


مجموعه کتاب های عالمه حلی

 فرهنگ و هنر
هفتم

• حامد رحیم پور
• مهدی امامی



تهران، خيابان انقالب، ميدان فردوسی، ابتداى كوچه براتی، پالك 16 واحد 14
تلفن دفتر مركزى: 66744384-5

كليه حقوق اين اثر براى ناشر محفوظ است.

هيچ شخص حقيقی یا حقوقی حق برداشت تمام یا قسمتی از اثر را به صورت چاپ، فتوکپی، جزوه و مجازى ندارد. 

متخلفان به موجب بند 5 از ماده 2 قانون حمایت از ناشران تحت پيگرد قانونی قرار می گيرند.

شناسنامه
كتاب

: رحیم پور، حامد، 1369 سرشناسه 
: فرهنگ و هنر هفتم  عنوان و نام پدیدآور 

: تهران: انتشارات حلى، 1396. مشخصات نشر 
: 120ص.: مصور(رنگى)، جدول(رنگى)، نمودار (رنگى)؛ 22 × 29 س م. مشخصات ظاهرى  

: مجموعه کتاب عالمه حلى فروست 
978-600-8840-86-2 : شابک 

: فیپاى مختصر وضعیت فهرست نویسى 
: فهرستنویسى کامل این اثر در نشانى: http://opac.nlai.ir قابل دسترسى است. یادداشت  

4919927 : شماره کتابشناسى ملى 

فرهنگ و هنر هفتم عنوان كتاب 

انتشارات حلى ناشر 

حامد رحیم پور، مهدى امامى مؤلفان 

حامد مشفق، ستار ولى نژاد، حسام خلعت آبادى، سپهر وکیلى، على کنشلو، علیرضا احمدیان، کسرى جاویدان، مهدى برمه، ایمان تقدسى   همكاران تألیف 

عاطفه قلیچ خانى صفحه آرا 

عاطفه قلیچ خانى طراح جلد 

محمدحسین صفدریان تصويرساز 

سمیه سادات فاطمى هماهنگی 

1401 سال چاپ 

ششم نوبت چاپ 

1500 جلد شمارگان 

87000 تومان قیمت 

978-600-8840-86-2 شماره شابك 



طراحی و نقاشی

خوشنویسی

هنرهای سنتی

عکاسی

هنرهای آوایی

هنرهای نمایشی

32

64

83

28

67

70

90

43

104

119

11

52

76

16

60

80

39

102

117

35

100

112

1

3

4

5

2

6

درس اول: مشاهده

درس اول: آشنایی با اصطالحات ...

درس اول: آشنایی پایه با هنرهای سنتی

درس اول: عکاسی چه بود و...

درس اول: صدا در هنر

درس اول: اصطالحات، نیروهای فعال

درس دوم: آموزش اصول... 

درس دوم: آشنایی با ویژگی ها و ...

درس دوم: نگاهی به اصول و عناصر

درس دوم: قالب بندی و سوژه

درس دوم: ریتم و ملودی

درس دوم: عناصر هنرهای نمایشی

درس سوم: نقاشی

درس سوم آشنایی با ویژگی ها و ...

درس سوم: قالی بافی

درس چهارم

درس چهارم: تشخیص خطوط

درس پنجم: مشق خوشنویسی

درس چهارم: اصولی سفالگری کنیم

درس سوم: نور و نورپردازی

درس سوم: رنگ و شکل و ...

درس سوم: اصطالحات، نیروهای فعال



پیشگفتار

با نرم افزار موبایل »کتاب زنده« دیده شود.



مقدمۀ مؤلف

همه بخوانند!
هنر باید و فضل و دین و کمال   که گاه آید و گه رود جاه و مال

پای در هر جای این مرزوبوم که بگذاریم، هر آینه با دنیایی از ذوق و سلیقه و هنر مواجه ایم. هنری که گویا صدها و یا 
هزاران سال است با زندگی این ملت آمیخته شده. میراثی گران بها از گذشتگان و امانتی ارزنده و بزرگ برای آیندگان. 

لذا لزوم آموزش هنر و ترویج آن در سنین مختلف امری است انکارناپذیر.
کتابی که پیش رو دارید به منظور آموزش هرچه بهتر درس فرهنگ و هنر در پایه هفتم تألیف شده است. محتوای کتاب 
بر پایه کلیات درون مایه کتاب درسی استوار است؛ اما مؤلفین با توجه به لزوم کاربردی بودن آموزش های ارائه شده، 
تغییرات مفیدی در شیوه ارائه دروس، آموزش مفاهیم و طراحی تمارین و پروژه ها ایجاد نموده  اند. این تغییرات به همراه 
اطالعات مفید دیگری که به محتوای کتاب درسی افزوده شده، به تولید یک اثر جامع و کامل در حوزه آموزش هنر 

منجر گردیده است.
اهداف گروه تألیف در تدوین این کتاب، عبارت اند از:

