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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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طبيعي موادو ！اپه کاري 
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د سيايي په ！کو ان％ور
کله مو د آسمان په وري％و ک３ آشنا شکل ليدلى 

دى؟

＇و ＇ا＇کي جوهري رنگ د يوه کاغذ پر مخ واچوئ، بيا خپل کاغذ قات ک７ئ 
او په الس ل８ ＇ه زور پرې وک７ئ. وروسته بيا کاغذ خالص ک７ئ، هغو نقشو ته 
په ＄ير سره وگورئ او د کاغذ پا１ه له ＇و زاويو ＇خه وگورئ چ３ په هغو ک３ أشنا 
نقشونه او ان％ورونه پيدا ک７ئ. کله چ３ رنگونه وچ شول د مناسبو خطونو په ور 
ته  نورو  او هغه  بشپ７ ک７ئ  ليدلى دى  په ک３  تاس３  زياتولو سره هغه شکل چ３ 

ورو＊يئ.   

چ３  ！کى  هر  سيايي  د   ) ان％ور   -١  (
ک７ئ  قات  کاغذ  ږدئ،  مخ  پر  کاغذ  د 
چ３ ورته شکل د کاغذ په بله برخه ک３ 

رامن％ته شي.

لوست
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تمرين                                                                  
١- د رسم شوو شکلونو په اړه په خپل من＃ ک３ سره وغ８ي８ئ.

٢- په خپل کورک３ د اوبو پاشلو ) أب پاش９( په وخت ک３ کوم نا＇اپي ان％ورونه د ＄مک３ پر مخ 
وينئ، هغو ته پام وک７ئ او وگورئ چ３ کوم اشنا شکلونه په ک３ ليدل ک８５ي.

کــ７ئ    ډکــه  لکــو  تــورو  پــه  پا１ــه  کاغــذ  د  ان％ــور(   ٢(
او صبر وک７ئ چ３ وچ شي.

)٣ ان％ــور( کاغذ هرې خواته و＇رخــوئ او وگورئ چ３ د خپل３ 
خو＊３ شکلونه جوړ ک７ي.

بياهــم ان％ورونــو ته پــه ＄ير وگــورئ او 
نــوي   نقشــونه پيدا کــ７ئ او د خطونو په 
اضافــه کولــو نوى شــکل ان％ــور ک７ئ.
دې کار تــه ادامــه ورکــ７ئ چــ３ لــه ！ولو 
！کو يا خاپونو ＇خه ان％ورونه جوړشــي.
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په اسالمي دوره ک３ د افغانستان د هنر له تاريخ سره آشنايي.

       پوه８５ئ چ３ له اسالم ＇خه مخک３ او وروسته د 
افغانستان هنرونه سره ＇ه توپير لري؟  

پراختيا  او  په دوره ک３ اسالمي ودانيو ډ４ره وده  افغانستان ک３ د غزنويانو  په 
وموندله. د تاريخي منابعو په قول د غزنويانو دوره د ودانيو، شکلو، ما１يو او 
لويو جوماتونو دجوړ４دو دوره بلل شوې ده د سلطان محمود غزنوي او د ده  د 
زوی )سلطان مسعود( د واکمنيو په زمانه ک３ په غزني او هرات ک３ رامن％ته 
شوي ده. اوس د دې ودانيو يوازې يوه برخه په ＄اى پات３ ده. د دې ابداتو تر 
＇ن， په غزني ک３ د )أييني( ما９１ قصرونه او منارونه او په هلمند ک３ ل＋کري 
بازار د يادولو وړ دي. د سلجوقيانو په دوره ک３ د اميرانو او واکمنانو په ه）ونه 
او د ＄ينو وزيرانو، لکه: نظام الملک په اشاره ډ４رې لوي３ ودان９ جوړې شوې 
دي. غوريانو هم ډ４رې لوي３ ودان９ جوړي ک７ي وې چ３ يوه ب５ل／ه ي３ جام 
منار دى چ３ ٦٤ متره لوړوالى لري، دا منار ＄که د ډ４ر ارز＊ت وړ دى چ３ 
د ＊کال لپاره ي３ په خ＋تو جوړ ک７ی او په کوفي خط پر هغو ＄ين３ ليکن３  
شوې دي دا د افغانستان له ډ４رو مهمو اثارو ＇خه شم５رل ک８５ي او د ن７ۍ د 

