فرانســه، دورۀ سنگ 

قدیم، حدود 1500-1000 ق. م.(

به  مربوط  تصویــر   )2 )تصویــر 
نقش  میانه سنگی)سوارکار،  دورۀ 
میانه،  ســنگ  دورۀ  مغارۀ  دیوار، 

لرستان، ایران.(
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در این نقاشی با آثار دورۀ قبل چه تفاوت  هایی را می بینید؟
بــه تدریج انســان ها پیشــرفت کردند و به کشــاورزی و 
رمــه داری پرداختند؛ زنده گی آن ها تغییرات زیادی  نمود و 
علــوم و هنر های متنوع را پدید آوردنــد. به تصاویر 3 و 4 

توجه کنید.
آثار هنری دورۀ ســنگ جدید را با دوره  های دیگر مقایسه 

کنید.

تمرین 
فکر کنید با گروهی از دوســتان تان به شکار فیل وحشی یا گاو وحشی رفته اید. 

صحنۀ شکار را به صورت نقاشی، قصه و یا نمایش صحنه سازی کنید.

ســفالی  )تصویر3گیالس 
ســفالی  شــوش)گیالس 
نقاشی شد، شوش، ایران، 
نمونۀ ظرف های نقاشــی 

شد دورۀ سنگ جدید.(

انگلستان  )تصویر 4(  استون هیج 
مالزبری،  دشت  »استون هیج« 
سنگ  دورۀ  سنگی  بنای  انگلستان، 

جدید،  قطر محیط 30(
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9
رنگ

 فکر کنید، اگر  در دنیا رنگ نمی بود چی می شد؟

)تصویر 2( پر های رنگین طوطی)تصویر 1( رنگ  های متنوع طبیعت

در طبیعت هر شکلی دارای رنگ است. در دست ساخته  های بشر  
هم، رنگ پوشش همۀ اشیا  است.

تعداد رنگ ها در طبیعت بی ن هایت است به تصاویر 1 و 2 نگاه کنید.
 انســان تاکنــون بیــش از 16 میلیــون رنگ را ســاخته و برای 

رنگ آمیزی اشیا به کار برده است.
قباًل  یادگرفته اید که انواع رنگ ها از ترکیب ســه رنگ درجه اول 
زرد، سرخ، آبی )که با هیچ رنگی ساخته نمی شوند و کاماًل خالص 

استند( به وجود می آیند.



 22 

)تصویر 4( ترکیب رنگ  های اولیه با سفیدآن ها را روشن تر 
می کند.

)تصویر 3( ترکیب رنگ  های درجه اول برای به دست 
آوردن رنگ  های درجۀ دوم 

هر یک از ســه رنگ درجۀ دوم از ترکیب دو و یا سه رنگ درجۀ 
اول به وجود می آیند. چنان که در شکل زیر می بینید:

به تصویر 3 توجه کنید.
هر یک از ایــن رنگ ها را می توان با رنگ ســفید ترکیب نمود و 

آن ها را روشن تر یا کمرنگ تر کرد. تصویر 4 را ببینید.
 همچنین از ترکیب این رنگ ها با سیاه، می توان رنگ ها را تیره تر کرد.

مواد رنگی به دو دســته رنگ  های طبیعــی و رنگ  های مصنوعی 
تقســیم می شوند. بیشــتر رنگ  های طبیعی از مواد معدنی؛ چون: 
پودر زغال و پودر الجورد و رنگ  های گیاهی؛ مانند: پوست پیاز و 
پوست انار( تهیه می شوند. انواع رنگ  های مصنوعی با مواد کیمیاوی 

ساخته می شود.

تمرین
1- از  هر یک رنگ  های درجه دوم یک نمونه بسازید.

2-  رنگ  های درجه دوم را که ســاخته اید، دو قســمت کنید نصف آن را روشن  تر و نصف 
آن را تیره   تر کنید.

3- هر یک از این رنگ ها را در کجا و برای رنگ کردن چه چیزی می توانید به کار ببرید؟
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انواع میوه هاست.  نقاشی،  از موضوعات زیبا و رنگین برای  یکی 
هر فصل سال، میوه  های جداگانه یی داردکه شکل ها و طعم  های 
و  کنید  توجه  فصل  هر  مخصوص  میوه  های  به  دارند.  متنوعی 

نقاشی از ظرف میوه
در اطراف شما چه موضوعات جالبی برای نقاشی 

وجود دارد؟

)تصویر 1( میوه ها به شکل  های مختلف 
با رنگ  های متنوع وبافت  های گوناگون 

در فصل  های سال دیده می شوند. 
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درمورد رنگ و شکل و بافت هریک گفت وگو کنید. میوه  های کدام 
انتخاب می کنید؟ میوه  های دلخواه خود را داخل  یک از فصل ها را 
یک ظرف بکشید. سعی کنید ظرف و میوه ها را بزرگ بکشید و روی 
قالین، میز،... یا آنچه ظرف میوه روی آن قرار دارد رسامی کنید. 

