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وونکو رسه  وزارت رسه محفوظ دی. په بازار کې یې پلورل او پېرودل منع دي. له رسغ

ي.    قانو چلند کی



ج

د پوهنې د وزير پيغام

اقرأ باسم ربک
لی، او د لوست او ليک له نعمت  ای کوو، چې موږ ته يې ژوند راب ونکي خدایهلالج لج شکر په  د لوی او ب
نی پیغام  ي يو، او د اللّٰه تعالی پر وروستي پیغمرب محمد مصطفی� چې الهي لوم خه يې برخمن ک

ورته (لوستل) و، درود وايو. 
کاره ده ۱۳۹۷ هجري ملريز کال د پوهنې د کال په نامه ونومول شو، له دې امله به د  ولو ته  رنگه چې 
ی، اداره او د  وون وونکی، زده کوونکی، کتاب،  وونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي.  گران هېواد 
وونې او روزنې  ي، چې د هېواد د  يز عنارص بلل کي گو بنس والدينو شوراگانې د هېواد د پوهنيز نظام شپ
په پراختيا او پرمختيا کې مهم رول لري. په داسې مهم وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت د مرشتابه 

يزو بدلونونو ته ژمن دی. وونيز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنس مقام، د هېواد په 
ه په  خه دي. همدارن يتوبونو  وونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهنې وزارت له مهمو لوم له همدې امله د 
وونيزو تأسيساتو کې، د دريس کتابونو محتوا، کيفيت او توزېع  ولو دولتي او خصويص  يو، مدرسو او  وون
ای لري. موږ په دې باور يو، چې د باکيفيته دريس کتابونو له  ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په رس کې 

وونې او روزنې اسايس اهدافو ته رسېدلی نشو. شتون پرته، د 
ته کولو لپاره، د راتلونکي نسل د روزونکو په  وونيز نظام د رامن پورتنيو موخو ته د رسېدو او د اغېزناک 
خه په درناوي هيله کوم، چې  وونکو، استادانو او مسلکي مديرانو  ولو زړه سواندو  توگه، د هېواد له 
ه او هاند ونه  دولو کې، هي ډول ه د هېواد بچيانو ته دې د دريس کتابونو په تدريس، او د محتوا په لې
ي.  سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ميل او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زيار او کو وک
ې  ي، چې د نن ور هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤوليت په درک رسه، په دې نيت لوست پیل ک

ور اوسېدونکي وي. ولنې متمدن او گ ران، او د  گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختليل افغانستان مع
خه  و له هر فرصت  تنه لرم،  تناکه پانگه ده، غو خه، چې د هېواد ارز همدا راز له خوږو زده کوونکو 
وونکو ته په درناوي  ه، او  ونوالو په تو کو او فعالو گ ې په پروسه کې د  ي، او د زده ک ه پورته ک گ

ي. ه او اغېزناکه استفاده وک خه  رسه، له تدریس 
خه، چې د دې  وونيز نصاب له مسلکي همکارانو  ولو پوهانو او د  وونې او روزنې له  په پای کې د 
ې دي، مننه کوم، او د لوی خدایهلالج لج  لې ک ې کېدونکې هلې  کتاب په ليکلو او چمتو کولو کې يې نه ست

ې کې بريا غواړم. لې او انسان جوړوونکې ه خه دوی ته په دې سپي له دربار 
ي ېې خپلواک، پوه او سوکاله  وونيز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگ د معياري او پرمختليل 

وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م
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1

کر＊ه يا خط
    خط ＇ه شي ته وايي؟            

    په خپل چاپ５ريال ک３ کوم خطونه وينئ؟

د کاغذ په پا３１ يوه کر＊ه و کاږئ. هغ３ ن＋３ ته چ３ د پنسل له نوک３ ＇خه پر 
سپين کاغذ پات３ ک８５ي، ！کى يا نقطه ويل ک８５ي. د يوه کاغذ پر مخ د انسان 
د الس حرکت خط جوړوي چ３ د ！کو يا نقطو مجموعه ده. که د دواړو 
السونو ورغوي سره و ن＋لوو، د دواړو السو تر من＃ يو نوى خط ليدل ک８５ي. 
که السونه سره جال ک７و، هغه له من％ه ＄ي. د ＄مک３ او أسمان ترمن＃ يو 
خط ليدل ک８５ي چ３ د ))افق(( په نوم ياد８４ي. دا خط د سمندر په خوا ک３ 
په ＊ه توگه د ليدلو وړ دى. هر ＇ومره چ３ ک＋ته او پورته والړ شو، د سمندر 
خط هم زموږ سره ＄ي او را＄ي. له دې امله د افق خط د انساني ديد د 

)۱ ان％ور( مستقيم خطونه(

لوست
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ارتفاع له نظره تغير کوي. د ب５لو ب５لو شيانو او موجوداتو په ＇نگ ک３ يو خط ليدل ک８５ي 
چ３ کوالى شو د هغه په واسطه د هر شي شکل و＊يو. کوالى شو چ３ غر، الوتونکي، م２ه، 

کور، مو！ر، ک＋ت９، الوتکه او داس３ نور په ب５لو ب５لو خطونو و＊يو. 

  تمرين
۱-په طبيعت او خپل چاپ５ريال ک３ د مستقيمو خطونو، ډولونه پيدا ک７ئ. 

٢-د منحني خطونو نمون３ په طبيعت او خپل چاپ５ريال ک３ پيدا ک７ئ. 
٣-ب５ل ب５ل منکسر خطونه په طبيعت او چاپ５ريال ک３ ول＂وئ. 

٤-د عمودي، افقي، مايل او مستقيمو خطونو نمون３ په کومو ＄ايونو ک３ وينئ. 
٥- ډول ډول خطونه چ３ مو پيدا ک７ل، بيا ي３ سره پرتله ک７ئ. 

هغه خطونه چ３ موږ په خپله شاوخوا ک３ وينو، مختلف ډولونه لري. کولى شو چ３ هغه 
په درو برخو وويشو. ۱- مستقيم خط ٢- منحني خط 

٣- منسکر خط )مات شوى خط( ۱- ٢- ٣- شکلونو ته وگورئ. 

)٢تصوير(مات شوي خطونه

 )٣ شکل( منحني خط
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2

په خطونو ان％ور گري

آيا د ان％ورولو لپاره په لوم７ي سرک３ بايد 

＄انگ７ې موضوع  په پام ک３ ولرو؟

د خطونو په مرســته ＊ــکلي شکلونه ان％وروالى شــو. يو ساده خط انتخاب 
ک７ئ او هغه د نورو خطو نو په مرسته داس３ بشپ７ ک７ئ چ３ ستاس３ د خو＊３ 
ان％ور رسم ک７ي. د دې کار لپاره د خط شکل او د هغه حالت ته بايد په ډ４ر 

غور او دقت پاملرنه وک７ئ. 
د خطونو په ليدلو د کوم شــکل په فکر ک３ لوي８ئ؟ د نورو خطونو په زياتولو 
ســره يو شــکل رســامي ک７ئ، تر ＇و هغه شى چ３ تاســ３ په خپل ذهن ک３ 

مجسم ک７ى دى، ووينئ. 
ددې کار لپاره کولى شئ، خپل کاغذ ب５لو ب５لو خواوو ته تاو ک７ئ. کيداى شي 
چ３ له کوم３ بل３ زاوي３ ＇خه يو مناســب شــکل پيدا ک７ئ، وروســته ه）ه 

وک７ئ چ３ هغه د خپل３ خو＊３ په شکل بدل ک７ئ. 
بيا د هغ３ د بشــپ７ولو لپاره د موضوع جزئيات په لوم７ني خط ور زيات ک７ئ 

او خپله طرحه بشپ７ه ک７ئ. بيا هغه په خپله خو＊ه رنگه ک７ئ. 

لوست
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 تمرين
۱-په ب５لو ب５لو منحني خطونو د خپل３ خو＊３ شکل رسامي ک７ئ. 

٢-د مات شويو خطونو )منکسر(＇خه په گ＂ه اخيستنه ډول ډول شکلونه ان％ور ک７ئ. 
٣-د عمودي، افقي، مايل او مستقيمو خطو ＇خه ابتکاري شکلونه جوړ ک７ئ. 
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د افغانستان د هنر تاريخ
د افغانستان د لرغونو آثارو په هکله 

معلومات لرئ؟

د افغانســتان ډ４ر پخواني انســاني وســايل د ))ډبرو په لوم７ۍ((دورې پورې 
اړه لري چ３ د غزني د))ناور((په د＊ــته ک３ کشــف شــوي دي. دا وسيل３ د 
اوبســيدان او چقمق له ډبرو ＇خه جوړې شــوي دي چ３ تاريخ ي３ له ميالد 

نه مخک３ سلو زرو کالونو ته رس８５ي. 

3

د  ＇خه  جنس  له  عاج  د  ان％ور(   ۱(
ميزيوه وړه  پ＋ه . 

)٢ان％ور( په بگرام ک３ دالس ته راغلو 
٨٧٣  CM( اثارو اندازه

5

لوست
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تيرونه، د ډبرو هســت３ او ت５رې ډبرې يا په طبيعي شــکل او يا د انسان په الس 
جوړې شــوي او په کار وړل شوي دي. د دې وســيلو جوړول د ډيرو پخوانيو 

زمانو انساني مهارت شم５رل ک８５ي. 
د ډبرو د من％ن９ دورې ！ولن３ په غارونو ک３ اوسيدې. 

د انســانانو د ژوندانــه ارز＊ــتمن أثــار چــ３ د ســمنگانو د ))اق کپــرک((او                          
))هزار ســوم(( په غارونو ک３ پيدا شــوي دي، په زړه پورې أثار دي چ３ د ډبرو 
په من％ن９ دورې پوري اړه لري. دا په افغانستان ک３ د لوم７نيو انسانانو د ژوندانه 
ډ４ر په زړه پورې أثار دي. په دې غارونو ک３ د کار په وســيلو سربيره د خطونو او 
نقاشيو نمون３ هم ليدل شوي دي. ＄ين３ پوهان په دې باور دي چ３ دا پ５چلي او 

په يو بل پورې ت７لي خطونه په افغانستـــان ک３ د نقــــــاش９ او رسم الخط 

لوم７ن９ نمون３ دي چ３ په دې غارونو ک３ کشف شوې دي. 
ددې أثارو تاريخ له ميالد ＇خه مخک３ د شلو زرو نه تر پن％و سو زرو کالو پورې 
رســي８５ي. د بدخشــان د کور په دره ک３ ＄ين３ کشف شوي هنري أثار د ډبرو په 
نوې دورې پورې اړه لري. په دې دوره ک３ په صيقل شويو ډبرو سربيره د مذهب 
عالم３ هم ليدل شوي دي. د م７و د ＊خولو له طريق３ ＇خه ي３ داس３ معلومي８ي 

چ３ د دې حوزې انسانان د عقيدو او معنوي مراسمو درلودونکي وو. 