فرهنگي ميراثونو په ل５ست ک３ هم ثبت شوي دي.
د هرات جامع جومات چ３ د سلطان غياث الدين غوري له خوا ي３ په هرات ک３ 
د بنس ډبره کي＋ودل شوه، خو د بشپ７يدو کار ي３ د هرات د تيموريانو تر دورې 

پورې و رسيده. 

لوست



4 

) ٤ ان％ور ( د بادغيس په قلعه نو ک３ د )شاه شهيد ( په کن６والو ک３ ＄ين３ کاشي کارئ په شپ８مه او اومه هجري پ７５ۍ پورې اړه لري.

د بلخ په غرب ک３ د بابا حاتم زيارت چ３  په 
د  بو！و، دگچ کاريو  ان％ورونو، گالنو،  هندسي 
ډيزانونو په ＊کال، ليکنو او د قابونو په ＊کال 
کال   ق  هـ   ٥٣ له  ي３  لرغونتيا  شوی  ＊کلی 
دورې  دغ３  په  ده،  شوې  ＊ودل  پخوا  ＇خه 
رواج  زيات  ودانيو جوړولو  لپاره  د ＊کال  ک３ 

درلود. 

    
   )

 .３
کن

ر لي
 منا

م په
 جا

) د
ر( 

％و
٢ ان

(

)٣ان％ور( په افغانستان ک３ د جام منار ＊کالوې او کتيب３ 
چ３ په سوره مريم پورې اړه لري.
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د ودانيو جوړولو بهير د چنگيزيانو د يرغل په دوره ک３ په ！په ودريده، نو ＄که په دې اوږده 
دوره ک３ له تزئيني أثارو ＇خه نور ＇ه پر ＄اى پات３ نه شول. له هغوى وروسته د تيموريانو دوره 
د لويو ودانيو او په هغ３ ک３ د اسالمي هنرونو د ان％ورونو له پلوه يوه ډ４ره ＄النده، ب６ايه او 
غني دوره وه. په ＄انگ７ې توگه په هرات ک３ د ) شاه رخ( ميرزا او )سلطان حسين بايقرا دورې 

او په افغانستان او هند ک３ د بابر دورې د يادولو وړ دي.
 د دې دورو أثار په نهمه هجري پي７ۍ ک３ د گوهرشاد بيگم زيارت، د سلطان حسين بايقرا زيارت، 
په لسمه هجري پي７ۍ ک３ له شپ８و ＊کلو شوو منارونو ))＇لو(( سره د )خواجه عبداهلل انصاري 
زيارت، د هرات －ذر－اه او نور زيارتونه او همدارن／ه په بلخ ک３ د حضرت علي کرم اهلل وجهه په 
نوم زيارت چ３ د سخي په روضه مشهور دى. دا ！ول３ ＄انگ７تياوې د تيموريانو د معمارۍ د هنر 
＊کارندوى دي. د دې دورې نور أثار، لکه: د کندهار د سر پوزې په غره ک３ )چهل زينه( چ３ د 
تاريخ د ليکن３ په اساس د بابر پاچا په امر له تراشل شوو تي８و ＇خه جوړه شوې ده چ３ اتياوو ت８５و 
توږونکو کسانو د نهو کالو په موده ک３ جوړه ک７ې ده. همدارنگه، د بابر په وخت ک３ په کندهار، 

) ٦ ان％ور په پن）مه او شپ８ مه هجري پ７５ۍ ک３ د بابا حاتم مقبره )٥ ان％ور په نهمه هجري پ７５ۍ ک３ د خواجه ابونصر پارسا قبر         
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ډ４ر  باغونه جوړ شوي دي چ３  لوى  لوى  ډ４ر  برخو ک３  او ختي％و  په شمالي  او  استالف  کابل، 
مشهور ي３ دا دي: علم گنج، شهرارا، دلکشا، چار باغ، د بابر باغ، د بگراميو باغ، د صفا باغ، د 

کوکب باغ او داس３ نور.