آشنایی دانش آموزان با انواع رشته های هنری )نه صرفاً یکی دو هنر مرسوم و سنتی( �
همان گونه به خاطر دارید در سال  های نه چندان دور، آموزش هنر صرفاً به دو رشته نقاشی و خوش نویسی محدود می شد 
و آموزش، آشنایی و استعدادیابی در سایر رشته های هنری عماًل از بین می رفت. با توجه به تغییرات گسترده کتاب 
فرهنگ و هنر در سال های اخیر، آموزش هنر در چند شاخه مختلف مورد توجه قرارگرفته و شرایط آشنایی دانش آموزان با 
آن ها فراهم آمده است. ما نیز در این کتاب سعی کرده ایم آنچه برای آشنایی دانش آموزان و پیدا کردن عالقه و استعداد 
آن ها در گرایش های مختلف الزم است، جمع آوری گردد و به طرق مختلف شرایط ورود آن ها به زمین واقعی هنر را 

برایشان فراهم سازیم.
آشنایی با اصول اولیه رشته های مختلف هنری �

عالوه بر آشنایی اجمالی با هنرهای مختلف، به این مهم بسنده نکرده و از آموزش اصول اولیه هریک از آن ها نیز غافل 
نبوده ایم. با استفاده از منابع علمی معتبر و ساده  سازی مسائل پیچیده هنری به کمک صاحب نظران هر رشته، امکان 

دست یابی دانش   آموزان به اصول اولیه آن ها فراهم شده است.
افزایش خالقیت، کاربردی کردن و مسئله محوری با رویکرد پروژه  محوری �

نحوه طراحی تمرین های فصل با رویکرد افزایش خالقیت و نوآوری و مناسب برای تمام سطوح هنری است. به نحوی 
که هر دانش  آموز متناسب با استعداد و توانایی اش می تواند از آن ها بهره مند گردد. طراحی پروژه های مناسب و جذاب 
که منجر به تولید یک محصول هنری خواهد شد، فضا را برای سنجش توانایی ها و اندوخته های هنرمندان جوان مهیا 
خواهد ساخت. پروژه های انتهای هر فصل، عالوه بر قالب، محتوا را نیز به چالش می کشد و از دانش آموز می خواهد اثری 

دغدغه مند و ترجیحاً محتوا محور ارائه دهد.



همه بخوانند، دانش آموزان بیشتر!
این کتابی که اآلن در دست شماست کاًل کتاب خوبی است؛ یعنی یک جورهایی کارتان را راه می اندازد آن هم به چه 
خوبی! سعی کردیم هر چیزی را که به دردتان می خورد در آن بنویسیم و برایتان بیاوریم. اما هر فصلی برای خودش 

داستانی دارد و هر داستانی مقدمه ای. یک نگاهی بیاندازیم به آنچه می خواهیم بگوییم و آنچه باید داشته باشیم:
فصل هنرهای تجسمی: بخش هنرهای تجسمی در کتاب درسی سه فصل طراحی، نقاشی و عکاسی است که  �

هرکدام دنیای خودش را دارد و لوازم و وسایل خودش را می خواهد. البته دنیای نقاشی و طراحی خیلی به هم بی ربط 
نیست. برای هرکدام از این فصل ها، تمرین ها و پروژه های مجزا طراحی کرده ایم. البته به دالیل زیادی، طراحی و نقاشی 

را باهم آموزش می دهیم که در این بخش به مشکل نخورید و عکاسی را هم جداگانه و مفصل.
آنچه الزم داریم: مداد، پاک کن، تراش، کاغذ سفید A4 ، پوشه A4 ، مداد رنگی )6 رنگ کافی است(- موبایل )دوربینش 

فقط( یا دوربین عکاسی
بخش خوشنویسی: شما را نمی دانم اما ما که فکر می کنیم خوش نویسی یکی از جذاب ترین هنرهای دنیاست. ماهم  �

انصافًا سعی کردیم در آموزشش سنگ تمام بگذاریم. لطفاً این بخش را با پیگیری و حوصله دقت به سرانجام برسانید. 
خوشنویسی در کتاب درسی دو فصل و در این کتاب پنج درس دارد؛ که هرکدام برای خودش تمرین های جدا و درنهایت 

کل بخش یک پروژه دارد.
آنچه الزم داریم: خودکار-کاغذ-قلم-دوات-لیقه-مرکب مناسب.

بخش هنرهای سنتی: هنرهای سنتی هم مانند هنرهای تجسمی در کتاب درسی سه فصل دارد که واقعاً این سه  �
فصل کاماًل از هم جداست: طراحی سنتی، گلیم بافی و سفالگری! هر سه فصل را توصیه می کنیم که مطالعه کنید و 
تمارین عملی آن و پروژه های جذاب انتهای فصل را انجام دهید. نوع روایت این بخش جذاب است و حتماً خوشتان می آید.
تغییر  انتخابی تون، وسایل موردنیاز،  )بر اساس پروژه  خط کش و...  آنچه الزم داریم: مداد، مقوا، کاموا، چنگال، ِگل، 

می کند.(
بخش هنرهای آوایی: این دو بخش آخر در کنار فصل عکاسی در بخش اول، هنرهای به نسبت مدرن کتاب درسی  �

شما به حساب می آیند. ما هم سعی کردیم ضمن آموزش هنرهای آوایی با ادبیاتی جدید، شمارا با کاربردهای مختلف صدا 
در هنر، نرم افزارهای پرکاربرد و فضای واقعی این هنر در جامعه آشنا کنیم.