پس از کامل شدن طرح خود آن را با دقت رنگ آمیزی کنید. 

تمرین
میوه  های فصل دلخواه خود را در یک صفحه، رسامی کنید؛ سپس آن را رنگ آمیزی 

نمایید.

این  کنید.  دقت  توت ها  انواع  شکل  و  بافت،رنگ  به   )3  )تصویر 
میوه ها مربوط به کدام فصل استند؟

)تصویر 2( در پاییز کدام میوه ها به بار می آیند؟

)تصویر 4( این میوه ها را بیشتر در چه فصل  هایی روی شاخه  های 
درختان  میوه دیده  اید؟
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هنر بین النهرین: تمدن بین النهرین را اقوام ســومری، اکدی، بابلی 
و آشــوری در میــان رود های دجلــه و فرات به وجــود آوردند.

 آن ها برای عبادت شــان بنا های عظیم چند طبقه یی از خشــت خام 
می ساختند که »زیگورات« نام دارد. تصویر)1( نمونه یی از زیگورات 

را نشان می دهد.
هنر ایران: هنر ایران قبل از اســالم شــامل دو بخش است.بخش 
اول،آثار مربوط به قبل از دورۀ آریایی ها که در »سیلک«، »مارلیک« 
و »شــوش« ایران به دست آمده است.بخش دوم مربوط به دورۀ 

ایران و هنر  هنر بین النهرین، هنــر 
مصر باستان

آیا می دانید زیگورات چیست؟

 
 )تصویر1( زیگورات )زیگورات 
النهرین، حدود  »اور« در بین 

2100 ق. م(

25
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تمرین 
1- در زمان قدیم بنا های عظیم را چگونه می ســاختند؟ روش ساختن آن ها را در ذهن خود مجسم 

کنید و از آن رسم بکشید.
2- به نظر شما چرا مهم ترین معماری مصر، مقبرۀ فرعون هاست؟

آریایی است که مهم ترین اثر آن »تخت جمشید« است. 
به تصویر)2( توجه کنید.

هنر مصر باســتان: تمدن عظیم مصر در کنار رود 
نیل برپا شــد. در مصر باستان مهم ترین بناها مربوط 
به مقبرۀ »فرعون« هاســت.در مصر باستان، تابوت ها 
و مجســمه  های زیادی به شــکل فرعون ها و ملکه ها 

مصری،  مقبره  های  شــد.در  ساخته 
مراسم  زنده گی،  صحنه  های  نقاشی  
ســوگواری، صحنه  های جنگ، شکار، 

کشت و زرع را نشان می دهند.
تصویر)3( را ببینید.

)تصویر 3(  اهرام مصر )»اهرام 
جیزه«، مصر، حدود 2500 ق. م.(

جمشــید  تخــت   )2 )تصویــر 
تخت جمشید،  )ســردرورودی 

فارس، ایران، حدود 500 ق.م(
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ساختن حجم ساده با ِگل رس)مکن(
آیا گفته می توانید که در اطراف تان چه حجم  هایی به 

شکل ها موجود است؟

انســان با مواد مختلف؛ چون: گل، گچ، ســنگ، چوب،فلز، شیشه و...  
حجم  های تزیینی یا کار دستی های زیبا می سازد. 

گل رس که از مخلوط خاک ســرخ با آب ســاخته می شود، ماده یی 
نرم و شــکل پذیر است که برای ســاختن حجم  های مختلف مناسب 
می باشد. شــما هم می توانید با استفاده از گل آماده ) که به دست 
نچســپد( حجم دلخواه خود را بسازید. درصورتی که گل آماده در 
دســترس نداشــتید یک روز قبل از انجام کار، خاک رس را با ایلک 
)آرد بیــز( صاف کنید و با کمی آب مخلوط نمایید تا به صورت گل 

)تصویر 1( ورز دادن
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درآید. با دســت آن را بکوبید تا گل مذکور برای کار آماده شود. 
پس آن را در کیسۀ پالستیکی قرار دهید تا خشک نشود.

 برای شروع کار ابتدا موضوع دلخواه خود را انتخاب کنید؛ سپس با 
دست به گل شــکل دهید وآنچه را می خواهید، بسازید. پس از آن 
که حجم گل خشک شد می توانید آن را درکوره حرارت داده پخته 

نمایید تا سخت شود.