ک３  ډبرو  په  مرمررو  د  ان％ور(   ٣(
کيندل شوى. 
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د انســانانو ذهني پراختيا، د باورونو ايجادول او عقيدې په حقيقت 
ک３ د ډيرو پخوانيو هنري أثار، لکه: نقاشــي، مجســمه جوړونه او 
ب５ال ب５ل ســفالي لو＊ــ３ د))منديگک((په  اثارو ک３ کتالى شــو. 
منديــگک يوه لرغون３ ســيمه ده چ３ د كندهار په شــمال لويدي＃ 
ک３ پرته ده. د دې لرغون３ ســيم３ په اثارو ک３ خ＂ين３ مجســم３ او 
سفالي لو＊３ چ３ په هندسي منظمو ان％ورونو ＊کلي ک７اى شوي 
دي او د معمارۍ هنر کشــف شــوی دی چ３ تاريــخ ي３ له ميالد 

＇خه مخک３ درې زره کالونو ته رسي８ي. 
د فاريــاب واليت د ))داشــلي(( په ســيمه ک３ د مهرونــو او وزنونو 
کشــف ک５ــدل د هنــر د پراختيا ＊ــه   ثبــوت دی دا مهرونه په ډ４ر 
مهارت سره جوړ شوي دي. کورنيو مهرونو د اميرانو له مهرو سره 
توپير در لود. د دې کشف شوو آثارو تاريخ له ميالد ＇خه مخک３ 

زرو کلونو ته رسي８ي. 
د بلخ په ))اى خانم((ک３ د ＊ي＋و جوړولو او په هغ３ ک３ د نقشونو 
د ان％ورولو مهارتونه په افغانســتان ک３ د هنــر د پراختيا يو بل پ７او 
بلــل ک８５ي. ســربيره پردې  پــه بلخ او اى خانم ک３ پــه زياته اندازه 
＊ي＋ــه ي３ گيالسونه چ３ شــاوخوا ي３ په ＊کلو او رنگه نقشونو او 
ان％ورونو ＊ــکلي شوي، کشف شوي دي. په همدې سيمه ک３ يو 
ورزشــي لوبغالی )ســتديوم(چ３ په ＇لور ضلعي تي８و باندې فرش 
دى، کشف شوى دى. هغه ＇ه چ３ داى خانم دري＃ له نورو ساحو 
＇خــه جال کوي دا دی چ３ د لوم７ي ＄ــل لپاره د يونان او يونان- 
باختري هنر د مجســمو په جوړولو ک３ د ودانيو د کار وســيل３، د 
＊ــکال ســامان او ال３ ليدل ک８５ي چ３ د هغو تاريخ له ميالد ＇خه 

وړاندې لوم７ۍ او دويم３ پ７５ۍ ته رس８５ى. 
))طال تپه(( د افغانستان يوه بله لرغوني سيمه ده. له طال تپ３ ＇خه 

)٤ ان％ور(الس بند د حيوان په ان％ور 
٠بدخشان(

ان％ور دجواهراتو صندوق دعاج   ٥(
کندن کاري
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په ＊کلو ＊ايسته ډيزاينونو جوړ شوي . 
له يوويشتو زرو ＇خه زيات طاليي أثار کشف او تر السه شوي دي. دا هنري 
أثار ډ４ر زيات ارز＊ــت لري. د ونو پا３１، د هوســ９ مجســمه، ډول ډول الس 
بندونه چ３ په الجوردي غميو ＊ــکلي شــوي دي، پــه دې لرغونو آثارو ک３ 

شامل دي. 
 يــوه بله ســيمه چ３ د افغانســتان د هنر پــه تاريخ ک３ ＄انگ７ى ＄ــاى او ډ４ر 
ارز＊ت لري، هغه د باميانو سيمه ده، د باميانو واليت د افغانستان په مرکز ک３ 
پروت دى. د بودا لويو مجسمو چ３ په ！وله ن７ۍ ک３ سارى نه لري، دې سيم３ 
ته ＊کال ور بخ＋ل３ وه چ３ د ))صلصال((او ))شمامه((په نوم يادي８ي. نوموړي 
آثار ددريم３ او ＇لورم３ ميالدي پ７５يو شــهکارونه دي. دا لوي３ مجســم３ د 
گندهارا او يونان- بودايي گ６ هنري ترکيب دى. په ن７ۍ ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره 
د باميانو په مغارو ک３ د ان％ورولو په موخه له روغني رنگ ＇خه گ＂ه اخيستل 

شوې ده. 
په بگرام ک３ د کشــف شــويو آثارو هنري ارز＊تونه د افغانستان د هنر په تاريخ 

ک３ ！اکلى ＄اى لري. 
د بودا مناسبه او د ＊کل３ ＇５رې لرونک３ مجسمه په ه６ه ک３ جوړه شوې ده. 
د دې دورې آثار د گندهارا د مکتب په نوم ياد شوي دي. د گندهارا په مکتب 
ک３ معنويت له هند او ماديت له يونان ＇خه اخيســتل شــوی دى. د دې أثارو 

تاريخ ＇لورم３، پن％م３ او شپ８م３ ميالدي پ７５يو ته رس８５ي. 

تمرين
أيا ستاســو په چاپيريال ک３، لرغوني آثار پيدا شوي دي؟په دې 

آثارو ک３ کوم کوم شيان شامل وو؟

پربرونزوک９ جوړه شوې  ان％ور(   ٦(
کاسه د او＊کو د ＇ا＇کو طرح
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4
له هنري وسيلو سره آشنايي

   د نقاش９ او السي کارونو د فعاليت د سرته رسولو 
لپاره کومو شـــيانو   ته اړتيا لرئ؟په  کومو وســـيلو 

کوالى شئ نقاشي  وک７ئ؟
  د الســـي کار د جوړولو لپاره له کومو شيانو ＇خه 

گ＂ه اخلئ؟

خپل３ خيالي او ذهني مفکورې د نقاش９، ان％ورگرۍ او السي کار په شکل 
سرته ورسوئ او هغه نورو ته و＊اياست. د نقاش９ او د السي کارونو د جوړولو 
لپاره له ب５لو ب５لو وسيلو ＇خه گ＂ه اخيستل ک８５ي. که د نظر وړ مواد نه وي، نو 
کيداى شي نورې وسيل３ ي３ په ＄اى و کاروو. يا هغه ته  ورته وسيل３ جوړې 
ک７و. مثًال په اوبلن رن， نقاش９ ک３ معموًال له برس ＇خه کار  اخيستل 
ک８５ي. کوالى شو په گوته، سفنج او يا هغه برس چ３ په خپله مو جوړ  ک７ی 
وي، په اوبلنو رنگونو ان％ور گري يا نقاشي وک７و. تاس３ فکر 
وک７ئ چ３ د نورو کومو شيانو په واسطه کوالى شو په اوبلنو 
رنگونو نقاشي وک７و؟ هغه وسيل３ چ３ د هنري کارونو لپاره 

کارول ک８５ي، په درو برخو ويشل ک８５ي:
يا ن＋ه ي３ پات３ ک８５ي، لکه: پنسل،  اثر  ۱-هغه وسيل３ چ３ 
رنگه پنسل، سکاره، سيايي، اوبلن رنگونه، غوړ رنگونه او. 
. . رنگه جوهر، اوبلن او غوړ رنگونه معموًال د برس په مرسته 

د نقاش９ او رنگه کولو لپاره کاروي. 

)۱ ان％ور( رنگه پنسلونه

)٢ ان％ور( اوبلن رن，، برس او 
د اوبو گيالس

لوست
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 ٢-هغه وسيل３ چ３ ن＋ه پرې اي＋ودل ک８５ي، لکه: کاغذ، مقوا يا پن６ کاغذ، 
الوتونکو ب２ک３،  پا３１، د  يا ！وکر، خ＂ه، کودي، طبعي مواد )د ونو  رخت 
لرگي، ډبره، . . .(مصنوعي مواد )تار، سيم . . .( چ３ د نقاش９ او دالسي 

کارونو د جوړولو په وخت ک３ کارول ک８５ي. 
٣-کومکي وسيل３، لکه: د طراح９ يا ان％ورگرۍ تخته، خط کش، پنسل 
کاغذ(،  شفاف  ＇ه  )ل８  کاغذ  ترس  د  لو＊ى،  اوبو  د  پاک،  پنسل  تراش، 
بياتي، سري（، شکاستيب، ورنس. . . چ３ د رسام９، نقاش９، رنگه کولو 
او السي کارونو په برخه ک３ ي３ کاروي. دا وسيل３ کار أسانوي، خو نشتوالى 
ي３ د فعاليت د سرته رسولو مانع کيداى نشي. د هغو وسيلو ＇خه استفاده 
په ＄ای  او د هغو موادو  په واک ک３ دي، لکه: )طبيعى مواد(  چ３ زموږ 
چ３ موږ ورته الس رسی نه لرو له محيطي طبيعي موادو ＇خه په ابتکاري 
ډول －＂ه اخيستل زموږ سره د کار په سرته رسولو ک３  ډ４ره مرسته کوي. يا 
په بل عبارت د ابتکاري وسايلو جوړول له هغه وسيلو ＇خه چ３ په واک 
ک３ مو نشته، خورا زيات ارز＊ت لري. که سري（ مو نه درلود له سر＊ناک３ 
مادې ＇خه استفاده  کولى شو؟ ن＋ه پري＋ودونکي وسيل３ د نقاش９، رسام９ 
او رنگه کولو لپاره کارول ک８５ي. ＄ين３ وسيل３ سيايي لرونکي وي، لکه: 
پنسل، سيايي او سکاره، خو ＄ين３ نور ي３ رنگه وي، لکه: رنگه پنسل، رنگه 
جوهر، اوبلنرنگونه، غوړ رنگونه او طبيعي پوډري رنگونه. له پنسل او سکرو 
＇خه استفاده کول أسان دي. کوالى شو د کاغذ په مخ مستقيماً پرې کار و ک７و. 