آنچه الزم داریم: ابزار ضبط صدا- رایانه با نرم افزار معرفی شده
بخش هنرهای نمایشی: در هنرهای نمایشی هم مانند هنرهای آوایی، به آشنا کردن شما با شاخه های مختلف  �

آن پرداختیم و سعی کردیم با تعریف پروژه ها و تمرین های منطقی و هدف دار، امکان استعدادیابی در این هنر جدید و 
خوش نام را برای شما فراهم کنیم.

آنچه الزم داریم: لباس و گریم مناسب در صورت نیاز و متناسب با متن نمایشنامه.
شرایط درس هنر را باید از همه درس های دیگر جدا کرد. هیچ گاه نمی توان کتابی را نشان داد و گفت هر کس این 
کتاب را بخواند قطعًا تمام اصول فالن هنر را آموخته است و دیگر یک هنرمند شش دانگ است. آموختن هیچ هنری 
بدون ممارست، پیگیری و تالش و تمرین امکان پذیر نیست و همت ما هم در تدوین این کتاب صرفاً به منظور آشنایی و 
استعدادیابی شما در گرایش های مختلف هنری است. امیدواریم این کتاب سرآغاز خوبی برای زندگی هنری شما عزیزان 

باشد و در آینده ای نه چندان دور شما را بر قله های فرهنگ و هنر این مرزوبوم، درخشان ببینیم.



همه بخوانند، معلمان بیشتر!
همکار گرامی!

کتاب حاضر عالوه بر تأمین تمام مطالب کتاب درسی فرهنگ و هنر، شامل مطالب آموزشی و محتواهای تولیدشده 
جذاب در راستای افزایش میزان کاربرد و کارایی می باشد.

در بخش های هنرهای تجسمی و هنرهای سنتی، کتاب درسی، به معلمان محترم، اجازه انتخاب بین یکی از دو فصل 
نقاشی و عکاسی و همین طور گلیم بافی و سفال گری را داده است. با توجه به اینکه در سال هشتم، کتاب فقط دو بخش 
هنرهای تجسمی و خوشنویسی را دارد و اختیار هم بین انتخاب بخش ها نیست و دوباره در سال نهم، اختیار در ارائه 
فصول برای دبیران محترم هنر، مطرح گردیده است، مناسب دیدیم، همه مباحث را در این کتاب، به دانش آموزان 
آموزش دهیم. در این بین البته با کمی کاهش از تعداد دروس هر فصل، به طرح درس جامع کل سال نیز نزدیک شده ایم 

تا بتوان تمام مباحث این کتاب را در یک سال تحصیلی در پایه هفتم آموزش و تدریس کرد.
هر بخش شامل تعدادی درس و تمرین است که سعی شده حجم هر درس به اندازه یک زنگ آموزشی طراحی گردد. 
در بعضی بخش ها چند پروژه به صورت اختیاری ارائه شده و دانش آموز موظف است یکی از آن ها را به عنوان پروژه نهایی 

خود در آن بخش انتخاب کند.
در تدوین کتاب عالوه بر تالش بی وقفه در تولید یک اثر فاخر، ازنظر صاحب نظران هر بخش نیز بهر برده ایم؛ اما قطعًا 
این کتاب خالی از عیب و اشکال نیست. لذا از شما فرهیخته گرامی دعوت می کنیم تا در راستای ارتقا سطح کتاب، 

مؤلفین را از نظرات و انتقادات ارزشمند خود محروم نسازید.
عالوه بر صفحه این کتاب در سایت موسسه، می توانید توسط کانال t.me/honaroma_ir نیز ما مولفین کتاب در 

ارتباط باشید.
این کتاب با همکاری گروه تألیف موسسه هنروما در انتشارات عالمه حلی تهیه گردیده است.

سپاس نامه

بعد از شکر خدا که هر نامی را می برم به او باز می گردد، 
دست پدر و مادرم را می بوسم به خاطر خیلی چیزها که 
سپاسگزارم  برادرم  و  خواهر  از  و  می دانیم  خودمان  فقط 
بابت تحمل همه شرایط سختی که برای نوشتن و سرودن 

به وجود می آورم.
که  کردند  یاری  کتاب  این  تالیف  در  را  ما  دوستانی 
می  که  کاریست  کمترین  متن،  این  در  نامشان  آوردن 
و  استاد  داد:  انجام  عزیزان  این  کار  پاسداشت  در  شود 
دوست بزرگوارم آقای حامد مشفق به پاس تحمل همه 
مزاحمت های و دلسوزی های بی چشم داشت و برادرانه اش، 
آن  کیلومترها  از  که  هنرمند  ولی نژاد  ستار  دورم  دوست 
طرف تر مهربانانه یاری ام کرد و حسام خلعت آبادی عزیز 

بابت همه کمک های بی منت و محبت فراوانش.
مهدی امامی

و در پایان:
با تشکر از

خدا
پدر و مادر گلم

خواهر و برادران نازنینم
همسر دلسوز و مهربانم و پسر کوچکم

همه دوستان و همکارانی که در این سال ها بودند در کنارم
کسری  احمدیان،  علیرضا  کنشلو،  علی  وکیلی،  سپهر  و 

جاویدان، مهدی برمه و ایمان تقدسی عزیز
که در کار تالیف، دوستانه، برادرانه، همدالنه و خالقانه، به 

کمک معلم قدیم شان شتافتند. 

