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پﻴام وزﻳر ﻣﻌارف
اﻗرأ باسﻢ ربﻚ
سپاس و حﻤد بﻴﻜران آﻓرﻳدﮔار ﻳﻜتاﻳﻰ را ﻛﻪ بر ﻣا ﻫستﻰ بخشﻴد و ﻣا را از ﻧﻌﻤت بزرگ خﻮاﻧدن و
ﻧﻮشتﻦ برخﻮردار ساخت ،و درود بﻰپاﻳان بر رسﻮل خاتﻢ -حضرت ﻣحﻤد ﻣصطﻔﻰ  -ﻛﻪ ﻧخستﻴﻦ
پﻴام اﻟﻬﻰ بر اﻳشان «خﻮاﻧدن» است.
چﻨاﻧچﻪ بر ﻫﻤﻪﮔان ﻫﻮﻳداست ،سال  1397خﻮرشﻴدى ،بﻪ ﻧام سال ﻣﻌارف ﻣسﻤﻰ ﮔردﻳد .بدﻳﻦ ﻣﻠحﻮظ
ﻧظام تﻌﻠﻴﻢ و تربﻴت در ﻛشﻮر عزﻳز ﻣا شاﻫد تحﻮﻻت و تﻐﻴﻴرات بﻨﻴادﻳﻨﻰ در عرصﻪﻫاى ﻣختﻠﻒ
خﻮاﻫد بﻮد؛ ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣتﻌﻠﻢ ،ﻛتاب ،ﻣﻜتب ،اداره و شﻮراﻫاى واﻟدﻳﻦ ،از عﻨاصر ششﮔاﻧﻪ و اساسﻰ ﻧظام
ﻣﻌارف اﻓﻐاﻧستان بﻪ شﻤار ﻣﻰروﻧد ﻛﻪ در تﻮسﻌﻪ و اﻧﻜشاف آﻣﻮزش و پرورش ﻛشﻮر ﻧﻘش ﻣﻬﻤﻰ
را اﻳﻔا ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .در چﻨﻴﻦ برﻫﺔ سرﻧﻮشتساز ،رﻫبرى و خاﻧﻮادة بزرگ ﻣﻌارف اﻓﻐاﻧستان ،ﻣتﻌﻬد بﻪ
اﻳجاد تحﻮل بﻨﻴادى در روﻧد رشد و تﻮسﻌﻪ ﻧظام ﻣﻌاصر تﻌﻠﻴﻢ و تربﻴت ﻛشﻮر ﻣﻰباشد.
از ﻫﻤﻴﻦرو ،اصﻼح و اﻧﻜشاف ﻧصاب تﻌﻠﻴﻤﻰ از اوﻟﻮﻳتﻫاى ﻣﻬﻢ وزارت ﻣﻌارف پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
در ﻫﻤﻴﻦ راستا ،تﻮجﻪ بﻪ ﻛﻴﻔﻴت ،ﻣحتﻮا و ﻓراﻳﻨد تﻮزﻳع ﻛتابﻫاى درسﻰ در ﻣﻜاتب ،ﻣدارس و ساﻳر
ﻧﻬادﻫاى تﻌﻠﻴﻤﻰ دوﻟتﻰ و خصﻮصﻰ در صدر برﻧاﻣﻪﻫاى وزارت ﻣﻌارف ﻗرار دارد .ﻣا باور دارﻳﻢ،
بدون داشتﻦ ﻛتاب درسﻰ باﻛﻴﻔﻴت ،بﻪ اﻫداف پاﻳدار تﻌﻠﻴﻤﻰ در ﻛشﻮر دست ﻧخﻮاﻫﻴﻢ ﻳاﻓت.
براى دستﻴابﻰ بﻪ اﻫداف ذﻛرشده و ﻧﻴﻞ بﻪ ﻳﻚ ﻧظام آﻣﻮزشﻰ ﻛارآﻣد ،از آﻣﻮزﮔاران و ﻣدرسان
دﻟسﻮز و ﻣدﻳران ﻓرﻫﻴختﻪ بﻪعﻨﻮان تربﻴت ﻛﻨﻨدهﮔان ﻧسﻞ آﻳﻨده ،در سراسر ﻛشﻮر احتراﻣاﻧﻪ تﻘاضا
ﻣﻰﮔردد تا در روﻧد آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻛتاب درسﻰ و اﻧتﻘال ﻣحتﻮاى آن بﻪ ﻓرزﻧدان عزﻳز ﻣا ،از ﻫﻴچ
ﻧﻮع تﻼشﻰ درﻳﻎ ﻧﻮرزﻳده و در تربﻴت و پرورش ﻧسﻞ ﻓﻌال و آﮔاه با ارزشﻫاى دﻳﻨﻰ ،ﻣﻠﻰ و تﻔﻜر
اﻧتﻘادى بﻜﻮشﻨد .ﻫر روز عﻼوه بر تجدﻳد تﻌﻬد و حس ﻣسؤوﻟﻴت پذﻳرى ،با اﻳﻦ ﻧﻴت تدرﻳس راآﻏاز
ﻛﻨﻨد ،ﻛﻪ در آﻳﻨدة ﻧزدﻳﻚ شاﮔردان عزﻳز ،شﻬروﻧدان ﻣؤثر ،ﻣتﻤدن و ﻣﻌﻤاران اﻓﻐاﻧستان تﻮسﻌﻪ ﻳاﻓتﻪ
و شﻜﻮﻓا خﻮاﻫﻨد شد.
ﻫﻤچﻨﻴﻦ از داﻧش آﻣﻮزان خﻮب و دوست داشتﻨﻰ بﻪ ﻣثابﻪ ارزشﻤﻨدترﻳﻦ سرﻣاﻳﻪﻫاى ﻓرداى ﻛشﻮر
ﻣﻰخﻮاﻫﻢ تا از ﻓرصتﻫا ﻏاﻓﻞ ﻧبﻮده و در ﻛﻤال ادب ،احترام و اﻟبتﻪ ﻛﻨجﻜاوى عﻠﻤﻰ از درس ﻣﻌﻠﻤان
ﮔراﻣﻰ استﻔادة بﻬتر ﻛﻨﻨد و خﻮشﻪ چﻴﻦ داﻧش و عﻠﻢ استادان ﮔراﻣﻰ خﻮد باشﻨد.
در پاﻳان ،از تﻤام ﻛارشﻨاسان آﻣﻮزشﻰ ،داﻧشﻤﻨدان تﻌﻠﻴﻢ و تربﻴت و ﻫﻤﻜاران ﻓﻨﻰ بخش ﻧصاب
تﻌﻠﻴﻤﻰ ﻛشﻮر ﻛﻪ در تﻬﻴﻪ و تدوﻳﻦ اﻳﻦ ﻛتاب درسﻰ ﻣجداﻧﻪ شباﻧﻪ روز تﻼش ﻧﻤﻮدﻧد ،ابراز ﻗدرداﻧﻰ
ﻛرده و از بارﮔاه اﻟﻬﻰ براى آنﻫا در اﻳﻦ راه ﻣﻘدس و اﻧسانساز ﻣﻮﻓﻘﻴت استدعا دارم.
با آرزوى دستﻴابﻰ بﻪ ﻳﻚ ﻧظام ﻣﻌارف ﻣﻌﻴارى و تﻮسﻌﻪﻳاﻓتﻪ ،و ﻧﻴﻞ بﻪ ﻳﻚ اﻓﻐاﻧستان آباد و ﻣترﻗﻰ
داراى شﻬروﻧدان آزاد ،آﮔاه و ﻣرﻓﻪ.
دﻛتﻮر ﻣحﻤد ﻣﻴروﻳس بﻠخﻰ
وزﻳر ﻣﻌارف
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1
ﻧقاشﻰ با لکﻪﻫاى رﻧگﻰ
آﻳا تا بﻪ حال با لکﻪﻫاى رﻧگﻰ ﻧقاشﻰ کردهاﻳد؟

پﻴش از شروع نقاشﻰ صفحﺔ کاغذ خﻮد را مﻰتﻮانﻴد بﻪ صﻮرت
دلخﻮاه ﻳکبار ﻳا بﻴشتر قات کﻨﻴد؛ سپس کاغذ را باز نماﻳﻴد و لکﺔ
رنگﻰ دلخﻮاه «نﻪ غلﻴظ و نﻪ رقﻴق» را در ﻻ بﻪ ﻻى ﻳک قات بگذارﻳد و
دوباره آن را قات کﻨﻴد و با دست بﻪ آرامﻰ فشار دﻫﻴد .ﻫﻨگامﻰ کﻪ
صفحﺔ کاغذ را باز کردﻳد ،مﻰبﻴﻨﻴدکﻪ شبﻴﻪ لکﺔ رنگ در قسمت دﻳگر
صفحﺔ کاغذ اﻳجاد شده است .اﻳن کار را با لکﻪﻫاى بزرگ و کﻮچک
رنگﻰ در قسمتﻫاى مختلف صفحﺔ کاغذ انجام دﻫﻴد تا از طرﻳق
قات کردن کاغذ ،لکﻪ ﻫاى رنگﻴن اﻳجاد شﻮد .کمﻰ انتظار بکشﻴد تا
لکﻪ ﻫاى رنگﻰ بﻪ طﻮرکامل خشک شﻮند .پس از خشک شدن لکﻪ ﻫاى
رنگﻰ ،کاغذ را بﻪ ﻫمﻪ جﻬات بچرخانﻴد و در مﻴان لکﻪ ﻫاى رنگﻰ کﻪ
بﻪ صﻮرت اتفاقﻰ اﻳجاد شده اند بﻪ دنبال شکل آشﻨا بگردﻳد .در ﻫر
(تصوﻳر  )1پﻴدا کردن شکل هاى
آشنا از مﻴان لکه هاى رنگﻰ.

1

بخش صفحﺔ کاغذ کﻪ شکلﻰ ﻳافتﻴد ،آن را با ابزار دلخﻮاه کامل کﻨﻴد.
ﻫر چﻪ تعداد شکل ﻫاى کامل شدة شما بﻴشتر باشد ،بﻬتر است.

(تصوﻳر  )2لکه هاى رنگﻰ دلخواه خود ر ا روى صفحﺔ کاغذ بگذارﻳد و صفحه را قات کنﻴد تا شبﻴه لکه ها در قسمت
دﻳگر صفحه اﻳجاد شود.

(تصوﻳر  )3از همه جﻬات به لکه هاى رنگﻰ نگاه کنﻴد و شکل هاى آشنا را بﻴابﻴد.
لکه هاى رنگﻰ را به شکل هاى آشنا تبدﻳل کنﻴد.

تﻤرﻳﻦ
شکل ﻫاﻳﻰ را کﻪ بﻪ صﻮرت اتفاقﻰ با لکﻪﻫاى رنگﻰ اﻳجاد شده اند ،کامل کﻨﻴد.

2

درس

2
تارﻳخ ﻫﻨر معاصر افغاﻧستان
چﻪ تفاوتﻰ مﻴان آثار ﻫﻨرى قدﻳم و معاصر افغاﻧستان
وجﻮد دارد؟
پس از ورود ماشﻴن چاپ سﻨگﻰ از ﻫﻨدوستان و تأسﻴس ماشﻴن خانﻪ
(مطبعﻪ) در کابل ،چاپ کتب و رسالﻪﻫاى ادبﻰ ،تارﻳخﻰ و ...آغاز شد
و اولﻴن جرﻳدة افغانستان بﻪ نام (شمسالﻨﻬار) در سال  1252ﻫـ ..ش.
مﻨتشر گردﻳد .ﻫﻨگام جﻨبش مشروطﻪ خﻮاﻫﻰ تحﻮﻻت جدﻳدى در تارﻳخ،
فرﻫﻨگ ،ادب و اندﻳشﺔ مردم افغانستان ظاﻫر گردﻳد .از جملﻪ تأسﻴس
مدارس جدﻳد و انتشار جرﻳدة (سراج اﻻخبار) ،تأسﻴس دارالتألﻴف ،مکتب
حبﻴبﻴﻪ ،چاپ خانﺔ سﻨگﻰ و حروفﻰ و زنگﻮگرافﻰ و تألﻴف کتب درسﻰ
باعث شد کﻪ نسل جدﻳدى از روشﻨفکران پرورش ﻳابﻨد .در مسﻴر اﻳن
(تصوﻳر  )1چاﻳخانه ،طراحﻰ معاصر
اثر استاد عبدالواسع رهرو عمر زاد