)٢ ان％ور( ابي رنگ، مويک قلم او 
د اوبو لو＊ى

)٣ ان％ور( د اوبلنو رنگونو ＄انگ７ى 
لو＊ى او د اوبو لو＊ی

)٤ ان％ور( کاغذ د رسام９ په تخته 
په سکاش＂يپ ن＋لول شوى دى. 



 11 

اوبلن رنگونه او جوهري رنگونه له اوبو سره بايد گ６ يا مخلوط شي،  تر＇و 
د هغو ！ينگوالى يا غلظت مناسب شي او په أسانتيا سره  د کاغذ پر مخ 
＊کاره شي. غوړ او پوډري رنگونه له خاصو تيلو سره مخلوطي８ي تر ＇و 
مناسب ！ينگوالى پيدا ک７ي چ３ پر يوې سطح باندې په ＊ه ډول وکارول 
شي. ترکيبي مواد د برس يا چاړې په واسطه پر سطح باندې استعمالي８ي. 
که د غوړ رنگ ！ينگوالى مناسب وي، نو رنگ په برس پورې نه ن＋لي او 
په ډيره أسانتيا له برس ＇خه د سطح３  په مخ ب５لي８ي. له اوبلن او جوهري 
رنگونو سره چ３ اوبه زيات３ شي، کم رنگه ک８５ي. همدارنگه له غوړو او 
پوډري رنگونو سره چ３ تيل  زيات گ６ شي، نرى )رقيق(کي８ي. د رو＊انه 
رنگونو د جوړولو لپاره همدا مواد له سپين رنگ سره مخلوطوي. په أبي 
او روغني رنگونو باندې د نقاش９ لپاره بايد د رنگ په ترکيب و پوهي８ئ. 
وروسته د زيات تمرين له امله کوالى شئ چ３ د رنگ مناسب ！ينگوالى 
پيدا ک７ئ، تر ＇و وکوالى شئ چ３ د برس په واسطه هغه د نقاش９ او رنگه 

کولو لپاره وکاروئ. 
 کوم مواد پ５ژنئ چ３ د نقاش９ يا رنگه کولو لپاره مناسب وي؟ ستاس３ د 
ژوندانه په چاپيريال ک３ طبيعي رنگه مواد پيدا ک８５ي؟د هغ３ نمون３ پيدا 
ک７ئ او د نقاش９ او رنگه کولو لپاره ي３ و کاروئ. مواد او ن＋ه پري＋ودونکي 
کارول  لپاره  کارونو  السي  د  او  نقاش９  رسام９،  د  اندازه  زياته  په  وسيل３ 
ک８５ي. ن＋ه منونک３ وسيل３، لکه: کاغذ، مقوا، يوه ！و！ه لرگى، ډبله ！و！ه، د 
کارتن مقوا، سفالي)خ＂ين( کورني لو＊ي او پوزي چ３ د رسام９ او نقاش９ 
لپاره کارول ک８５ي. په دې شيانو ان％ورونه او نقاشي کيدالى شي که وغواړو 
چ３ په اوبلنو رنگونو نقاشي وک７و، نو کاغذ مو بايدل８ ＇ه ډبل او پ７５ وي. 
که چ５رته کاغذ نازک وي، نو د کار په وخت ک３ ＇يرې ک８５ي. که په کورنيو 
لو＊و، پوزي او  يا لرگي باندې کار کوو، بايد له ！ينگ يا غليظ آبي رنگ 
＇خه کار واخلو. د السي کارونو د جوړولو لپاره، جوړه شوې خ＂ه، ب５ل 
ب５ل طبيعي مواد، لکه: )د ون３ پا３１، ډبرې د الوتونکو ب２ک３، . . .( او هغه 

)٥ ان％ور د رنگ کارولو 
مختلف３ وسيل３. 
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مصنوعي مواد چ３ په الس ک３ ي３ لرئ، لکه: )سيم، تار، باطله قط９، کاغذ او باطله مقوا، . . .( 
د استفادې وړ دي. تاس３ کوالى شئ چ３ له هغ３ ＇خه په خپله خو＊ه السي کار جوړ ک７ئ. د 
کار د پيل لپاره خ＂ه سمه ک＋يکاږئ او په سوکونو ي３ ووهئ. بيا پرې کار وک７ئ، خو بايد و پوهي８ئ 
چ３ خ＂ه او خپل خ＂ين السي کار بايد په پالستکي ک）وړه ک３ تاو ک７ئ، تر ＇و هوا ي３ ونه وهي 
او ژر وچ نشي )خ＂ين کارونه بايد ورو  ورو  وچ شي تر ＇و ونه چوي. له سيم ＇خه د السي کارونو 
د جوړولو په وخت ک３ بايد غور و ک７ئ چ３ د سيم ت５رې ＇وک３ مو السونه ژوبل نه ک７ي. د هنري 
کارونو د سرته رسولو لپاره نورو وسايلو ته هم اړتيا لرو، لکه: د ترس کاغذ يا سکاش＂يپ چ３ د 
السي کار د ب５لو ب５لو برخو د يو＄اى کولو لپاره په کار８４ي. يا ترس کاغذ چ３ د مختلفو ډيزاينونو د 
کاپي کولو لپاره کارول ک８５ي. له بياتي او د ＇يرې کولو له چاړې ＇خه د کاغذ او مقوا د زياتي  برخو 
د پرې کولو لپاره استفاده ک８５ي، خو د دې وسيلو ت５رې ＇وک３ ته مو پام وي چ３ پرې خوږ نه شئ. د 
اوبو د لو＊ي اندازه بايد مناسبه او درنده وي چ３ د اوبلنو رنگونو د استعمال لپاره په کار８４ي، ＄که 
چ３ په أسان９ سره نه چپه ک８５ي. د نقاش９ او السي کارونو له تياريدو وروسته د رنگونو د ثابت پات３ 
کيدلو لپاره له ورنس ＇خه گ＂ه واخلئ. ورنس د رسام９ د برس او يا د لو ي３ ！و！３ سفنج په واسطه 

د سطح３ په مخ و مو＊ئ. کله چ３ وچ شي نو سري＋والى ي３ له من％ه ＄ي.  

تمرين

لپاره له کومو وسيلو ＇خه استفاده کوئ. د هغ３ په هکله په خپلو ک３ خبرې  ۱-د نقاش９ د سطح３ 
وک７ئ. 

٢-د ＄ان لپاره يو برس قلم جوړ ک７ئ. د برس قلم د جوړيدو لپاره د کارغه، کوترې او چرگ ب２کو ته 
او يا د أس او يا هغه ته د ورته حيوان د لک９ وي＋تانو او يو ظريف او ＊کلي لرگي ته اړتيا لرئ. ＇ارويو 
د لک９ د وي＋تانو يوه اندازه په تار و ت７ئ. وروسته بيا دغه وي＋تان د لر－ي سره وت７ئ چ３ د يوه ظريف 

برس په ب２ه جوړ شي.
ي３  مخ  پر  کاغذ  ډبل  يوه  د  او  واخلئ  را  واسطه  په  قلم  برس  د  رنگونه  ب５ل  ب５ل  رنگونو  اوبلنو  ٣-د 

مناسب  لپاره  نقاش９  د  پر مخ  د کاغذ  تر ＇و رنگونه  تمرين وک７ئ  پورې  تر هغه  ک＋ي８دئ، 
！ينگوالى پيدا ک７ي. 

 .
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5

زموږ په شاوخوا ک３ ＄ين３ شکلونه يوازې طول او عرض لري چ３ هغ３ ته 
))سطح(( وايي لکه د ون３ د پا３１ ظاهري ب２ه او ＄ين３ نور ي３ طول، عرض 

او ＊کاره ضخامت لري چ３ هغ３ ته )حجم( وايي. 
   سطح په دوو ډولونو ويشل ک８５ي:

هندسي سطح３)لوم７ي تصوير ته وگورئ(او غير هندسي سطح３. )دويم 
تصوير ته وگورئ(په خپل شاوخوا ک３ کوم３ سطح３ وينئ؟ کوم３ هندسي 

او کوم３ غير هندسي دي؟

شکل، سطح او حجم

په خپله شاوخوا ک３ چ３ کوم شکلونه وينئ هغه سره مقايسه ک７ئ. 
زموږ په شاو خوا ک３ ！ول شکلونه په دوو ډولونو ويشل ک８５ي. 

سطح او حجم

)٢ ان％ور( غير هندسي شکل )سطح( )۱ ان％ور( هندسي شکل )حجم(

لوست
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 په طبيعت ک３ ډ４رې دايروي سطح３ ليدل 
ک８５ي، لکه: د ＇وارلسم３ شپ３ مياشت او د 
لمر پرست گل من＃. د بشر په الس جوړو شوو 

شيانو ک３ هم د سطحو ډولونه پيدا ک８５ي، 
په طبيعت  تلويزيون مخ.  او د  لکه: قاب 
ک３ غير هندسي سطح３ په ب５لو ب５لو ب２و 
پيدا کي８ي. د ب５لگ３ په ډول د ونو د پا１و 

مختلفو ډولونو ته او د پتنگ وزرو ته پام وک７ئ. د حجمونو ډولونه هم په 
دوو ډلو ويشل ک８５ي. يو ي３ هندسي حجمونه او بل ي５غير هندسي حجمونه. 
)٣ تصوير( او ＇لورم تصوير ته پام وک７ئ. په خپله شاوخوا ک３ کوم حجمونه 

وينئ؟ کوم يو ي３ هندسي او کوم يو ي３ غير هندسي دی؟
په طبيعت ک３ ب５ل ب５ل کروي حجمونه وجود لري، لکه: د لمر سترگه او د 

شمسي منظوم３ ستوري د انسان سر، ميوه او الوتونک３.

تمرين
۱-د هندسي او غير هندسي حجمونو دوې نمون３ سره مقايسه ک７ئ. 

٢-د انسان په الس جوړ شوي او د طبيعي حجمونو ترمن＃ ورته والى وينئ؟

د انسان په الس په جوړو شوو حجمونو ک３ هم ب５ل ب５ل هندسي حجمونه 
پيدا کوالى شو، لکه: د پن６سکو ډولونه، د قطيو ب５ل ب５ل ډولونه، ودان９ او 

 . . . . . . .