تمرین
موضوع دلخواه خود؛ چون: حیوانات خانه گی را با گل آماده سازید.

)تصویر 3( ساختن حجم درخت از گلولۀ گلی )تصویر 2( ساختن گلولۀ گلی

)تصویر 4( شکل دادن به گلوله



 29 

  درس

13

و  با سرسبزی  بهار  دارد.  را  زیبایی خاص خود  هر فصل سال 
طراوت، درختان پر شگوفه، نسیم پر لطافت، باران  های بهاری و 
النه سازی پرنده گان همراه است. هر یک از این موضوعات را 

می توان برای نقاشی از فصل بهار استفاده کرد.
میوه دار،  درختان  طالیی،  تابان،گندم زار های  خورشید  تابستان، 
با  وخزان  می آورد  ما  یاد  به  را  آب بازی  و  طوالنی  روز های 
باد های مالیم، برگ  های رنگارنگ، باران لطیف و کوچ پرنده گان 
همراه است. زمستان با برف، سرما و منظره  های زیبای برفی، 
جای پای پرنده گان و حیوانات روی برف، شاخه  های خالی و تر شده 

نقاشی از فصل دلخواه
 شما کدام فصل سال را بیشتر دوست دارید؟ 
این فصل و زیبایی  های آن را چگونه در نقاشی 

خود نشان می دهید؟

)تصویر 2( دشت  های پر گل در فصل تابستان زیبایی )تصویر 1( شگوفه  های رنگارنگ درختان در فصل بهار
خاصی دارد.
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درختان، آسمان خاکستری و بنفش را در ذهن ما  زنده می کند.
با دقت به ویژه  گی  های هر یک از فصل ها توجه کنید و در مورد 
آن ها  گفت و گو نمایید. هر یک از فصل ها را با کدام شکل ها و 

رنگ ها بهتر می توان نشان داد؟ 

تمرین
فصل دلخواه خود را رسامی کنید؛ سپس آن را رنگ آمیزی نمایید.

)تصویر 4( برف، یخبندان، 
سفیدی، سرما،... زمستان

)تصویر 3( برگ  های رنگارنگ 
درختان در فصل خزان
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حجم ســازی بــا گل رس به روش 
انگشتی یا فشاری

آیا تا به حال با دست خود ظرفی را ساخته اید؟

یکی از ســاده ترین راه  های ســاختن حجم ِگلی روش انگشــتی و یا 
فشاری است. با این روش می  توان انواع ظرف  های ساده؛ چون: کاسه، 
بشــقاب، پیاله و گلدان را ســاخت. در این روش ِگل آماده را خوب  )تصویر 1( ساختن گلوله از خمیر گل

31
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در دســت فشــار بدهید و به صورت 
گلوله در بیاورید؛ سپس آن را در کف 
دست بگذارید و به انگشتان دست دیگر 
در آن چقــری ایجاد کنیــد و آن را به 
شکل مورد نظر بســازید. هر قدر که 
لبۀ آن ها را  ظریف تر بســازید زیباتر 
می شــوند. درموقع کار بــرای این که 
ِگل خشــک نشــود کمــی آب به آن 
اضافــه کنید. بعد از آن که ظرف شــما 
آماده شد، می توانید برای قسمت های 
مختلف بیرونی ظرف از سرپوش قلم و 

یا اشیای دیگری استفاده کرد.

تمرین
1- به دلخواه خود یک کاسه، بشقاب، پیاله و یا گلدان بسازید.

2- با وسایلی که در اختیار دارید به روی ظرف های، نقش  های متنوعی ایجاد کنید.

)تصویر 4( شکل دادن لبۀ کاسه

)تصویر 2( ایجاد حفره در گلوله گلی

)تصویر 3( شکل دادن دیواره  های کاسه
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هنر هند باستان: آثار هنری هند باستان شامل معماری معبدها، 
مجسمه سازی، نقش برجســته  های سنگی و نقاشی است که مربوط 
به دیــن بودایی و هنــدو می باشــند. از هنر بودایی نقاشــی ها و 
مجسمه  های بزرگ زیادی در هند موجود است.
تصویر 1 نمونه یی از هنر هندو را نشان می دهد.

