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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 بى پايان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفى�- كه نخستين 

پيام الهى بر ايشان »خواندن« است.
چنانچه بر همه گان هويداست، سال 1397 خورشيدى، به نام سال معارف مسمى گرديد. بدين ملحوظ 
مختلف  عرصه هاى  در  بنيادينى  تغييرات  و  تحوالت  شاهد  ما  عزيز  در كشور  تربيت  و  تعليم  نظام 
خواهد بود؛ معلم، متعلم، كتاب، مكتب، اداره و شوراهاى والدين، از عناصر شش گانه و اساسى نظام 
معارف افغانستان به شمار مى روند كه در توسعه و انكشاف آموزش و پرورش كشور نقش مهمى 
را ايفا مى نمايند. در چنين برهة سرنوشت ساز، رهبرى و خانوادة بزرگ معارف افغانستان، متعهد به 

ايجاد تحول بنيادى در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعليم و تربيت كشور مى باشد.
از همين رو، اصالح و انكشاف نصاب تعليمى از اولويت هاى مهم وزارت معارف پنداشته مى شود. 
در همين راستا، توجه به كيفيت، محتوا و فرايند توزيع كتاب هاى درسى در مكاتب، مدارس و ساير 
باور داريم،  ما  قرار دارد.  برنامه هاى وزارت معارف  تعليمى دولتى و خصوصى در صدر  نهادهاى 

بدون داشتن كتاب درسى باكيفيت، به اهداف پايدار تعليمى در كشور دست نخواهيم يافت.
از آموزگاران و مدرسان  نظام آموزشى كارآمد،  به يك  نيل  و  اهداف ذكرشده  به  براى دستيابى 
تقاضا  احترامانه  آينده، در سراسر كشور  نسل  تربيت كننده گان  به عنوان  فرهيخته  مديران  دلسوز و 
هيچ  از  ما،  عزيز  فرزندان  به  آن  محتواى  انتقال  و  كتاب درسى  اين  آموزش  روند  در  تا  مى گردد 
نوع تالشى دريغ نورزيده و در تربيت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش هاى دينى، ملى و تفكر 
انتقادى بكوشند. هر روز عالوه 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 سرمايه هاى فرداى كشور 
مى خواهم تا از فرصت ها 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.
نصاب  بخش  فنى  همكاران  و  تربيت  و  تعليم  دانشمندان  آموزشى،  كارشناسان  تمام  از  پايان،   در 
تعليمى كشور كه در تهيه و تدوين اين كتاب درسى مجدانه شبانه روز تالش نمودند، ابراز قدردانى 

كرده و از بارگاه الهى براى آن ها در اين راه مقدس و انسان ساز موفقيت استدعا دارم.
با آرزوى دستيابى به يك نظام معارف معيارى و توسعه يافته، و نيل به يك افغانستان آباد و مترقى 

داراى شهروندان آزاد، آگاه و مرفه. 
دكتور محمد ميرويس بلخى

وزير معارف 
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  درس

1

نقاشى با لکه هاى رنگى 

آيا تا به حال با لکه هاى رنگى نقاشى کرده ايد؟

صورت  به  مى توانيد  را  خود  کاغذ  صفحة  نقاشى  شروع  از  پيش 

لکة  و  نماييد  باز  را  کنيد؛ سپس کاغذ  قات  بيشتر  يا  دلخواه يک بار 

رنگى دلخواه »نه غليظ و نه رقيق« را در ال به الى يک قات بگذاريد و 

دوباره آن را قات کنيد و با دست به آرامى فشار دهيد. هنگامى که 

صفحة کاغذ را باز کرديد، مى بينيدکه شبيه لکة رنگ در قسمت ديگر 

صفحة کاغذ ايجاد شده است. اين کار را با لکه هاى بزرگ و کوچک 

تا از طريق  انجام دهيد  رنگى در قسمت هاى مختلف صفحة کاغذ 

تا  انتظار بکشيد  ايجاد شود. کمى  قات کردن کاغذ، لکه هاى رنگين 

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 1( پيدا کردن شکل هاى 
آشنا از ميان لکه هاى رنگى.
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تمرين 
شکل هايى را که به صورت اتفاقى با لکه هاى رنگى ايجاد شده اند، کامل کنيد.

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

)تصوير 2( لکه 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.

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.
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 درس

2

 تاريخ هنر معاصر افغانستان 
چه تفاوتى ميان آثار هنرى قديم و معاصر افغانستان 

وجود دارد؟

خانه  تأسيس ماشين  و  از هندوستان  از ورود ماشين چاپ سنگى  پس 

و... آغاز شد  تاريخى  ادبى،  کابل، چاپ کتب و رساله هاى  )مطبعه( در 

و اولين جريدة افغانستان به نام )شمس النهار( در سال 1252 هـ.. ش. 

منتشر گرديد. هنگام جنبش مشروطه خواهى تحوالت جديدى در تاريخ، 

فرهنگ، ادب و انديشة مردم افغانستان ظاهر گرديد. از جمله تأسيس 

مدارس جديد و انتشار جريدة )سراج االخبار(، تأسيس دارالتأليف، مکتب 

درسى  کتب  تأليف  و  زنگوگرافى  و  حروفى  و  سنگى  چاپ خانة  حبيبيه، 

باعث شد که نسل جديدى از روشنفکران پرورش يابند. در مسير اين 

)تصوير 1( چايخانه، طراحى معاصر
اثر استاد عبدالواسع رهرو عمر زاد
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تحوالت  و  غرب  جهان  تخنيکى  پيشرفت هاى  با  ارتباط  تحوالت 

از آن در دهة موسوم  برقرار شد. پس  آزادى خواهانة جهان 

به دورة دموکراسى درسال 1343 هـ  .ش. دورة صدارت داکتر 

شکوفايى  براى  مساعدى  فضاى  افغانستان  معاصر  تاريخ  يوسف 

فراهم  فرهنگى  و  هنرى  علمى  فعاليت هاى  انجام  و  استعدادها 

گرديد. در اين دهه اديبان، محققان و پژوهشگران آثارى را به 

جهان دانش،  انديشه و هنر عرضه کردند.

مکتب هنرى  اولين  هـ..ش.  مکتب صنايع در سال 1302  تأسيس 

)نقاشى، مجسمه سازى، معمارى و...( بود که در واقع آغاز جريان هاى 

تربيت هنرمندان در  تاريخ هنر کشور ماست.  جديد هنرى در 

جامعة  نياز  مورد  رشته هاى  در  فعاليت  براى  را  راه  مرکز  اين 

معاصر مانند:گرافيک، تياتر و موسيقى هموارکرد. فارغ التحصيالن 

مرکزهاى هنر جديد، در زمينة تأليف کتاب هاى درسى، تدريس 

رشته هاى مختلف هنرى و آثار گوناگون، فعاليت هاى خود را آغاز 

کردند. هنر اين هنرمندان در همسويى با هنرهايى که از قديم در 

افغانستان وجود داشت، نيازهاى کشور را برطرف مى ساخت. 

ــت زيادى دارد  ــانى اهمي ــاى امروز ارتباطات و اطالع رس در دني

ــانه هاى گوناگون، مانند: روزنامه، مجله، راديو، تلويزيون،  و رس

انترنت و... اخبار، معلومات و اطالعات را به مردم ارائه مى نمايند. 

ــر جهان براى ارائه اطالعات از رشته هاى هنرى  امروز در سراس

ــتر، فلم، گزارش، برنامه هاى  ــتفاده مى شود. تهية عکس، پوس اس

ــته هاى مختلف  راديويى و تلويزيونى و... به عهدة هنرمندان رش

ــا و مکتب صنايع   ــدان در پوهن هنره ــت. اغلب اين هنرمن اس

ــرا کنند. به طور  ــار هنرى را طراحى و اج ــل مى کنند تا آث تحصي

مثال فارغ التحصيالن رشتة گرافيک مى آموزند که چگونه نشان ها 

را طراحى کنند، براى مناسبت هاى مختلف پوستر تهيه کنند، براى 

ادارات، موسسات و شرکت ها پاکت و فرم بسازند. در مطبعه ها، 

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

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

باشى زاده
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ــتى( ــد، جلد)پش ــى کنن ــالت را طراح ــا و مج ــات روزنامه ه صفح

ــراى محصوالت کارخانه ها  ــامى کنند و ب کتاب هاى مختلف را رس

بسته بندى مناسب ديزاين نمايند.