)٥ ان％ور( هندسى شکل )سطح( )٤ ان％ور( هندسي شکل )حجم(

)٣ ان％ور( ب５ل ب５ل ٦ هندسي حجمونه
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6

چاپ د ډول ډول رنگه ان％ورونو د جوړولو لپاره يو چ＂ک ميتود دى 
له  ک３  په السي چاپ  رس８５ي.  واسطه سرته  په  رنگ  او   مهر  د  چ３ 
ب５لو ب５لو مهرونو ＇خه ډ４ر ساده او په چ＂کتيا کوالى شو لوي３ سطح３ 
د  او  لري  ډولونه  ب５ل  او ＊کلي ک７و. د چاپ مهرونه  رنگين３  نقاشي، 
خپل چاپيريال له شيانو ＇خه د مهر پر ＄اى گ＂ه واخلئ. د چاپ الرې 
او طريقی هم ډيرې زيات３ دي. په دې درس ک３ السي چاپ له يو تيار 
مهر ＇خه په گ＂ه اخستنه چ３ هغه د گوتو سرونه دي، سرته رسوو. له 
گوت３ ＇خه د چاپ د اخيستلو لپاره خپله گوته په آبي رنگ يا کوم بل 
رنگ ک＋يکاږئ او بيا ي３ په ب７５ه په يوه سپين کاغذ ولگوئ دا کار ＇و 
واره په مختلفو رنگونو تکرار ک７ئ، تر ＇و ستاس３ د کاغذ سطحه له 

مهرونو ډکه شي. 

په گوتو ！اپه کول
کوالى شئ چ３ له هر ساده نقش ＇خه د خپل３ خو＊３ 

شکل جوړ ک７ئ؟

لوست
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تمرين

د نقاش９ لپاره د خپل３ خو＊３ موضوع انتخاب ک７ئ او په مختلفو
 رنگونو د گوتو د چاپ الرې او د خپل３ خو＊３ موضوع نقاشي ک７ئ

 .

وروسته له هغ３ چ３ رنگ وچ شي، نو بيا د گوتو ن＋ان په غور وگورئ او د 
خطونو په زياتولو سره د خپل３ خو＊３ شکل ترې جوړ ک７ئ. 
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کره يو دايروي حجم دى چ３ کوالى شــو لــه مختلفو موادو ＇خه ي３ جوړ 
کــ７و، لکــه: د واليبال او فو！بال پن６وســکي او د ميوو لــه ډل３ ＇خه نارنج، 
مال＂ــه، کينو دا ！ــول کروي حجمونــه دي. اوس غواړو چ３ له ســيم، ډبلو 
تارونــو، د رج３ له تار او پ７ي ＇خه يوه ُکره جوړه ک７و. که تاســ３ غواړئ له 
سيم ＇خه ُکره جوړه ک７ئ، نو پام کوئ چ３ د سيم د تاوولو په 
وخت ک３ ＄انونه ！پي نه ک７ئ، لوم７ى سيم، تار، د رج３ تار او 
يا پ７ى د يوې الوچ３ په اندازه گرد تاو ک７ئ، وروسته 
بيــا تارونه په ډ４ر مهارت د هغ３ په شــاوخوا تاو ک７ئ 

ُکره جوړه شي. چ３ يوه 

7

د سيمي ُکرې جوړول
ستاس３ په شـــاوخوا ک３ کوم شيان ُکرې 

ته ورته دي؟

لوست
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تمرين
۱-جوړې شوې ُکرې نندارې ته وړاندې ک７ئ. 

٢-د جوړو شوو ُکروي شيانو په هکله سره وغ８ي８ئ. 

د ُکرې له جوړولو وروســته د هغ３ په هکله 
فکر وکــ７ئ او ه）ه وک７ئ چــ３ له پورتنيو 
موادو ＇خه ب５ل ب５ل شکلونه، لکه: م５وه، گل، 
الوتونکــي او داســ３ نورجوړ کــ７ئ. دکور 
او ！ولگــي په ＊ــکلي کولو کــ３ خپل رول 
ولوبــوئ. پــه ُکرې بانــدې د نورو مــوادو په 
زياتولو، لکه: )ب２ک３، د ون３ ساقه، صدف،  
د ميوو پوستکي، کاغذ، مقوا . . .( د خپل３ 
خو＊３ ابتکاري شکل جوړ ک７ئ  او په پاى 

ک３ کوالى شئ هغه رنگه ک７ئ:

له مختلفو موادو ＇خه ＇و ډوله ْکرې تکميل شوي دي. 

له ْکرې ＇خه يوه ＊کل３ الوتونک３ جوړ شوې ده

په کره ک３ جوړ شوى کب

 د تشل３ په شان يوه وړوکي ْکره له سيم يا نخ ＇خه
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8

د ت５ــ８و پــه دورې پــورى ت７لي هنــري أثار چ３ د بشــر پــه الس د غارونو په 
ديوالونو نقاشــي شــوي دي، د ډبرو په دورو پورې اړه لري. د ډبرو د لرغونو 
اثارو لوم７ن９ نمون３ چ３ د ډبرو په دورو پورې اړه لري د فرانس３ د))السکو(
پــه غارونــو او د هســپاني３ د )التاميرا(پــه 
غارونوک３ پيدا شوي دي. لوم７ني تصوير 
ته پاملرنــه وک７ئ، ＇ه شــى وينئ؟ لطفاَ 
هغه پو＊ــتن３ چ３ ستاســ３ پــه ذهن ک３ 
پيدا شــوي ووايئ. دويــم  تصوير د ډبرو 
په من％نــ９ دورې پــورې اړه لري. په دې 
نقاشــ９ ک３ او له هغ３ ＇خــه په مخک３ 

د ډبرې د دورې هنر

 آيا پوه８５ئ چ３ ډ４ر لرغوني هنري آثار کوم او 
په کوم ＄اى ک３ من＃ ته راغلي دي؟

)۱ ان％ور( له ميالد ＇خه مخک３ د ۱٠٠٠ 
تــر ۱٥٠٠ ق م په حدودو ک３ د فرانســ３ د 

السکا په غارونو ک３ ان％ورگري

)٢ ان％ور( د ډبرو په من％ن９ دوره ک３ د ايران 
په لرستان ک３ 

لوست
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دوره ک３ کوم تفاوتونه وينئ؟
انســانانو په تدريجي ډول پر مختگ وک７، په بزگرۍ او مالدارۍ ي３ 
پيــل وک７ د هغوى ژوند ډ４ر تغييــر وک７. علوم او مختلف هنرونه ي３ 

را من％ته ک７ل. 
٣ او ٤ تصويرونو ته پاملرنه وک７ئ:

د ډبرې د نوې دورې هنري أثار له نورو دورو سره مقايسه ک７ئ:

  تمرين
۱- کله له خپلوانو سره ＊کار ته تللي ياست؟

٢- د ＊کار صحنه د کيس３ يا تمثيل او يا د نقاش９ په ډول وړاندې ک７ئ.

)٢ تصويــر( ته پاملرنه وک７ئ د ډبرې د دورې 
هنري أثار له نورو دورو سر پرتله ک７ئ

)٣ ان％ــور( د ډبــرې د دورې ان％ــور شــوى 
گيــالس چــ３ د ايران په شــوش ک３ په الس 

راغلی دی. 

)٤ ان％ــور( د ډبــرو په نــوې دوره ک３ د 
انگلستان د مالزبرې په د＊ته ک３ له ډبرو 

＇خه جوړ شوى دي. 
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رنگ
 ستاسو په فکر که رنگ نه واى ＇ه به شوي واى؟

)٢تصوير( د طوطي رنگين３ ب２ک３)۱تصوير( د طبيعت مختلف رنگونه

په طبيعت ک３ هر يو شــکل يو رنگ لري. د بشــر په الس د جوړو شوو 
شــيانو او هم د ！ولو شــيانو لــه پاره رنگ يو پــوښ دى. ＄ين３ رنگونه په 
طبيعت ک３ ډ４ر زيات دي. ۱او ٢ تصوير ته پام وک７ئ. انســانانو تر  اوسه 
۱٦ ميليونــه رنگونه جوړ کــ７ي او د رنگه کولو لپاره يــ３ کار ولي دي. 
تاســ３ پخوا زده ک７ي دي چ３ له درو اصلي رنگونو ＇خه )ژ７４، سور او 
شــين آسماني( ب３ شــم５ره رنگونه جوړيدلى شي. دا درې رنگه له نورو 

رنگو ＇خه نه شي جوړيدلى  او بيخي خالص رنگونه دي. 

لوست



 22 

)٤ ان％ور( اصلي رنگونو ته له سپيين رنگ سره ترکيب  چ３ رو＊انه رنگونه 
الس ته راشي. 

)۳ان％ور( د اصلي رنگونو ترکيب د ثانوي رنگونو د السته راوړلو لپاره 

        د دوو اصلي رنگونو د يو ＄اى يا ترکيب له امله دريم رنگ جوړي８ي. 
         الندې شکل ته ＄ير شئ:

       دريم تصوير و گورئ
         کيدالى شــي دا هر يو رنگ له ســپين رنگ ســره ترکيب ک７و، تر＇و شفاف    او 

رو＊انه شي. 
  ＇لورم تصوير ته و گورئ. 

  همدارنگه کوالى شو دا رنگونه له تور رنگ سره يو＄اى يا ترکيب ک７و تر ＇و تت او تياره 
شي. رنگه مواد په دوو ډلو ويشل ک８５ي. زيات طبيعي رنگونه له معدني موادو ＇خه، لکه: 
)د سکرو پوډر او د الجوردو پوډر( او د و＊و رنگونه، لکه: )د پياز له پو！کي او د  انارو له 

پو！کي(＇خه جوړ８４ي. مصنوعي رنگونه له کيمياوي موادو ＇خه جوړ８４ي. 

تمرين
١-له دويم３ درج３ رنگونو ＇خه يوه نمونه جوړه ک７ئ!

٢-دويمه درجه رنگونه دوه برخ３ ک７ئ ＄ين３ ي３ رو＊انه او ＄يني نور تت يا تياره ک７ئ 
٣- دا هر يو رنگ چ５رته او د کومو شيانو د رنگه کولو لپاره کاروي؟
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ب５ل３ ب５ل３ ميوې د نقاش９ لپاره ＊کل３ او په زړه پورې موضوع گان３ دي. 
د کال هر فصل گو＊３ گو＊３ ميوې لري چ３ ＄انگ７ې ب３２ او خوندونه 

لري. د هر فصل خاصو ميوو ته ＄ير شئ. 