3

تحﻮﻻت ارتباط با پﻴشرفت ﻫاى تخﻨﻴکﻰ جﻬان غرب و تحﻮﻻت
آزادى خﻮاﻫانﺔ جﻬان برقرار شد .پس از آن در دﻫﺔ مﻮسﻮم
بﻪ دورة دمﻮکراسﻰ درسال  1343ﻫـ .ش .دورة صدارت داکتر
ﻳﻮسف تارﻳخ معاصر افغانستان فضاى مساعدى براى شکﻮفاﻳﻰ
استعدادﻫا و انجام فعالﻴتﻫاى علمﻰ ﻫﻨرى و فرﻫﻨگﻰ فراﻫم
گردﻳد .در اﻳن دﻫﻪ ادﻳبان ،محققان و پژوﻫشگران آثارى را بﻪ
جﻬان دانش ،اندﻳشﻪ و ﻫﻨر عرضﻪ کردند.
تأسﻴس مکتب صﻨاﻳع در سال  1302ﻫـ..ش .اولﻴن مکتب ﻫﻨرى
(نقاشﻰ ،مجسمﻪسازى ،معمارى و )...بﻮد کﻪ در واقع آغاز جرﻳانﻫاى
جدﻳد ﻫﻨرى در تارﻳخ ﻫﻨر کشﻮر ماست .تربﻴت ﻫﻨرمﻨدان در
اﻳن مرکز راه را براى فعالﻴت در رشتﻪﻫاى مﻮرد نﻴاز جامعﺔ
معاصر مانﻨد:گرافﻴک ،تﻴاتر و مﻮسﻴقﻰ ﻫمﻮارکرد .فارغالتحصﻴﻼن

(تصوﻳر  )2نمونﺔ خوشنوﻳسﻰ
معاصر ،اثر استاد قمر الدﻳن چشتﻰ

مرکزﻫاى ﻫﻨر جدﻳد ،در زمﻴﻨﺔ تألﻴف کتابﻫاى درسﻰ ،تدرﻳس
رشتﻪﻫاى مختلف ﻫﻨرى و آثار گﻮناگﻮن ،فعالﻴتﻫاى خﻮد را آغاز
کردند .ﻫﻨر اﻳن ﻫﻨرمﻨدان در ﻫمسﻮﻳﻰ با ﻫﻨرﻫاﻳﻰ کﻪ از قدﻳم در
افغانستان وجﻮد داشت ،نﻴازﻫاى کشﻮر را برطرف مﻰساخت.
در دنﻴــاى امروز ارتباطات و اطﻼع رســانﻰ اﻫمﻴــت زﻳادى دارد
و رســانﻪ ﻫاى گﻮناگﻮن ،مانﻨد :روزنامﻪ ،مجلﻪ ،رادﻳﻮ ،تلﻮﻳزﻳﻮن،
انترنت و ...اخبار ،معلﻮمات و اطﻼعات را بﻪ مردم ارائﻪ مﻰ نماﻳﻨد.
امروز در سراســر جﻬان براى ارائﻪ اطﻼعات از رشتﻪ ﻫاى ﻫﻨرى
اســتفاده مﻰ شﻮد .تﻬﻴﺔ عکس ،پﻮســتر ،فلم ،گزارش ،برنامﻪ ﻫاى
رادﻳﻮﻳﻰ و تلﻮﻳزﻳﻮنﻰ و ...بﻪ عﻬدة ﻫﻨرمﻨدان رشــتﻪ ﻫاى مختلف
اســت .اغلب اﻳن ﻫﻨرمﻨــدان در پوهن

ﻫﻨرﻫــا و مکتب صﻨاﻳع

(تصوﻳر  )3نمونه خوشنوﻳسﻰ و
تذهﻴب معاصر ،اثر استاد شﻴر محمد
باشﻰ زاده

تحصﻴــل مﻰ کﻨﻨد تا آثــار ﻫﻨرى را طراحﻰ و اجــرا کﻨﻨد .بﻪ طﻮر
مثال فارغالتحصﻴﻼن رشتﺔ گرافﻴک مﻰآمﻮزند کﻪ چگﻮنﻪ نشان ﻫا
را طراحﻰ کﻨﻨد ،براى مﻨاسبتﻫاى مختلف پﻮستر تﻬﻴﻪ کﻨﻨد ،براى
ادارات ،مﻮسسات و شرکت ﻫا پاکت و فرم بسازند .در مطبعﻪ ﻫا،
4

صفحــات روزنامﻪ ﻫــا و مجــﻼت را طراحــﻰ کﻨﻨــد ،جلد(پشــتﻰ)
کتاب ﻫاى مختلف را رســامﻰ کﻨﻨد و بــراى محصﻮﻻت کارخانﻪﻫا
بستﻪ بﻨدى مﻨاسب دﻳزاﻳن نماﻳﻨد.
افرادى کﻪ در رشتﺔ تﻴاتر تحصﻴل مﻰ کﻨﻨد در مرکز و وﻻﻳات
مصروف کارﻫاى تمثﻴلﻰ مﻰشﻮند ﻳا بﻪ تدارک برنامﻪ ﻫاى
مختلف در تلﻮﻳزﻳﻮن مﻰ پردازند .طراحﻰ برنامﻪ ﻫاى خبرى،
فکاﻫﻰ ،ﻫﻨرى و ارائﺔ آن از طرﻳق تلﻮﻳزﻳﻮن ﻳکﻰ از وﻳژهگﻰ ﻫاى
دوران معاصر است.
بعضﻰ از فارغالتحصﻴﻼن رشتﻪ ﻫاى ﻫﻨرى در زمﻴﻨﺔ کارﻳکاتﻮر
تصوﻳر  )4کوچه سرپوشﻴده،
نقاشﻰ رنگ آبﻰ
اثر استاد محمد صدﻳق ژکفر

ﻳا طﻨزپردازى تصﻮﻳرى فعالﻴت مﻰ کﻨﻨد و براى روزنامﻪ ﻫا و
مجﻼت تصاوﻳر انتقادى رسامﻰ مﻰکﻨﻨد.
اﻳن فعالﻴت ﻫا بﻪ خصﻮص در مﻮرد مﻨاسبت ﻫاى مختلف مذﻫبﻰ،
اقتصادى ،اجتماعﻰ و سﻴاسﻰ اﻫمﻴت بﻴشترى پﻴدا مﻰکﻨﻨد .در
واقع تغﻴﻴراتﻰ کﻪ تکﻨالﻮژى و ارتباطات ،تعلﻴم و تربﻴﻪ نﻮﻳن و
مراکز ﻫﻨرى در قرن بﻴستم در جﻮامع مختلف اﻳجاد کرده است،
نﻴازﻫاى جدﻳدى را بﻪ وجﻮد آورده اند .در زندهگﻰ معاصر اغلب
فعالﻴت ﻫا با ﻫﻨر ارتباط نزدﻳک دارد و ﻳا از طرﻳق رشتﻪ ﻫاى
ﻫﻨرى ارائﻪ مﻰشﻮد.
ﻫﻨرمﻨدان رشتﻪ ﻫاى معمارى ،نقاشــﻰ ،گرافﻴک ،تﻴاتر و مﻮسﻴقﻰ
در عصر جدﻳد چﻬرة شﻬرﻫا را تغﻴﻴر دادهاند و تغﻴﻴرات مﻬمﻰ در
نحﻮة زندهگﻰ انسان ﻫا بﻪ وجﻮد آورده اند .امروزه حتﻰ طراحﻰ

(تصوﻳر )5زﻳارت سخﻰ در
کابل ،نمونه نقاشﻰ معاصر
اثر استاد غﻼم محﻰ الدﻳن
شبنم
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ﻳک تبلﻴغ تلﻮﻳزﻳﻮنﻰ نقش بســﻴار مﻬمﻰ
در مســاﻳل اقتصادى دارد و ﻫﻨرمﻨدانﻰ
کــﻪ اﻳن وظﻴفﻪ را بﻪ عﻬده دارند باﻳد از
طرﻳق آمﻮزشﻫاى دقﻴق ﻫﻨرى روش
کار و نحــﻮه ارائﻪ طرح ﻫــاى مختلف را
بﻴامﻮزنــد .برعــﻼوه اغلــب رشــتﻪ ﻫاى
ﻫﻨرى مانﻨد گرافﻴک ،کارﻳکاتﻮر و سﻴﻨما
جﻨبﻪ بﻴن المللــﻰ دارند .و از طرﻳق ارائﺔ
آثار ﻫﻨرى اﻳن رشــتﻪ ﻫا در مســابقات
جﻬانﻰ مﻰتﻮان بﻪ تبادل فرﻫﻨگﻰ و ﻫﻨرى
پرداخت .از اﻳنرو اســت کﻪ بسﻴارى از
ﻫﻨرمﻨــدان معاصر افغانســتان در دﻳگر
کشﻮرﻫا بﻪ فعالﻴت ﻫﻨرى مشغﻮل استﻨد؛
زﻳــرا ﻫﻨر مرز و محدودﻳت را نمﻰ شﻨاســد و بر روح انســان ﻫا

(تصوﻳر  )6نمونﺔ طرح جلد
کتاب  ،آثار گرافﻴک

تاثﻴر مﻰ گذارد .ﻫﻨرمﻨدان معاصر افغانستان مﻰ کﻮشﻨدکﻪ عﻼوه
بر شــﻨاخت ﻫﻨر و ﻫﻨرمﻨدان افغانﻰ ،از طرﻳق آشﻨاﻳﻰ با ﻫﻨرﻫاى
معاصر جﻬانﻰ جاﻳگاه خاص خﻮد را در عرصﻪ ﻫاى بﻴنالمللﻰ بﻴابﻨد
و فرﻫﻨگ و ﻫﻨر بﻮمﻰ خﻮد را در قالب ﻫاى امروزى بﻴان کﻨﻨد.

تﻤرﻳﻦ
 -1بﻪ کدام ﻳک از رشتﻪ ﻫاى ﻫﻨر معاصر عﻼقﺔ بﻴشتر دارﻳد؟
 -2پﻮسترﻫاﻳﻰ را کﻪ در جاده ﻫا مﻰ بﻴﻨﻴد بﻪ دقت تﻮجﻪ کﻨﻴد .ﻫر ﻳک از آنﻫا بﻪ چﻪ روشﻰ پﻴام خﻮد
را بﻪ مردم انتقال مﻰ دﻫﻨد؟
 -3نشانﻪﻫاى کدام ادارات و مﻮسسات را مﻰشﻨاسﻴد؟آﻳا تا بﻪ حال بﻪ نشانﻪﻫاى بانکﻫا تﻮجﻪ کردهاﻳد؟
 -4در طراحﻰ برنامﻪﻫاى تلﻮﻳزﻳﻮن کدام ﻫﻨرمﻨدان شرکت دارند؟ بﻪ دﻳکﻮر ،طراحﻰ لباس،
نﻮرپردازى ،انتخاب مﻮسﻴقﻰ ،فلمنامﻪ ،بازﻳگرى ،کارگردانﻰ و ...برنامﻪﻫا تﻮجﻪ کﻨﻴد.
 -5بﻪ نظر شما ﻫدف از طراحﻰ کارﻳکاتﻮر چﻴست؟
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تاپﻪکارى با مﻮاد مصﻨﻮعﻰ
با مﻮاد باطلﻪ چﻪ کارﻫاﻳﻰ مﻰتﻮاﻧﻴد اﻧجام دﻫﻴد؟
در اطراف شــما وســاﻳلﻰ وجﻮد دارد کﻪ دﻳگر مﻮرد اســتفاده قرار
نمﻰ گﻴرد و مﻰ تﻮان آنﻫا را براى تاپﻪکارى استفاده کرد .بﻪ اطراف
خﻮد با دقت نگاه کﻨﻴد و مﻮاد مصﻨﻮعﻰ را کﻪ براى تاپﻪکارى مﻨاسب
اســتﻨد ،جمع آورى کﻨﻴد؛ مانﻨد :دکمﺔ بﻴکاره ،الپن ،پﻴﻨگ ،ســرپﻮش
تﻴــﻮپ کرﻳم دندان ،قﻮطﻰ خالﻰ گﻮگــرد و ....ﻫمچﻨﻴن مﻰ تﻮانﻴد از
ســکﻪﻫاى فلزى کﻮچک و بــزرگ (مثل  1افغانﻴگــﻰ 2 ،افغانﻴگﻰ و 5
افغانﻴگﻰ) تاپﻪ تﻬﻴﻪ کﻨﻴد و ســپس آنﻫا را بشــﻮﻳﻴد .از پارچﺔ اسفﻨج

(تصوﻳر  )1تاپه کارى با مواد مصنوعﻰ مختلف

7

(تصوﻳر  )2تاپه هاﻳﻰ که به شکل هاى آشنا تبدﻳل شده اند

(تصوﻳر  )3استفاده از مواد مصنوعﻰ براى اﻳجاد طرح هاى زﻳبا

و پارچﻪ ﻫــاى کاغــذى کﻮچــک و
خرﻳطﺔ پﻼســتﻴکﻰ ﻫم بــراى تاپﻪ
کارى استفاده مﻰ کﻨﻨد و آنﻫا را
بﻪصﻮرت معمﻮلــﻰ و ﻳا بﻪصﻮرت
چملک شده براى تاپﻪکارى بﻪ کار
مﻰ گﻴرند.
جﻬــات مختلــف اﻳــن اشــﻴا را در
ظــرف داخــل رنگ کﻨﻴــد و باﻻى
صفحﺔ کاغــذ بزنﻴد تــا نقشهاى
جالــب و متﻨﻮعﻰ بﻪ وجــﻮد آﻳد؛
سپس آن ﻫا را با دقت نگاه کﻨﻴد و
ﻫر ﻳک از آنﻫا را بﻪ کمک خطﻮط

(تصوﻳر  )4تکمﻴل نقاشﻰ با تاپه کارى از مواد مصنوعﻰ

بﻪ شکل جدﻳدى تبدﻳل کﻨﻴد.
تﻤرﻳﻦ
 -1آﻳا مﻰ تﻮانﻴد از ترکﻴب چﻨد نقش مخلتف ﻳک شکل را بﻪ وجﻮد آورﻳد؟
 -2با استفاده از تاپﻪ ﻫاى مﻮاد مصﻨﻮعﻰ ،مﻮضﻮع دلخﻮاه خﻮد را نقاشﻰ نماﻳﻴد.
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شبکﻪکارى با گل
شبکﻪکارى را در کجاﻫا دﻳدهاﻳد؟ بﻪ ﻧظر شما چرا
شبکﻪکارى را مﻰسازﻧد؟
با الﻬام از طرحﻫاى اسﻼمﻰ کﻪ با آنﻫا آشﻨا شدهاﻳد ،طرح دلخﻮاه
خﻮد را براى اجراى ﻳک نمﻮنﺔ شبکﻪکارى ،آماده کﻨﻴد .اندازة
مﻨاسب براى اﻳن کار حدود  1تختﻪ کاغذ است.
4

(تصوﻳر )1صفحﺔ گلﻰ آماده
شده

صفحﺔ گلﻰ با ضخامت ﻳک سانتﻰ متر تﻬﻴﻪ کﻨﻴد کﻪ دقﻴق ًا اندازة
طرحتان باشد .براى آماده کردن صفحﺔ گلﻰ ،ابتدا با دست آن را

9

ﻫمﻮار کﻨﻴد؛ سپس آشگز ﻳا ﻳک شﻰ مشابﻪ را روى آن بکشﻴد تا
کام ً
ﻼ صاف شﻮد.