تمرين
١-ستاس３ په چاپيريال ک３ د اسالمي دورې کوم３ ودان９ تراوسه پات３ دي؟

٢-په اسالمي ودانيو ک３ له کومو موادو ＇خه کار اخيستل کيده؟
٣- په افغانستان ک３ د اسالمي دورې د ودانيو ډ４رې مهم３ ＄انگ７ن３ کوم３ دي؟

) ٨ ان％ور( د حضرت علي )کرم اهلل وجهه( روضه) ٧ ان％ور ( د هرات د جامع جومات منار                        
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په طبيعي موادو ！اپه کاري
  تر اوســـه مو فکر ک７ى دى چ３ له کومو شـــيانو ＇خه د ！اپه 

کولو لپاره کار اخلئ؟

له رنگينو مهرونو ＇خه په کار اخيستنه ！اپه کول سرته رسي８ي. دا په دوه ډوله 
دي: تيار او جوړ شــوي مهرونه : طبيعي مواد چ３ ډ４ر ＊ــکلي جوړ＊ــتونه 
لري. کولى شــو چــ３ د ！اپه کولو لپاره له تيارو  يــا طبيعي مهرونو ＇خه کار 
واخلــو. د الوتونکو ب２ک３، ډبرې، صدفونه، دونو ل＋ــت３ او پا３１ او ... چ３ 
ډ４ر عجيبه او حيرانوونکي جوړ＊ــتونه لري. د هغوی په مرســته کولى شو. 
ب５ل ب５ل رنگه نقشــونه الس ته راوړو. همدارنگه کولى شــو چ３ د ميوو او 
ســبو د عمودي او افقي نيمولو او پريکولو＇خه گ＂ه واخلو او له نيم３ شوې 

برخ３ ＇خه چ３ په رنگ کک７ه وي، د ！اپ３ لپاره کار واخلو.
د طبيعي موادو په ！اپه کولو ک３ د پديدې ب５ل３ ســطح３ بايد په پام ک３ ونيول 
شــي او د هغــ３ له هر لوري ＇خــه ！اپه جوړه ک７ئ. پــه دې ډول له ب５البيلو 

طبيعي جوړ＊تونو سره أشنا ک８５ئ او نوي ان％ورونه پيدا کوئ.

لوست
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په طبيعي موادو د ！اپ３ تر ســرته رســولو وروســته، کله چ３ رنگونه وچ شول، په جوړوشوو 
ان％ورونــو ، نوي او تازه رســمونه وکاږئ. بيا ان％ورونو ته په ＄يــر وگورئ او د خطونو په ور 

زياتولو هغه په نوي شکل بدل ک７ئ.

تمرين
ستاس３ په چاپيريال ک３ چ３ کوم طبيعي مواد شته، هغو ته په ＄ير سره وگورئ، ＇ه ډول 

يوه ＊کلي ！اپه جوړولى شئ.

)٣ ان％ور ( په طبيعي موادو د ！اپ３ بشپ７ول او په هغ３ د نوو شکلونو جوړول.

)٤ان％ور( په طبيعي موادو ！اپ３ بشپ７ول.