له م５وې ＇خه د ډک لو＊ي نقاشي

ستاس３ په شاوخوا ک３ د نقاش９ لپاره کوم３ 
په زړه پورې موضوع گان３ شتون لري؟

 

او رنگونو  په مختلفو شکلونو  )۱تصوير( 
ميوې چ３ ب５ل ب５ل جوړ＊تونه پک３ ليدل 

ک８５ي

23

لوست
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د هغو د رنگ، شکل او جوړ＊ت په هکله سره و غ８ي８ئ. د کوم فصل 
م５وې انتخابوئ؟د خپل３ خو＊３ م５وې د لو＊ي په د ننه ک３ ان％ور ک７ئ. 
کو＊（ وک７ئ چ３ م５وې او لو＊ي ي３ لوى و باسئ او هم غال９، م５ز او. . . 
چ３ م５وه پرې اي＋３ ده، هغه هم رسامي ک７ئ. په ډ４ر ＄ير او غور ي３ رنگه 

ک７ئ. 

تمرين:
د خپل３ خو＊３ ميوې په يوې پا３１ کاغذ ک３ ان％ور او بيا ي３ رنگه ک７ئ. 

)٣ تصوير( د توتانو رنگ، شکل او جوړ＊ت ته پاملرنه وک７ئ دا م５وې 
په کوم فصل پورې اړه لري؟

)٢ تصوير( په مني ک３ کوم３ م５وې رسي８ي؟

ليدلي  ک３  ＊اخونو  په  ونو  د  م５وې  مو  ک３  فصل  کوم  په  تصوير(    ٤(
دي؟
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 11  

 د بين النهرين هنر: د بين النهرين تمدن ســومري، اکدي، بابلي او أشــوري 
قومونو د دجل３ او فرات رودونو په مين＃ ک３  من＃ ته راوړ. دوى له خاموخ＋تو 
＇خــه د عبــادت لپاره لوي３ او ＇ــو پوړيزې ودان９ جوړولــ３ چ３ هغه ي３ د 
زيگورات په نامه يادول３ چ３ لوم７ى تصوير د زيگورات يوه نمونه را＊يي. 

د ايــران هنر:د ايران هنر له اســالم ＇خه مخک３ په دوو برخو ويشــل شــوی 
دى. لومــ７ۍ برخه يــ３ د أريايانو لــه دورې ＇خه مخک３ أثار د))ســليک(، 
))مارليک((او))شــوش(( پــه منطقو ک３ چ３ په ايران کــ３ واقع دي، الس ته 

د بيـــن النهريـــن، ايـــران او لرغونـــي مصر 
هنرونه

   پوه８５ئ چ３ زيگورات ＇ه ته وايي؟

 
)۱- تصوير(زيگورات)زيگورات اور(
پــه بيــن النهريــن کــ３ ٢۱٠٠ کاله له 

ميالد ＇خه مخک３

لوست
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       تمرين

۱-په پخوانيو زمانو ک３ ي３ لوي３ ودان９ ＇ه ډول جوړول３؟
د هغ３ د جوړولو طريق３ په ياد ان％ور ک７ئ!

٢- ستاس３ په فکر ول３ ډيرې مهم３ ودان９ په مصر ک３ د فرعونيانو مقبرې دي؟

راغلي دي. دويمه برخه ي３ د أريايانو دوره ده چ３ ډ４ر مهم او ارز＊تناک 
اثر ي３))تخت جمشيد(( دى. دويم تصوير ته پام وک７ئ. 

د لرغونــي مصــر هنر: د مصر لــوى تمدن د نيل د دريــاب په ＇ن６و 
کــ３ من＃ ته راغلی دى. په لرغوني مصر ک３ ډيرمهم أثار د فرعون په 
مقبرو پورې ت７ل３ ودان９ دي په مصر ک３ تابوتونه او زيات３ مجسم３ د 

فرعون او د ملکو په شــکل جوړې شوي دي. 
د مصر په قبرونو ک３ د ژوندانه صحن３، د غم 
دودونه، د جنگ صحن３، ＊کار او د کرکيل３ 

نقاش９ شوي دي. دريم تصوير ته وگورئ. 

)٣تصوير( د مصر اهرامونه «دجينره اهرامونه» 
د ميالد نه ٢٥٠٠ کاله مخک３. 

)٢تصويــر( د تخت جمشــيد دورننوتو 
دروازه له ميالد ن٥٠٠ کاله مخک３



 27 

12

له رس )مکن(خ＂３ ＇خه د حجمونو جوړول
     

پوه８５ئ چ３ ستاس３ په شاوخوا ک３ کوم حجمونه 
شته دي؟

 خلــک لــه ب５لو ب５لو مــوادو ＇خه، لکه: خ＂ه، گچ، لرگي، فلز، شيشــه او . . . . 
＄ين３ حجمونه يا ＊کلي السي کارونه جوړوي. رس خ＂ه د سرې خاورې او اوبو 
له مخلوط ک５دو ＇خه جوړ８４ي. خ＂ه داســ３ يوه ماده ده چ３ د مختلفو حجمونو 
د جوړولو لپاره مناسبه ده. تاس３ هم کوالى شئ چ３ له جوړې شوې خ＂３ ＇خه 
)خو چ３ په الس پورې ونه ن＋ــلي( د خپل３ خو＊ــ３ حجم جوړ ک７ئ. که جوړه 
شوې خ＂ه موجوده نه وي، نو د کار له سرته رسولو ＇خه يوه ورځ مخک３، د  رس 
خاوره له غلب５ل )پرويزي( ＇خه و باســئ او ل８ې او به په ک３ واچوئ چ３ د خ＂３ 
شــکل غوره ک７ي او بيا ي３  په ســوکونو ＊ه ووهئ چ３ خ＂ه د کار کولو لپاره تياره 

)۱تصوير( دخ＂و اخ＋ل

لوست
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شي. وروسته بيا هغه په پالستيکي ک）وړه ک３ واچوئ چ３ وچه نه شي. د کار د 
پيل لپاره لوم７ى د خپل３ خو＊ــ３ موضوع انتخاب ک７ئ. بيا په الس باندې خ＂３ 
ته ب２ه يا شــکل ورک７ئ او هغه ＇ه چ３ غواړئ، جوړ ي３ ک７ئ. وروســته له هغ３ 
چ３ ستاســ３ حجم جوړ شــو، د پخولو لپاره ي３ د تودو＊３ په کوره ک３ ک＋ي８دئ 

چ３ پوخ شي. 

تمرين:
خپله خو＊ه ک７ې موضوع، لکه: کورني ＇اروي يا کوم بل شى له خ＂３ ＇خه جوړ ک７ئ!

)٣تصوير( د خ＂３ له غون６اړي ＇خه د حجم جوړول )٢تصوير( د خ＂３ دايروي کول

)٤ تصوير(غون６اړي ته ب２ه ورکول
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د کال هر فصل خپل３ ＄انگ７ې ＊کالوې لري. د پسرلي موسم شين 
نرم  ＊اخونه،  ډک  ونو  د  ＇خه  غو！يو  او  گالنو  له  گي،  تازه  او  والى 
او ماليم پسرلني بادونه، پسرلني بارانونه، د الوتونکو د ＄الو جوړونه 
موضوع گانو  له  موسم  د  پسرلي  د  لپاره  نقاش９  د  لري.  سره  ＄انه  له 
اوړي د لمر ＄ل５دونک３ سترگه، دغنمو  ＇خه گ＂ه اخيستالى شو. د 
زرين ک＋تونه، ميوه لرونک３ ون３، اوږدې ور＄３ او په اوبو ک３ المبل 
رايادوي. د مني موسم ماليم بادونه، د ونو رنگين３ پا３１، نرم بارانونه او 
د الوتونکو  کوچ５دل له ＄انه سره لري. د ژمي موسم سپين３ واورې، 
ساړه بادونه، د واورې ډک３ ＊کل３ منظرې، په واورو ک３ د الوتونکو 

د خپل３ خو＊３ د فصل نقاشي

 تاس３ د کال کوم فصل خو＊وئ؟
 د دې فصل ＊کالوې په خپلو نقاشيو ک３ 

＇ه ډول ＊کاره کوالى شئ؟

)٢ تصوير(په اوړي ک３ د گلو ډک３ د＊ت３ ＄انگ７ې ＊کال  لري)۱ تصوير( پسرلنى رنگ په رنگ غو！９

لوست
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او ＇ارويو د پ＋و پلونه، د ونو النده او تش ＊اخونه، خ７ بخن او بنفش 
أسمان زموږ په ذهن ک３ ژوندى کوي. د هر فصل ＄انگ７تياوو ته په ډ４ر غور او 
دقت پاملرنه وک７ئ او د هغوى په هکله سره وغ８４８ئ. هر يو فصل په کومو شکلونو 

او رنگونو ＊ودالى شئ؟

تمرين:
 ۱-تاس３ د خپل３ خو＊ى فصل ان％ور ک７ئ. 

٢- د هر فصل رنگونه سره پرتله ک７ئ. 

)٤تصوير( واوره، کنگل، سپين 
رنگ، ساړه، . . . . په ژمي ک３

)٣ تصوير( د مني په موسم ک３ د ونو 
رنگ په رنگ پا３１
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  د رس له خ＂３ ＇خه د گوتو د فشار په طريقه 
د حجمونو جوړول

تر اوسه مو په الس کوم لو＊ى جوړ ک７ى دى؟

د خ＂ين حجم د جوړ４دو ډ４رې ساده الرې چارې د گوتو او فشار طريقه ده. په 
دې طريق３ کوالى شــو چ３ ب５الب５ل حجمونه جوړ ک７و، لکه: کاسه، غاب، 

پياله او گالن په دې طريقه تيارې شوې خ＂３ ته بايد ＊ه فشار ورک７ شي.  )۱- تصوير( د خميره شوې خ＂３ غون６اري

لوست
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هغه بايد د غون６اري په ب２ه جوړه شــي او بيا 
هغه د الس په ورغوي ک３ ک＋ي８دئ او د بل 
الس په گوتو هغه ژوره ک７ئ. د خپل خوښ 
شــوې شــکل په ＇５ر يــ３ جوړ کــ７ئ. هر 
＇ومــره چ３ د هغ３ ＇ن６ې ＊ــکل３ جوړې 
ک７ئ په هغه اندازه ＊کلي ک８５ي. د دې لپاره 
چــ３ خ＂ه وچه نه شــي، ل８ې اوبــه ورزيات３ 
ک７ئ. له هغ３ وروســته چ３ ستاســ３ لو＊ي 
جوړ شو، د مختلفو وسيلو په واسطه، لکه: 
)د خــود کار قلم پوښ او قفلي ســتن . . .(
فشــار ورک７ئ، تر＇و په ک３ ب５الب５ل نقشونه 

جوړ او لو＊ي ＊کلي شي. 