واليات  و  مرکز  در  مى کنند  تحصيل  تياتر  رشتة  در  که  افرادى 

برنامه هاى  تدارک  به  يا  مى شوند  تمثيلى  کارهاى  مصروف 

خبرى،  برنامه هاى  طراحى  مى پردازند.  تلويزيون  در  مختلف 

فکاهى، هنرى و ارائة آن از طريق تلويزيون يکى از ويژه گى هاى 

دوران معاصر است.

کاريکاتور  زمينة  در  هنرى  رشته هاى  فارغ التحصيالن  از  بعضى 

و  روزنامه ها  براى  و  مى کنند  فعاليت  تصويرى  طنزپردازى  يا 

مجالت تصاوير انتقادى رسامى مى کنند.

اين فعاليت ها به خصوص در مورد مناسبت هاى مختلف مذهبى، 

در  مى کنند.  پيدا  بيشترى  اهميت  سياسى  و  اجتماعى  اقتصادى، 

و  نوين  تربيه  و  تعليم  ارتباطات،  و  تکنالوژى  که  تغييراتى  واقع 

مراکز هنرى در قرن بيستم در جوامع مختلف ايجاد کرده است، 

نيازهاى جديدى را به وجود آورده اند. در زنده گى معاصر اغلب 

رشته هاى  طريق  از  يا  و  دارد  نزديک  ارتباط  هنر  با  فعاليت ها 

هنرى ارائه مى شود.

ــى، گرافيک، تياتر و موسيقى  هنرمندان رشته هاى معمارى، نقاش

در عصر جديد چهرة شهرها را تغيير داده  اند و تغييرات مهمى در 

نحوة زنده گى انسان ها به وجود آورده اند. امروزه حتى طراحى 

سرپوشيده،  کوچه   )4 تصوير 
نقاشى رنگ آبى

اثر استاد محمد صديق ژکفر

در  سخى  زيارت  )تصوير5( 
کابل، نمونه نقاشى معاصر

الدين  محى  غالم  استاد  اثر 
شبنم
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ــيار مهمى  يک تبليغ تلويزيونى نقش بس

ــايل اقتصادى دارد و هنرمندانى  در مس

ــه اين وظيفه را به عهده دارند بايد از  ک

طريق آموزش هاى دقيق هنرى روش 

ــاى مختلف را  ــوه ارائه طرح ه کار و نح

ــته هاى  ــب رش ــالوه اغل ــد. برع بياموزن

هنرى مانند گرافيک، کاريکاتور و سينما 

ــى دارند. و از طريق ارائة  جنبه بين الملل

ــابقات  ــته ها در مس آثار هنرى اين رش

جهانى مى توان به تبادل فرهنگى و هنرى 

ــت که بسيارى از  پرداخت. از اين رو اس

ــتان در  ديگر  ــدان معاصر افغانس هنرمن

کشورها به فعاليت هنرى مشغول استند؛ 

ــان ها  ــد و بر روح انس ــرا هنر مرز و محدوديت را نمى شناس زي

تاثير مى گذارد. هنرمندان معاصر افغانستان مى کوشندکه عالوه 

ــناخت هنر و هنرمندان افغانى، از طريق آشنايى با هنرهاى  بر ش

معاصر جهانى جايگاه خاص  خود را در عرصه هاى بين المللى بيابند 

و فرهنگ و هنر بومى خود را در قالب هاى امروزى بيان کنند.

تمرين 
1- به کدام يک از رشته هاى هنر معاصر عالقة بيشتر داريد؟

 2- پوسترهايى را که در جاده ها مى بينيد به دقت توجه کنيد. هر يک از آن ها به  چه روشى پيام خود 

را به مردم انتقال مى دهند؟

3- نشانه هاى کدام ادارات و موسسات را مى شناسيد؟آيا تا به حال به نشانه هاى بانک ها توجه کرده ايد؟

لباس،  طراحى  ديکور،  به  دارند؟  شرکت  هنرمندان  کدام  تلويزيون  برنامه هاى  طراحى  در   -4

نورپردازى، انتخاب موسيقى، فلم نامه، بازيگرى، کارگردانى و... برنامه ها توجه کنيد.

5- به نظر شما هدف از طراحى کاريکاتور چيست؟

)تصوير 6( نمونة طرح جلد 
کتاب ، آثار گرافيک
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   درس

3

تاپه کارى با مواد مصنوعى

با مواد باطله چه کارهايى مى توانيد انجام دهيد؟

ــتفاده قرار  ــايلى وجود دارد که ديگر مورد اس ــما وس در اطراف ش

نمى گيرد و مى توان آن ها را براى تاپه کارى استفاده کرد. به اطراف 

خود با دقت نگاه کنيد و مواد مصنوعى را که براى تاپه کارى مناسب 

ــرپوش  ــتند، جمع آورى کنيد؛ مانند: دکمة بيکاره، الپن، پينگ، س اس

ــرد و.... همچنين مى توانيد از  ــوپ کريم دندان، قوطى خالى گوگ تي

ــى، 2 افغانيگى و 5  ــزرگ )مثل 1 افغانيگ ــکه هاى فلزى کوچک و ب س

ــوييد. از پارچة اسفنج  ــپس آن ها را بش افغانيگى( تاپه تهيه کنيد و س

)تصوير 2( تاپه هايى که به شکل هاى آشنا تبديل شده اند)تصوير 1( تاپه کارى با مواد مصنوعى مختلف
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تمرين 
1- آيا مى توانيد از ترکيب چند نقش مخلتف يک شکل را به وجود آوريد؟

2- با استفاده از تاپه هاى مواد مصنوعى، موضوع دلخواه خود را نقاشى نماييد.

ــک و  ــذى کوچ ــاى کاغ و پارچه ه

ــراى تاپه  ــتيکى هم ب خريطة پالس

کارى استفاده مى کنند و آن ها را 

ــى و يا به صورت  به صورت معمول

چملک شده براى تاپه کارى به کار 

مى  گيرند.

ــيا را در  ــن اش ــف اي ــات مختل جه

ــد و باالى  ــل رنگ کني ــرف داخ ظ

ــا نقش هاى  ــذ بزنيد ت صفحة کاغ

ــود آيد؛  ــب و متنوعى به وج جال

سپس آن ها را با دقت نگاه کنيد و 

هر يک از آن ها را به کمک خطوط 

به شکل جديدى تبديل کنيد.

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

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

4

 شبکه کارى با گل

شبکه کارى را در کجاها ديده ايد؟ به نظر شما چرا 
شبکه کارى را مى سازند؟

با الهام از طرح هاى اسالمى که با آن ها آشنا شده ايد، طرح دلخواه 

اندازة   کنيد.  آماده  شبکه کارى،  نمونة  يک  اجراى  براى  را  خود 

مناسب براى اين کار حدود      تخته کاغذ است.

اندازة  دقيقًا  که  کنيد  تهيه  متر  سانتى  يک  با ضخامت  گلى  صفحة 

طرح تان باشد. براى آماده کردن صفحة گلى، ابتدا با دست آن را 

  1
4

)تصوير1( صفحة گلى آماده 
شده
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هموار کنيد؛ سپس آش گز يا يک شى  مشابه را روى آن بکشيد تا 

کامًال صاف شود.

 پس از آماده شدن صفحة گلى، طرح کاغذى خود را روى آن 

بگذاريد و روى خطوط طرح را با ابزار نوک تيز آهسته آهسته  

مناسب،  ابزار  با  بعد  شود  ايجاد  جرى  گل،  روى  تا  بکشيد  خط 

جرى را برش دهيد و قسمت هاى اضافى داخل طرح را بيرون 

بياوريد. 

پياده  ــراى  ب  )2 )تصوير 
صفحة  روى  طرح  کــردن 
روى  را  کاغذى  گلى، طرح 

آن مى گذارند. 

)تصوير 3( طرح به صفحه گلى 
منتقل شده و آمادة کار است.
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در آخر جاى برش ها را با دست، صاف کارى کنيد. پس از خشک 

که  کنيد  رنگ آميزى  طورى  را  شده  شبکه کارى  صفحة  شدن، 

زيباتر شود.