حامد رحیم پور



قبل از شروع به مطالعۀ کتاب این قسمت را بخوانید:

وقتی شروع به خواندن این کتاب کنید با بخش های مختلفی مواجه می شوید که غالبًا یک الک پشت متفاوت برای هرکدام وجود دارد. در هریک 
از این بخش ها از شما انتظار داریم کار متفاوتی انجام دهید. این قسمت ها براساس تئوری های نوین آموزش و تجارب موفق تدریس برای آموزش 

دانش آموزان مستعد طراحی شده است. این بخش ها شامل:

جالب است بدانی: براي افرادي که دوست دارند بیشتر 

از سطح استاندارد با موضوعات آشنا شوند این قسمت 
توصیه مي شود. در این قسمت مطالبي آورده شده که 
خواندن و یادگرفتن آن الزامي نیست ولي آن قدر جذاب 

است که نشود به راحتي بي خیال خواندن آن شد. 

پروژه ها: در آخر هر فصل به جای تمرین های تکراری 

و حفظ کردنی که تا حاال باعث هنرمند شدن هیچ کس 
نشده، یک یا چند پروژه طراحی کردیم. با انجام پروژه ها  
دستتان می آید که چقدر آنچه را باید یاد می گرفته اید یاد 

گرفته اید.

شهرفرنگ: از آنجایی که همه ما ساعت هایي از روز را 
در اینترنت ِسیر مي کنیم، مي شود عالوه بر سایر کارها، 
بخش  در  زد.  سر  جذاب هم  و  علمي  سایت هاي  به 
معرفي  فصل  موضوع  به  مربوط  سایتي  شهرفرنگ 

می شود که توصیه مؤلفان بازدید از آن سایت است.

پیشنهاد بازدید: جاها و مکان های بسیاری وجود 
دارد که می شود دید و یاد گرفت. در فصل هایی که 
به نظر مؤلفان مکانی مناسب و مرتبط با موضوع فصل 
وجود داشته در بخش پیشنهاد بازدید معرفی شده است.

درخت دانش: در صفحه دوم هر فصل، نموداري 

رسم شده تا به شما کمک کند در کمترین حجم، 
مطالب فصل و چگونگی تقسیم بندي و ارتباط آن ها 
را با هم درک کنید. درواقع این بخش نقشه اي است 

براي گم نشدن در موضوعات.

جمله  چند  دانش،  درخت  از  بعد  رفتاری:  اهداف 

نوشته شده که از اول کار معلوم کند این فصل را 
می خوانیم که چه بشود. خوب است در آخر فصل هم 
برگردیم و ببینیم، آیا می توانم کارهایی را که در این 

بخش گفته انجام دهیم یا نه!

پاسخگو باش: در این قسمت باید پاسخگوی مطالبی 

که تا اینجا خوانده اید باشید. پاسخگوي سؤاالتي که 
انتظار مي   رود بعد از خواندن درس تا آن قسمت، بتوانید 

باکمي فکر کردن به آن ها جواب دهید.

فسفر بسوزان: شاید الزم باشد مقدار بیشتری از 

مغز خودمان استفاده کنیم و قدری فسفر ذخیره شده 
را بسوزانیم. البته اگر نتوانستید به سواالت این بخش 
جواب دهید افسرده نشوید؛ برخی از فسفر بسوزانیدها 

را خود مولفان هم بلد نیستند جواب دهند!

دست به کارشو: برای یاد گرفتن هر هنری چاره ای 

ندارید به جز اینکه دست به کار شوید با دست به کارشو 
قدم به قدم با هم پیش می رویم. جای کار شما را هم 

خالی گذاشته ایم تا راهی به جز انجام آن نداشته باشید.



خوشنویسی
فصل 3

دوات را در لیقه قرار ده؛ قلم را کج برش بزن؛ حرف »ب« را بکش؛ »سین« را باز بنویس؛ »میم« را شکم نده؛ اهلل را نیکو بنویس؛ »رحمن« را 
بکش و »رحیم« را زیبا کتابت کن!