(تصوﻳر  )2بــراى پﻴاده
کــردن طرح روى صفحﺔ
گلﻰ ،طرح کاغذى را روى
آن مﻰ گذارند.

پس از آماده شدن صفحﺔ گلﻰ ،طرح کاغذى خﻮد را روى آن
بگذارﻳد و روى خطﻮط طرح را با ابزار نﻮکتﻴز آﻫستﻪ آﻫستﻪ
خط بکشﻴد تا روى گل ،جرى اﻳجاد شﻮد بعد با ابزار مﻨاسب،
جرى را برش دﻫﻴد و قسمت ﻫاى اضافﻰ داخل طرح را بﻴرون
بﻴاورﻳد.

(تصوﻳر  )3طرح به صفحه گلﻰ
منتقل شده و آمادة کار است.
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در آخر جاى برش ﻫا را با دست ،صافکارى کﻨﻴد .پس از خشک
شدن ،صفحﺔ شبکﻪکارى شده را طﻮرى رنگآمﻴزى کﻨﻴد کﻪ
زﻳباتر شﻮد.

(تصوﻳر  )4قسمت هاى اضافﻰ را از
صفحه گلﻰ خارج مﻰ کنند.

(تصوﻳر )5صفحه گلﻰ پس از کار،
شبکه کارى شده است.

11

(تصوﻳر )6لوحﺔ شبکه کارى شده را
رنگ آمﻴزى مﻰ کنند تا زﻳباتر شود.

تﻤرﻳﻦ
کدام مﻮاد براى اجراى شبکﻪکارى مﻨاسب اند؟ آنﻫا را پﻴدا کﻨﻴد و نمﻮنﻪﻳﻰ
از شبکﻪکارى را اجرا کﻨﻴد.
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ﻫﻨر غرب
آﻳا مﻰ داﻧﻴد ﻫﻨرﻫاى معاصر رﻳشﻪ در چﻪ دورهﻳﻰ
دارﻧد؟
(تصوﻳــر )1کلﻴســاى «ســان
پﻴترو» اثر مﻴکل آنژ ،رم ،اﻳتالﻴا،
 1569م

رنســانس در لغت بﻪ معﻨاى «تﻮلد دوباره» است و بﻪ دوره ﻳﻰ گفتﻪ
مﻰ شــﻮد کﻪ ﻫﻨرمﻨدان اﻳتالﻴاﻳﻰ بﻪ روش ﻫاى ادبﻰ و ﻫﻨرى ﻳﻮنان و
روم باستان رو آوردند.

(تصوﻳر )2نقاشﻰ دﻳوارى «شام
آخر» ،اثر «لئوناردو داوﻳنچﻰ»
بــر دﻳــوار صومعــه (محــل
زندگﻰ راهبان) «سانتامارﻳادله
گراتســﻴه» در مﻴــﻼن اﻳتالﻴــا
 1495-1498م

بــﻪ ﻫمﻴــن دلﻴل ،آثار نقاشــﻰ و مجسمﻪســازى اﻳن دوره شــبﻴﻪ بﻪ
طبﻴعت است.
مﻬم ترﻳن ﻫﻨرمﻨدان اﻳن دوره «داوﻳﻨچﻰ»« ،مﻴکل آنژ» و «رافاﻳل» اند.
بﻪ تصاوﻳر  3 ،2 ،1و  4تﻮجﻪ کﻨﻴد.
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در اﻳــن دوره بــﻪ کارگﻴــرى تﻨاســبات
طبﻴعﻰ بدن انسان ،تﻮن (ساﻳﻪ و روشن)،
رﻳاضﻴات ،ﻫﻨدسﻪ و پرسپکتﻴﻮ (دورى و
نزدﻳکﻰ) در نقاشــﻰ ،مجسمﻪســازى و
معمارى اﻫمﻴت زﻳادى داشــت .انســان
و نماﻳــش چگﻮنگﻰﻫــاى او مﻬم ترﻳــن
مﻮضﻮع کارﻫاى ﻫﻨرى اﻳن دوره است.
اﻳــن تحﻮﻻت ﻫﻨرى از اﻳتالﻴا بﻪ سراســر
اروپا گسترش ﻳافت .ﻫﻨرمﻨدان رشتﻪﻫاى
مختلف تا قرن  17مﻴﻼدى از روش استادان
دوره رنســانس تقلﻴد مﻰکردند .پس از
آن ﻫﻨرمﻨدان «باروک» مانﻨد «رامبراند»
روشﻫاى تازهﻳﻰ را در نقاشﻰ بﻪ خصﻮص
با استفاده از نﻮر و تارﻳکﻰ بﻪ کار گرفتﻨد.
تصﻮﻳر  5را ببﻴﻨﻴد.

(تصوﻳر )3نقاشــﻰ دﻳوار و سقف کلﻴساى «سﻴســتﻴن» ،اثر «مﻴکل آنژ»،
واتﻴکان رم ،اﻳتالﻴا ،نقاشــﻰ روى ســقف  1508 -1512م ،نقاشﻰ دﻳوارى
 1534-1541م.

(تــصــوﻳــر )4نقاشﻰ
دﻳــــوارى «مــدرســه
آتــن» ،اثر «رافائل»،
کاخ واتﻴکان ،رم ،اﻳتالﻴا،
1509-1511م.

14

در قــرن  18مﻴﻼدى ﻫﻨرمﻨــدان بﻪ تخﻴل ،رؤﻳا
و عﻮاطف ،احساســات شــاعرانﻪ رو آوردند ،و
طرح ﻫا و رنگﻫاى پرﻫﻴجان را بﻪ کار گرفتﻨد
و رومانتﻴزم را بﻪ وجﻮد آوردند .از نقاشان مﻬم
رومانتﻴــزم «دﻻکروا» و «ژرﻳکﻮ» را مﻰ تﻮان نام
برد .تصﻮﻳر  6را ببﻴﻨﻴد؛ سپس استادان آکادمﻰ
مانﻨــد « انگر» و «داوﻳــد» دوباره بﻪ اصﻮل ﻫﻨر
رنســانس بازگشــت کردنــد و از روش کار و
مﻮضﻮعات قدﻳم پﻴروى نمﻮدند و نﻴﻮکﻼسﻴزم
(تصوﻳــر )5تابلوى نقاشــﻰ چﻬره خود
نقاش ،اثر«رامبرانــد» 1659-60 ،م ،هنر
باروک

را بــﻪ وجﻮد آوردنــد .بﻪ تصاوﻳــر  7و  8نگاه
کﻨﻴد.
ﻫﻨرمﻨــدان دﻳگــر مانﻨد« :مﻴلــﻪ» و «کﻮربﻪ»
روش تازهﻳﻰ را پﻴش گرفتﻨد و ﻫم از تخﻴل
و احساسات شــاعرانﺔ ﻫﻨرمﻨدان رومانتﻴزم
دور شــدند و از اصﻮل ﻫﻨر آکادمﻴک فاصلﻪ
گرفتﻨد.آنﻫــا بــﻪ نماﻳــش زندهگﻰ واقعﻰ
مــردم در آثــار خــﻮد پرداختﻨــد .از اﻳنرو
مﻮضــﻮع کارﻫاى شــان زندهگــﻰ کارگران،
روســتاﻳﻴان و طبقــات پاﻳﻴــن جامعــﻪ بــﻮد
کــﻪ رﻳالﻴــزم (واقعﻴتگراﻳــﻰ) را بــﻪ وجﻮد
آوردند.

(تصوﻳر )6تابلوى نقاشــﻰ «افسرســوار
گارد امپراطورى» ،اثر«ژرﻳکو»1815 ،م،
هنر رومانتﻴزم
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(تصوﻳر )7تابلوى نقاشﻰ «سوگند
برادران هوراس» ،اثــر «داوﻳد»،
 1784م ،هنر نئوکﻼسﻴزم

(تصوﻳــر )8تابلو«خوشــه چﻴنــان»،
اثر«مﻴله» 1875 ،م .هنر رﻳالﻴزم

تمرﻳن
 -1مﻮضﻮعات آثار نقاشﻰ اﻳن درس را با ﻫم مقاﻳسﻪ کﻨﻴد.
 -2چﻪ تفاوت ﻫا را در تصﻮﻳرﻫاى اﻳن درس مﻰ بﻴﻨﻴد؟

16

درس

6
طراحﻰ و ﻧقاشﻰ جﻨترى
تا بﻪ حال چﻨد ﻧﻮع جﻨترى را دﻳدهاﻳد؟
طراحــان انﻮاع جﻨترى جﻴبﻰ ،ســرمﻴزى ،دﻳﻮارى را تﻬﻴــﻪ مﻰ کﻨﻨد تا
مردم از آن ﻫا استفاده کﻨﻨد.
اﻳــن جﻨترىﻫــا تارﻳخ روزﻫــا ،ﻫفتﻪﻫا و ماهﻫاى ﻳک ســال را نشــان
مﻰ دﻫﻨــد و داراى طرح ﻫــاى متﻨﻮع و زﻳبا اســتﻨد .اغلب طراحان از
عکسﻫــا ،تصﻮﻳرﻫا ،طرح ﻫا و نقاشــﻰ ﻫاى زﻳبا ،متﻨاســب با ماهﻫا و

(تصوﻳر  )1گرماى خورشﻴد را در فصل تابستان چگونه مﻰ توان در
نقاشﻰ نشان داد؟
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(تصوﻳر  )2برگ ها در فصل خزان به چه
رنگ هاﻳﻰ دﻳده مﻰ شوند؟

فصل ﻫــاى ســال اســتفاده
مﻰ کﻨﻨد.
کــدام مﻮضﻮعﻫا شــما را بﻪ
ﻳاد بﻬار و تابستان مﻰ اندازد؟
کــدام مﻴﻮهﻫــا خــزان را بــﻪ
خاطر شــما مﻰ آورند؟ کدام
مﻨاظر زمســتان در ذﻫنتان
خطــﻮر مﻰ کﻨــد؟ شــما ﻳــک
جﻨتــرى را چگﻮنــﻪ طراحــﻰ
مﻰ کﻨﻴــد؟ بﻬترﻳن مفکﻮرهﻳﻰ
را کــﻪ براى اﻳــن کار بﻪ ذﻫن
شــما مﻰ آﻳد ،در نظر بگﻴرﻳد
و آن را طراحــﻰ و نقاشــﻰ
کﻨﻴــد .جﻨترى شــما بــﻪ چﻬار
فصل اصلﻰ تقسﻴم مﻰشﻮد کﻪ
دوازده ماه گﻮناگﻮن دارد؟

(تصوﻳر )3ﻳک صفحه از جنترى
طراحﻰ شده در اسکاندﻳناوى
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(تصوﻳر )4قسمتﻰ از جنترى
طراحﻰ شده در افغانستان

کــدام تقســﻴمبﻨدى را
براى نشــان دادن ﻳک
سال استفاده مﻰ کﻨﻴد؟
ســعﻰ کﻨﻴــد طرح ﻫا و
نقاشــﻰ ﻫاﻳﻰکﻪ بﻴانگر
فصل ﻫــاى گﻮناگﻮن و
ماهﻫــاى دوازدهگانــﻪ
باشﻨد ،پﻴدا کﻨﻴد.

(تصوﻳر )5جنترى طراحﻰ شده در آمرﻳکا.

(تصوﻳر )6قسمتﻰ از جنترى طراحﻰ شده در افغانستان
منظرههاى طبﻴعت در فصل هاى مختلف سال چه تفاوتﻰ با هم
دارند؟
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(تصوﻳر )7جنترى طراحﻰ شده در چﻴن.