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

)تصوير5( صفحه گلى پس از کار، 
شبکه کارى شده است.
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تمرين 

کدام مواد براى اجراى شبکه کارى مناسب اند؟ آن ها را پيدا کنيد و نمونه يى 

از شبکه کارى را اجرا کنيد.

)تصوير6( لوحة شبکه کارى شده را 
رنگ آميزى مى کنند تا زيباتر شود.
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  درس

5

ــانس در لغت به معناى »تولد دوباره« است و به دوره يى گفته  رنس

ــود که هنرمندان ايتاليايى به روش هاى ادبى و هنرى يونان و  مى ش

روم باستان رو آوردند.

ــبيه به   ــازى اين دوره ش ــى و مجسمه س ــن دليل، آثار نقاش ــه همي ب

طبيعت است.

مهم ترين هنرمندان اين دوره »داوينچى«، »ميکل آنژ« و »رافايل« اند.

به تصاوير 1، 2، 3 و 4 توجه کنيد.

هنر غرب

دوره  يى  چه  در  ريشه  معاصر  هنرهاى  مى دانيد  آيا 
دارند؟

)تصوير2( نقاشى ديوارى »شام 
آخر«، اثر »لئوناردو داوينچى« 
ــل  )مح ــه  صومع ــوار  دي ــر  ب
زندگى راهبان( »سانتاماريادله 
ــا  ايتالي ــالن  مي در  ــيه«  گراتس

1498-1495 م

ــان  »س ــاى  کليس ــر1(  )تصوي
پيترو« اثر ميکل آنژ ،رم، ايتاليا، 

1569 م

13



 14 

ــبات  ــرى تناس ــه کارگي ــن دوره ب در اي

طبيعى بدن انسان، تون )سايه و روشن(، 

رياضيات، هندسه و پرسپکتيو )دورى و 

ــازى و  ــى، مجسمه س نزديکى( در نقاش

ــان  ــت. انس معمارى اهميت زيادى داش

ــن  او مهم تري ــاى  ــش چگونگى ه نماي و 

موضوع کارهاى هنرى اين دوره است. 

ــر  ــن تحوالت هنرى از ايتاليا به سراس اي

اروپا گسترش يافت. هنرمندان رشته هاى 

مختلف تا قرن 17 ميالدى از روش استادان 

ــانس تقليد مى کردند. پس از  دوره  رنس

آن هنرمندان »باروک« مانند »رامبراند« 

روش هاى تازه يى را در نقاشى به خصوص 

با استفاده از نور و تاريکى به کار گرفتند. 

تصوير 5 را ببينيد.
ــتين«، اثر »ميکل آنژ«،  ــى ديوار و سقف کليساى »سيس )تصوير3( نقاش
ــقف 1512- 1508 م،  نقاشى ديوارى  ــى روى س واتيکان رم، ايتاليا، نقاش

1541-1534 م.

نقاشى  ــر4(  ــصــوي )ت
ديــــوارى »مــدرســه 
»رافائل«،  اثر  آتــن«، 
کاخ واتيکان، رم، ايتاليا، 

1511-1509م.
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ــدان به تخيل، رؤيا  ــرن 18 ميالدى هنرمن در ق

ــاعرانه رو آوردند، و  ــات ش و عواطف، احساس

طرح ها و رنگ هاى پرهيجان را به کار گرفتند 

و رومانتيزم را به وجود آوردند. از نقاشان مهم 

ــزم »دالکروا« و »ژريکو« را مى توان نام  رومانتي

برد. تصوير 6 را ببينيد؛ سپس استادان آکادمى 

ــد« دوباره به اصول هنر  ــد » انگر« و »داوي مانن

ــد و از روش کار و  ــت کردن ــانس بازگش رنس

موضوعات قديم پيروى نمودند و نيوکالسيزم 

ــر 7 و 8 نگاه  ــد. به تصاوي ــه وجود آوردن را  ب

کنيد.

ــه« و »کوربه«  ــر مانند: »ميل ــدان ديگ هنرمن

روش تازه  يى را  پيش گرفتند و  هم از تخيل 

ــاعرانة هنرمندان رومانتيزم  و احساسات ش

ــدند و از اصول هنر آکادميک فاصله  دور ش

ــش زنده گى واقعى  ــه  نماي ــا  ب گرفتند.آن ه

ــد. از اين رو  ــود پرداختن ــار خ ــردم در آث م

ــى کارگران،  ــان زنده گ ــوع کارهاى ش موض

ــود  ــه ب ــن جامع پايي ــات  ــتاييان و طبق روس

ــه وجود  ــى( را  ب ــزم )واقعيت گراي ــه ريالي ک

آوردند.

ــى چهره خود  ــر5( تابلوى نقاش )تصوي
ــد«، 60-1659 م، هنر  نقاش، اثر»رامبران

باروک

ــوار  ــى »افسرس نقاش تابلوى  )تصوير6( 
گارد امپراطورى«، اثر»ژريکو«، 1815م، 

هنر رومانتيزم
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تمرين
1- موضوعات آثار نقاشى اين درس را با هم مقايسه کنيد.

2- چه تفاوت ها را در تصويرهاى اين درس مى بينيد؟

)تصوير7( تابلوى نقاشى »سوگند 
»داويد«،  ــر  اث برادران هوراس«، 

1784 م، هنر نئوکالسيزم

ــان«،  چين ــه  تابلو»خوش ــر8(  )تصوي
اثر»ميله«، 1875 م. هنر رياليزم
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  درس

6

 طراحى و نقاشى جنترى

تا به حال چند نوع جنترى را ديده ايد؟

ــه مى کنند تا  ــرميزى، ديوارى را تهي ــان انواع جنترى جيبى، س طراح

مردم از آن ها استفاده کنند.

ــان  ــال را نش ــا، هفته ها و ماه هاى يک س ــا تاريخ روزه ــن جنترى ه اي

ــتند. اغلب طراحان از  ــاى متنوع و زيبا اس ــد و داراى طرح ه مى دهن

ــب با ماه ها و  ــى هاى زيبا، متناس ــا، تصويرها، طرح ها و نقاش عکس ه

)تصوير 1( گرماى خورشيد را در فصل تابستان چگونه مى توان در 
نقاشى نشان داد؟

)تصوير 2( برگ ها در فصل خزان به چه 
رنگ هايى ديده مى شوند؟
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)تصوير3( يک صفحه از جنترى 
طراحى شده در اسکانديناوى

ــتفاده  اس ــال  س ــاى  فصل ه

مى کنند. 

ــما را به  ــدام موضوع ها ش ک

ياد بهار و تابستان مى اندازد؟ 

ــه  ــزان را ب ــا خ ــدام ميوه ه ک

ــما مى آورند؟ کدام  خاطر ش

ــتان در ذهن تان  مناظر زمس

ــک  ــما ي ــد؟ ش ــور مى کن خط

ــى  طراح ــه  چگون را  ــرى  جنت

ــد؟ بهترين مفکوره يى  مى کني

ــن کار به ذهن  ــه براى اي را ک

ــما مى آيد، در نظر بگيريد  ش

ــى  نقاش و  ــى  طراح را  آن  و 

ــه چهار  ــما ب ــد. جنترى ش کني

فصل اصلى تقسيم مى شود که 

دوازده ماه گوناگون دارد؟
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ــيم بندى را  ــدام تقس ک

ــان  دادن يک  براى نش

سال استفاده مى کنيد؟ 

ــد طرح ها و  ــعى کني س

بيانگر  ــى هايى که  نقاش

ــاى گوناگون و  فصل ه

ــه  ــاى دوازده گان ماه ه

باشند، پيدا  کنيد.

)تصوير5( جنترى طراحى شده در آمريکا.

)تصوير6( قسمتى از جنترى طراحى شده در افغانستان

جنترى  از  قسمتى  )تصوير4( 
طراحى شده در افغانستان

منظره هاى طبيعت در فصل هاى مختلف سال چه تفاوتى با هم 

دارند؟
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تمرين 
1- يک جنترى ديوارى طراحى کنيد و آن را با نقاشى هاى رنگه تزيين نماييد.