پیامبر اسالم )صل اهلل علیه و آله(
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اگر این فصل را به خوبی مطالعه کنی و کارهای خواسته شده را با دقت انجام دهی:

با{اصطالحات،{ابزار{و{برخی{مفاهیم{خوش{نویسی{آشنا{خواهی{شد.{{
دید{بهتری{نسبت{به{اهمیت{هنر{خوش{نویسی{و{یادگیری{آن{پیدا{خواهی{کرد.{{
اصول{خوش{نویسی{و{تاریخچه{خطوط{مختلف{را{می{شناسی{و{می{توانی{این{خطوط{را{از{یکدیگر{تفکیک{کنی.{{
در{خوش{نویسی{حروف{و{کلمات{مختلف{به{مهارت{نسبی{برسی{خواهی{رسید.{{
با{روش{های{جدید{خوش{نویسی{با{استفاده{از{رایانه{و{نرم{افزار{ها{آشنا{خواهی{شد.{{
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مقدمه

در دنیای امروز هرجایی هم که بروی و هرکاره ای هم که بشوی باالخره یک روزی، یک جایی یک وقتی به این نوشتن 
نیاز خواهی داشت. اصاًل انگار خط آدم یک چیزی است شبیه لباسش. یک چیز که شخصیتش را قرار است نشان بدهد. 
مثال اگر بهترین مهندس عالم بشویم؛ اما وقتی دست خطت را در آفتاب می گذارند همان خرچنگ قورباغه معروف بشود 
و شروع کند به راه رفتن. پزشک ها که دیگر صاحب سبک هستند در نوشتن. یک جوری که مریض و دکتر داروخانه باید 

دست در دست هم دهند جهت رمزگشایی نسخه جناب پزشک.
خالصه که خط خیلی مهم است. زمین و آسمان را هم بتکانی باز این خط خیلی مهم است.

هیچ کس پیدا نمی شود بگوید مهم نیست خط آدم چگونه باشد یا نباشد یا از این حرف ها. لذت زیبا نوشتن شاید یکی از 
زیباترین لذت های دنیا باشد وقتی دستت به نرمی حرکت می کند و حتی دفتر و کتابت هم یک اثر هنری می شود حس 

خوبی داری که با هیچ چیز عوض نخواهی کرد.
باید بنویسیم باید خوب هم بنویسیم. حاال این چیزی که می نویسیم هر چه می خواهد باشد. چه تکلیف و جزوه و آدرس و 

مشخصات و چه داستان زندگی مان.
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درس اول: آشنایی با اصطالحات و ابزار خوش نویسی
الزمه انجام هر کاری، آشنایی با اصطالحات، مفاهیم و ابزارهای موردنیاز برای انجام آن است و هنر خوش نویسی هم از 

این قاعده مستثنی نیست.
در این درس می خواهیم با این مهمات )!( آشنا شویم.

روش در دست گرفتن قلم یا خودکار

قبل از آشنایی با اصطالحات و ابزارها الزم است با نحوه استفاده از قلم آشنا شویم و سعی کنیم از این  پس چه در کتابت 
تحریری )با مداد، خودکار، خودنویس و...( و چه در خوش نویسی با قلم، آن را رعایت کنیم؛ یعنی باالخره یک فرق هایی بین 

خودکار و قلم با دسته بازی قائل شویم.
همان گونه که در تصویر می بینید، قلم باید بین انگشت شصت و اشاره و روی انگشت میانی قرار گیرد. سعی کنید به قلم و 

کاغذ فشار بیش ازحد وارد نکنید؛ زیرا باعث تغییر ضخامت های ناخواسته و خستگی دست شما می شود.

مراقب باشید فاصله انگشتانتان با نوک قلم از حد معمول خارج نشود! نه خیلی دور و نه خیلی 

نزدیک.

یعنی نه آن قدر دور که کالً قلم از اختیارتان خارج شود نه آن قدر نزدیک که نوک خودکار و قلم را 

نبینیم یا دستمان کثیف شود.

بهتر است هنگام خوش نویسی با قلم یک کاغذ تمیز را زیر دست خود و روی کاغذ اصلی قرار دهید 

تا مانع از برخورد دست شما با آن شود. خوب است این مورد را جدی بگیرید که کارتان به فنا نرود.

مواد الزم

اهمیت بهره مندی از ابزار خوب برای انجام هر کاری از جمله خوش نویسی بر هیچ کس پوشیده نیست. باالخره هرکسی 
می فهمد چیز خوب از چیز بد بهتر است. با کالس ترش اینکه:

 استفاده از ابزار مرغوب به افزایش کیفیت اثر تولیدشده کمک زیادی می کند.
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حاال می خواهیم چند وسیله پرکاربرد و مهم در خوش نویسی را موردبررسی قرار دهیم:
برای خوش نویسی با قلم

قلم: باالخره باید یک چیزی وجود داشته باشد که با آن بنویسیم. آن چیز همان قلم است. اصلی ترین و مهم ترین ابزار
که  است  دزفولی  نی  قلم  قلم،  مناسب ترین  و  بهترین  است.  قلم  خوش نویسی 
معمواًل رنگ تیره تری نسبت به سایر قلم ها دارد. اگر هم از خیر خوش نویسی با قلم 
گذشتی خب اشکالی ندارد. از همان مداد و خودکارت استفاده کن و خیرش را ببین.

زبانه قلم: به قسمت نوک قلم که به صورت مایل برش می خورد، زبانه قلم می گویند. گفتن ندارد اما با تغییر میزان تماس 
زبانه قلم با کاغذ، ضخامت نوشته ما تغییر می کند.