تمرين
۱-په خپله خو＊ه يوه کاسه، غاب، پياله او يا گالن جوړ ک７ئ. 

٢-د شتو موادو په مرسته لو＊ي نقاشي ک７ئ. 

)٤تصوير( د کلولى ژورول

)٢تصوير( د کاسي ديوالونو ته شکل ورکول

)٣ تصوير( د کاسى ＇ن６و ته شکل ورکول
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ــو هند هرن: د لرغوني هنــد په هنري أثارو کــ３ د معبد ودان９،  د لرغ

مجســمه  جوړونه، په تي８و ک３ توږل شــوي  ريليف  نقشونه او نقاش９ شامل３ 
دي چ３  په  بودايي او هندويي  دينونو  پورې اړه لري. د هندوانو په  معبدونو 
ک３، معماري او مجسمه جوړون３ سره ت７لي دي او يو له 
بله نه شل５دونک３ اړيک３ لري. د بودايي دين ډيرې لوي３ 
لوي３ نقاشــ９ او مجســم３ په  هند ک３ شته دي. لوم７ى 

تصوير د هندوانو د هنري اثارو ＊کارندويي کوي. 
ــو چ هرن: د چين خطاطي او نقاشــي   د لرغ

پــه ！ولــه  ن７ۍ کــ３ زيات شــهرت لــري. چينايانو  د 
خطاطــ９ او نقاشــ９ لپــاره له يو ډول روش او وســيلو 
＇خــه کار اخلي. هغوى د طبيعت په هکله د مختلفو 
موضــوع گانو پــه اړه خپل ذهنــي او خيالي ان％ورونه 

د لرغونـــي هنـــد، لرغونـــي چيـــن او جاپان 
هنرونه

تر اوسه مو د هند او لرغوني چين د هنرونو په اړه 
＇ه فکر ک７ی دى؟

)۱تصوير(د خاجوراهو معبد)خاجوراهو(په هند ک３. 
د هندوانو په معبدونو ک３ مجسم３ د معماريو په د４والونو 

او منارونو باندې جوړ８４ي. 

لوست  15 
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تمرين:
۱-د چين، هند او جاپان په هنرونو ک３ کوم３ ＄انگ７تياوې وجود لري؟

٢-په يوه اخباري نازک کاغذ باندې د خپل３ خو＊３ موضوع ان％ور ک７ئ او يوه طوماري 
نقاشي جوړه ک７ئ. 

د بــرس قلــم او رنگ په مرســته د کاغذ پر 
مخ  يا په وري＋مو باندې ان％ورول. په چيني 
نقاش９ ک３ د اشغال شوې فضا او خالي فضا 
ترمن＃  ＄انگ７ى ارتباط او همدارنگه د خط 
او نقاش９ ترمن＃ د ＊کال اړيکه وجود لري. 
د بودايي هنرد مجســم３ جوړون３ او نقاشيو 
زيات３ نمون３ او په ＄انگ７ي ډول د بودا لوي３ 
مجســم３  پــه چين ک３ ال تر اوســه پر＄اى 
پاتــ３ دي. چين د چيني لو＊ــو په جوړولو، 

＊کال او ظرافت ک３   ن７يوال شهرت لري. د 
چين هنر ته په دويم تصوير ک３ پاملرنه  وک７ئ: 

ــان هرن: د لرغونــي جاپان هنر د چين له هنــر ＇خه خپله الر  د جاپ
موندلــ３ ده. د طبيعت منظــرې، گلونه، الوتونکي، انســانان، د ژوندانه 
صحنــ３ او جاپانــي  طراحي شــوي داســتانونه ن７يوال شــهرت لري. په 

جاپاني نقاش９ ک３ رنگونه ＄لند دي او طبيعت 
په ＊کالييز ډول ＊ودل شوى دى. جاپانيانو د 
چين طوماري نقاشي )پر له پس３( د ژوندانه د 
صحنو د ＊کاره  کولو لپاره کاروله او طوماري 
نقاشــ９ ي３ د پ５＋و د ＊وولو  لپاره په ＇و برخو 
وويشــله. په دريم تصوير ک３ د جاپان د نقاش９ 

نمون３ وينئ. 

)٣ تصويــر( د جاپان هنــر د)لوى موج په 
نــوم ياد４ــ８ي او د ))هوکوســاى((کرا وور 

جاپاني، د)توکو کاواى دوره ۱٩٠٠م(

)٢تصوير(د چين هنر، د نيلوفراتى گل چ３ 
د )يون شــوپنگ( اثــر دى او په الس ان％ور 

شوى دى. 
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جوړ＊ت يا بافت 

له رنگ پرته نور کوم شيان د سطح３ په شيانو 
او موجوداتو ک３ وينئ؟

)۱- تصوير( د پتنگ وزرونه او بدن دى چ３ بصري دي او د لمس کولو 
په وخت ک３ ي３ ژور تياوې نه احساس ک８５ي. 

او  جوړ＊ت د پديدو ظاهري پو＊（ دى چ３ کله يوازې د ليدن３ وي 
بصري ارز＊ت لري. لوم７ي تصوير ته پام وک７ئ. کله په الس وهلو هم 

احساسي８ي او بصري المسه ي３ ارز＊ت لري. دويم تصوير ته وگورئ. 
جوړ＊تونه په دوو طبيعي او مصنوعي ډلو ويشل ک８５ي. طبيعي ي３ هغه 
د حيواناتو  پوستکي،  م５وو  د  لکه:  لري،  تنوع  اندازه  زياته  په  دي چ３ 
پوستکي، د مارنو پوستکي د ونو دتن３ پوستکي او . . . . . . . . . . 
چ３ هر يو ي３ خاص３ ＄انگ７تياوې لري. مصنوعي ي３ انسانان له مختلفو 

موادو ＇خه الس ته راوړي. 

)٢- تصوير( د الوتونکي د ب２کو په لمس سربيره د بافت يوه نوې تجربه 
احساسوو. 

لوست
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)٣ تصوير( د نرمو او زي８و بدنونو ډولونه د پا１و او تن３  په لمس کولو تجربه 
کوالى شو. 

)٤ تصوير( د اناناس په م５وه ک３ ژور والي ته پاملرنه وک７ئ. لمس کول 
ي３ کوم احساس را پاروي؟

په لمس کولو ي３ خپل درک بشپ７و. د  په ليدنو درک کوو،  د جوړ＊تونو 
لوم７ۍ نمون３ په لمس کولو زموږ په ذهن کوم نوى درک نه اضافه ک８５ي، 
لکه: د مرمرو د تي８و په نقاشيو الس وهل. اما په بصري- المسه جوړ＊تونو 
ک３ دليدلو له پلوه بافت ته متوجه ک８５و او هم د لمس کولو په وخت ک３ نوى 

احساس را ته پيدا ک８５ي، لکه: د يوه الوتونکي په بدن الس ت５رول. 

تمرين:
۱- په خپل شاوخوا ک３ مصنوعي او طبيعي جوړ＊تونه پيدا او هغه لمس ک７ئ 

او د دې تجرب３ په هکله سره وغ８ي８ئ. 

)٥ تصوير( د مرمرو د تي８و بافت چ３ يوازې په ليدلو درک ک８５ي. 
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د خ＂و د حجمونو رنگول
                                         

 په کومو طريقو کوالى شئ د خ＂و حجمونه ＊کلي ک７ئ؟

 د خ＂و په حجمونو باندې د نقشــونو په جوړولو ســرب５ره د حجمونو د ＊کال 
لپاره يوه الره د هغ３ رنگه کول دي. له رنگه کولو ＇خه مخک３ بايد لو＊ى وچ 
شوى وي. په ب５لو ب５لو موادو، لکه: گياهي  رنگونه )زردچوبه(، معدني رنگونه 
لکه )الجورد(چ３ له سري＋و سره گ６ شوي وي، پالستيکي رنگونه او يا اوبلن  )۱- تصوير(سفالى نقاشي شوى حجم

لوست
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تمرين:
 له خ＂و ＇خه په خپله خو＊ه يو حجم جوړ ک７ئ. 

رنگونه که ولرئ، خپل خ＂ين حجمونه پرې رنگ ک７ئ. کوالى شــئ دا 
رنگونه په خپله خو＊ــه ډ４ر رقيق )رنگ له زياتو اوبو ســره مخلوط(او يا 
غليظ )رنگ له کمو  اوبو ســره( مخلــوط ک７ئ. د دې لپاره چ３ رنگونه 
را１ــه شــي، نو لــه رنگه کولو مخک３ ي３ په ســپين رنــگ رنگه ک７ئ او 
وروســته ي３ د خپل３ خو＊ــ３ په رنگونو رنگه ک７ئ. کله چ３ رنگونه وچ 
شول، نو بيا وارنس پرې ومو＊ئ، تر ＇و رنگونه ثابت پات３ شي او خپله 

＊کال له السه ور نه ک７ي. 