)٢ ان％ور( په طبيعي موادو ！اپه کاري.
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4
 د مبارک９ کارت او دپا ک جوړول

تراوسه مو ＇و ډوله د مبارک９ کارتونه 
ليدلي دي؟

خلک په ب５لو، ب５لو ور＄و او مناسبتونو د مبارک９ کارتونه يو بل ته ورکوي، لکه: 
د ميلمستيا کارت، د قرأنکريم د ختم کارت، د کوچني اخترد مبارک９ کارت، 
د لوى اختر د مبارک９ کارت، د نوي کال د مبارک９ کارت، د زي８يدن３ د ور３＄ 
کارت، د ＊وونک３ د ور＄３ کارت ... او  نور. د مبارک９ کارتونه په ب５الب５لو 
کچو او اندازو او ب５ال ب５لو طرحو جوړي８ي. په هغو کارتونو سرب５ره چ３ په بازار 
ک３ پلورل ک８５ي، کولى شو السي کارتونه په ＊کل３ ب２ه جوړ ک７و. د کارت د 
او د جوړولو   اندازه طرح  بايد موضوع و！اکل شي. وروسته ي３  لپاره  جوړيدو 
الره چاره و！اکل شي. لوم７ى يو سپين او يا رنگه مقوا کاغذ د هغه کارت په 
شکل او اندازه چ３ تاس３ په پام ک３ نيولى دى، پرې ک７ئ. د کاغذ من＃ په پنسل 
له سم  يو خط  کش ک７ئ چ３  ولري،  ت５زه ＇وکه  باندې چ３  يا کوم شي  او 

نيمايي ＇خه قات شي. لوم７ى د کارت په مخ خپله طرحه ان％ور ک７ئ. 

لوست
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د هغ３ د ＊کال لپاره له  ب５ال ب５لو الرو ＇خه، لکه: ان％ور －رۍ ، ！اپه کارۍ، د 
ب５ال ب５لو موادو ن＋لول يا رنگه کاغذونه )کوالژ( د طرح３ بشپ７ول او يا په هغ３ 

باندې د نورو موادو ن＋لول او يا له ＇نگ په ＇نگ اي＋ودلو ＇خه کار واخلئ.
په  او  نه شي  پن６  پام کوئ چ３ ستاس３ کارت زيات  پن６ وي،  ＄ين３ کوالژونه 
پاکت ک３ په ＊ه شان ＄اى شي. پام مو وي د کوم３ ور＄３ په مناسبت او يا هغه 
چاته چ３ تاس３ کارت ورکوئ له روشونو او الرو چارو ＇خه يوه الره د  هغو د 
بشپ７يدو لپاره و！اکئ. لوم７ی خپله طرحه د کارت په مخ ان％ور ک７ئ. د کارت  
مخ او د هغ３ د ننه برخه په ＊کليوان％ورونو ＊کل３ ک７ئ. وروسته په ＊کلي 
خط د کارت د ليکلو برخه وليکئ. د کارت تر چمتو کولو وروسته کولى شئ 
هغه ته يو ＊کلی پاک جوړ ک７ئ. د پاک اندازه د کارت له اندازې سره په پام 
ک３ ونيسئ. د يوه پاک د جوړولو لپاره بيال بيل３ الرې  شته. تاس３ کولى شئ يو 
جوړ پاک خالص ک７ئ او د پاک د جوړيدو طريقه ترې زده ک７ئ او هم کولى 
شئ چ３ د پاک د جوړولو لپاره يوه نوې طرحه جوړه ک７ئ. د پاک د جوړولو 
ډ４ره اسانه الر داده چ３ خپل کارت د يوه سپين کاغذ په من＃ ک３ کي８دئ او بيا په 
پنسل باندې د هغ３ ＇لور خواوو ته تت او کمزوري خطونه وباسئ، په ＇لورو 
خواوو ي３ مثلثونه رسم ک７ئ، بيا اضافي ＄ايونه بياتي ک７ئ، د تتو خطونو＄ايونه 
قات ک７ئ او درې مثلثونه سره ون＋لوئ، نو ستاس３ پاک به تيار شي. پام  مو  
وي چ３ د پاک د ننه برخه په ＇ن６و پورې ونه ن＋لي. وروسته بيا خپل کارت 
د پاک په د ننه ک３ کي８دئ او ＇لورم مثلث پرې قات ک７ئ او خپلو خپلوانو ته 

ي３ ورک７ئ. 
تمرين

١- د يوې ＄انگ７ې ور＄３ په مناسبت يو کارت جوړک７ئ، طرحه، اندازه او د ＊کالطريقه ي３ په خپله خو＊ه و！اکئ.
٢- د کارت په اندازه يو ＊کلى پاک جوړ ک７ئ او خپل کارت په ک３ واچوئ.
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5

له تناسباتو، ليرې،ن８دې او  ريتم سره آشنايي.