تﻤرﻳﻦ
 -1ﻳک جﻨترى دﻳﻮارى طراحﻰ کﻨﻴد و آن را با نقاشﻰ ﻫاى رنگﻪ تزﻳﻴن نماﻳﻴد.
-2گروهﻫاى چﻬارنفرى تشــکﻴل دﻫﻴد .اعضاى ﻫر گروه دربارة نﻮشــتن و رســامﻰ جﻨترى
خﻮد گفت وگﻮ و مشــﻮرت کﻨﻨد و تصمﻴم بگﻴرند؛ ســپس ﻫر عضﻮ گروه در ﻳک ورق ﻳک
فصل جﻨترى را تﻬﻴﻪ کﻨد .کاغذﻫا را بﻪ ﻫم متصل کﻨﻨد .جﻨترى ﻫاى آماده شده را بﻪ نماﻳش
بگذارند.
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7
ﻫﻨر معاصر غرب
از ﻫﻨر قرن بﻴستم چﻪ مﻰ داﻧﻴد؟

در قرن  19مﻴﻼدى ،جﻨبش نقاشــﻰ مدرن (جدﻳد) بﻪ نام امپرسﻴﻮنﻴزم
بﻪ وجﻮد آمد .ﻫﻨرمﻨدان جﻮان فرانســﻮى ،مﻮضﻮعات جدﻳد را خارج از
کارگاه ﻫﻨرى بﻪ شﻴﻮة جدﻳد نقاشﻰ مﻰکردند.
اﻳن نقاشــان در آثار خﻮد بﻪ اﻫمﻴت نﻮر ،رنگ و تأثﻴر رنگ ﻫا بر ﻳکدﻳگر
پرداختﻨــد و ســاﻳﻪ ﻫاى تﻴــره را کﻨار گذاشــتﻨد .آنﻫا براى نقاشــﻰ از
صحﻨﻪ ﻫاى واقعﻰ در ساعتﻫاى مختلف روز ،بﻪ سرعت ،لکﻪ ﻫاى رنگﻰ
را کﻨار ﻫم مﻰ گذاشــتﻨد تــا نﻮر و رنگ مﻮضــﻮع را در لحظﺔ خاص بﻪ
نماﻳش بگذارد .تصﻮﻳر 1را ببﻴﻨﻴد.
(تصوﻳر )1منظرة کنار رودخانه ،اثر
«مونــه» ،رنگ روغنــﻰ روى کنوس،
هنر امپرسﻴونﻴزم 1880،م.
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کﻮبﻴــزم از جﻨبشﻫــاى مﻬــم ﻫﻨــرى
قــرن بﻴســتم مﻴــﻼدى اســت .برخﻼف
امپرسﻴﻮنﻴســت ﻫا کــﻪ بــﻪ نــﻮر و رنگ
مﻮضﻮعــات ،در لحظــﺔ خــاص تﻮجــﻪ
داشتﻨد.کﻮبﻴســتﻫا بﻪ حجمﻫا و طرح
ﻫﻨدســﻰ ساده تﻮجﻪ داشــتﻨد .آنﻫا بﻪ
زاوﻳﻪﻫاى دﻳدگﻮناگــﻮن و ترکﻴب ﻫاى
جدﻳد پرداختﻨد.آنﻫا ﻳک مﻮضﻮع را از
زاوﻳﻪﻫاى گﻮناگﻮن طراحﻰ مﻰ نمﻮدند
و سپس اﻳن تصﻮﻳرﻫا را تلفﻴق مﻰ کردند
تا بتﻮانﻨد ﻫمزمان از جﻮانب مختلف آن
را در نقاشﻰ خﻮد نشــان دﻫﻨد.کﻮبﻴزم
بــﻪ جاى تقلﻴد از طبﻴعــت بﻪ نگاه و دﻳد

(تصوﻳر )2اثر «پﻴکاسو» ،هنر کوبﻴزم

ذﻫﻨﻰ رو آورد .تصﻮﻳر 2را نگاه کﻨﻴد.
از مﻬمترﻳــن جﻨبشﻫاى ﻫﻨــرى مدرن
در اروپا اکسپرسﻴﻮنﻴزماست .ﻫﻨرمﻨدان
اکسپرسﻴﻮنﻴست براى بﻴان عﻮاطف خﻮد
از رنگﻫــا بــﻪ صــﻮرت ذﻫﻨﻰ اســتفاده
مﻰکردنــد .بــﻪ تصﻮﻳــر  3تﻮجــﻪ کﻨﻴد.
آنﻫا عﻼوه بر تغﻴﻴر رنگﻫا ،با اغراق در
شکلﻫا و تغﻴﻴر تﻨاســبات واقعﻰ ،بﻪ بﻴان
احساســات درونــﻰ خــﻮد از مﻮضﻮعات
شخصﻰ و اجتماعﻰ پرداختﻨد.
پــس از تــجــربــﻪﻫــاى کﻮبﻴستﻫا و
(تصوﻳــر« )3فرﻳــاد» ،اثــر
«مونــک» ،رنــگ روغنﻰ و
تمپرا ،هنر اکسپرســﻴونﻴزم،
 1893م.
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اکسپرسﻴﻮنﻴستﻫا ،تصاوﻳر ذﻫﻨﻰ جاﻳگزﻳن
نقاشﻰ شبﻴﻪ بﻪ طبﻴعت شد کﻪ از دورة
رنسانس تا دورة امپرسﻴﻮنﻴزم مروج بﻮد.
بﻪ اﻳن ترتﻴب راه براى ﻫﻨر «انتزاعﻰ» و
«سﻮرﻳالﻴزم» باز شد و ﻫﻨرمﻨدان از عالم
(تصوﻳــر« )4تــداوم خاطره » ،اثــر «دالﻰ» ،رنــگ و روغن روى
کنوس ،هنر سورﻳالﻴزم1931 ،م

واقع بﻪ ماوراى واقعﻴت (دنﻴاى خﻴال و روﻳا
و اوﻫام) و دنﻴاى درونﻰ خﻮد رو آوردند.
بﻪ تصاوﻳر 4و  5تﻮجﻪ کﻨﻴد.
ســپس ﻫﻨرمﻨدان مﻮضﻮع را از نقاشﻰ
حــذف کردنــد و بــﻪ ترکﻴــب خطﻮط،
ســطﻮح و رنگﻫــا پرداختﻨــد و ﻫﻨــر
آبسترک را بﻪ وجﻮد آوردند.
بﻪ تصاوﻳر  6و  7دقت کﻨﻴد.
پــس از آن در نﻴمــﺔ دوم قرن بﻴســتم
روش ﻫاى جدﻳدى درﻫﻨر مطرح شد.
در آثار ﻫﻨر مفﻬﻮمﻰ کﻪ سرآغاز پست
مدرنﻴزم بﻮد ،فکر ﻳا اﻳده ﻫﻨرمﻨد از اثر
ﻫﻨرى اﻫمﻴت بﻴشتر داشت.
ﻫدف ﻫﻨرمﻨد پســت مدرنﻴست ،وادار
کــردن مخاطــب بــﻪ تفکــر در مﻮرد
مفﻬﻮم اثر ﻫﻨرى و درک و بﻴان واقعﻴت
بﻮد؛ بﻨابراﻳن تفکر و درﻳافت بﻴﻨﻨدة اثر
ﻫﻨرى ،نسبت بﻪ دوره ﻫاى قبل اﻫمﻴت
بﻴشترى پﻴدا کرد.

(تصوﻳر« )5زمان بﻰ حرکت» ،اثر«ماگرﻳت» ،رنگ و روغن روى
کنوس ،هنر سورﻳالﻴزم1938 ،م
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(تصوﻳر )6اثر«کله» ،رنگ و روغن روى کاغذ روزنامه ،هنر انتزاعﻰ 1938 ،م

(تصوﻳر )7ترکﻴب بندى ،اثر «موندرﻳان» ،هنر تجرﻳدى 1920 ،م.
(تصوﻳر« )8ﻳک و سوسه چوکﻰ» ،اثر«کوسوث» ،چوکﻲ و عکس و نوشته ﻳﻰ
در مورد چوکﻲ ،هنر پست مدرن 1965 ،م.

تﻤرﻳﻦ
ﻫﻨر مدرن و پست مدرن چﻪ تفاوتﻰ با ﻫﻨر قبل از امپرسﻴﻮنﻴزم دارند؟
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8
ساختن کاردستﻰ با قﻮطﻰ باطلﺔ کاغذى
با قﻮطﻰ ﻫاى باطلﻪ چﻪ مﻰ کﻨﻴد؟ آﻳا مﻰ تﻮاﻧﻴد با آنﻫا
حجم ابتکارى بسازﻳد؟
در اطراف ما وساﻳل زﻳادى است کﻪ مﻰ تﻮان از آنﻫا براى انجام
فعالﻴت ﻫاى ﻫﻨرى استفاده کرد .تا بﻪ حال با گل ،سﻴم ،نخ ،مﻮاد طبﻴعﻰ
و کاغذﻫاى باطلﻪ ،طرحﻫاى ابتکارى زﻳباﻳﻰ ساختﻪاﻳد ،اکﻨﻮن ساختن
طرحﻫاى کاردستﻰ با استفاده از قﻮطﻰ ﻫاى مقﻮاﻳﻰ باطلﻪ مانﻨد:
قﻮطﻰ گﻮگرد ،قﻮطﻰ آب مﻴﻮه ،قﻮطﻰ دستمال کاغذى ،قﻮطﻰ
کرﻳم دندان ،قﻮطﻰ چاى و ....را تجربﻪ کﻨﻴد .بﻪ تصاوﻳر اﻳن درس
تﻮجﻪ نماﻳﻴد .با استفاده از قﻮطﻰ آب مﻴﻮه و قﻮطﻰ دستمال کاغذى
ﻳک مﻮترپﻴکپ ساختﻪ شده است .بﻪ مراحل تﻬﻴﺔ اﻳن کاردستﻰ تﻮجﻪ
کﻨﻴد.
ساختن کار دستﻰ با قﻮطﻰ ﻫاى باطلﻪ را مﻰتﻮانﻴد بﻪ دو روش انجام
دﻫﻴد .در روش اول قﻮطﻰﻫاى جمع شده را کﻨار ﻫم بچﻴﻨﻴد تا ببﻴﻨﻴد
براى ساختن کدام شکل مﻨاسب است .در روش دوم ابتدا مﻮضﻮع
دلخﻮاه خﻮد را انتخاب کﻨﻴد؛ سپس متﻨاسب با مﻮضﻮع انتخابﻰ
خﻮد قﻮطﻰ ﻫا را جمع کﻨﻴد تا آن را بسازﻳد؛ مث ً
ﻼ :ساختمان ﻫاى
مختلف سروﻳس ،طﻴاره ،کشتﻰ ،مﻮتر تﻴزرفتار ،مﻮترساﻳکل و ...بعد
قﻮطﻰ ﻫاﻳﻰ کﻪ مﻨاسب ساختمان مﻮضﻮع انتخابﻰ شماست ،جمع آورى
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کﻨﻴد .قﻮطﻰ ﻫا را بﻪ شکل مﻮضﻮع دلخﻮاه خﻮد با ﻫم بچسپانﻴد
تا شکل مﻨظﻮر شما آماده شﻮد .مﻰتﻮانﻴد قسمت ﻫاﻳﻰ از قﻮطﻰ
را با قﻴچﻰ برش دﻫﻴد تا بعضﻰ از قسمت ﻫا را بﻪ شکل دلخﻮاه
بسازﻳد( .بﻪ تصﻮﻳر تاﻳر مﻮتر پﻴکپ دقت کﻨﻴد).
سپس با کاغذﻫاى رنگﻪ آن را بپﻮشانﻴد ﻳا آنرا رنگآمﻴزى
کﻨﻴد تا زﻳباتر شﻮد .در اخﻴر کار ،جزئﻴات مﻮضﻮع را بسازﻳد و
کاردستﻰ تان را تزﻳﻴن کﻨﻴد.

(تصوﻳر )1قوطﻰ هاى باطله

(تصوﻳر  )2قوطﻰ آب مﻴوه به شکل تاﻳر موتر برش داده شده
است.

(تصوﻳر  )3قوطﻰ هاى باطله به شکل موتر پﻴکپ به هم
چسپانده شده اند.

(تصوﻳر  )4روى قوطﻰ ها با کاغذ رنگه پوشانده شده و
شﻴشه ها و جزئﻴات دﻳگر اضافه شده است.