)٢- تصوير( د رنگولو مرحله

)٤ تصوير( دا لو＊ي له ＇ن６و ＇خه د کاس３ من％ن９ برخ３ ته په اوبلنو رنگونو رنگه شوي دي.   )٣- تصوير( دا لو＊ي په دايروي شکل په اوبلنو رنگو رنگه شوي د ي
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د لرغونــي يونان هنر: يونانيانو د ورته والي يا شــباهت د هنر لوم７ن９ نمونه 
له  طبيعت ＇خه په الس راوړه. د يونان ډ４ر مهم أثار انســاني مجســم３، د 
معمــارۍ ودان９، د يوالي نقاشــ９، او نقش لرونکي گلدانونــه دي. د يونان 
ديوالي نقاشــ９ او مجســم３ له من％ه تللي دي. د يونان هنرمندان په نقاشــ９ 
او مجســمه جوړولــو کــ３ د انســان د بدن پــه جوړولو ک３ له ډيرو ＊ــکلو 

د لرغوني يونان او لرغوني روم هنرونه

د لرغوني يونان او روم هنرونه د نورو ه５وادونو 
له هنرونو سره ＇ه تو پير لري؟ 

)۱- تصوير( د اکرو４وليس معبد د يونان په 
اتن ک３ ٤٥٠ ق م

لوست  18 
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تمرين
که وغواړئ خپله نقاشي د موزائيک په ډول سرته ورسوئ بايد

 کوم کارونه تر  سره ک７ئ؟

)٢ تصويــر( د４والي نقاشــي په روم ک３ 
٥٠م کال 

په موزائيک جوړ شوی  )٣ تصوير( 
له  کاپي  رومي  ايسوس(  )نبرد  د  دى 
له  مرمر  د  ＇خه  موزائيک  يوناني 

جنس ＇خه تاريخ ۱٠٠ م

تناسبونو＇خه استفاده کوي.
 لوم７ى تصوير د يونــان د معمارۍ نمونه ده. 
دلرغوني روم هنر:د لرغوني روم مجســم３ 
او نقاشــي د يونان له هنــري أثارو ＇خه کاپي 
شــوي دي او د روم هنــر د يونان له هنر ＇خه 
ري＋ــ３ اخلي. روميــان د يونانيانو په شــان له 
طبيعت ＇خه تقليد کوي. هغوى په ن７ۍ ک３ 
د لوم７ي ＄ل لپاره په نقاش９ او مجسمه ک３ د 
ورته والي يا شــباهت ه）３ ک７ي دي. په روم 

ک３ د لويو ودانيو جوړول پيل شول. 
روميانو په د４والي نقاشيو او موزائيک ک３ )د وړو او رنگه پارچو د ＇نگ 
پــه ＇نگ اي＋ــودلو ＇خه چ３ پــه د４والونو، چتونــو او د ＄مک３ په مخ 
لگول ک８５ي( د ودانيو د ＊ــکال لپاره گ＂ه اخيســتله. ٢ او ٣ تصويرونه د 

لرغوني روم له هنر ＇خه انتخاب شوي دي. 
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خپل３ خو＊３ شوې نمون３ ته په غور او دقت وگورئ او يا د هغ３ عکس 
وگورئ. د هغ３ شکل، اندازه، تناسب او . . . خپل ذهن ته وسپارئ. 
وروسته د هغ３ په جوړولو ک３ د سيمي ُکرې له ميتود ＇خه گ＂ه واخلئ. 
سيم په يوولس سانتي متره لرگي باندې تاو ک７ئ او يوه وړه سيمي ُکره 
جوړه ک７ئ. په دقت سره هغه شکل چ３ ستاس３ په ذهن ک３ دى، پرې 

د ب５لو ب５لو سيمي حجمونو جوړول 

تاس３ تر اوسه کبان او الوتونکي ليدلي دي؟
د کب او الوتونکي د جوړولو لپاره ＇ه کوئ؟ 

＇ن／ه ي３ جوړوالى شئ؟

)۱ تصوير( 

لوست
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تمرين
۱- خپل کارونه د نورو د نندارې لپاره ک＋ي８دئ او په هکله ي３ خبرې وک７ئ. 

)٣- تصوير( سيمي ُکرې ته  د کب شکل ورک７ئ. 

اضافه ک７ئ. تر＇و هغه شکل چ３ غواړئ،  جوړ شي. جوړ شوى کب او يا الوتونکى په 
هغه وسيله بشپ７ ک７ئ چ３ لرئ ي３. د مثال په توگه د سترگو لپاره ي３ د م５وو د زړي )خسته(
او د وزرو د جوړ４دو لپاره له طبيعي ب２کو ＇خه گ＂ه واخلئ  په پاى ک３ يا ！ول السي کار او 

يا د هغه ＄ين３ برخ３ رنگه ک７ئ. 

)٤ تصوير( سترگ３ او لک９ ورسره وصل ک７ئ

)٢ تصوير( تکميل شوى پتنگ



 43 

د مســيحيت د لوم７ن９ دورې هنر: د مســيحيت په پيل ک３ د لرغوني روم 
حکومــت دا   دين په رســميت نه پ５ژانده او د حضرت مســيح)ع(پيروان ي３ 
شــکنجه او ازارول. دوى د ＄ــان له ويرې عباداتونــه د ＄مک３ الندې کو！و 
)زير زمين９(ک３ په پ＂ه تر سره کول. په دې کو！و ک３ د مسيحيانو د م７و قبرونه 
هم وو. لوم７ن９ نقاش９ ي３ د همدې کو！و په د４والونو ان％ور ک７ې وې. لوم７ي 
تصويرته وگورئ. د بيزانس هنر:د مســيحي دين له رســمي ک５دو وروسته د 

د مسيحي هنر په هکله ＇ه پوه８５ئ؟

د مسيحيت هنر

)۱تصوير( د مسحيت په لوم７نيو وختونوک３ 
په زير زمينو ک３ ان％ور گري ٤٠٠ م کال

لوست20
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تمرين
۱-له خپلو خپلوانو او دوستانو سره د رنگه ＊ي＋و او د کو！３ په داخلي فضا باندې د هغو د تاثير 

په هکله وغ８ي８ئ او د خبرو پايل３ په ＇و کر＊و ک３ وليکئ:
٢- له کومو تمدنونو سره چ３ أشنا شوي ياست. د هغو د معمارۍ نمون３ سره مقايسه ک７ئ. 

)٤ تصوير( د گوتيک کليسا باندن９ برخه )د اي＂اليا د ميالن کليسا ۱٣٨٦(

معمــارۍ هنــر او د بيزانس هنر  ورو، ورو را من％ته شــو او 
۱٠٠٠ کالــه يــ３ دوام و موند. د بيزانس کليســا وو ته ي３ په 
رنگه موزائيک ＊ــکال ورکوله. دغو موزائيک کاريو د روم 
او يونان له هنري کارونو ＇خه وا！ن ونيو، تر ＇و د مســيحي 
دين د هنرونو برياوې تر السه ک７ي. دويم تصوير ته وگورئ. 
د گوتيــک هنر: د گوتيک هنر له اي＂الي３ ＇خه پيل شــو او 
！ولــ３ اروپــا ته و غ％５ــد. د گوتيک په دوره کــ３، د لويو او 
کليســا ډ４رو لوړوکليســاوو جوړولو دود و موند چ３ هغه د کليساوو  )د  کليســا  أپولينــاره  ســانتا  د  تصويــر(   ٢ (

داخلــي فضــا ))ســانتا أپولينــاره((٥٠٠ ميــالدي

)٣تصوير( نقش شوي ک７کي )د  کليسا  رنگه  ک７کي ))شانره((۱٢٠٠ ميالدي(

د د４والونو د نقاش９ لپاره  مناسب نه وو، نو 
＄که مسيحي هنرمندانو په ک７کيو او رنگه 

＊ي＋و باندې خپل هنر ته ادامه ورک７ه. 
۳ او ٤ تصوير ته و گورئ. 
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   له طبيعي موادو ＇خه د السي کارونو 
جوړول

د خپل３ خو＊３ شکلونه په ساده طبيعي موادو 
جوړ ک７ئ. 

)۱- تصوير( د طبيعى موادو را غون６ول

ستاس３ په چاپيريال ک３ کوم طبيعي مواد پيدا کي８ي؟ لکه د ونو ＊کلي 
نري ＊اخونه، دونو د تنو پو！کي، د ونو پا３１، گلپا３１، د الوتونکو ب２ک３، 
زي８ې او وړې ډبرې، د م５وو زړي . . . له خپل چاپيريال ＇خه را ！ول 
ک７ئ. خپلو را ！ول شوو موادو ته په ＄ير و گورئ او فکر پرې وک７ئ. 

لوست
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)٤- تصوير( په طبيع３ موادو د يوه مچ جوړول

)٢- تصوير( په طبيعي موادو د يوه انسان د ＇５رې جوړول

)٣- تصوير( په طبيعي موادو د يو الوتونکي جوړول

وروسته وگورئ 
چ３ د کومو شکلونو د جوړولو لپاره بايد و کارول شي. د سلي＋تو په واسطه 

را ！ول شوي مواد داس３ سره کلک ک７ئ چ３ ستاس３ د خپل３ خو＊３ شکل ترې جوړ شي. 
له دغو موادو ＇خه چ３ تاس３ را ！ول ک７ي دي، ＇و مختلف شکلونه جوړوالى شئ.  

 تمرين
۱-د طبيعي موادو له ＇و نمونو ＇خه، لکه: د ونو پا３１، ل＋ت３، تي８ې، د ب５لو ب５لو 

زړو يا مند کو＇خه دخپل３ خو＊３ شکل جوړ ک７ئ. 
٢- د طبيعي ډول ډول موادو له ترکيب ＇خه، لکه: له تي８ې، زړي او پا１و ＇خه په خپله 

خو＊ه يو شکل جوړ ک７ئ. 
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د افغاني هنرمندانو پ５ژندل
                           

 د افغانستان د معاصر هنر بنس اي＋ودونکي 
＇وک دي؟

پروفيسور غالم محمد ميمنگي:
اســتاد غالم محمد ميمنگي د فارياب واليت په يوې مشــهورې کورن９ ک３  په ۱٢٥٢کال ک３ 
وز８４يد. خداى> هغه ته په کوچينوالي ک３ ډ４ر عالي هنري اســتعداد ورک７ى و. هغه په ډ４ر ل８ 
وخت ک３ د امير عبدالرحمان خان او د هغه د در باريانو پام ＄ان ته را واړاوه  او په ＇وارلس کلن９ 
ک３ کابل ته راغى. نوموړى د ډ４رو غ＋ــتلو نقاشــانو د الر＊ونو له امله يو لوى هنرمند شو. استاد 
په هنري برخو ک３ ســتر خدمتونه ک７ي دي، د هغو له جمل３ ＇خه په ۱٣٠٢ 
هجري کال ک３ ي３  د صنايعو ＊ــوون％ی تاســيس ک７چ３ تر اوسه ډ４ر 
لوى لوى هنرمندان په ک３ روزل شوي دي او په هنري کارونو بوخت 
دي. پروفيسور غالم محمد ميمنگي په نقاش９، رسام９ سرب５ره 
په موســيق９، معمارۍ، مهندس９، شعر او ادبياتو ک３ ي３ لوى 
الس درلود. له استاد ＇خه ډ４ر هنري أثار پات３ شوي دي چ３ 
د ه５واد په دننه او بهر ک３ ساتل ک８５ي. د ده  د نقاش９ ＇و أثار 
د افغانســتان په ملي گالري ک３ ساتل ک８５ي. استاد  د ۱٣۱٤ 
کال د لينــدۍ )قوس(په مياشــت ک３ له دې فاني ن７ۍ ＇خه 

سترگ３ پ＂３ ک７ې او په کابل ک３ خاورو ته  وسپارل شو. 