په طبيعت ک３ د پديدو ترمن＃ کوم３ اړيک３ 
وينئ؟

تناسب: د فيل او زراف３ د بدن اندازې، د س７يو د سترگو او د پوستکي 
رنگ، ديوه ماشوم د الس پوستکي او د يوه زاړه س７ي د الس پوستکي 

ته مو پام ک７ى دى؟
 د برخو او اجزاوو تر من＃ نسبت او په هره پديده ک３ د هر يو جز نسبت ته 

)١ ان％ور( د هر يوه حيوان په بدن ک３ ＄انگ７ې 
تناسبات پيدا ک８５ي د زراف３ د بدن بيالب５لو برخو 

اجزاوو ته پاملرنه وک７ئ.

لوست
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)٢ ان％ور( د ب５لو ب５لو گالنو په رنگونو ک３ تناسب، د نباتاتو حيوانانو، کبانو، الوتونکو 
او حشراتو تناسب ته په غور وگورئ.

تناسب وايي. په طبيعت ک３ زيات شم５ر تناسبونه ليدل ک８５ي. په طبيعت ک３ 
خداى  د  ک３  طبيعت  په  امله،  همدې  له  لري.  تناسبونه  ＄انگ７ي  پديده  هره 
تعالى> مخلوقات په هنري او د بشر په الس جوړ＊تونو ک３ د تناسب او ايجاد 

معيار گر＄يدلى دى.
انسان د غرونو، تي８و، ونو، گالنو، حيواناتو، الوتونکو، کبانو او ......په دقيقه 
ليدنه خبر８４ي، د توتي د ب２کو د رن／ونو تر من＃ تناسب، د فيل په بدن ک３ د 
اجزاوو ترمن＃ تناسب د فيل )هاتي( خ７توم اوږد شکل، پلن غوږونه، سر، بدن 
او د فيل لوي３ پ＋３ او د ونو د اوږدوالي او پلنوالي تناسب په همدې ترتيب د 
ان％ورگرۍ السي کار، په خ＂ه کار، د حجمونو جوړولو او ..... د  اندازو تر من＃ 

تناسب، شکلونو او جوړ＊تونو ته اړتيا لري.
پرسپکتيو: ) لريوالى او ن８د يوالى ( هغه شيان چ３ لرې دي او هغه شيان چ３ 
ن８دې دي ＇ه توپيرونه سره لري؟ انسان د لر４والي او ن８د يوالي په سبب شيان او 
طبيعي پديدې، په ب５ال ب５لو ب２و ويني. د مثال په توگه که يو ＄نگله ته له لرې وکتل 
شي هغه ون３ چ３ ن８دې دي له رنگه ډک３ اوله ډيرو جزيياتو سره ليدل ک８５ي او 
هغه ون３ چ３ لرې وي کم رنگه، لن６ې او جزئيات ي３ نه تر سترگو ک８５ي، نو له 

دې امله اندازه او د اشياوو ليدنه له ن８دې او لرې ＇خه توپير کوي.

)٣ ان％ور( د حيواناتو په تن ک３ د ب５ال ب５لو سيمو  د ونو شکل ، وري％و او غرونو 
ته پام وک７ئ.
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د اشياوو او طبيعي پديدو په کوچنيو 
او  ليرې  شو  کولى  ان％ورولو  لويو  او 
متضادو  په  همدارنگه  و＊يو.  ن８دې 
ن８دې  او  لرې  شو  کولى  هم  رنگونو 
و＊يو، لکه: ) تياره رنگونه د رو＊انه 
رنگونو تر＇نگ( هنرمندان د لر４والي 
الرو  ب５لو  ب５ال  له  لپاره  ن８د４والي  او 