تﻤرﻳﻦ
کار دستﻰ دلخﻮاه خﻮد را با قﻮطﻰﻫاى مقﻮاﻳﻰ در خانﻪ نﻴز بسازﻳد و آن را تزﻳﻴن کﻨﻴد.
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کاپﻰ از ﻧقشﻫاى ﻫﻨدسﻰ
آﻳا تا بﻪ حال دﻳزاﻳن ﻫاى خشتکارى شدة مﻨار جام را
دﻳده اﻳد؟
ﻫﻨرمﻨدان مسلمان مﻬارت زﻳادى در استفاده از نقشﻫاى ﻫﻨدسﻰ
براى تزﻳﻴن آثار مختلف داشتﻪ اند.
نقشﻫاى ﻫﻨدسﻰ با استفاده از قﻮاعد دقﻴق ﻫﻨدسﻪ ترسﻴم مﻰ شﻮند.
اﻳن نقشﻫا بﻴشتر براى تزﻳﻴن بﻨاﻫا استفاده شده است؛ زﻳرا اجراى
طرح ﻫاى ﻫﻨدسﻰ با خشت و کاشﻰ کﻪ بﻪ شکل مستطﻴل و مربع
استﻨد ،آسان است.
تکرار مﻨظم نقشﻫاى ﻫﻨدسﻰ کﻪ طرح دﻳﻮارﻫا را پﻮشانده اند،
زﻳباﻳﻰ خاصﻰ بﻪ بﻨاﻫاى اسﻼمﻰ بخشﻴده است .بعضﻰ از نقﻮش
ترکﻴب سطح ﻫاى ﻫﻨدسﻰ؛ مانﻨد :مثلث ﻫا ،مربعﻫا و چﻨد ضلعﻰﻫا
اند و برخﻰ دﻳگر ترکﻴبﻰ از سطﻮح ﻫﻨدسﻰ با نﻮشتﻪ استﻨد .بﻪ
نقشﻫاى مﻨار جام و نحﻮة ترکﻴب سطﻮح ﻫﻨدسﻰ دقت کﻨﻴد و آنرا
کم هلِﷲ»کﻪ ترکﻴبﻰ از سطﻮح ﻫﻨدسﻰ با خطﻮط نﻮشتﻪ اند،
با طرح «ا َ‘ ُ
لح ‘ ُ
مقاﻳسﻪ کﻨﻴد .در ﻫر ﻳک از طرحﻫا بﻪ ارتباط مﻴان سطﻮح ﻫﻨدسﻰ و
ترکﻴب نﻬاﻳﻰ تﻮجﻪ کﻨﻴد .ببﻴﻨﻴد کﻪ چگﻮنﻪ براى طراحﻰ ﻫر ﻳک از اﻳن
نقشﻫا ،ذوق ﻫﻨرى با علم ﻫﻨدسﻪ در آمﻴختﻪ شده است.
براى تﻬﻴﺔ کاپﻰ از نقشﻫاى ﻫﻨدسﻰ متﻨﻮع ،مﻰ تﻮانﻴد با استفاده از
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کاغذ ترس ،طرح مﻮرد نظر را روى کاغذ ﻳا مقﻮا پﻴاده کﻨﻴد؛ سپس
آن را مشابﻪ طرح نمﻮنﻪ رنگآمﻴزى کﻨﻴد.

(تصوﻳر  )1طرح با استفاده از
کاغذ ترس پﻴاده شده است.

(تصوﻳر )2رنگ آمﻴزى قسمت هاى مختلف طرح

(تصوﻳر  )3کاپﻰ نقشهاى هندسﻰ آماده است.

تﻤرﻳﻦ
 -1انﻮاع نقشﻫاى ﻫﻨدسﻰ را در چﻪ ﻫﻨرﻫاﻳﻰ مﻰ بﻴﻨﻴد؟
 -2انﻮاع نقشﻫا ﻫﻨدسﻰ کﻪ در محﻴط زنده گﻰ شما وجﻮد دارد ،بﻴابﻴد و بﻪ نظم ﻫﻨدسﻰ
آنﻫا تﻮجﻪ کﻨﻴد.
 - 3از ﻳک نمﻮنﻪ نقشﻫا ﻫﻨدسﻰ ساده کاپﻰ تﻬﻴﻪ کﻨﻴد و آن را رنگآمﻴزى نماﻳﻴد.
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آشﻨاﻳﻰ با ﻧﻬادﻫاى ﻫﻨرى اﻓﻐاﻧستان
آﻳا ﻣﻰ داﻧﻴد ﻫﻨرﻣﻨدان در چﻪ جاﻫاﻳﻰ تحصﻴﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻨد؟
در افغانســتان نﻬادهاى آموزشــﻰ مختلفﻰ براى آموزش هنرمندان وجود
دارد .افــراد عﻼقهمنــد مﻰتوانند در اﻳن مراکز در رشــتﺔ هنرى دلخواه
خود تحصﻴل کنند .مﻬمترﻳن نﻬادهاى هنرى افغانستان عبارت اند از:
ﻣﻜتب صﻨاﻳع ﻧﻔﻴسـﺔ ﻛابﻞ :اﻳن مکتب به پﻴشــنﻬاد استاد «غﻼم محمد
مﻴمنهگﻰ» در سال  1302هـ .ش .تأسﻴس شد تا عﻼقهمندان در رشته هاى
نقاشﻰ و رسامﻰ ،مﻬندسﻰ ،سرامﻴک ،نجارى ،بافت و طباعتﻰ تحصﻴل کنند.
از اﻳن مکتب اســتادان چﻴرهدست فارغالتحصﻴل شــده اند؛ از جمله استاد
«غوث الدﻳن» ،استاد «کرﻳم شاه خان» و استاد «خﻴرمحمدخان ﻳارى».
ﻣﻜتب ﻏـﻼم ﻣحﻤدﻣﻴﻤﻨﻪﮔﻰ :اﻳــن مکتب در زمان محمدظاهرشــاه
در چــوکات وزارت اطﻼعات و فرهنگ به وجــود آمده و کورسهاى صناﻳع
مستظرفه نام داشت .در اﻳن مکتب ابتدا رشتﺔ نقاشﻰ تدرﻳس مﻰشد؛ ولﻰ به
تدرﻳج رشتههاى مجسمه سازى و مﻴنﻴاتورى به آن اضافه شد و به ﻳک مکتب
خوب هنرى مبدل گردﻳد .در اﻳن کورس شاگردان زﻳادى در رشتﺔ نقاشﻰ با
آموزش استاد خﻴر محمدﻳارى و استاد خﻴر محمد عطاﻳﻰ تربﻴت شده اند.
پوهنځــی ﻫﻨرﻫاى زﻳبـاى پﻮﻫﻨتﻮن ﻛابﻞ :دﻳپارتمنــت هنرهاى زﻳبا از
ابتــدا در وقت جمﻬورﻳت محمــد داوود خان در چوکات پوهن

ادبﻴات

پوهنتــون کابل آغاز به کار کرد؛ ســپس در ســال  1363هـ .ش .مســتقل

شــده و بــه نام پوهنځی هنرهاى زﻳبــا به کار خود ادامــه داد .در اﻳن پوهنځی
دﻳپارتمنتهاى نقاشــﻰ،گرافﻴک ،تﻴاتر ،موسﻴقﻰ و مجسمه سازى وجود دارد
و اســتادان مجرب و ورزﻳده به تدرﻳس هنرهاى مختلف و تربﻴت شاگردان
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مشــغول اند .برنامههاى فارغالتحصﻴﻼن بعضﻰ از رشتهها در تلوﻳزﻳونهاى
دولتﻰ و خصوصﻰ افغانستان به نماﻳش گذاشته مﻰشود.
ﻣﻜتب خرابات ﻣحﻠﻰ ﻛابﻞ :اﻳن مکتب براى اولﻴن بار به طور خصوصﻰ
از طرف اســتادان موسﻴقﻰ اصﻴل افغانﻰ ،چون :استاد قاسم افغان ،استاد غﻼم
حســﻴن ،قربان علﻰ خان و پﻴاراخان براى تدرﻳس موسﻴقﻰ در کابل تأسﻴس
شــد .در اﻳن مکتب شــاگردان ،آوازخوانﻰ و نواختن آﻻت موســﻴقﻰ را فرا

(تصوﻳر )1پوهنځی هنرهاى
زﻳبا ،هرات

مﻰگرفتند تا در مراســم جشنها و محافل رسمﻰ دولتﻰ و محافل عمومﻰ
و غﻴره شرکت کنند و هنر خوﻳش را در خدمت مردم قرار دهند؛ چنانکه
استاد «قاسم» در ﻳکﻰ از قطعات اشعار خود مﻰخواند:
گرندانــﻰ غﻴــرت افغانــﻰام

چون به مﻴدان آمدى مﻰدانﻰ ام

(تصوﻳر  )2پوهنځی
هنرهاى زﻳبا ،هرات

پس از او ،استاد رحﻴم بخش هم پارچﺔ موصوف را به معرض اجرا گذاشته
است .شاگردان اﻳن مکتب براى هنر اصﻴل موسﻴقﻰ افغان افتخارات بزرگﻰ
را کماﻳﻰ کردند ،به خصوص استاد «سراهنگ» که لقب «سرتاج موسﻴقﻰ»
و «باباى موســﻴقﻰ» را از طرف هنرمندان و اســتادان بزرگ هندوستان
درﻳافت کرد.
ﻣﻜتب ﻟﻴسﺔ ﻣسﻠﻜﻰ ﻣﻮزﻳﻚ :اولﻴن مکتب هنرى موزﻳک در چوکات
رســمﻰ وزارت معارف افغانستان در دهﺔ شــصت هـ .ش .تأسﻴس شد.
هدف از تأســﻴس اﻳن مکتب ،آموختن موسﻴقﻰ علمﻰ در افغانستان بود
که بر عﻼوة آن سبک کﻼسﻴک نﻴز تدرﻳس مﻰشد.
در بخــش موســﻴقﻰ اســتادان نامدار رادﻳــو تلوﻳزﻳون ملﻰ افغانســتان
در اﻳن لﻴســه تدرﻳس مﻰ کردند .از جمله اســتاد «ســلﻴم سرمست» در
خواندن هاى دستهجمعﻰ با شاگردان همکارى مﻰنمودند.

تﻤرﻳﻦ
 -1آﻳا مﻰ دانﻴد در تﻬﻴﺔ برنامه هاى رادﻳو و تلوﻳزﻳون کدام هنرمندان همکارى دارند؟
 - 2تفاوت مﻴان کسﻰ که از ذوق خود کار هنرى انجام مﻰدهد و کسﻰ که از مکتب هنرى فارغ مﻰشود ،چﻴست؟
- 3کسانﻰ که از مکاتب هنرى افغانستان فارغ مﻰ شوند ،در چه شغل هاﻳﻰ کار مﻰ کنند؟
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ﻧقاشﻰ از شعر
ﻫﻨگام شﻨﻴدن ﻳک داستان ﻳا شعر زﻳبا چﻪ احساسﻰ پﻴدا
مﻰکﻨﻴد و چﻪ تصﻮﻳرﻫاى در ذﻫن تان اﻳجاد مﻰشﻮد؟

وقتﻰ کﻪ ﻳک شعر در وصف دشت،گل،کﻮه ،انسانﻫا ،وطن و..
مﻰ شﻨﻮﻳم ،احساس مﻰ کﻨﻴم کﻪ در ﻫمان فضاﻫا حرکت مﻰکﻨﻴم
ﻳا بﻪ آنﻫا ارتباط دارﻳم .اﻳن تخﻴﻼت را مﻰ تﻮان بﻪ صﻮرت نقاشﻰ
بﻴان کرد .بﻪ اﻳن ترتﻴب ﻫر کس مﻰتﻮاند احساسات خﻮد را با زبان
خطﻮط ،شکل ﻫا و رنگ ﻫا بﻪ دﻳگران بﻴان کﻨد.
تصﻮﻳرى کﻪ از شﻨﻴدن ﻳک قطعﻪ شعر ﻳا بخشﻰ از آن در ذﻫن خﻮد
تخﻴل کرده اﻳد ،بﻪ شکل دلخﻮاه رسامﻰ کﻨﻴد؛ سپس رنگﻫاﻳﻰ کﻪ با
فضاى شعر ﻫماﻫﻨگﻰ دارد ،بﻪ آن اضافﻪ نمﻮده بﻪ کار خﻮد نگاه کﻨﻴد
و فکرکﻨﻴدکﻪ چﻪ چﻴزﻫاﻳﻰ مﻰ تﻮان بﻪ آن اضافﻪ کرد کﻪ با فضاى
شعرى ﻫماﻫﻨگﻰ بﻴشترى پﻴدا کﻨد .ﻫر چﻴزى کﻪ بﻪ نظرتان مﻰ آﻳد،
روى نقاشﻰ خﻮد اضافﻪ کﻨﻴد تا بﻪ مﻮضﻮع شعر نزدﻳک تر شﻮد.
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تﻤرﻳﻦ
شعرى را کﻪ براى شما جالب است ،انتخاب کﻨﻴد و پس از اﻳنکﻪ در مﻮرد آن با معلمتان مشﻮرت کردﻳد؛
تصﻮﻳرﻫاى را نقاشﻰ کﻨﻴد کﻪ احساس شما را از مفﻬﻮم شعر بﻪ کمک شکل ﻫا و رنگ ﻫا بﻴان کﻨد.
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آشﻨاﻳﻰ با کمپﻴﻮتر
آﻳا تا بﻪ حال با کمپﻴﻮتر کار کردهاﻳد؟