ــامى جنترى  ــتن و رس ــکيل دهيد. اعضاى هر گروه دربارة نوش 2-گروه هاى چهارنفرى تش

ــپس هر عضو گروه در يک ورق  يک  ــورت کنند و تصميم بگيرند؛ س خود گفت وگو و  مش

فصل جنترى را تهيه کند. کاغذ ها را به هم متصل کنند. جنترى هاى آماده شده را به نمايش 

بگذارند.

)تصوير7( جنترى طراحى شده در چين.



 21 

   درس

7

ــى مدرن )جديد( به نام امپرسيونيزم  در قرن 19 ميالدى، جنبش نقاش

ــوى، موضوعات جديد را خارج از  به وجود آمد. هنرمندان جوان فرانس

کارگاه هنرى به شيوة جديد نقاشى مى کردند.

ــان در آثار خود به اهميت نور، رنگ و تأثير رنگ ها بر يکديگر  اين نقاش

ــى از  ــتند. آن ها براى نقاش ــره را کنار گذاش ــايه هاى تي ــد و س پرداختن

صحنه هاى واقعى در ساعت هاى مختلف روز، به سرعت، لکه هاى رنگى 

ــوع را در لحظة خاص به  ــا نور و رنگ موض ــتند ت را کنار هم مى گذاش

نمايش بگذارد. تصوير1 را ببينيد.

هنر معاصر غرب

از هنر قرن بيستم چه مى دانيد؟

)تصوير1( منظرة کنار رودخانه، اثر 
ــى روى کنوس،  ــه«، رنگ روغن »مون

هنر امپرسيونيزم،1880 م.
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ــرى  هن ــم  مه ــاى  جنبش ه از  ــزم  کوبي

ــت. برخالف  ــالدى اس ــتم مي ــرن بيس ق

ــور و رنگ  ــه ن ــه ب ــت ها ک امپرسيونيس

ــه  ــاص توج ــة خ ــات، در لحظ موضوع

ــت ها به حجم ها و طرح  داشتند.کوبيس

ــتند. آن ها به  ــى ساده توجه داش هندس

ــون و ترکيب هاى  زاويه هاى ديدگوناگ

جديد پرداختند.آن ها يک موضوع را از 

زاويه هاى گوناگون طراحى مى نمودند 

و سپس اين تصويرها را تلفيق مى کردند 

تا بتوانند هم زمان از جوانب مختلف آن 

ــان دهند.کوبيزم  را در نقاشى خود نش

ــت به نگاه و ديد  ــه جاى تقليد از طبيع ب

ذهنى رو آورد. تصوير2 را نگاه کنيد.

ــرى مدرن  ــن جنبش هاى هن از مهم تري

در اروپا اکسپرسيونيزماست. هنرمندان 

اکسپرسيونيست براى بيان عواطف خود 

ــتفاده  ــورت ذهنى اس ــه ص ــا ب از رنگ ه

ــه کنيد.  ــر 3 توج ــه تصوي ــد. ب مى کردن

آن ها عالوه بر تغيير رنگ ها، با اغراق در 

ــبات واقعى، به بيان  شکل ها و تغيير تناس

ــود از موضوعات  ــى خ ــات درون احساس

شخصى و اجتماعى پرداختند.

و  پــس  از  تــجــربــه هــاى کوبيست ها 

)تصوير2( اثر »پيکاسو«، هنر کوبيزم

ــر اث ــاد«،  »فري ــر3(   )تصوي
ــگ روغنى و  ــک«، رن  »مون
ــيونيزم،  تمپرا، هنر اکسپرس

1893 م.

22
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اکسپرسيونيست  ها،  تصاوير ذهنى جايگزين 

دورة  از  که  شد  طبيعت  به  شبيه  نقاشى 

رنسانس تا دورة امپرسيونيزم مروج بود. 

و  »انتزاعى«  هنر  براى  راه  ترتيب  اين  به 

»سورياليزم« باز شد و هنرمندان از عالم 

واقع به ماوراى واقعيت )دنياى خيال و رويا 

و اوهام( و دنياى درونى خود رو آوردند.

به تصاوير4 و 5 توجه کنيد.

ــپس هنرمندان موضوع را از نقاشى  س

ــب خطوط،  ــه ترکي ــد و ب ــذف کردن ح

ــر  ــد و هن ــا پرداختن ــطوح و رنگ ه س

آبسترک را به وجود آوردند.

به تصاوير 6 و 7 دقت کنيد.

ــتم  ــة دوم قرن بيس ــس از آن در نيم پ

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.

ــت مدرنيست، وادار  هدف هنرمند پس

ــر در مورد  ــه تفک ــب ب ــردن مخاط ک

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.

ــگ و روغن روى  ــر »دالى«، رن ــداوم خاطره «، اث ــر4( »ت )تصوي
کنوس، هنر سورياليزم، 1931م

)تصوير5( »زمان بى حرکت«، اثر»ماگريت«، رنگ و روغن روى 
کنوس، هنر سورياليزم، 1938م
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تمرين 
هنر مدرن و پست مدرن چه تفاوتى با هنر قبل از امپرسيونيزم دارند؟

)تصوير6( اثر»کله«، رنگ و روغن روى کاغذ روزنامه، هنر انتزاعى، 1938 م

)تصوير7( ترکيب بندى، اثر »موندريان«، هنر تجريدى، 1920 م.

)تصوير8( »يک و سوسه چوکى«، اثر»کوسوث«، چوکي و عکس و نوشته يى 
در مورد چوکي، هنر پست مدرن، 1965 م.
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 ساختن کاردستى با قوطى باطلة کاغذى

با قوطى هاى باطله چه مى کنيد؟ آيا مى توانيد با آن ها 
حجم ابتکارى بسازيد؟

انجام  از آن ها براى  در اطراف ما وسايل زيادى است که مى توان 

فعاليت هاى هنرى استفاده کرد. تا به حال با گل، سيم، نخ، مواد طبيعى 

و کاغذهاى باطله، طرح هاى ابتکارى زيبايى ساخته ايد، اکنون ساختن 

مانند:  باطله  مقوايى  قوطى هاى  از  استفاده  با  کاردستى  طرح هاى 

قوطى  کاغذى،  دستمال  قوطى  ميوه،  آب  قوطى  گوگرد،  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 مى توانيد به دو روش انجام 

دهيد. در روش اول قوطى هاى جمع شده را کنار هم بچينيد تا ببينيد 

براى ساختن کدام شکل مناسب است. در روش دوم ابتدا موضوع 

انتخابى  موضوع  با  متناسب  سپس  کنيد؛  انتخاب  را  خود  دلخواه 

ساختمان هاى  مثًال:  بسازيد؛  را  آن  تا  کنيد  جمع  را  قوطى ها  خود 

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. مى توانيد 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.(

رنگ آميزى  آن را  يا  بپوشانيد  را  آن  رنگه  کاغذهاى  با  سپس 

کنيد تا زيباتر شود. در اخير کار، جزئيات موضوع را بسازيد و 

کاردستى تان را تزيين کنيد.

تمرين 
 کار دستى دلخواه خود را با قوطى هاى مقوايى در خانه نيز بسازيد و آن را تزيين کنيد.

)تصوير 2( قوطى آب ميوه به شکل تاير موتر برش داده شده )تصوير1( قوطى هاى باطله
است.

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

)تصوير 4( روى قوطى ها با کاغذ رنگه پوشانده شده و 
شيشه ها و جزئيات ديگر اضافه شده است.
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کاپى از نقش هاى هندسى

آيا تا به حال ديزاين هاى خشت کارى شدة منار جام را 
ديده ايد؟

هنرمندان مسلمان مهارت زيادى در استفاده از نقش هاى هندسى 

براى تزيين آثار مختلف داشته اند.

نقش هاى هندسى با استفاده از قواعد دقيق هندسه ترسيم مى شوند. 

اين نقش ها بيشتر براى تزيين بناها استفاده شده است؛ زيرا اجراى 

مربع  و  به شکل مستطيل  که  کاشى  و  با خشت  طرح هاى هندسى 

استند، آسان است.