به نظرت ویژگی های یک قلم خوب چیست؟

پاسخگو باش

در مورد روش آماده سازی قلم نی دزفول تحقیق کن و نتیجه آن را در کالس ارائه بده! راهنمایی اینکه 

یک ارتباط خاصی بین قلم نی دزفول و جناب گاو وجود دارد.

کنکاش کن

کاغذ: کاغذ خوش نویسی نباید خیلی زبر و ناصاف باشد و بیش ازاندازه مرکب جذب کند. 
بهترین کاغذ برای خوش نویسی کاغذ گالسه است که حرکت قلم بر روی آن به راحتی 

صورت می گیرد.

کاغذ ابروباد بسازید
وسایل موردنیاز: آب-کاغذ- سینی تخت- قلم مو یا قطره چکان-رنگ رقیق شده-نشاسته

روش انجام کار:
ابتدا نشاسته را کامالً در آب گرم حل کرده و سپس آن 
را در یک سینی تخت و لبه دار می ریزیم. پس ازاینکه 
یا  قلم مو  از  استفاده  با  شد،  هموار  مایع  سطح 
قطره چکان قطرات رنگ را روی سطح مایع می اندازیم.
حال می توانیم با استفاده از یک تکه چوب، قلم مو 
طرح  به  و  کرده  ترکیب  را  رنگ ها  خالل دندان  یا 

موردنظر برسیم.
در این مرحله کاغذ را با دقت روی مایع می گذاریم و پس از چند لحظه به آرامی از روی آن برمی داریم. 

پس از خشک شدن، کاغذ شما آماده استفاده است.

دست به کار 
شو

مرکب: از مهم ترین ابزارهای خوش نویسی مرکب است. رنگ دانه اصلی مرکب دوده می باشد و در آن از زاج، مازو و صمغ نیز 
استفاده می شود. دوده که خب از اسمش معلوم است به عنوان رنگ دانه استفاده می شود. صمغ عربی هم چیز عجیبی نیست. 
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شیره یک درختی است به نام صمغ که عالوه بر مرکب در نوشابه و واکس هم استفاده می شود. زاج هم ترکیبی است 
شیمیایی که در سنگ های معدنی استفاده قرار می گیرد. مازو هم همان میوه درخت بلوط است!

تا یادمان نرفته این را هم بگوییم که برای خوش نویسی حتمًا از مرکب سیاه استفاده کنید. چراکه زرق وبرق مرکب های 
رنگ شما را گول می زند.

لیقه: ازآنجایی که مرکب خیلی روان است و تجربه نشان داده این تبلیغ هایی که از مواد شوینده در تلویزیون می بینیم زاییده 
البته  بکنیم.  مرکب  این  کنترل  برای  فکری  یک  باید  پس  است؛  کارگردان  ذهن خالق 
همین  کرده اند.  رونمایی  لیقه  نام  به  پدیده ای  از  و  کشیده اند  قباًل  را  کردن  فکر  زحمت 

ابریشم های نرم و لطیف و دوست داشتنی!
دوات: احتمااًل لگن گزینه مناسبی برای قرار دادن ترکیب مرکب و لیقه نیست. پس باید 
نیست. یک  پیچیده ای  دوات چیز  داد.  قرار  درجایی  را  پیشرفته  فوق  ترکیب  این  باالخره 

قوطی خوش دست است برای همین کار.

برای خوش نویسی با خودکار و مداد
خودکار یا مداد: مداد مناسب برای خوش نویسی همان مداد معمولی یا HB است. بهتر است مدادی که انتخاب می کنید 
کاماًل گرد باشد تا به راحتی در دست بچرخد. مداد را به صورت مرتب تراش کنید تا ضخامت کارتان ثابت باشد؛ البته نه 

آن قدر تیز که پشت سر هم بشکند و مشکل ساز شود.
برای خوش نویسی با خودکار، استفاده از خودکارهایی با جوهر خمیری بهتر است. پس سعی کنید سراغ خودکارهایی با جوهر 

مایع یا ژله ای نروید. برای خوش نویسی حتمًا از رنگ آبی یا مشکی استفاده کنید. دلیلش را هم که قبل تر گفتیم.
کاغذ: برای خط تحریری و خوش نویسی یا خودکار و خودنویس و مداد کاغذ معمولی دفترتان کفایت می کند. سال بعد 

مفصل در مورد کاغذ حرف می زنیم!

همین اول کاری باید ببینیم چه در چنته داری. سرمشق های ارائه شده را به صورت تحریری و خوش نویسی 

با قلم بنویس. حتمًا قبل از نوشتن به سرمشق خوب نگاه کن و از مشق نظری غافل نشو. برای تمرین 

سرمشق های خط تحریری از مداد مناسب یا خودکار استفاده کن و به هیچ عنوان سراغ روان نویس و 

... نرو.