کمپﻴﻮتر ،دستگاﻫﻰ است کﻪ با برق کار مﻰکﻨد و امکانات مختلفﻰ دارد ،از جملﻪ
نﻮشتن متن ﻫا ،رسامﻰ طرح ﻫا و نقاشﻰ از مﻮضﻮعات مختلف با اﻳن دستگاه بﻪ
سادهگﻰ و با سرعت انجام مﻰ شﻮد .اﻳن دستگاه شامل دو بخش«:سخت افزار»
و «نرم افزار» است .سخت افزار کمپﻴﻮتر ،داراى قسمت ﻫاى مختلفﻰ است کﻪ بﻪ
ﻳکدﻳگر متصل استﻨد؛ مانﻨد:کﻴس ( ،)Caseمانﻴتﻮر( )Manitorﻳا صفحﻪﻳﻰ کﻪ مانﻨد
صفحﺔ تلﻮﻳزﻳﻮن است ،صفحﻪ کﻴبﻮرد ( )Keyboardکﻪ شبﻴﻪ صفحﺔ تاﻳپ است
(براى نﻮشتن و انجام عملﻴات مختلف بﻪ کار مﻰ رود) و مﻮس ( )Mouseدستگاه
کﻮچکﻰ کﻪ روى پد ( )Padکﻨار کﻴبﻮرد قرار مﻰگﻴرد .و با فشار دادن دکمﻪﻫاى
آن مﻰتﻮان ﻫر ﻳک از عﻼمت ﻫاى روى صفحﻪ مانﻴتﻮر را فعال کرد .عﻼمت «مکان
نما» ( )Cursorکﻪ روى مانﻴتﻮر حرکت مﻰ کﻨد با مﻮس ارتباط دارد و با حرکت
دادن مﻮس ،مﻰ تﻮان جاى مکاننما را تغﻴﻴر داد و محل انجام فعالﻴت (از جملﻪ خط
کشﻴدن) را مشخص کرد .فشار دادن دکمﻪ ﻫاى مﻮس را کلﻴک کردن ()Click
مﻰ نامﻨد .معمﻮﻻً استفاده از دکمﺔ چپ مﻮس را کلﻴک و استفاده از دکمﺔ راست را
«راست کلﻴک» مﻰ نامﻨد .براى انجام بعضﻰ از فعالﻴت ﻫا ﻻزم است کﻪ دکمﻪ ﻫا را
دو مرتبﻪ پﻰ ﻫم فشار دﻫﻴد کﻪ آن را « دبل کلﻴک» ﻳا دوبارکلﻴک مﻰ نامﻨد.
نرم افزارکمپﻴﻮتر شامل برنامﻪ ﻫاى مختلفﻰ است کﻪ در دستگاه وجﻮد دارد و با ﻫر
ﻳک از آنﻫا مﻰ تﻮان کارﻫاى خاصﻰ را انجام داد ،مانﻨد پروگرام  Paintکﻪ براى رسامﻰ
و نقاشﻰ است و با وﻳﻨدوز ( )Windows xpﻳا برنامﺔ اصلﻰ کمپﻴﻮتر ﻫمراه است.
براى استفاده از کمپﻴﻮتر ابتدا باﻳد آن را روشن کرد ،روشن کردن کمپﻴﻮتر با
33

دکمﺔ روى کﻴس و دگمﺔ روى مانﻴتﻮر انجام مﻰشﻮد.
ﻫﻨگامﻰ کﻪ کمپﻴﻮتر را روشن مﻰ کﻨﻴد ،وﻳﻨدوز  XPبﻪ صﻮرت
خﻮدکار آغاز مﻰ شﻮد و صفحﺔ  Welcomeظاﻫر مﻰگردد؛
سپس دسک تاپ ( )Desktopظاﻫر مﻰگردد کﻪ در آن
(تصوﻳــر )1قســمت هاى مختلــف
کمپﻴوتر :مانﻴتور (باﻻ ســمت راست)،
مﻰتﻮان با برنامﻪ ﻫاى مختلف کار کرد .تعدادى آﻳکن ()Icon
کﻴبورد (پاﻳﻴن سمت راست) و کﻴس
در سمت چپ
روى دسکتاپ دﻳده مﻰ شﻮد کﻪ مربﻮط بﻪ برنامﻪ ﻫاى
گﻮناگﻮن است و روى ﻫر کدام کلﻴک کﻨﻴد ،فعال مﻰشﻮد.
عﻼوه بر اﻳن آﻳکنﻫا با دکمﺔ استارت ( )Startمﻰ تﻮان برنامﻪ ﻫا را شروع کرد .با
کلﻴک کردن روى دکمﺔ استارت جدول برنامﻪﻫا باز مﻰ شﻮد و عﻼمت مکان نما را
روى ﻫر ﻳک نگﻬدارﻳد ،برنامﺔ دﻳگرى باز مﻰگردد .با انتخاب ﻫر برنامﻪ مﻰ تﻮانﻴد
داخل فضاى آن شﻮﻳد و پﻨجره جدﻳدى باز مﻰ شﻮد کﻪ امکانات خاصﻰ دارد .پس
از اتمام کار باﻳد کمپﻴﻮتر را خامﻮش کﻨﻴد.
براى خامﻮش کردن کمپﻴﻮتر باﻳد حتم ًا از برنامﻪ وﻳﻨدوز XPخارج شﻮﻳد .براى
اﻳن کار وارد مﻨﻮى استارت شﻮﻳدکﻪ پاﻳﻴن آن نﻮشتﻪ شده ،Turn off computer
روى آن کلﻴک کﻨﻴد.
پﻨجرة کﻮچک دﻳگرى باز مﻰشﻮد در وسط آن دکمﻪ Turn off computer
است روى آن کلﻴک کﻨﻴد تا وﻳﻨدوز  XPبستﻪ شﻮد و کمپﻴﻮتر خامﻮش گردد.

(تصوﻳر )2صفحه کﻴبورد

تﻤرﻳﻦ
بﻪ برنامﻪ ﻫاى آمﻮزشﻰ کمپﻴﻮتر در تلﻮﻳزﻳﻮن نگاه کﻨﻴد و در مﻮرد آنﻫا با ﻫم
گفت وشﻨﻮد کﻨﻴد.
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کاپﻰ از ﻳک مﻴﻨﻴاتﻮرى ساده
آﻳا مﻰتﻮاﻧﻴد بدون استفاده از کاغذ ترس کاپﻰ تﻬﻴﻪ
کﻨﻴد؟
در صﻨف ﻫشتم با مﻴﻨﻴاتﻮرى آشﻨا شدﻳد .چگﻮنﻪ مﻰ تﻮانﻴد از ﻳک
مﻴﻨﻴاتﻮرى ساده کاپﻰ تﻬﻴﻪ کﻨﻴد .تصﻮﻳر مﻴﻨﻴاتﻮرى دلخﻮاه خﻮد
را انتخاب کﻨﻴد .با دقت بﻪ خطﻫا ،نقشﻫا و رنگﻫاى تصﻮﻳر نگاه
کﻨﻴد.
تا بﻪ حال براى کاپﻰ کردن طرح ﻫا و نقشﻫاى مختلف از کاغذ
ترس استفاده کردهاﻳد؟ اکﻨﻮن سعﻰ کﻨﻴد بدون استفاده از کاغذ
ترس ،اول با دقت ﻫر شکل را ببﻴﻨﻴد و سپس از روى آنچﻪ دﻳدهاﻳد،
کاپﻰ کﻨﻴد .کاغذى بﻪ اندازة تصﻮﻳر مﻴﻨﻴاتﻮرى دلخﻮاه خﻮد آماده
کﻨﻴد و بزرگترﻳن شکل آن را مشابﻪ طرح اصلﻰ درصفحﻪ کاغذ جا
دﻫﻴد؛ سپس شکلﻫاى کﻮچک را متﻨاسب با طرح اصلﻰ بﻪ آن اضافﻪ
کﻨﻴد و طرح را تکمﻴل نماﻳﻴد.
طرح آماده را با سکاشتﻴپ روى مﻴز ﻳا تختﻪ طراحﻰ نصب کﻨﻴد .با
استفاده از رنگ آبﻰ ،رنگ ﻫاى طرح اصلﻰ را بسازﻳد و بﻪ ترتﻴب از
تﻴره بﻪ روشن روى کاغذ کاپﻰ کﻨﻴد.
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بﻪ خاطر داشتﻪ باشﻴد ،رنگﻫاى جدﻳد را وقتﻰ استعمال کﻨﻴد کﻪ
رنگﻫاى قبلﻰ خشک شده باشﻨد .تا آنجا کﻪ مﻰتﻮانﻴد جزئﻴات را بﻪ
رسمتان اضافﻪ کﻨﻴد؛ پس از اتمام کار ،صفحﺔ کاغذ را از مﻴز ﻳا تختﺔ
طراحﻰ جدا کﻨﻴد .مﻰتﻮانﻴد آن را درقاب شﻴشﻪﻳﻰ نگﻬدارى کﻨﻴد.

(تصوﻳر )1مﻴنﻴاتورى اثر کمال الدﻳن بﻬزاد

(تصوﻳر  )3طرح روى کاغذ منتقل شده است.

(تصوﻳر  )2طرح به کاغذ ترس منتقل شده است.

(تصوﻳر  )4قسمت هاﻳﻰ از کار رنگ آمﻴزى
شده است

تﻤرﻳﻦ
از ﻳک مﻴﻨﻴاتﻮر ساده کاپﻰ کﻨﻴد.
36

درس

14

آشﻨاﻳﻰ با اﻧﻮاع گلدوزى
آﻳا مﻰداﻧﻴد گلدوزى روى پارچﻪ چقدر قدامت دارد؟

(تصوﻳــر )1روپــوش زنانــه،
گلدوزى روى پارچه دستباف
ابرﻳشمﻰ،

ﻳکﻰ از روش ﻫاى قدﻳمﻰ تزﻳﻴن پارچﻪ سﻮزن دوزى،
نخ دوزى ﻳا گلدوزى است .از قرن سﻮم ق .م .تا
قرن اول مﻴﻼدى نمﻮنﻪ ﻫاى گلدوزى پﻴشرفتﻪ
در روسﻴﻪ ،چﻴن و آسﻴاى مرکزى ﻳافت شده
است .در قرنﻫاى بعدى سﻮزندوزى بﻴزانس
بسﻴار مرغﻮب بﻮد.
پس از آن در نقاشــﻰﻫاى دﻳﻮارى مقابر مصر
ﻫم ســﻮزندوزى ﻫاﻳﻰ دﻳده شــده است .بر
روى نقــش برجســتﻪگﻰﻫاى تختجمشــﻴد
نﻴــز ،جامﻪﻫــاى بزرگان ،گلدوزى شــده و
رواج اﻳــن ﻫﻨر را نشــان مﻰدﻫــد .پس از
ظﻬﻮر دﻳن مبﻴن اسﻼم در دورة صفﻮﻳﻪ،
ظرافــت گلدوزىﻫاى افغانــﻰ و اﻳرانﻰ
شــﻬرت جﻬانﻰ داشــت ،امروز از تاپﺔ
ماشــﻴﻨﻰ براى اﻳجاد طرح ﻫاى متﻨﻮع
بــر روى پارچﻪﻫــا و از چرخﻫــاى
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گلدوزى ماشــﻴﻨﻰ ،نﻴز استفاده مﻰشــﻮد .امروزه گلدوزى دستﻰ
اغلب بﻪ صﻮرت ﻳکﻰ از رشــتﻪ ﻫاى ﻫﻨرﻫاى سﻨتﻰ در نظر گرفتﻪ
مﻰ شــﻮد و ارزش ﻫﻨرى آن بﻴــش از جﻨبﺔ کاربردى آنﻫا مﻮرد
تﻮجﻪ است .گلدوزى از ﻫﻨرﻫاﻳﻰ است کﻪ امروز نﻴز در افغانستان
راﻳج بﻮده و با ظرافت و زﻳباﻳﻰ خاصﻰ انجام مﻰشــﻮد .نمﻮنﻪﻫاى
مختلــف گلدوزى براى تزﻳﻴن پارچﻪﻫاى لباس ،پرده ،ســرمﻴزى،
روکرســﻰ ،جاﻳﻨماز ،شــال ،کﻼه ،کفش ،روپﻮش اســپ و اشــتر...،
اســتفاده مﻰشﻮد .روشﻫاى مختلف گلدوزى بﻪ سﻪ دستﺔ اصلﻰ
تقسﻴم مﻰشــﻮد .در روش اول سراسر پارچﻪ با نقشﻫاى رنگﻴﻨﻰ
پﻮشــانده مﻰشــﻮد .بــﻪ تصﻮﻳر ( )1تﻮجــﻪ کﻨﻴــد .در روش دوم
نقش ﻫا بخشــﻰ از پارچﻪ را اشــغال مﻰکﻨﻨــد و رابطﺔ زﻳباﻳﻰ مﻴان
طــرح و رنگ نقشﻫاى گلدوزى شــده در زمﻴﻨﺔ پارچﻪ بﻪ وجﻮد
مﻰآﻳد .تصﻮﻳر ( )2را ببﻴﻨﻴد .روش ســﻮم کﻪ نمﻮنﺔ پﻴشــرفتﺔ اﻳن
ﻫﻨر اســت انﻮاع مختلفﻰ دارد ،مانﻨد :گرافدوزى ﻳا چکمﻪدوزى
کﻪ تعدادى تار ﻳا پﻮد ﻳا ﻫر دو را بﻴرون مﻰکشــﻨد و با بخﻴﻪﻫاى
ظرﻳــف مﻰدوزند و اطراف آن را ســﻮزندوزى مﻰکﻨﻨد تا نقش

(تصوﻳر )2بخارادوزى
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جدﻳدى بﻪ وجﻮد آﻳد .بﻪ نمﻮنﺔ گرافدوزى
در تصﻮﻳر () 3نگاه کﻨﻴد.
براى گلدوزى از انﻮاع پارچﻪﻫا و تارﻫا
استفاده مﻰشﻮد .اگر جﻨس پارچﻪ مرغﻮبتر
باشد و از تار ابرﻳشم ،طﻼ ﻳا نقره براى

(تصوﻳر)3گراف دوزى نخﻰ.