چارو ＇خه کار اخلي.
او  لريوالي  د  او  وگورئ  تصويرونه 
په  چارو  الرو  ب５الب５لو  د  ن８ديوالي 

هکله سره وغ８ي８ئ.
ريتم: تر اوسه مو د شپو او ور＄و او د 
کال د فصلونو تکرار ته پاملرنه ک７ې 
ده؟ په طبيعت ک３ د پديدو تکرار او 

بدلون يو ＄انگ７ی نظم لري.
＇انگو  ب５الب５لو  په  هنر  د  هنرمندان 
شکلونو،  غ８ونو،  کلمو،  د  ک３ 
او  تکرار  من＃  تر  او خطونو  رنگونو 

) ٤ ان％ور ( د جوارو د دانو د تکرار منظم ريتم ته پام وک７ئ.

) ٥ ان％ور( د غ２ي په تارونو د ريتم تکرار ته پام وک７ئ.

بدلون رامن％ته کوي. ريتم کله منظم او کله نا منظم وي. منظم ريتم په طبيعت 
ک３، لکه: د زړه د حرکتونو او په هنري أثارو ک３، لکه: د کاشي کارى په ان％ور ک３ 
يا د قالينو اوبدل منظم تکرار دى. د غير منظم ريتم نمون３ په طبيعت ک３، لکه: 
د بحر د اوبو ＇پ３ چ３ په ب５الب５لو فصلونو ک３ ډول ډول بدلونونه پک３ رامن％ته 
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تمرين
١- د تناسب نمون３ په شکلونو، رنگونو او اندازه په طبيعت ک３ پيدا ک７ئ او د هغو په هکله سره وغزي８ئ.

٢- د خپل３ خو＊３ له رنگونو ＇خه په يوه پا１ه ک３ يو ＊کلى ريتم جوړ ک７ئ.

ک８５ي. نا منظم ريتم په  هنري أثارو 
ک３  تورو  په  الفبا  د  خطاط９  د  ک３ 
افقي  او  ليدل ک８５ي چ３ د عمودي 
＄ين３  ي３  کيدو  ＄اى  يو  په  خطونو 
برخ３ زيات３ او＄ين３ نورې ي３ کم３ 
وي او ب５ل ب５ل بدلونونه لري. نا منظم 
مخه  تکرار  کوونکي  ست７ي  د  ريتم 

نيسي.
جوړ＊تونو،  رنگونو،  ب５لو  ب５لو  له 
کار  په  ＇خه  شکلونو  خطونو، 
هنري  په  چ３  شو  کولى  اخيستنه 
او  ريتم  تناسب،  ک３  أثارو  تجسمي 
＊کال من＃ ته راوړو هنرمندان د ب５ال 
＇خه  طبيعت  له  الهام  ريتمونو  ب５لو 

اخلي.

)٦ ان％ور ( د وري％و تکرار په أسمان ک３ يو ＄انگ７ى ريتم رامن＃ ته کوي.

)٧ ان％ور( د گوره خر د خطونو ريتم ته وگورئ.
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6

 د طبيعي منظرې ان％ورگري

ستاسي پر شاوخوا او طبيعت ک３ د ليدن３ ＊کلي ＄ايونه 

شته؟ له هغو کوم يو د ان％ور گرۍ لپاره ！اکئ؟

گالن، د ＊ت３، باغونه، ＄نگل، د －ودر غاړه، د طبيعت ډ４رې ＊کل３ منظرې 
دا  ！ول د نقاش９ لپاره مناسب３ موضوع گان３ دي. د طبيعت فضا د ان％ور گرۍ 
له صفح３ ＇خه ډ４ره لويه ده، خو کولى شو چ３ هغه په مناسبه اندازه وړه ک７و 

او د ان％ور گرۍ په پا１ه ک３ ي３ ＄اى ک７و.
لوم７ى په خپل شــاوخوا ک３ يوه ＊کل３ منظره انتخاب ک７ئ، وروسته تصميم 

ونيسئ چ３ کومه برخه ان％ور ک７ئ.