برای خوش نویسی با قلم هم همان گونه که گفتیم بهترین قلم، قلم نی دزفولی است. از قلم های خیلی 

ریز یا خیلی درشت استفاده نکن. قلم را مناسب دست خود انتخاب کرده و دقت کن کامالً صاف، 

یکدست و بدون ترک باشد. برای تراشیدن قلم به معلمت مراجعه کن. سال بعد تراشیدن قلم را هم 

یاد می گیریم.

تا زمانی که یک سرمشق را نسبتًا کامل نیاموخته ای سراغ سرمشق بعدی نرو. پس از پایان تمرین هر 

سرمشق طبق جدول زیر به خودت نمره بده و در انتها یک میانگین ساده بگیر.

شباهت با سر مشقتمیزی کارعنوان

نمره از ده 

مجموع

این روند را برای همه تمرین های این فصل با قوت و دقت و قدرت اجرا کن. 

دست به کار 
شو
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اصطالحات مهم خوش نویسی
هنر خوش نویسی نیز مانند بقیه هنرها و غیرهنرها ! برای خودش اصطالحاتی دارد که آشنایی با آن ها احتمااًل به کار می آید و 
گفتن آن ها مقدار زیادی کالس دارد. در این بخش می خواهیم به توضیح برخی اصطالحات پرکاربرد در خوش نویسی بپردازیم.

نقطه: کوچک ترین و پایه ای ترین عضو خانواده خوش نویسی، نقطه است و تعریف آن خیلی واضح و ساده است. نقطه از 
کشیدن تمام پهنای قلم روی کاغذ به وجود می آید. معیار اندازه گیری حروف و فاصله ها در خوش نویسی نیز، نقطه است.

دانگ: اگر پهنای یک نقطه را به شش قسمت مساوی تقسیم کنیم، به هرکدام از این قسمت ها یک دانگ می گویند. معیار 
اندازه گیری ضخامت خطوط در خوش نویسی دانگ است! چیز خیلی عجیبی هم نیست قبل از این هم از دانگ خیلی جاهای 

دیگر استفاده می کردیم؛ مثالً سند شش دانگ!

آیا می توانی نیم نقطه را تعریف کنی؟ ضخامت نیم نقطه چند دانگ است؟

پاسخگو باش

ترکیب: به نحوه چیدمان حروف و کلمات در کنار یکدیگر ترکیب گفته می شود. ترکیب از مهم ترین عوامل افزایش زیبایی 
بصری اثر خوش نویسی است.

همه ما حداقل یک بار هم که شده دنبال ساختن یک ترکیب خوب بوده ایم. چه در عکس ها دست جمعی با رفقا یا حتی 
چیدن یک سفره جذاب برای مهمان هایمان.

یکیازمؤلفهااستقاللیمیباشد.
کرسی: محل قرارگیری حروف و کلمات نسبت به سطر )یک خط فرضی هم راستا با افق( را کرسی و رعایت این اصل را 

کرسی بندی می گویند.
خوشنویسان معمواًل برای نمایش کرسی بندی از نقطه گذاری استفاده می کنند.
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مثل اینکه دست کسی را گچ بگیرند. این بنده خدا هر جا که برود دستش همان حالت خودش را دارد. کرسی بندی دقیقًا 
همین است؛ یعنی این حرف ها و ترکیب ها هرجایی که بروند یک قاعده مشخصی دارند.

در مورد کرسی بندی اثر زیر روبرو نظری داری؟آیا 

فاصله  مثالً  کنی؟  بیان  را  مورد  چند  می توان 

حرف "گ " در اگر از یک خط فرضی که از انتهای 

است؛  نقطه  نیم  و  یک  نزدیک  می گذرد   " "ر 

یعنی هرجایی و با هراندازه قلمی بخواهیم آن 

را بنویسیم این قاعده باقدرت برقرار است.

دست به کار 
شو

کشیده )مد(: نوعی از نوشتار بعضی از حروف، در حالت بلند و کشیده و در راستای سطر است که باید با شش دانگ  قلم 
نوشته شود. این حروف همان هایی هستند که معمواًل قیژ قیژ فراوانی در هنگام نوشتن تولید می کنند.

ب
مدل کشیده ب را از روی سرمشق تمرین کن

دست به کار 
شو
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درس پنجم: مشق خوش نویسی
کاًل ما رابطه خوبی ما مشق نداشتیم، نداریم و نخواهیم داشت. ولی این مشق خیلی شبیه آن مشق ها نیست.

بی شک مهم ترین پایه آموختن هر هنری تمرین و ممارست مداوم در آن است. هنر خوش نویسی نیز از این قاعده مستثنی 
نیست. حتی بزرگان و اساتید سرشناس و صاحب نام نیز روزانه چند ساعت صرف تمرین می کنند.

انواع مشق

در خوش نویسی مشق بر سه نوع است: مشق عملی، مشق نظری و مشق خیالی.
مشق عملی )قلمی(: همان گونه که از نام آن نیز پیداست، مشق عملی همان نوشتن و تمرین کردن 
است. برای خوش نویسان تازه کار این مشق نویسی به صورت تقلید از سرمشق نوشته شده توسط استاد 

انجام  می شود و هنرجو باید تالش کند کیفیت نوشته خود را به سرمشق استاد نزدیک کند.
همان کاری که ما می خواهیم بکنیم!