گلدوزى استفاده شﻮد ،اثر ارزشمﻨدترى بﻪ وجﻮد مﻰآﻳد .بﻪ دو
نمﻮنﺔ سﻮزندوزى با نخ نقره و نخ طﻼ تﻮجﻪ کﻨﻴد.
مﻬمترﻳن نکتﻪ در کﻴفﻴت گلدوزى ،طرح،
نقــش ،رنگآمﻴزى ،ظرافــت و دقت در
اجــراى آن اســت .نقشﻫا اغلــب بﻪ دو
دســتﻪ تقسﻴم مﻰشــﻮند ،در دســتﺔ اول
نقــش گل ،گﻴــاه و زنــده جانﻫــا دﻳده
مﻰشــﻮد ،بﻪ تصﻮﻳر ( )6نــگاه کﻨﻴد و در
دســتﺔ دوم نقشﻫــا و اشــکال ﻫﻨدســﻰ
(تصوﻳر )4نقره دوزى روى مخمل

دﻳــده مﻰشــﻮد .عﻼوه بــر اﻳــن ،گاه در
مﻴان طرحﻫا و نقشﻫا ،نﻮشــتﻪﻫاﻳﻰ ﻫم

گلدوزى مﻰشــﻮد .بﻪ تصﻮﻳر(  ) 7دقــت کﻨﻴد .ﻳکﻰ از عالﻰترﻳن
(تصوﻳر )5طﻼدوزى روى تافته
(تصوﻳر )6شال عروس ،قرن
 12هـ.
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نمﻮنﻪ ﻫاى گلدوزى کﻪ امروز درمﻴان مســلمانان رواج دارد ،ســﻮزندوزى آﻳات
مبارک قرآن پاک بر روى پردة کعبﻪ معظم اســت .ﻫﻨرمﻨدان با تار ابرﻳشم ،نقره
و طﻼ آﻳات قرآنکرﻳم را بر روى مخمل ســﻴاه بﻪ صﻮرت برجســتﻪ سﻮزندوزى
مﻰ کﻨﻨد.

(تصوﻳر )7سوزن دوزى بلوچ با نقوش هندسﻰ

(تصوﻳر )8سوزن دوزى آﻳات قرآن
مجﻴد روى پرده کعبه شرﻳف

تﻤرﻳﻦ
نمﻮنﻪ ﻫاى گلدوزى دستﻰ را بﻴابﻴد وآنﻫا را از نظر رنگ ،نقش و روش
سﻮزن دوزى بررسﻰ کﻨﻴد.
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اجراى گلدوزى ساده
تا بﻪ حال چﻨد ﻧمﻮﻧﻪ گلدوزى اﻧجام دادهاﻳد؟

براى تزﻳﻴن پارچﻪﻫاى مختلف مﻰتﻮانﻴد از گلدوزى استفاده کﻨﻴد.
گلدوزى بﻪ روشﻫاى مختلفﻰ انجام مﻰ شﻮد .شما مﻰتﻮانﻴد ﻳک
روش را براى تزﻳﻴن تکﻪ انتخاب کﻨﻴد .براى انتقال طرح بﻪ روى
تکﻪ ﻫم روش ﻫاى مختلفﻰ وجﻮد دارد .گلدوزان ماﻫر بدون پﻴاده
کردن طرح بﻪ روى تکﻪ ،طرح ﻫاى متﻨﻮع را گلدوزى مﻰ کﻨﻨد.
دﻳگران با استفاده از کاربنپﻴپر ﻳا شکاف کردن طرح روى کاغذ و

(تصوﻳر )1طرح گلدوزى روى پارچه پﻴاده شده است.
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(تصوﻳر )2چپه دوزى طرح روى تکه.

رﻳختن خاکﺔ زغال در شکاف ﻫا طرح را روى تکﻪ مﻰاندازند.
براى انجام گلدوزى ،تکﻪ دوزى بدون گل ،طرح انتخابﻰ ،سﻨد
رنگﻪ ﻳا ابرﻳشمﻰ متﻨاسب با رنگﻫاى طرح و کارگاه براى محکم
گرفتن تکﻪ را آماده کﻨﻴد.
ابتدا طرح را روى تکﻪ (از طرﻳق شکاف ﻫا ﻳا کاربن)بﻴﻨدازﻳد؛
سپس روى طرح ﻫا را با چپﻪدوزى پرنماﻳﻴد تا نقش گلدوزى
کام ً
ﻼ مﻨظم و مشخص شﻮد .براى اﻳن کﻪ طرح زﻳبا شﻮد
با استفاده از نخﻫاى رنگارنگ ،زمﻴﻨﺔ طرح ﻫا را با روش

(تصوﻳر )3پخته دوزى قسمت هاى
مختلف طرح

پختﻪدوزى پر کﻨﻴد .بﻪ اﻳن ترتﻴب طرح ﻫا پر از رنگ و زﻳبا

مﻰشﻮد .در پختﻪدوزى دقت کﻨﻴد کﻪ سﻮزن ﻫا دقﻴق ًا کﻨار
ﻫم قرار بگﻴرند ،تا ﻫﻴچ جاى کار خالﻰ نباشد و سطح طرح
کام ً
ﻼ با تار ﻫاى رنگﻪ پﻮشانﻴده شﻮد.
در پاﻳان کار ﻻزم است کﻪ دور تکﻪ خﻮد را قات کﻨﻴد و بدوزﻳد
تا تکﻪ بﻪ مرور زمان تارکشﻰ نشﻮد .گلدوزى آماده شده را
مﻰتﻮانﻴد ﻳا در قاب نگﻬدارى کﻨﻴد و ﻳا آن را براى زﻳبا کردن
بالش ،دستکﻮل ،لباس و ...استفاده کﻨﻴد .بر عﻼوه با تکرار ﻳک

(تصوﻳر )4گلدوزى آماده شده است.

نقش روى حاشﻴﺔ پﻮش بالش ،روجاﻳﻰ ،سرمﻴزى ،روى سﻴﻨﻪ
پﻴراﻫن ،دور آستﻴن و پاﻳﻴن دامن کﻪ با گلدوزى انجام شده
باشد ،مﻰ تﻮانﻴد تکﻪ ﻫاى خﻮد را زﻳباتر سازﻳد.

تﻤرﻳﻦ
ﻳک طرح ساده را انتخاب کﻨﻴد و آن را روى تکﻪ گلدوزى کﻨﻴد.
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آشﻨاﻳﻰ با ﻫﻨرمﻨدان افغاﻧﻰ
آﻳا از آثار ﻫﻨرمﻨدان معاصر افغاﻧﻰ ﻧمﻮﻧﻪﻳﻰ را
دﻳدهاﻳد؟
استاد کرﻳم شاهخان
«کرﻳم شاهخان» ،درسال  1298ﻫـ  .ش .در شﻬر کابل پا بﻪ عرصﺔ
وجﻮدگذاشت .وى از فارغ التحصﻴﻼن مکتب «اعدادﻳﻪ» مﻰباشد .فن
رسامﻰ را از طرﻳق مکتب صﻨاﻳع کابل فرا گرفت .استاد کرﻳم شاه خان
بعد از فراغت از تحصﻴل ،وظﻴفﺔ مقدس معلمﻰ را چﻬل سال بﻪ
دوش داشت و تدرﻳس ﻫﻨر رسامﻰ را انجام داد .او از اخﻼق عالﻰ
و ﻫﻨرى شاﻳستﻪ برخﻮردار بﻮد .شﻴﻮة کار وى بر مکتب رﻳالﻴزم بﻮد
و عﻼوه بر نقاشﻰ از مﻨظره در سکﻴچ حﻴﻮانات و پرندهﻫا استعداد
خاص و لﻴاقت بﻪ سزاﻳﻰ داشت.
از تالﻴفات وى کتاب «سکﻴچ حﻴﻮانات اﻫلﻰ و وحشﻰ» است کﻪ در
سال ﻫاى 1333- 1332ﻫـ  .ش .از طرف مکتب صﻨاﻳع نفﻴسﺔ کابل
طرح و دﻳزاﻳن شده و از طرف وزارت معارف وقت بﻪ چاپ رسﻴده
است .استاد در اواخر دﻫﺔ شصت در کابل وفات نمﻮد.
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استاد شبﻨم
«استاد غﻼم محﻰالدﻳن شبﻨم» فرزند عبدالرحمان در سال  1314ﻫـ  .ش .در مرکز
وﻻﻳت غزنﻰ چشم بﻪ جﻬان گشﻮد .بعد از فراغت دورة ابتدائﻴﻪ و ثانﻮى درجﺔ
لﻴسانس خﻮد را در رشتﺔ ﻫﻨر از کشﻮر فلﻴپﻴن درﻳافت کرد .پس از بازگشت بﻪ
وطن بﻪ حﻴث معلم ﻫﻨر در دار المعلمﻴن کابل تقرر حاصل نمﻮد.
استاد شبﻨم در مدت خدمت  39سالﻪاش ،شخص دلسﻮز با شاگردان و ﻫمکارانش
بﻮد .وى در دورة خدمت بﻪ افتخارات قابل مﻼحظﻪ ﻳﻰ مانﻨد درﻳافت نشانﻫا،
مدالﻫا ،تقدﻳرنامﻪﻫا ناﻳل آمده بﻮد .استاد شبﻨم در آرت ابتکارى ﻳک شخصﻴت
برازندة ﻫﻨر افغانستان است کﻪ آثار زﻳادى از وى بﻪ جا مانده است.
برعﻼوه کتاب «رﻫﻨماى تدرﻳس نقاشﻰ براى کﻮدکان و نﻮجﻮانان» کﻪ در سال
 1380ﻫـ  .ش .چاپ شده و کتاب «نقاشان معاصر افغانستان» کﻪ در سال  1381ﻫـ  .ش.
بﻪ چاپ رسﻴده نﻴز از تألﻴفات وى مﻰ باشد.

تﻤرﻳﻦ
طرحﻰ از پرندهگان محﻴط زﻳست خﻮد را سکﻴج (رسامﻰ) نماﻳﻴد.
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تﻬﻴﺔ ﻧقش برجستﻪ از آﻳت قرآنکرﻳم
آﻳا تا بﻪ حال لﻮح سﻨگﻰ ﻳا گلﻰ قدﻳمﻰ دﻳده اﻳد؟ اﻳن
لﻮحﻪ ﻫا را در کجا دﻳده اﻳد؟
لﻮحﻪ ﻫاى سﻨگﻰ با نقشﻫاى تزﻳﻴﻨﻰ ﻳا خطﻫاى اسﻼمﻰ درﻫمﻪ جاى
کشﻮر عزﻳز ما براى تزﻳﻴن بﻨاﻫا بﻪ خصﻮص در مساجد بﻪ کار رفتﻪ
است .استفاده از خطﻮط اسﻼمﻰ ادعﻴﺔ آﻳات قرآن پاک در بﻨاﻫا براى
زﻳباﻳﻰ ،تبرک و ﻳادآورى ذکر خداوند متعال است .شما ﻫم مﻰ تﻮانﻴد
آﻳات مبارک قرآن پاک را کﻪ ﻳکﻰ از خﻮش نﻮﻳسان بزرگ کشﻮرما
نﻮشتﻪ باشد پﻴدا کﻨﻴد و از روى آن ﻳک لﻮحﻪ گلﻰ زﻳبا براى خانﺔ خﻮد
تﻬﻴﻪ کﻨﻴد .ابتدا نمﻮنﻪ ﻳﻰ از ﻳک خﻮش نﻮﻳسﻰ زﻳبا ،در محضرتان بگذارﻳد.
ﻫﻨگام کار با آﻳات قرآن پاک باﻳد وضﻮ داشتﻪ باشﻴد .خطﻮط کﻨارة

(تصوﻳر )1لوحﺔ گلﻰ آماده
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(تصوﻳر )2طرح روى لوحﺔ گلﻰ پﻴاده شده

نﻮشتﻪ ﻫاى کاپﻰ را برش دﻫﻴد و با دقت از کاغذ جدا کﻨﻴد تا جاى
نﻮشتﻪ ﻫا خالﻰ شﻮد .طرح آماده شده را روى لﻮحﺔ گلﻰ بﻪ قطر
 2سانتﻰمتر قرار دﻫﻴد و گﻮشﺔ طرح را با سﻨجاق محکم کﻨﻴد.
جاى نﻮشتﻪ ﻫا را با ابزارى کﻪ نﻮک ظرﻳف داشتﻪ باشد بﻪ دقت
عﻼمت گذارى کﻨﻴد؛ سپس کاغذ طرح را بردارﻳد و گلﻫاى اطراف
نﻮشتﻪ ﻫا را بﻪ ارتفاع ﻳک سانتﻰمتر بردارﻳد تا نﻮشتﻪ ﻫا برجستﻪ
شﻮند .بعد لبﺔ نﻮشتﻪ ﻫا را صافکارى کﻨﻴد و بگذارﻳد تا لﻮحﺔ گلﻰ
خشک شﻮد .در صﻮرت تماﻳل مﻰ تﻮانﻴد ،پس از خشک شدن ،آن را
رنگآمﻴزى کﻨﻴد و بﻪ آن ورنﻴس بزنﻴد تا جﻼدار شﻮد.