هنر چین باســتان: خطاطی و نقاشی چینی در 
سراســر جهان شــهرت زیــاد دارد.چینی ها در 
خطاطی و نقاشی از روش و ابزار یکسان استفاده 
می کنند.آن ها با مهارت زیاد به کمک قلم مویک 
و رنــگ، تصویــر ذهنی خــود را از  موضوعات 
مختلف به خصوص طبیعت روی کاغذ یا ابریشم 
نشان می دهند. در نقاشــی چینی ارتباط خاصی 
بین فضای اشغال شده و فضای خالی و همچنین 

هنر هند باستان، چین باستان و  جاپان
آیا تا به حال فکر کرد ه اید، هند و چین باســتان چه 

هنر هایی داشته اند؟

)تصویر 1( معبد خاجوراهو )معبد »خاجوراهو«، هند، در معابد هندو معماری و 
مجسمه سازی با هم تداخل می کنند، حدود 1050م.(
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تمرین 
1- چه خصوصیات مشترکی در هنر هند، چین و جاپان وجود دارد؟

2- باالی کاغذ نازک اخباری موضوع دلخواه خود را رسم کنید و یک طومار زیبا بسازید.

رابطۀ زیبایی میان خط و نقاشی وجود 
دارد. نمونه  های بســیار زیاد نقاشی و 
مجسمه سازی، به خصوص مجسمه  های 
بزرگ پیکر بودا، از هنر بودایی در چین 
به جا مانده است. چین از نظر ساخت و 
تزیین ظرف های چینی بســیار ظریف با 
نقش های زیبا شــهرت جهانی دارد. در 
تصویر)2( به نمونۀ آثار هنری چین نگاه 

کنید.

هنر جاپــان: هنر جاپان باســتان از هنر چین باســتان ریشــه 
گرفت. نقاشــی و گراوور هایی )چاپ دســتی( که از منظره  های 
طبیعت،گل هــا، پرنــده گان، انســان ها، صحنه  هــای زنده گی و 
داستان  های جاپانی طراحی شده شهرت جهانی دارند.در نقاشی 
جاپانــی رنگ ها درخشــان اســت و طبیعت به صــورت تزیینی 

نمایش داده شده است.جاپانی ها نقاشی 
تجسم  برای  را  چین  طوماری»پی در پی« 
صحنۀ زنده گی به کار بردند و نقاشــی 
طوماری را برای نمایــش وقایع به چند 

بخش تقسیم کردند.
نمونه یی از نقاشــی جاپان را در تصویر      

)3(ببینید.

)تصویر 3( هنر جاپان )موج بزرگ، 
ژاپنی،  گــراوور  »هوکوســای«،  اثر 

دورۀ »توکوگاوا«، اوایل 1900م.(

)تصویر 2(هنر چیــن،گل نیلوفر آبی، 
»اثر یون شــو پینگ«، نقاشــی روی 

کاغذ ساخت دست.
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بافت 
 غیر از رنگ، چه چیز دیگری را در سطح اشیا و 

موجودات می بینید؟

)تصویر 1( نقش  های روی بال پروانه بافت بصری 
است که هنگام لمس آن، برجسته گی و فرورفته گی را  

احساس نمی کنیم.

بافت، پوشش ظاهری پدیده  هاست که گاهی فقط دیدنی است 
و ارزش بصری دارد؛ به تصویر 1 توجه کنید.

بصری-  ارزش  و  می شود  احساس  هم  کردن  لمس  با  گاهی 
المسه یی دارد؛ به تصویر 2 توجه کنید.

بافت ها به  دو نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند. بافت  های 
طبیعی تنوع بسیار زیاد دارند؛ چون: پوست انواع میوه ها، پوشش 
بدن حیوانات، پوست بدن مار و ماهی، پوست تنۀ درختان و...که 
هر یک ویژه گی  های خاصی دارند. بافت  های مصنوعی را انسان 

از مواد مختلف به وجود می آورد.

)تصویر 2( هنگام لمس پر پرنده گان عالوه بر ارزش 
بصری تجربۀ جدیدی از بافت را احساس می کنیم.
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)تصویر 3( انواع بافت  های لطیف و زبر را می توان با لمس 
برگ ها و پوستۀ تنۀ درختان تجربه کرد.

)تصویر 4( به برجسته گی و فرورفته گی عمیق میوۀ 
آناناس توجه کنید لمس آن چه احساسی را  ایجاد 

می کند.

با لمس  از طریق دیدن آن درک می کنیم، پس  را  بافت  اغلب 
از  کردن آن، درک خود را کامل می نماییم. در نمونۀ  اول پس 
لمس شی چیز تازه یی به درک ما اضافه نمی شود؛ به گونۀ مثال: 
دست کشیدن به نقش های سنگ مرمر؛ اما در بافت  های بصری- 
المسه یی، هم از طریق دیدن متوجه بافت می شویم و هم از طریق 
لمس کردن درک تازه یی پیدا می کنیم؛ چون: دست کشیدن به بدن 

یک پرنده.