پوشانده اند،  را  ديوارها  طرح  که  هندسى  نقش هاى  منظم  تکرار 

نقوش  از  بعضى  است.  بخشيده  اسالمى  بناهاى  به  خاصى  زيبايى 

ترکيب سطح هاى هندسى؛ مانند: مثلث ها، مربع ها و چند ضلعى ها 

به  استند.  نوشته  با  هندسى  سطوح  از  ترکيبى  ديگر  برخى  و  اند 

نقش  هاى منار جام و نحوة ترکيب سطوح هندسى دقت کنيد و آن را 

«که ترکيبى از سطوح هندسى با خطوط نوشته اند،  با طرح »اَلُحکمُ هللاهلِ

مقايسه کنيد. در هر يک از طرح ها به ارتباط ميان سطوح هندسى و 

ترکيب نهايى توجه کنيد. ببينيد که چگونه براى طراحى هر يک از اين 

نقش ها، ذوق هنرى با علم هندسه در آميخته شده است.

براى تهية کاپى از نقش هاى 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 رنگ آميزى کنيد.

تمرين 
1- انواع نقش هاى هندسى را در چه هنرهايى مى بينيد؟

2- انواع نقش ها هندسى که  در محيط زنده گى شما وجود دارد، بيابيد و به نظم هندسى 

آن ها توجه کنيد.

3 - از يک نمونه نقش ها هندسى ساده کاپى تهيه کنيد و آن را رنگ آميزى نماييد.

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

)تصوير2( رنگ آميزى قسمت هاى مختلف طرح

)تصوير 3( کاپى نقش هاى هندسى آماده است.
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آشنايى با نهادهاى هنرى افغانستان

آيا مى دانيد هنرمندان در چه جاهايى تحصيل مى كنند؟

ــى مختلفى براى آموزش هنرمندان وجود  ــتان نهادهاى آموزش در افغانس

ــتة هنرى دلخواه  ــد مى توانند  در  اين مراکز در رش ــراد  عالقه من دارد.  اف

خود تحصيل کنند.  مهمترين  نهادهاى  هنرى  افغانستان  عبارت اند از: 

ــنهاد استاد »غالم محمد   مكتب صنايع نفيسـة كابل: اين مکتب به پيش

ميمنه گى« در سال 1302 هـ .ش. تأسيس شد تا عالقه مندان در رشته هاى 

نقاشى و رسامى، مهندسى، سراميک، نجارى، بافت و طباعتى تحصيل کنند. 

ــده اند؛ از جمله استاد  ــتادان چيره دست فارغ التحصيل ش از اين مکتب اس

»غوث الدين«، استاد »کريم شاه خان« و استاد »خيرمحمدخان يارى«.

ــاه  ــن مکتب در زمان محمدظاهرش  مكتب غـالم محمدميمنه گى: اي

ــود آمده و کورس هاى صنايع  ــوکات وزارت اطالعات و فرهنگ به وج در چ

مستظرفه نام داشت. در اين مکتب  ابتدا  رشتة نقاشى تدريس مى شد؛  ولى به 

تدريج رشته هاى 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. 

ــت هنرهاى زيبا از   پوهنځــی هنرهاى زيبـاى پوهنتون كابل: ديپارتمن
ــد داوود خان در چوکات پوهن ادبيات  ــدا در وقت جمهوريت محم ابت

ــتقل  ــال 1363 هـ .ش. مس ــپس در س ــون کابل آغاز به کار کرد؛ س پوهنت

ــه داد. در اين پوهنځی  ــا به کار خود ادام ــه نام پوهنځی هنرهاى زيب ــده و ب ش

ــى،گرافيک، تياتر، موسيقى و مجسمه سازى وجود دارد  ديپارتمنت هاى نقاش

ــتادان مجرب و ورزيده به تدريس هنرهاى مختلف و تربيت شاگردان  و اس
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ــغول اند. برنامه هاى فارغ التحصيالن بعضى از رشته ها در تلويزيون هاى  مش

دولتى و خصوصى افغانستان به نمايش گذاشته مى شود.

 مكتب خرابات محلى كابل:  اين مکتب براى اولين بار به طور خصوصى 

ــتادان موسيقى اصيل افغانى، چون: استاد قاسم افغان، استاد غالم  از طرف اس

ــين، قربان على خان و پياراخان براى تدريس موسيقى در کابل تأسيس  حس

ــيقى را فرا  ــاگردان، آوازخوانى و نواختن آالت موس ــد. در اين  مکتب ش ش

ــم جشن ها و محافل رسمى دولتى و محافل عمومى  مى گرفتند تا در مراس

و غيره شرکت کنند و هنر خويش را در خدمت مردم قرار دهند؛ چنان که 

استاد »قاسم« در يکى از قطعات اشعار خود مى خواند:

ــى ام           چون به ميدان آمدى مى دانى ام ــرت  افغان ــى  غي گرندان

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« 

ــتادان بزرگ هندوستان  ــيقى« را از طرف هنرمندان و اس و »باباى موس

دريافت کرد.

 مكتب ليسة مسلكى موزيك: اولين مکتب هنرى موزيک در چوکات 

ــصت هـ .ش. تأسيس شد.  ــمى وزارت معارف افغانستان در دهة ش رس

ــيس اين مکتب، آموختن موسيقى علمى در افغانستان بود  هدف از تأس

که بر عالوة آن سبک کالسيک نيز تدريس مى شد.

ــتان  ــو تلويزيون ملى افغانس ــتادان نامدار رادي ــيقى اس ــش موس در بخ

ــليم سرمست« در  ــتاد »س ــه تدريس مى کردند. از جمله اس در اين ليس

خواندن هاى دسته جمعى  با شاگردان همکارى مى نمودند. 

تمرين 
1- آيا مى دانيد در تهية برنامه هاى راديو و تلويزيون کدام هنرمندان همکارى دارند؟

2 - تفاوت ميان کسى که  از ذوق خود کار هنرى انجام مى دهد و کسى که از مکتب هنرى فارغ مى شود، چيست؟

3 -کسانى که از مکاتب هنرى افغانستان فارغ مى شوند، در چه شغل هايى کار مى کنند؟

پوهنځی   )2 )تصوير 
هنرهاى زيبا، هرات

هنرهاى  پوهنځی  )تصوير1( 
زيبا، هرات
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 نقاشى از شعر

 هنگام شنيدن يک داستان يا شعر زيبا چه احساسى پيدا 

مى کنيد و چه تصويرهاى در ذهن تان ايجاد مى شود؟ 

و..  وطن  انسان ها،  دشت،گل،کوه،  وصف  در  شعر  يک  که  وقتى 

مى کنيم  حرکت  فضاها  همان  در  که  مى کنيم  احساس  مى شنويم، 

نقاشى  صورت  به  مى توان  را  تخيالت  اين  داريم.  ارتباط  آن ها  به  يا 

بيان کرد.  به اين ترتيب هر کس مى تواند 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 رنگ هايى که با 

فضاى شعر هماهنگى دارد، به آن اضافه نموده به کار خود نگاه کنيد 

فضاى  با  که  کرد  اضافه  آن  به  مى توان  چيزهايى  چه  فکرکنيدکه  و 

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 اين که در مورد آن با معلم تان 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 کرده ايد؟

کمپيوتر، دستگاهى است که با برق کار مى کند و امکانات مختلفى دارد، از جمله 

به  اين دستگاه  با  از موضوعات مختلف  نقاشى  نوشتن متن ها، رسامى طرح ها  و 

افزار«  اين دستگاه شامل دو بخش:»سخت  انجام مى شود.  با سرعت  ساده گى و 

و »نرم افزار« است. سخت افزار کمپيوتر، داراى قسمت هاى مختلفى است که به 

يکديگر متصل استند؛ مانند:کيس )Case(، مانيتور)Manitor( يا صفحه يى که مانند 

است  تايپ  شبيه صفحة  که   )Keyboard( کيبورد  است، صفحه  تلويزيون  صفحة 

)براى نوشتن و انجام عمليات مختلف به کار مى رود( و موس )Mouse( دستگاه 

کوچکى که روى پد )Pad(  کنار کيبورد قرار مى گيرد. و با فشار  دادن دکمه هاى 

آن مى توان هر يک از عالمت هاى روى صفحه مانيتور را فعال کرد. عالمت »مکان 

نما« )Cursor( که روى مانيتور حرکت مى کند با موس ارتباط دارد و با حرکت 

دادن موس، مى توان جاى مکان نما را تغيير داد و محل انجام  فعاليت )از جمله خط 

 )Click( کليک کردن  را  دکمه  هاى موس  دادن  فشار  کرد.  را مشخص  کشيدن( 

مى نامند. معموالً استفاده از دکمة چپ موس را کليک و استفاده از دکمة راست را 

»راست کليک« مى نامند. براى انجام بعضى از فعاليت ها الزم 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 آن ها مى توان کارهاى خاصى را انجام داد، مانند پروگرام Paint که براى رسامى 

و نقاشى است و با ويندوز )Windows !p( يا برنامة اصلى کمپيوتر همراه است.