(تصوﻳر )3گل هاى اضافﻰ اطراف طرح را بردارﻳد.

(تصوﻳر )4لوحﺔ آماده شده را صاف کارى کنﻴد.

تﻤرﻳﻦ
نمﻮنﺔ زﻳبا و ساده ﻳﻰ از خطﻮط اسﻼمﻰ را روى لﻮحﺔ گلﻰ بﻪ صﻮرت برجستﻪ کار نمﻮده
و آن را با رنگ تزﻳﻴن کﻨﻴد.
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استفاده از برﻧامﺔ  Paintبراى ﻧقاشﻰ
شما مﻰتﻮاﻧﻴد با کمپﻴﻮتر ﻧقاشﻰ کﻨﻴد.
براى استفاده از برنامﺔ  Paintبراى نقاشﻰ نخست کمپﻴﻮتر را
روشن کﻨﻴد.
وقتﻰ صفحﺔ اصلﻰ روى مانﻴتﻮر( )Desktopظاﻫر شد با کلﻴک
روى دکمﺔ استارت ( )Startکﻪ پاﻳﻴن صفحﻪ درگﻮشﺔ سمت چپ
قرار دارد ،مﻴﻨﻮى جدﻳدى باز مﻰشﻮد .در اﻳن مﻨﻮ مکان نما را

(تصوﻳر )1صفحه  Paintروى مانﻴتور
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ر ی نﻮشتﻪ  Programsببرﻳد تا مﻴﻨﻮى دﻳگرى باز شﻮد .در لست
 Accessoriesرا پﻴدا کﻨﻴد و مکان نما را روى آن ببرﻳد .بﻪ اﻳن ترتﻴب
مﻴﻨﻮى جدﻳدى باز مﻰ شﻮد کﻪ برنامﺔ  Paintدر آن قرار دارد و
باﻳد روى آن کلﻴک کﻨﻴد تا وارد برنامﺔ  paintشﻮﻳد.
بخش اصلﻰ پﻨجرة  paintشامل صفحﺔ بزرگ سفﻴد رنگﻰ است کﻪ
مﻰ تﻮانﻴد روى آن رسامﻰ و نقاشﻰ کﻨﻴد؛ در قسمت سمت چپ باﻻى
اﻳن صفحﻪ ابزارﻫا و وساﻳل رسامﻰ و نقاشﻰ دﻳده مﻰ شﻮد( ،مانﻨد:
پﻨسل ،پﻨسلپاک ،مﻮﻳک و)...کﻪ با کلﻴک روى ﻫر ﻳک مﻰ تﻮانﻴد ،ابزار
مﻮرد نظر را فعال کﻨﻴد ،سپس با حرکت دادن مﻮس روى پد جﻬت
حرکت خطﻮط را مشخص کﻨﻴد .روى ﻳکﻰ از عﻼمت ﻫاى پﻨسل ،مﻮﻳک
ﻳا اسپرى کلﻴک کﻨﻴد و با حرکت دادن مﻮس ،خطﻮط و شکل ﻫاى
دلخﻮاه خﻮد را ترسﻴم کﻨﻴد؛ سپس عﻼمت دﻳگرى را فعال کﻨﻴد و با
کلﻴک روى آن شکل ﻫاى جدﻳدى بکشﻴد و اﻳن کار را ادامﻪ دﻫﻴد تا با
ﻫمﻪ ابزار اﻳن برنامﻪ آشﻨا شﻮﻳد.

(تصوﻳر  )2ابزارها و وساﻳل
رسامﻰ برنامﺔ Paint
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در پاﻳﻴن صفحﻪ سمت چپ پلﻴت رنگ قرار دارد کﻪ شامل سﻴاه و
سفﻴد و 26رنگ دﻳگر است .با کلﻴک روى ﻫر ﻳک اﻳن رنگ ﻫا مﻰ تﻮانﻴد
رنگ دلخﻮاه خﻮد را فعال کﻨﻴد و خطﻮط و شکل ﻫاى رنگﻰ ترسﻴم کﻨﻴد.
با استفاده از ابزار «سطل رنگ» کﻪ در مﻴﻨﻮى عمﻮدى باﻻى صفحﺔ
سمت چپ قرار دارد و کلﻴک روى ﻫر ﻳک از رنگ ﻫاى پلﻴت پاﻳﻴن
صفحﻪ مﻰتﻮانﻴد سطﻮح مختلف را رنگآمﻴزى کﻨﻴد.
بﻪ نﻮشتﻪ ﻫاى باﻻى صفحﺔ سمت چپ نگاه کﻨﻴد روى  Imageکلﻴک
کﻨﻴد تا مﻴﻨﻮى کﻮچکﻰ باز شﻮد ،در اﻳن مﻨﻮ روى  Clear Imageکلﻴک
کﻨﻴد تا صفحﻪ دوباره سفﻴد شﻮد .حال با استفاده از سطل رنگ و رنگ
دلخﻮاه تان صفحﻪ اصلﻰ را رنگﻪ کﻨﻴد؛ سپس با ابزار و رنگ ﻫاى دﻳگر
روى آن رسامﻰ و نقاشﻰ کﻨﻴد.
اگر روى ﻫر ﻳک از رنگﻫاى پلﻴت ،دبل کلﻴک کﻨﻴد پﻨجرة کﻮچکﻰ
باز مﻰشﻮد کﻪ رنگﻫاى بﻴشترى را در اختﻴار شما قرار مﻰدﻫد .شما
مﻰتﻮانﻴد با انتخاب ﻫر ﻳک از رنگﻫاى اﻳن جدول و کلﻴک روى دکمﻪ
 okاﻳن رنگ را فعال کﻨﻴد و با آن رسامﻰ ﻳا رنگآمﻴزى کﻨﻴد.
اگر مﻰخﻮاﻫﻴد از رنگ ﻫاى متﻨﻮع ترى استفاده کﻨﻴد؛ پس از بازشدن
پﻨجرة کﻮچک روى دکمﻪ  Define Custom Colorsکلﻴک کﻨﻴد تا
جدول رنگ متﻨﻮعﻰ در اختﻴارتان قرار بگﻴرد .با کلﻴک روى ﻫر بخش

(تصوﻳر ،)3پلﻴت رنگ صفحه Paint
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(تصوﻳر  )4جدول رنگ هاى اضافﻰ و جدول نوارهاى رنگﻰ
برنامه Paint

از رنگ ﻫاى گﻮناگﻮن جدول ،درجﻪﻫاى تﻴره و روشن اﻳن رنگ را
روى نﻮار بارﻳک سمت راست جدول مﻰبﻴﻨﻴد و بﻪ روى ﻫر ﻳک
آن کلﻴک کﻨﻴد و بعد دکمﺔ  okرا کلﻴک کﻨﻴد ،رنگ دلخﻮاه شما
فعال مﻰشﻮد .اگر پس از انتخاب رنگ جدﻳد روى دکمﻪAdd to :
 Custom Colorsکلﻴک کﻨﻴد ،اﻳن رنگ جدﻳد بﻪ پلﻴت رنگﻰ صفحﻪ
اصلﻰ اضافﻪ مﻰ شﻮد.
پس ازآشﻨاﻳﻰ با امکانات اﻳن برنامﻪ مﻰ تﻮانﻴد تصﻮﻳرﻫاى گﻮناگﻮنﻰ
را نقاشﻰ کﻨﻴد و تخﻴﻼت ذﻫﻨﻰ ،طرح ﻫاى ابتکارى ،طرحﻫاى ﻫﻨدسﻰ
و شکلﻫاى آزاد را بﻪ دلخﻮاه خﻮد ترسﻴم نماﻳﻴد.

(تصوﻳر  )5شــعله هاى آتش ،نقاشﻰ با
اسپرى از ابزارهاى برنامﺔ Paint

(تصﻮﻳر  )6طﻴاره در آســمان ،نقاشﻰ با
ابزارﻫاى برنامﻪ Paint

تﻤرﻳﻦ

مﻮضﻮع دلخﻮاه خﻮد را بﻪ کمک برنامﻪ  Paintنقاشﻰ کﻨﻴد.
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آشﻨاﻳﻰ با ﻣﻮزﻳﻢﻫاى ﻣﻠﻰ اﻓﻐاﻧستان
ﻣﻮزﻳﻢ ﻛﻨدﻫار
آثار و اشﻴاى موزﻳم کندهار تا سال  1334هـ .ش .با اشﻴاى شاروالﻰ ﻳکجا و بدون تفکﻴک
نگﻬدارى مﻰگردﻳد .در همﻴن سال بر اساس هداﻳت محترم عبدالغنﻰ نائبالحکومه
وقت ،دفاتر شاروالﻰ و مامورﻳت موزﻳم از هم جدا شده و ﻳک اتاق به منظور نماﻳش
آثار موزﻳم با حفاظت آنها تعﻴﻴن و فعال گردﻳد .در سال 1339هـ .ش .بر اساس
اقدام وزارت معارف ،موزﻳم کندهار از شاروالﻰ جدا و با داشتن در حدود هفتصد
( )700اثر ملکﻴت خوﻳش به مدﻳرﻳت معارف کندهار تعلق گرفت .بعضﻰ از آثار
اﻳن موزﻳم جانب ادارات و نﻬادهاى دولتﻰ به موزﻳم اهدا شده و بعضﻰ آنها از
بازار خرﻳدارى شده است.

ﻣﻮزﻳﻢ ﻏزﻧﻰ
آثار و اشــﻴاى قدﻳمﻰ که در ﻳک حوﻳلﻰ گردآورى شده بود ،سبب تأسﻴس موزﻳم
در غزنﻰ گردﻳد .اﻳن اشــﻴا که بﻴشــتر به طور غﻴر مترقبه به دســت آمده اســت،
مانند :تعداد ســکهها و نســخههاى خطﻰ ،لوحهها و همچنــان پارچههاى ظرفهاى
سنگﻰ ،مرمرى که در مقبرة سلطان محمود غزنوى نگﻬدارى مﻰگردﻳد؛ اما بعد از
حفرﻳاتﻰ که در نقاط مختلف غزنﻰ از جانب هﻴأتهاى باستانشناسﻰ اﻳتالوى صورت
گرفت آثار و اشــﻴاى مربوط دوران قبل از اســﻼم و دورههاى اســﻼمﻰ در غزنﻰ
کشــف شــد و بعد از آن موزﻳم غزنﻰ اهمﻴت زﻳادترى کســب کرد .آثار موجوده
غرنﻰ دو نوع اســت .ﻳک تعداد آثار موزﻳم غزنﻰ ،آثارى اســت که بدون حفرﻳات
به دســت آمده و بﻴشــتر از بازار غزنﻰ خرﻳدارى شــده اســت ،مانند :نسخههاى
قلمﻰ ،ســنگها ،لوحهها ،زﻳن اسپ و آثار فلزى و آثارى که از بﻴرون شﻬر غزنﻰ و
اطراف آن به دست آمده ،متعلق به دوران غزنوﻳان است که شامل دو خم بزرگﻰ
اســت که به روى آن نشانﺔ صلﻴب شکســته و خط کوفﻰ است ،مجسمههاى شﻴرها
که در باغها به گونﺔ نلهاى فواره از آن اســتفاده شــده است ،سنگهاى مرمرﻳن
کــه بر روى آن تصوﻳرهاﻳﻰ از حﻴوانات خﻴالﻰ حک گردﻳده و ســکههاى مربوط به
دورههاى مختلفﻰ از تارﻳخ افغانستان مﻰباشد.
 -2آثارى که در جرﻳان حفرﻳات کشف شده است .لوحههاى مرمرﻳن نقاشﻰ شده
که در آن نوشتههاى کوفﻰ تحرﻳر گردﻳده ،سکهها ،ظرفهاى سفالﻰ ،پارچههاى
تزﻳﻴناتﻰ که غالب ًا از گل و بعض ًا از گچهاى محلﻰ است .شامل اﻳن آثار مﻰباشد.
اهمﻴت موزﻳم غزنﻰ در دو اصل نﻬفته است اول ،اﻳنکه موزﻳم غزنﻰ سبک
مخصوص هنر دوران غزنوﻳان را نشان مﻰدهد .دوم ،اﻳنکه بعضﻰ از آثار موزﻳم
غزنﻰ مربوط به دوران قبل از اسﻼم است.
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