تمرین
انواع بافت  های مصنوعی و طبیعی را در اطراف خود پیدا کنید و آن ها را لمس 

کنید و در مورد این تجربه ها باهم گفت وگو کنید. 

)تصویر 5( بافت بدن ستارۀ دریایی
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رنگ کردن حجم  های گلی
به کــدام روش ها می توانید حجم  هــای گلی خود را 

زیباتر کنید؟

عالوه بــر روش ایجــاد نقش ها بــر روی حجم  های گلــی، یکی از 
روش  های زیبا کردن ظرف های گلی، رنگ آمیزی آن هاست. برای 
رنگ آمیزی ابتدا حجم گلی باید کاماًل خشــک شــده باشد. با مواد 
مختلف؛ مانند: رنگ  های گیاهی )زردچوبه( و معدنی )الجورد( که با 

)تصویر 1( ظرف سفالی نقاشی شده

37



 38 

تمرین
حجم  های ِگلی را که تاکنون ساخته اید، به دلخواه خود رنگ آمیزی کنید تا زیباتر شوند. 

ِسرش مخلوط شده باشد، یا رنگ پالستیکی دیوار و رنگ آبی آماده 
که در دســترس دارید می توان حجم  های  ِگلــی را رنگ کرد. این 
رنگ ها را می توانید به دلخواه خود به صورت رقیق )مخلوط با آب 
زیاد( یا غلیظ )مخلوط با آب کم( استفاده کنید. برای این که رنگ ها 
شفاف تر شــوند می توانید، قبل از رنگ آمیزی یک الیۀ رنگ سفید 
روی حجم ِگلی خود بزنید و پس از آن که خشــک شد با رنگ  های 
دلخواه خود روی حجم کار کنید. پس از آن که رنگ ها کاماًل خشــک 
شــدند، می توانید یک الیه ورنیــس روی آن بمالید تا رنگ ها ثابت 

شوند و زیبایی خود را از دست ندهند.

)تصویر2( رنگ آمیزی ومالیدن ورنیس

)تصویر 4( این ظرف از لبه ها به سمت بین کاسه به رنگ آبی، رنگ شده است. )تصویر 3( این ظرف به صورت دایره  های حلقوی به رنگ آبی رنگ شده است.
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هنر یونان باستان: یونانیان اولین نمونه  های شبیه سازی از طبیعت را 
در هنر به وجود آوردند. مهم ترین آثار هنر یونان مجسمه  های انسانی 
و بنا های معماری، نقاشــی  های دیواری و گلدان  های نقش دار است. 
بیشــتر مجسمه ها و نقاشــی  های روی دیوار یونانی از بین رفته اند. 
هنرمندان یونان باســتان در نقاشی و مجسمه ســازی از زیباترین 

تناسبات در چهره و بدن انسان استفاده می کردند.

هنر یونان باستان و روم باستان
هنر یونان باستان و روم باستان با هنر دیگر کشورها 

چه تفاوتی دارد؟ 

)تصویر 1( معبد آکروپولیس 
یونانی )معبد »آکروپولیس «، 
آتن، یونان، حدود 450ق. م.(

  درس
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تمرین 
اگر بخواهید یکی از نقاشی  های خود را به صورت موزاییک کاری اجرا 

کنید، باید چه کار هایی انجام دهید؟ یک کار موزاییکی اجرا کنید.

)تصویر 2( نقاشــی  دیواری تنگ 
شفتالو )چند هلو و یک تنگ بلورین، 
نقاشی دیواری، »هرکوالنئوم«، روم 

باستان، حدود 50.م.( 

)تصویر 3( موزاییک کاری)»نبرد 
ــوس«، کــاپــی رومـــی از  ــس آی
جنس  از  یونانی،  کاری  موزاییک 

مرمر، حدود 100 ق. م(

تصویــر )1( نمونه یی از هنــر معماری 
یونان است.

هنر روم باستان: در روم باستان بیشتر 
مجســمه ها و نقاشی ها، کاپی آثار هنری 
یونــان بود و هنــر روم از هنــر یونان 
یونانیان در  ریشه گرفت.رومیان؛ مانند 
نقاشی و مجسمه سازی از طبیعت تقلید 
می کردنــد. آن ها برای اولیــن بار در 
جهان به شبیه ســازی چهره در نقاشی و 

مجسمه سازی  پرداختند. در روم باســتان ساختن بنا های بسیار 
بزرگ معمول شــده بود. رومیان از نقاشی دیواری و موزاییک 
)نقاشــی با کنار هم گذاردن قطعات کوچــک رنگی که بر روی 
دیوار، سقف یا کف زمین چسپانده شوند.( برای تزیینات بنا های 

شان استفاده می کردند.
تصاویر 2 و3 از هنر روم باستان انتخاب شده اند.
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و  ببینید  را  آن  عکس  یا  کنید  نگاه  دلخواه تان  نمونۀ  به  بادقت 
شکل، اندازه، تناسب و... آن را به ذهن خود بسپارید.