لوست
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استاد بر＊نا
مرحوم اســتاد عبدالغفور بر＊نا د افغانستان ډ４ر تک７ه او غ＋تلى 
هنرمند و. اســتاد بر＊ــنا په ۱٢٦٨ کال په کابل ک３ وز８４يد. د 
حبيبي３ په ليســه ک３ ي３ خپل تحصيالت بشــپ７ ک７ل او د عالي 
هنري تحصيالتو لپاره لويدي＃ المان ته واســتول شو. خپل عالي 
تحصيالت ي３ د المان د ＊ــکلو هنرونو په اکاډم９ ک３ د شــپ８و 
کالو په موده ک３ پاى ته ورســول او ب５رته وطن ته راســتون شو او 

په هنري او فرهنگي کارونو بوخت شــو. بر＊ــنا په نقاش９ ک３ يو  وتلى هنرمند و. سرب５ره پر 
نقاشــ９ په موســيق９، تمثيل، او د ډرامــو د تمثيلي ！و！و په ليکلو کــ３ ي３ لوى الس درلود. 
استاد بر＊نا د افغانستان معاصر هنر ته تر يوې کچ３ ولسي ب２ه ورک７ه. د افغانستان ب５ل３ ب５ل３ 
تاريخــي صحنــ３ او د افغانســتان د خلکو کــ７و وړو ته ي３ مراجعه وکــ７ه او د ！ولن３ د ！ي＂３ 
طبق３ معاصر هنر ي３ ور دننه ک７. اســتاد بر＊ــنا د امکان تر پول３ ه）ه وک７ه چ３ ډ４ر ســوچه 
افغاني رنگونه  په افغاني سوچه موضوع گانو ک３ و کاروي، تر ＇و افغاني هنر د اروپايي  هنر 
له اغ５زې جال ک７ي. د اســتاد بر＊ــنا أثار لرغوني تصويرونه، طبيعي منظرې، فولکلوريک３ 
موضوع گان３ او د دپرتريتونو رســمونه ！ول د خپلو خلکو د هويت ＇رگندوى دي. اســتاد په 
۱٣٥٢ هــ ش  کال ک３ د٦٦ کالو په عمر له دې فاني ن７ۍ ＇خه ســترگ３ پ＂３ ک７ې او په 

کابل ک３ خاورو ته وسپارل شو. 

استاد غوث الدين
اســتاد )غوث الدين غوثي( د غالم محى الدين زوى په ۱٢٨٩ هـ .ش. کال ک３ ي３ 
په کابل ک３ سترگ３ و غ７ول３. ده ابتدايي تحصيالت په غزني ک３ سرته ورسول. ＄وان 
غوث الدين په ۱٣٠٩ هــ . ش. کال له يوى ＇لوي＋ــت کسيزې ډل３ سره د صنايعو په 
＊وون％ي ک３ د نقاش９ د هنر د زده ک７ې لپاره شامل شو. تر فارغ５دو وروسته په همدې 
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ليســه ک３ د ＊ــوونکي  په صفت و گمارل شــو. بيا د مخابراتو په وزارت ک３ د پســتي 
موزيــم د مدير په حيث و ！اکل شــو. په ډ４رو  زياتو پســتي ！ک＂و کــ３ د ده أثار موجود 
دي.  پــه قندهــار ک３ ډيرې  مهم３ او تاريخي پ５＋ــ３ د ده په أثــارو ک３ ليدل ک８５ي. دا 
أثار شل هنري اثرونه دي چ３ درياليزم او رومانتيزم په سبک ان％ور 
شــوي دي. اســتاد غوث الدين په ۱٣٦۱ هــ ش کال ک３ 
د هنرمندانــو د اتحاديــ３ رئيس و. د ده أثارو په أســيا، 
افريقــا او په مصر کــ３ لوم７ۍ جايزې تر الســه ک７ي 
دي. همدارنگه  د ده أثارو په هندوستان او بلغاريا ک３ 
هم جايزې گ＂لي دي. د أثارو شم５ر ي３ له )٢٠٠٠( تر 
)٢٥٠٠( پورې رســ８５ي. هغه د پوهن３ وزارت د هنر 
ن＋ــان او ر＊تين ن＋ان هم ترالســه ک７ي دي. استاد د 
٨٥ کالو په عمر  په امريکا ک３ م７ او په هغه ＄اى ک３ 

خاورو ته وسپارل شو. 

تمرين:
تاس３ په خپلو واليتونو ک３ کوم هنرمندان پ５ژنئ؟ د مهمو أثارو نومونه ي３ واخلئ!
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موزيم داس３ ＄اى يا ودان９ ده چ３ د يوه ه５واد تاريخي او فرهنگي أثار په ک３ ساتل 
ک８５ي. د هنري او تاريخي نمونو ساتل په فرهنگي لحاظ د ډ４ر ارز＊ت وړ دي. دولت 
د تاريخي أثارو د ساتن３ لپاره  موزيمونه ايجادوي. د افغانستان د ملي موزيم بنس په 
۱٢٩٢ هـ .ش. کال ک３ د «عجايب خان３» په نوم ک５＋ودل شو. په لوم７نيو وختونو 
ک３ په هغه ک３ خطي نسخ３، د قرانکريم تفسيرونه، په الس گن６ل شوي توکي، حربي 
وسيل３، بيرق او . . . . ساتل ک５دل. دا أثار د ۱٣٠٧او ۱٣٠٨ هــ ش کلونو پ５＋و او 
بريدونو الندې راغلل او پات３ شون３ ي３ په ۱٣٠٨ هــ ش کال ک３ يوې بل３ ودان９ ته 
يووړل شول او د کابل د موزيم تر عنوان الندې ي３ خپل فعاليت پيل ک７. په ۱٣٣٩ 
هــ ش کال ک３ د يونسکو د هئيتونو په مرسته د موزيم تشکيالت د علمي معيارونو 
په پام ک３ نيولو سره اصالح ک７اى شول. د کابل موزيم په ۱٣٥٢ هــ ش کال ک３ د 

افغانستان د ملي موزيم په نوم ياد شو. 
په ۱٣٥٣ هــ ش کال ک３ د هغه المارۍ او ويترينونه په عالي شکل ډيزاين شول، تر 
＇و چ３ أثار ي３ نندارې ته ک＋ي＋ودل  شي او نوې ＇انگ３ په ک３ جوړې شوې چ３ پر 
هغ３ سرب５ره هنري أثار ي３ فهرست بندي هم شول. د کورنيو جگ７و په پيل سره ملي 

موزيم مناسبه پراختيا ونه موندله. 
د افغانستان په ملي موزيم ک３ د ه５واد د ب５لو ب５لو سيمو ډ４ر زيات شم５ر أثار چ３ د 
مختلفو پ７５يو پورې اړه لري، )لکه: د ډبرو دوره، د برونزو دوره د اوسپن３ دوره( ساتل 

ک８５ي. 
سرب５ره پر دې د لوم７نيو مدنيتونو يو زيات شم５ر اثار، لکه: د کريکو باختري مدنيت 

کريکو- بوديک مدنيت او د گندهارا مدنيت په دې موزيم ک３ ساتل ک８５ي. 

د افغانستان له ملي موزيم سره پ５ژند گلوي
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د اووم ！ولگي د منابعو فهرست
۱- د ماشومانو او نويو ＄وانانو د نقاش９ د تدريس الر＊ود، د غالم محى الدين 

شبنم غزنوي اثر، ۱٣٨٠ هــ ش کال 
٢-د لوم７ن９ دورې د لوم７يو، دويمو او دريمو ！ولگيو د هنر د تدريس الر＊ود. کود 

نمبر ٤- ٥٣ و ۱٣٨٥ 
٣-د طراح９ او نقاش９ د طريقو الر＊ود. روبين پاکبار

٤-د تجسمي هنرونو جهاني مسلکي او حرفوي کود ٢۱- ٣٥٨، ۱٣٨٦
٥-د تجسمي هنرونو اصول، ډاکتر محمد حسين حليمي

٦-طرح او شکل )کالس مقدماتى من درما هاوس(، يو هانس ابتن. 
٧-سود طراحي فنى و حرفوي کود ٩٢- ٣٥٩، ۱٣٨٦

٨-د ابتن د رنگ کتاب. 
٩-د السي چاپ کارگاه ۱ فنى حرفوى کود ٢٠- ٣٥٨، ۱٣٨٤ 

۱٠-د هنر دايرة المعارف، رويين پاکبار. 
۱۱-د هنر تاريخ، ارز＊ت، کاميريچ، د تهران نشرات، تهران، ۱٣٨٠

۱٢-د ن７ۍ د هنر تاريخ، فنى او حرفوى کود ٤٠- ۱٣٨٥ او ٧- ٤٧٠، ۱٣٨٦
۱٣-په تاريخ ک３ د هنر سير ۱، د پوهن％ى نه مخک３ کود٣- ٥٩٤، ۱٣٨٦
۱٤-افغانستان )د مقالو مجموعه( ژباړونکی هوشنگ اعلم او مرتضى اسعدي

۱٥-د افغانستان د تاريخ فشرده فاروق انصارى د مطالعاتو مرکز، کابل، ۱٣٨٦
۱٦-د افغانستان مختصر تاريخ، عالمه عبدالحى حبيبي. 

۱٧-د خط تاريخ او د افغانستان لرغون３ ليکن３. عالمه عبدالحى حبيبي. 
لرغون  او  گرافي  اتنو   ډيپار！من سره  موزيمونو  د  افغانستان  د  او  پيژندنه  ۱٨-موزيم 
پ５ژندنه، د کابل پوهنتون د اجتماعي علومو پوهن％ى، پوهندوى محمد رسول باوري- 

کابل ۱٣٧٥ کال. 