با  بايد آن را روشن کرد، روشن کردن کمپيوتر  ابتدا  از کمپيوتر  استفاده  براى 
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دکمة روى کيس و دگمة روى مانيتور انجام مى شود.

هنگامى که کمپيوتر را روشن مى کنيد، ويندوز XP به صورت 

خودکار آغاز مى شود و صفحة Welcome ظاهر مى گردد؛ 

آن  در  که  مى گردد  ظاهر   )Desktop( دسک تاپ  سپس 

  )Icon( مى توان با برنامه هاى مختلف کار کرد. تعدادى آيکن

برنامه هاى  به  مربوط  که  مى شود  ديده  دسک  تاپ  روى 

فعال مى شود.  کنيد،  کليک  کدام  و روى هر  است  گوناگون 

عالوه بر اين آيکن ها با  دکمة استارت )Start( مى توان برنامه ها را شروع کرد. با 

کليک کردن روى دکمة استارت جدول برنامه ها باز مى شود و عالمت مکان نما را 

روى هر يک نگهداريد، برنامة ديگرى باز مى گردد. 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 حتمًا از برنامه ويندوزXP خارج شويد. براى 

 ،Turn o" computer اين کار وارد منوى استارت شويدکه پايين آن نوشته شده

روى آن کليک کنيد.

Turn o" computer پنجرة کوچک ديگرى باز مى شود در وسط آن دکمه

است روى آن کليک کنيد تا ويندوز XP بسته شود و کمپيوتر خاموش گردد.

ــف  مختل ــمت هاى  قس ــر1(  )تصوي
ــمت راست(،  کمپيوتر: مانيتور )باال س
کيبورد )پايين سمت راست( و کيس 

در سمت چپ 

تمرين 
هم  با  آن ها  مورد  در  و   کنيد  نگاه  تلويزيون  در  کمپيوتر  آموزشى  برنامه هاى  به 

گفت وشنود کنيد.

)تصوير2( صفحه کيبورد
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کاپى از يک مينياتورى ساده

آيا مى توانيد بدون استفاده از کاغذ ترس کاپى تهيه 
کنيد؟

يک  از  مى توانيد  چگونه  آشنا شديد.  مينياتورى  با  در صنف هشتم 

خود  دلخواه  مينياتورى  تصوير  کنيد.  تهيه  کاپى  ساده  مينياتورى 

نگاه  نقش ها و رنگ هاى تصوير  به خط ها،  با دقت  کنيد.  انتخاب  را 

کنيد.

کاغذ  از  مختلف  نقش هاى  و  طرح ها  کردن  کاپى  براى  حال  به  تا 

کاغذ  از  استفاده  بدون  کنيد  اکنون سعى  کرده ايد؟  استفاده  ترس 

ترس، اول با دقت هر شکل را ببينيد و سپس از روى آنچه ديده ايد، 

کاپى کنيد. کاغذى به اندازة تصوير مينياتورى دلخواه  خود آماده 

کنيد و بزرگترين شکل آن را مشابه طرح اصلى درصفحه کاغذ جا 

دهيد؛ سپس شکل هاى 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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که  کنيد  استعمال  وقتى  را  جديد  رنگ هاى  باشيد،  داشته  خاطر  به 

رنگ هاى قبلى خشک شده باشند. تا آنجا که مى توانيد جزئيات را به 

رسم تان اضافه کنيد؛ پس از اتمام کار، صفحة کاغذ را از ميز يا تختة 

طراحى جدا کنيد. مى توانيد آن را درقاب شيشه يى نگهدارى کنيد.

تمرين 
از يک مينياتور ساده کاپى کنيد.

)تصوير 2( طرح به کاغذ ترس منتقل شده است.)تصوير1( مينياتورى اثر کمال الدين بهزاد

)تصوير 4( قسمت هايى از کار رنگ آميزى )تصوير 3( طرح روى کاغذ منتقل شده است.
شده است
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آشنايى با انواع گلدوزى

آيا مى دانيد گلدوزى روى پارچه چقدر قدامت دارد؟

دوزى،  سوزن  پارچه  تزيين  قديمى  روش هاى  از  يکى 

تا  م.  ق.  سوم  قرن  از  است.  گلدوزى  يا  دوزى  نخ 

پيشرفته  گلدوزى  نمونه هاى  ميالدى  اول  قرن 

يافت شده  در روسيه، چين و آسياى مرکزى 

است. در قرن هاى بعدى سوزن دوزى بيزانس 

بسيار مرغوب بود. 

ــى هاى ديوارى مقابر مصر  پس از آن در نقاش

ــده است. بر  ــوزن دوزى  هايى  ديده ش هم س

ــيد  ــته گى هاى تخت جمش ــش برجس روى نق

ــده و  ــاى بزرگان، گلدوزى ش ــز، جامه ه ني

ــد. پس از  ــان مى ده ــن هنر را نش رواج اي

ظهور دين  مبين اسالم در دورة صفويه، 

ــى و ايرانى  ــت گلدوزى هاى افغان ظراف

ــت، امروز از تاپة  ــهرت جهانى داش ش

ــينى براى ايجاد طرح  هاى متنوع  ماش

ــاى  ــا و از چرخ ه ــر روى پارچه ه ب

ــه،  زنان ــوش  ــر1( روپ )تصوي
گلدوزى روى پارچه دستباف 

ابريشمى،
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ــود. امروزه گلدوزى دستى  ــينى، نيز استفاده مى ش گلدوزى ماش

ــته هاى هنرهاى سنتى در نظر گرفته  اغلب به صورت يکى از رش

ــش از جنبة کاربردى آن ها مورد  ــود و ارزش هنرى آن بي مى ش

توجه است. گلدوزى از هنرهايى است که امروز نيز در افغانستان 

ــود. نمونه هاى  رايج بوده و با ظرافت و زيبايى خاصى انجام مى ش

ــرميزى،  ــف گلدوزى براى تزيين پارچه هاى لباس، پرده، س مختل

ــتر،...  ــپ و اش ــال، کاله، کفش، روپوش اس ــى، جاينماز، ش روکرس

ــتفاده مى شود. روش هاى مختلف گلدوزى به سه دستة اصلى  اس

ــود. در روش اول سراسر پارچه با نقش هاى رنگينى  تقسيم مى ش

ــد. در روش دوم  ــه کني ــه تصوير )1( توج ــود. ب ــانده مى ش پوش

ــد و رابطة زيبايى ميان  ــغال مى کنن ــى از پارچه را اش نقش ها بخش

ــده در زمينة پارچه به وجود  ــرح و رنگ نقش هاى گلدوزى ش ط

ــرفتة اين  ــوم که نمونة پيش مى آيد. تصوير )2( را ببينيد. روش س

ــت انواع مختلفى دارد، مانند: گراف دوزى يا چکمه دوزى  هنر  اس

ــند و با بخيه هاى  که تعدادى تار يا پود يا هر دو را بيرون مى کش

ــوزن دوزى مى کنند تا نقش  ــف مى دوزند و اطراف آن را س ظري

 )تصوير2( بخارادوزى
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جديدى به وجود آيد. به نمونة گراف دوزى 

در تصوير )3 (نگاه کنيد.

تار ها  و  پارچه ها  انواع  از  گلدوزى  براى 

استفاده مى شود. اگر جنس پارچه مرغوب تر 

براى  نقره  يا  طال  ابريشم،  تار  از  و  باشد 

گلدوزى استفاده شود، اثر ارزشمندترى به وجود مى آيد. به دو 

نمونة سوزن دوزى با نخ نقره و نخ طال توجه کنيد.