سپس برای ساختن حجم نمونه از روش کرۀ سیمی استفاده کنید.
می توانید سیم را به سر یک توتۀ چوب 10سانتی متری بپیچید 
و یک کرۀ سیمی کوچک بسازید و حجم آن را اضافه کنید تا به 
شکل مورد نظر درآید. ماهی یا پرنده ساخته شده را با وسایلی 

ساختن انواع حجم  های سیمی
برای ساختن یک ماهی یا پرنده چه می کنید؟

بسیاری  پرنده  های  و  ماهی ها  حال  به  تا  شما   
می خواهید  را  آن ها  از  یک  کدام  دیده اید.  را 

بسازید؟

)تصویر 1(

41
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تمرین
کار های خود را به نمایش بگذارید و در مورد آن ها با هم گفت وگو نمایید.

)تصویر 3( به روش ساختن کرۀ سیمی بدن ماهی را شکل دهید.

)تصویر 2( پروانه کامل شده

از  ماهی  چشم  های  روی  بر  مثال:  طور  نمایید؛  تکمیل  دارید  که  
خسته میوه ها و بر روی بال پرنده از پر طبیعی استفاده نمایید. در 

اخیر بعضی از قسمت ها و یا همۀ آن را رنگ آمیزی کنید.

)تصویر 4( دم و چشم  های ماهی را به آن وصل کنید.
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هنر صدر مســیحیت: در آغاز مســیحیت،حکومت روم باستان 
 این دین را به رســمیت نمی شــناخت و پیروان حضرت مسیح
را مورد آزار و شــکنجه قرار می داد. آن هــا از ترس جان خود در 
زیرزمین ها مخفیانه عبادت می کردند.آن ها در این زیرزمین ها که 
مقبرۀ مرده گان مسیحی هم بود، اولین نقاشی  های دیواری مسیحی 

را کشیدند. تصویر )1( را ببینید.
هنر بیزانس: پس از رسمی شــدن دین مسیحیت هنر معماری و 

از هنر مسیحی چه می دانید؟

هنر مسیحیت

)تصویــر 1(  نقاشــی ســقف در 
زیرزمینی اوایل مسیحیت400. م.

  درس
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تمرین 
1- با دوســتان خود دربارۀ شیشه  های رنگی پنجره ها و تأثیر آن بر فضای داخل خانه حرف 

بزنید و خالصۀ آن را در چند سطر بنویسید.
2- نمونه  های معماری تمدن  هایی را  که تاکنون با آن ها آشنا شده اید با هم مقایسه کنید.

)تصویر 4(نمای بیرونی کلیسای گوتیک)کلیسای میالن، ایتالیا، 1386 م(

موزاییک کاری بیزانس به تدریج شــکل گرفت و حدود 
1000 سال ادامه یافت. کلیسا های بیزانس با موزاییک های 
رنگــی تزییــن می شــد. نقــش ایــن موزاییک ها از 
طبیعت گرایی، مشــابه کار های یونانی و رومی فاصله 
گرفت تا به هنر دین مناســب دین مسیح دست یابد. 

به تصویر 2 نگاه کنید.
هنر گوتیک: هنــر گوتیک از ایتالیا آغاز شــد و به 
سراسر اروپا گسترش یافت.در دورۀ گوتیک، ساختن 
داخــل کلیسا های بزرگ و خیلی بلند معمول شد. دیوار های  ســانتاآپولیناره)فضای  کلیســای   )2 )تصویــر 

کلیسای »ســانتاآپولیناره«، حدود 500.م.(

)تصویر 3( پنجره منقوش )پنجره رنگی کلیسای »شاتره« حدود 1200.م.(

این کلیســاها محل مناسبی برای اجرای 
نقاشی دیواری یا موزاییک کاری نداشت 
و هنرمندان مســیحی نقاشــی ها را بر 
روی پنجره ها با شیشــه  های رنگی اجرا 

کردند.به تصاویر 3و 4 توجه کنید.
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ساختن کاردستی با مواد طبیعی
شــکل  های دلخواه خود را با مواد ســادۀ طبیعی 

بسازید.

)تصویر 1( جمع آوری مواد طبیعی 
مختلف از محیط زیست. 