مشق نظری: مهم ترین رکن مشق نظری دیدن است. چنانکه هنرجو باید به سرمشق و نحوه نوشته 
شدن آن توسط استاد با دقت نگاه کند و اصول صحیح خوش نویسی را ببیند و بیاموزد. یعنی فقط 

نگاه کنید.
مشق خیالی: مشق خیالی حرفه ای ترین نوع مشق نویسی است و الزمه آن ممارست در مشق عملی و نظری است که در 
آن خوش نویس در ذهن خود چگونگی نگارش یک اثر را بررسی کرده و به ترکیب و شکل اثر می اندیشد. فعاًل این نوع 

مشق  به درد ما نمی خورد و یک  جورهایی مال از ما بهتران است.

سطر نویسی

پس از تمرین نگارش حروف به صورت تنها، اولین شکل آموزش خوش نویسی، سطر نویسی است و اولین قدم در سطرنویسی 
نوشتن مشق هایی با کلمات ساده است.

برو بریم!
همان طور که گفتیم مهم ترین رکن آموزش خوش نویسی تمرین و ممارست اصولی و دقیق است. حاال که توانستید از پس 

نوشتن حروف بربیایید. نوبتی هم که باشد نوبت سطرنویسی است.

سرمشق های زیر را در کاغذ مناسب تمرین کنید.

دست به کار 
شو
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    پروژه

پروژه این بخش رو به دو قسمت کلی تقسیم کردیم و شما می توانید بر اساس عالقه یا توانمندی هایتان نوع پروژه را انتخاب کنید.
فراموش نکنید که پروژه بخش اصلی نمره شما را تشکیل می دهد. پس در انجام آن کوتاهی نکنید با حوصله و دقت برای آن وقت بگذارید.

نوع اول
برای انجام پروژه در نوع اول شما باید سرمشق داده شده را سه مرتبه بنویسید هم به صورت ریز و هم با قلم!
برای این کار یک کاغذ گالسه A4 تهیه کنید و مرکز آن را مشخص کنید و یک خط افقی با مداد بکشید.

حاال پنج سانتی متر باالتر و پایین تر از آن را نیز مشخص کرده و خط بکشید.
استفاده از برگه ابروباد دست ساز خودتان حتمًا نمره بیشتری به همراه خواهد داشت.

با دقت فراوان و پس از تمرین سرمشق موردنظر را بنویس و به معلم تحویل بده.
اگر به دست من افتد فراق را بکشم

نوع دوم
ازآنجایی که با نرم افزار میرعماد آشنا شده اید نوع دوم پروژه را به طراحی با رایانه اختصاص داده ایم.

برای این کار عبارت داده شده را در نرم افزار میرعماد حداقل به دو خط که در این بخش آموزش داده شده بنویسید. توجه داشته باشید پروژه شما در این 
نوع سخت گیرانه تر بررسی خواهد شد و نحوه ترکیب حروف در این نوع دارای اهمیت بیشتری است. پس الزم است نگاه مجددی به کارهای هنری 

آورده شده در کتاب بیاندازید و یا با یک جست وجوی ساده با دنیایی از آثار هنری مواجه شوید.
فراموش نکنید که در این نوع پروژه هم باید عبارت نوع اول را به صورت تحریری )با مداد یا خودکار( بنویسید.

شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان

نرم افزار خوش نویسی میرعماد:
برای  نیست  الزم  دیگر  آسان تر شدن می رود.  به سمت  فناوری همه چیز  پیشرفت  با 
خرید کردن ساعت ها در ترافیک و شلوغی معطل شوید یا حتی از خانه بیرون بروید. 
با زدن چند دکمه ناقابل می توانید آنچه می خواهید را دم در خانه تحویل بگیرید. دیگر 
برای انتقال وجه نیازی به رفتن به بانک و ایستادن در صف های طوالنی دستگاه های 
خودپرداز نیست. با همین گوشی های تلفن همراهتان، خیلی راحت می توانید به همه 

کارهایتان برسید و ده ها نمونه دیگر ازاین دست که خودتان بهتر می دانید.
هنر خوش نویسی هم از این قافله جا نمانده و برنامه نویسان خوش ذوقی در این زمینه 

دست به هنرنمایی زده اند.
در این قسمت می خواهیم یک برنامه آسان و کاربردی را به شما معرفی کنیم.

از  را به کاربر می دهد.  از خطوط مختلف  نرم افزارهای خوش نویسی است که امکان بهره مندی  از کامل ترین  میرعماد 
ویژگی های دیگر این نرم افزار امکان استفاده از آن در برنامه های مختلف ازجمله برنامه های office  است. همچنین 

شما می توانید از اثر نوشته شده در قالب های مختلف خروجی بگیرید.
سایر امکانات نرم افزار میرعماد:

تغییر کشیدگی، ترکیب حروف، جابجایی حروف، نقاط و اعراب، پشتیبانی حروف فارسی، عربی، اعراب گذاری
میرعماد را می توانید از سایت های معتبر خریداری و دانلود نمایید.

شهر فرنگ