مهم ترين نکته در کيفيت گلدوزى، طرح، 

ــت و دقت در  ــش، رنگ آميزى، ظراف نق

ــب به دو  ــت. نقش ها اغل ــراى آن  اس اج

ــتة اول  ــوند، در دس ــته تقسيم مى ش دس

ــا ديده  ــده جان ه ــاه و زن ــش گل، گي نق

ــگاه کنيد و در  ــود، به تصوير )6( ن مى ش

ــى  ــکال هندس ــا و اش ــتة دوم نقش ه دس

ــن، گاه در  ــر اي ــود. عالوه ب ــده مى ش دي

ــته هايى هم  ميان طرح ها و نقش ها، نوش

ــت کنيد. يکى از عالى ترين  ــود. به تصوير) 7 ( دق گلدوزى مى ش

 )تصوير4( نقره دوزى روى مخمل

 )تصوير5( طالدوزى روى تافته

 )تصوير3(گراف دوزى نخى.

)تصوير6( شال عروس، قرن 
12 هـ.
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تمرين 
نمونه هاى گلدوزى دستى را بيابيد وآن ها را از نظر رنگ، نقش و روش 

سوزن دوزى بررسى کنيد.

ــوزن دوزى آيات  ــلمانان رواج دارد، س نمونه هاى گلدوزى که امروز درميان مس

ــت. هنرمندان با تار ابريشم، نقره  مبارک قرآن پاک بر روى پردة کعبه معظم اس

ــته سوزن دوزى  ــياه به صورت برجس و طال آيات قرآن کريم را بر روى مخمل س

مى کنند.

)تصوير8( سوزن دوزى آيات قرآن 
مجيد روى پرده کعبه شريف

)تصوير7( سوزن دوزى بلوچ با نقوش هندسى
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   اجراى گلدوزى ساده

تا به حال چند نمونه گلدوزى انجام داده ايد؟

براى تزيين پارچه هاى مختلف مى توانيد از گلدوزى استفاده کنيد. 

گلدوزى به روش هاى مختلفى انجام مى شود. شما مى توانيد يک 

انتقال طرح به روى  انتخاب کنيد. براى  تکه  روش را براى تزيين 

تکه هم روش هاى مختلفى وجود دارد. گلدوزان ماهر بدون پياده 

مى کنند.  گلدوزى  را  متنوع  طرح هاى  تکه،  روى  به  طرح  کردن 

ديگران با استفاده از کاربن پيپر يا شکاف کردن طرح روى کاغذ و 

)تصوير2( چپه دوزى طرح روى تکه.)تصوير1( طرح گلدوزى روى پارچه پياده شده است.
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)تصوير3( پخته دوزى قسمت هاى 
مختلف طرح 

ريختن خاکة زغال در شکاف ها طرح را روى تکه مى اندازند.

براى انجام گلدوزى، تکه دوزى بدون گل، طرح انتخابى، سند 

رنگه يا ابريشمى متناسب با رنگ هاى طرح و کارگاه براى محکم 

گرفتن تکه را آماده کنيد. 

يا کاربن(بيندازيد؛  )از طريق شکاف ها  تکه  را روى  ابتدا طرح 

سپس روى طرح ها را با چپه دوزى پرنماييد تا نقش گلدوزى 

شود  زيبا  طرح  که  اين  براى  شود.  مشخص  و  منظم  کامًال 

روش  با  را  طرح ها  زمينة  رنگارنگ،  نخ هاى  از  استفاده  با 

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

کنار  دقيقًا  که سوزن ها  کنيد  پخته دوزى دقت  در  مى شود. 

هم قرار بگيرند، تا هيچ جاى کار خالى نباشد و سطح طرح 

کامًال  با تار هاى رنگه پوشانيده شود.

در پايان کار الزم است که دور تکه خود را قات کنيد و بدوزيد 

تا تکه به مرور زمان تارکشى نشود. گلدوزى آماده شده را 

مى توانيد يا در قاب نگهدارى کنيد و يا آن را براى زيبا کردن 

تکرار يک  با  استفاده کنيد. بر عالوه  لباس و...  بالش، دستکول، 

بالش، روجايى، سرميزى، روى سينه  پوش  نقش روى حاشية 

انجام شده  پايين دامن که با گلدوزى  پيراهن، دور آستين و 

باشد، مى توانيد تکه هاى خود را زيباتر سازيد.

تمرين 
يک طرح ساده را انتخاب کنيد و آن را روى تکه گلدوزى کنيد.

)تصوير4( گلدوزى آماده شده است.
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آشنايى با هنرمندان افغانى

 آيا از آثار هنرمندان معاصر افغانى نمونه يى را 
ديده ايد؟

استاد کريم شاه خان

»کريم شاه خان«، درسال 1298 هـ . ش. در شهر کابل پا به عرصة 

وجودگذاشت. وى از فارغ التحصيالن مکتب »اعداديه« مى باشد. فن 

رسامى را از طريق مکتب صنايع کابل فرا گرفت. استاد کريم شاه خان 

به  را  چهل سال  از تحصيل، وظيفة مقدس معلمى  از فراغت  بعد 

دوش داشت و تدريس هنر رسامى را  انجام  داد. او از اخالق عالى 

و هنرى شايسته برخوردار بود. شيوة کار وى بر مکتب رياليزم بود 

و عالوه بر نقاشى از منظره در سکيچ حيوانات و پرنده ها استعداد 

خاص و لياقت به سزايى داشت.

که در  است  و وحشى«  اهلى  حيوانات  »سکيچ  کتاب  تاليفات وى  از 

سال  هاى1332 -1333 هـ . 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 غالم محى  الدين شبنم« فرزند عبدالرحمان در سال 1314 هـ . ش. در مرکز 

درجة  ثانوى  و  ابتدائيه  دورة  فراغت  از  بعد  جهان گشود.  به  غزنى چشم  واليت 

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 39 ساله اش، شخص دلسوز با شاگردان و همکارانش 

نشان ها،  دريافت  مانند  مالحظه يى  قابل  افتخارات  به  خدمت  دورة  در  وى  بود. 

مدال ها، تقديرنامه ها نايل آمده بود. استاد شبنم در آرت ابتکارى يک شخصيت 

برازندة هنر افغانستان است که آثار زيادى از وى به جا مانده است. 

سال  در  که  نوجوانان«  و  کودکان  براى  نقاشى  تدريس  »رهنماى  کتاب  برعالوه 

1380 هـ . ش. چاپ شده و کتاب »نقاشان معاصر افغانستان« که در سال 1381 هـ . ش. 

به چاپ رسيده نيز از تأليفات وى مى باشد.

تمرين 
طرحى از پرنده گان محيط زيست خود را سکيج )رسامى( نماييد.
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تهية نقش برجسته از آيت قرآن کريم

آيا تا به حال لوح سنگى يا گلى قديمى ديده ايد؟ اين 
لوحه ها را  در کجا  ديده ايد؟

جاى  درهمه  اسالمى  خط هاى  يا  تزيينى  نقش هاى  با  سنگى  لوحه هاى 

رفته  کار  به  مساجد  در  به خصوص  بناها  تزيين  براى  ما  عزيز  کشور 

است. استفاده از خطوط اسالمى ادعية آيات قرآن پاک در بناها براى 

زيبايى، تبرک و يادآورى ذکر خداوند متعال است. شما هم مى توانيد 

کشورما  بزرگ  خوش نويسان  از  يکى  که  را  پاک  قرآن  مبارک  آيات 

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. 

کنارة  خطوط  باشيد.  داشته  وضو  بايد  پاک  قرآن  آيات  با  کار  هنگام 

)تصوير2( طرح روى لوحة گلى پياده شده)تصوير1( لوحة گلى آماده
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تمرين 
نمونة زيبا و ساده يى از خطوط اسالمى را روى لوحة گلى به صورت برجسته کار نموده 

و آن  را با رنگ تزيين کنيد.