موادی  دارند؟  وجود  طبیعی  مواد  چه  شما  اطراف  طبیعت  در 
مانند شاخه  های ظریف و پوست تنۀ درختان، برگ ها، گلبرگ ها، 
پر پر نده گان، سنگ  های ریزه و درشت، خسته  های میوه  و غیره 

را از محیط اطراف خود جمع آوری کنید.
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)تصویر4( ساختن یک شکل حشره  با مواد طبیعی مختلف.

)تصویر 2( ساختن یک کاردستی ساده با مواد طبیعی) چهره انسان(.

)تصویر 3( ساختن یک پرنده با مواد طبیعی.

با دقت به مواد جمع کردۀ   تان نگاه کنید و ببینید که برای ساختن 
چه شکل  هایی مناسب استند. با استفاده از سرش، مواد مورد نظر را 
با هم بچسپانید، تا شکل دلخواه  خود را بسازید. با موادی که جمع 

کرده اید، چند شکل مختلف می توانید بسازید؟ 

تمرین
1- با استفاده از چندین نمونه یکی از مواد طبیعی؛ چون: چند برگ، شاخه های

درختان،چند سنگ یا انواع خسته ها... شکل دلخواه خود را بسازید.
2- از ترکیب مواد مختلف؛ مانند سنگ، برگ ها و خسته ها... شکل دلخواه خود را بسازید.
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آشنایی با هنرمندان افغانی 
چه کسانی بنیان گذار هنر معاصر افغانستان 

می باشند؟

پروفیسور میمنه گی
استاد »غالم محمد میمنه گی« در سال 1252 هـ . ش. درخانوادۀ معروف و بانفوذی 

در والیت فاریاب تولد یافت.
وی از ســال  های کودکی از استعداد بســیار عالی و خداداد هنری برخوردار بود. 
او در کم ترین فرصت توانســت توجه »امیرعبدالرحمن« و درباریانش را به خود 
جلــب کند و  در 14 ســاله گی به کابل آمد و با راهنمایی اســتادان 
نقاشــی و امکاناتی که در دسترس داشت، هنرمند بزرگی شد. 
اســتاد خدمات شــایانی در عرصۀ هنر انجام داد، از آن جمله 
در ســال 1302 هـ.. ش. مکتب »صنایع کابل« را تأســیس 
کــرد، که از آن وقت تا حــال چندین دوره هنرمندان از 
آن فارغ التحصیل شده اند و در امور هنر مشغول استند. 
پروفیســور غالم محمد میمنه گی به عالوۀ استادی در 
نقاشی و رسامی، در موسیقی، معماری، مهندسی، شعر 
و ادبیات نیز  اســتعدای خاص  داشــت. از اســتاد آثار 
زیادی به جای مانده اســت که در داخل و خارج کشور 
نگهداری می شوند. چند نمونه از آثار نقاشی استاد در 
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گالری ملی افغانستان وجود دارد. استاد در برج قوس 
1314 هـ.. ش. چشــم از جهان فروبست و در کابل به 

خاک سپرده شد.

استاد برشنا
مرحوم »عبدالغفور برشنا« از شخصیت  های بارز و از 
هنرمندان شایستۀ افغانستان، در سال »1268«هـ.. ش. 
در کابل پا به عرصۀ وجود گذاشــت. وی تحصیالتش 

را در داخل کشــور در لیســه عالی» حبیبیه« و تحصیالت عالی هنری خویش را در 
آکادمی هنر های زیبای آلمان غربی به پایان رســانید. بعد از شــش سال تحصیل 
به وطن بازگشــت و به فعالیت  های هنری و فرهنگی پرداخت، او عالوه بر این که 
نقاش ورزیده و چیره دســت بود؛ در رشته  های موسیقی، تمثیل، نوشتن درامه ها 
و پارچه  های تمثیلی مهارت کامل داشــت. اســتاد برشــنا تا حد امکان هنر معاصر 
افغانســتان را مردمی ســاخت و به صحنه  هــای تاریخی افغانســتان، به کار روایی 
مردمان افغانســتان باســتان مراجعه کرد و حیات پایین ترین طبقۀ اجتماع را وارد 

هنر معاصر نمود.
اســتاد »برشــنا« تاحدتوان خود ســعی کرد تا ُســچه ترین رنگ  های افغانی را در 
ســچه ترین موضوعات افغانی به کار برد  و اثری فاقــد از هر گونه تأثیرات هنر 

اروپایی به وجود بیاورد.
آثــار او چه در تصاویر آثار باســتانی، چــه در مناظر طبیعی، چــه درموضوعات 
فولکلوریک و چه در ترسیم چهره و )پورتریت ها( همه منعکس کنندۀ زنده گانی و 