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 

کنيد.  محکم  با سنجاق  را  گوشة طرح  و  دهيد  قرار  سانتى متر   2

به دقت  باشد  داشته  نوک ظريف  که  ابزارى  با  را  نوشته ها  جاى 

عالمت گذارى کنيد؛ سپس کاغذ طرح را برداريد و گل هاى اطراف 

برجسته  نوشته ها  تا  برداريد  ارتفاع يک سانتى متر  به  را  نوشته ها 

شوند. بعد لبة نوشته ها را صاف کارى کنيد و بگذاريد تا لوحة گلى 

خشک شود. در صورت تمايل مى توانيد، پس از خشک شدن، آن را 

رنگ آميزى کنيد و به آن ورنيس بزنيد تا جالدار شود.

)تصوير4( لوحة آماده شده را صاف کارى کنيد.)تصوير3( گل هاى اضافى اطراف طرح را برداريد.
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استفاده از برنامة Paint براى نقاشى

شما مى توانيد با کمپيوتر نقاشى کنيد.

را  کمپيوتر  نخست  نقاشى  براى   Paint برنامة  از  استفاده  براى 

روشن کنيد.

کليک  با  شد  ظاهر   )Desktop(مانيتور روى  اصلى  صفحة  وقتى 

روى دکمة استارت )Start( که پايين صفحه درگوشة سمت چپ 

را  مکان نما  منو  اين  در  باز مى شود.  مينوى جديدى  دارد،  قرار 

)تصوير1( صفحه Paint روى مانيتور
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لست  باز شود. در  مينوى ديگرى  تا  ببريد   Programs نوشته  ی  ر
Accessories را پيدا کنيد و مکان نما را روى آن ببريد. به اين ترتيب 
و  Paint در آن قرار دارد  برنامة  باز مى شود که  مينوى جديدى 

بايد روى آن کليک کنيد تا وارد برنامة aint#  شويد.

aint# شامل صفحة بزرگ سفيد رنگى است که  بخش اصلى پنجرة 

مى توانيد روى آن رسامى و نقاشى کنيد؛ در قسمت سمت چپ باالى 

)مانند:  نقاشى ديده مى شود،  ابزارها و وسايل رسامى و  اين صفحه 

پنسل، پنسل پاک، 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 عالمت هاى پنسل، مويک 

شکل هاى  و  خطوط  موس،  دادن  حرکت  با  و  کنيد  کليک  اسپرى  يا 

دلخواه خود را ترسيم کنيد؛ سپس عالمت 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 2( ابزارها و وسايل 
Paint رسامى برنامة
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و  سياه  شامل  که  دارد  قرار  رنگ  پليت  پايين صفحه سمت چپ  در 

سفيد و26 رنگ 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. 

باالى صفحة  مينوى عمودى  که در  رنگ«  ابزار »سطل  از  استفاده  با 

سمت چپ قرار  دارد و کليک روى هر يک از رنگ هاى پليت پايين 

صفحه مى توانيد سطوح مختلف را رنگ آميزى کنيد.

کليک   Image کنيد روى  نگاه  باالى صفحة سمت چپ  نوشته هاى  به 

کنيد تا مينوى کوچکى باز شود، در اين منو روى Clear Image کليک 

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.

کوچکى  پنجرة  کنيد   کليک  دبل  پليت،  رنگ هاى  از  يک  اگر روى هر 

باز مى شود که رنگ هاى بيشترى را در اختيار شما قرار مى دهد. شما 

مى توانيد با انتخاب هر يک از رنگ هاى اين جدول و کليک روى دکمه  

%$ اين رنگ را فعال کنيد و با آن رسامى يا رنگ آميزى کنيد.
اگر مى خواهيد از رنگ هاى متنوع ترى استفاده کنيد؛ پس از بازشدن 

تا  کنيد  کليک   De&ne Custom Colors دکمه  روى  کوچک  پنجرة 

جدول رنگ متنوعى در اختيارتان قرار بگيرد. با کليک روى هر بخش 

Paint تصوير 4( جدول رنگ هاى اضافى و جدول نوارهاى رنگى )تصوير3(، پليت رنگ صفحه(
Paint برنامه
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ــعله   هاى آتش، نقاشى با  )تصوير 5( ش
Paint اسپرى از ابزارهاى برنامة

تمرين 
موضوع دلخواه خود را به کمک برنامه Paint نقاشى کنيد.

از رنگ هاى گوناگون جدول، درجه هاى تيره و روشن اين رنگ را 

يک  هر  روى  به  و  مى بينيد  راست جدول  باريک سمت  نوار  روى 

%$ را کليک کنيد، رنگ دلخواه شما  بعد دکمة  آن کليک کنيد و  

 Add to :فعال مى شود. اگر پس  از انتخاب رنگ جديد روى دکمه

Custom Colors کليک 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 تخيالت ذهنى، طرح هاى ابتکارى، طرح هاى هندسى 

و شکل هاى آزاد را به  دلخواه خود ترسيم نماييد.

ــمان، نقاشى با  )تصوير 6( طياره در آس
Paint ابزارهاى برنامه
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آشنايى با موزيم هاى ملى افغانستان
موزيم كندهار

آثار و اشياى موزيم کندهار تا سال 1334 هـ .ش. با اشياى شاروالى يکجا و بدون تفکيک 
نگهدارى مى گرديد. در همين سال بر اساس هدايت محترم عبدالغنى نائب الحکومه 
وقت، دفاتر شاروالى و ماموريت موزيم از هم جدا شده و يک اتاق به منظور نمايش 
آثار موزيم با حفاظت آن ها تعيين و فعال گرديد. در سال 1339هـ .ش. بر اساس 
اقدام وزارت معارف، موزيم کندهار از شاروالى جدا و با  داشتن در حدود هفتصد 
)700( اثر ملکيت خويش به مديريت معارف کندهار تعلق گرفت. بعضى از آثار 
اين موزيم جانب ادارات و نهادهاى دولتى به موزيم اهدا شده و بعضى آن ها از 

بازار خريدارى شده است.
موزيم غزنى

ــياى قديمى که در يک حويلى گردآورى شده بود، سبب تأسيس موزيم  آثار و اش
ــت،  ــت آمده اس ــتر به طور غير مترقبه به دس ــيا که بيش در غزنى گرديد. اين اش
ــان پارچه هاى ظرف هاى  ــخه هاى خطى، لوحه ها و همچن ــکه ها و نس مانند: تعداد س
سنگى، مرمرى که در مقبرة سلطان محمود غزنوى نگهدارى مى گرديد؛ اما بعد از 
حفرياتى که در نقاط مختلف  غزنى از  جانب هيأت هاى باستانشناسى ايتالوى صورت 
ــالمى در غزنى  ــالم و دوره هاى اس ــياى مربوط دوران قبل از اس گرفت آثار و اش
ــب کرد. آثار موجوده  ــد و بعد از آن موزيم غزنى اهميت زيادترى کس ــف ش کش
ــت که بدون حفريات  ــت. يک تعداد آثار موزيم غزنى، آثارى اس غرنى دو نوع اس
ــت، مانند: نسخه هاى  ــده اس ــتر از بازار غزنى خريدارى ش ــت آمده و بيش به دس
ــنگ ها، لوحه ها، زين اسپ و آثار فلزى و آثارى که از بيرون شهر غزنى و  قلمى، س
اطراف آن به دست آمده، متعلق به دوران غزنويان است که شامل دو خم بزرگى 
ــته و خط کوفى است، مجسمه هاى شيرها  ــت که به روى آن نشانة صليب شکس اس
ــده است، سنگ هاى مرمرين  ــتفاده ش که در باغ ها به گونة نل هاى فواره از آن اس
ــکه هاى مربوط به  ــه بر روى آن تصويرهايى از حيوانات خيالى حک گرديده و س ک

دوره هاى مختلفى از تاريخ افغانستان مى باشد.
2- آثارى که در جريان حفريات کشف شده است. لوحه هاى مرمرين نقاشى شده 
که در آن نوشته هاى کوفى تحرير گرديده، سکه ها، ظرف هاى سفالى، پارچه هاى 
آثار مى باشد.  اين  از گچ هاى محلى است. شامل  بعضًا  از گل و  غالبًا  تزييناتى که 
سبک  غزنى  موزيم  اين که  اول،  است  نهفته  اصل  دو  در  غزنى  موزيم  اهميت 
مخصوص هنر دوران غزنويان را نشان مى دهد. دوم، اين که بعضى از آثار موزيم 

غزنى مربوط به دوران قبل از اسالم است. 

 درس

19   