هویت مردم خود بود.
اســتاد در سال 1352 هـ.. ش. درسن 66 ســاله گی وفات کرد و در کابل به خاک 

سپرده شد.
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استاد غوث الدین
استاد »غوث الدین غوثی« فرزند غالم محی الدین در سال 1289 هـ.. ش. در کابل 

چشم به جهان گشود. وی درس ابتدایی خود را در غزنی فراگرفت.
غوث الدین نوجوان، در سال 1305 هـ.. ش. هنگام تاسیس مکتب صنایع نفیسۀ کابل 
همراه گروه چهل نفری به فراگرفتن هنر نقاشــی مشغول شد. بعد از ختم تحصیل 
در همان مکتب به حیث معلم مســتقر شــد و بعداً به وزارت مخابرات به حیث مدیر 
موزیم پســت ایفای وظیفه کرد. در تعداد زیادی تکت  های پستی سال  های گذشته، اثر 

کلک همین نقاش است.
ســپس در قندهار با تحمل زحمات چندین ســاله، وقایع مهم تاریخی را 
نقش بســت که شامل بیست اثر از زعما و مردم می باشد که 

به سبک ریالیزم و رومانتیزم کار شده است.
اســتاد غوث الدین در سال 1361هـ.. ش. رییس اتحادیه 
هنرمندان افغانســتان شــد. آثــار وی در نمایشــگاه 
آسیایی- افریقایی در مصر جایزۀ اول را به دست آورد 
و همچنین وی از کشــور های هندوستان و بلغاریا نیز 
جوایــزی دریافت نمود. تعداد آثارش از آغاز تا انجام، 

حدود 2000 تا 2500 اثر است. 
وی نشــان هنر و نشــان رشــتین را از وزارت معارف 
افغانستان دریافت کرد. اســتاد به عمر 85 ساله گی در 

امریکا وفات کرد و درهمان جا به خاک سپرده   شد. 

تمرین 
در والیات خودتان کدام هنرمندان را می شناسید؟ از مهم ترین آثارشان نام بگیرید.
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موزیم، مکانی است که آثار تاریخی، فرهنگی و هنری کشور در 
آن نگهداری می شود. حفظ نمونه  های هنری و تاریخی از نظر 
فرهنگی اهمیت زیادی دارد. دولت با ایجاد موزیم  های مختلف 
افغانستان در  به حفظ و نگهداری آثار می پردازد. موزیم ملی 
سال 1297 هـ.. ش. تحت نام عجایب خانه، اساس گذاشته شد 
و در ابتدا شامل نسخه  های خطی و تفاسیر قرآن عظیم الشان، 
آثار  این  بود.  و...  بیرق  حربی،  وسایل  نایاب،  دست دوزی  های 
حمالت  تحت  ش.  هـ..   1308 و   1307 سال  های  حوادث  در 
مدهش واقع شد و در سال 1308 هـ.. ش. باقی ماندۀ آن به 
ساختمان دیگری منتقل شد و به نام موزیم کابل زمینۀ فعالیت 
از  هیأتی  همکاری  با  ش.  هـ..   1339 سال  در  یافت.  مناسب 
معیار های  درنظرداشت  با  کابل  ملی  موزیم  تشکیالت  یونسکو 
موزیم  ش.  هـ..   1352 سال  از  کابل  موزیم  شد.  اصالح  علمی 
و  الماری ها  سال 1353هـ.. ش.  در  گرفت.  نام  افغانستان   ملی 
ویترین  های موزیم به شکل عالی دیزاین شد؛ تا آثار به نمایش 
فعال  مرمت کاری  و  بازسازی  جدید  شعبات  و  شود  گذاشته 
گردید و آثار باستانی فهرست بندی شد. بعد از آغاز جنگ  های 
افغانستان  داخلی که متأسفانه سال ها طول کشید. موزیم ملی 

زمینۀ مناسب انکشاف را نیافت.
مختلف  ساحات  از  متعددی  آثار  افغانستان  ملی  موزیم  در 
سنگ،  عصر  مانند  گوناگون؛  عصر های  به  مربوط  که  کشور 
عصر برونز و عصر آهن می باشد نگهداری می شود. عالوه بر 
آن آثار متعددی از مدنیت  های اولیۀ افغانستان؛ مانند مدنیت 
این  در  گندهارا  مدنیت  و  بودیک  کریکو- باختری،  کریکو- 

موزیم نگهداری می شود.

آشنایی با موزیم  ملی افغانستان

         

         درس
          
23          
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