تمرين
له ！ولگي ＇خه د باندې په خپله خو＊ه د منظرې په ان％ورولو پيل وک７ئ.

)١ ان％ور( د دې منظرې د ان％ورولو لپاره لوم７ى اوبه رسم 
ک７ى او بيا افق او بيا غرونه ان％ور ک７ئ.

)٢ تصوير( د دې منظرې په ان％ور ولوک３ لوم７ى د الرې 
خطونه او ون３ ان％ور ک７ئ.

لوست
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)٤ان％ور( په دې منظره ک３ لوم７ى ونه ان％ور ک７ئ.

تمرين
له ！ولگي ＇خه د باندې په خپله خو＊ه د منظرې په ان％ورولو پيل وک７ئ.

په غور او دقت هغ３ ته وگورئ او بيا هر هغه شــى چ３ ډ４ر لوى وي هغه ان％ور ک７ئ او وروســته د 
هغه په شاوخوا ک３ نور شيان ورزيات ک７ئ. ＊ه داده چ３ لوم７ى منظره په رنگه پنسل چ３ کم رنگه 
وي وباســئ، ＄کــه چ３ که کــوم ＄اى د اصالح وړ و، هغه ته بدلون ورکــ７ئ. د ان％ورولو په وخت 
ک３ په طبيعت ک３ تناسبات، لر４والى، ن８د４والي او ريتم ته په کلکه پام وک７ئ او هغه په ان％ور گرۍ ک３ 

و＊اياست.
کله مو چ３ طرحه بشــپ７ه شــوه، نو بيا د طبيعت رنگونه په ډ４ر دقت وگورئ. تاســ３ کولى شئ په خپل 

ان％ــور کــ３ لــه طبيعي رنگونــو ＇خه 
کارواخلــئ او يــا د خپــل احســاس د 
بيانولــو لپاره ذهني رنگونه  د طبيعت په 
فضا ک３ وکاروئ او کو＊（ وک７ئ چ３ 
په خپله نقاش９ ک３ د رن／ونو ورته والى 

او  همغ８ي و＊يئ.

)٥ ان％ور( لوم７ى غرونه او بيا ون３ ان％ور ک７ئ.
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7
د جشنونو او ملي لوبو ان％ورگري 

د ري＋تيني  ژوندانه کوم３ موضوع گان３ د ان％ور گرۍ 
لپاره ！اکئ؟

جشنونه او لوب３ د ان％ورگرۍ لپاره کوم３ په زړه پورې 
صحن３ لري؟

هر ه５واد ＄انگ７ي دودونه او رواجونه لري چ３ خلک ي３ په ب５ال ب５لو وختونو 
ک３ لمان％ي. دا لمان％ن３ د موضوع د ارز＊ت ＊کارندوى دي. ＄ين３ رسمونه 
او رواجونه خصوصي وي چ３ په يوې يا ＇و کورنيو پورې ت７او ولري، لکه: د 
واده مراســم او ＄ين３ مراسم عمومي وي چ３ د ه５واد هر وگ７ي ته د ارز＊ت 
وړ وي او ！ول خلک په ک３ خو＊ي ＊کاره کوي، لکه: د افغانستان د خپلواک９ 

جشن چ３ هر کال د زمري په ٢٨ ن５＂ه لمان％ل ک８５ي.

لوست
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دا پــه افغانســتان ک３ ملي جشــن دى. په ١٢٩٨ هـ  ش کال کــ３ د اعليحضرت امان اهلل خان په 
مشرۍ او د افغان مي７ني ولس په سر＊ندنو افغانستان د هغه وخت له انگليسي يرغلگرو ＇خه أزاد 
شــو. په دې ورځ ولس مشــر او ولســي لوړ پوړي چارواکي د خلکو تر＇نگ د جشن په مراسمو 

ک３ برخه اخلي.
په ملي جشــنونو ک３ داســ３ لوب３ سرته رســي８ي چ３ د ！ولو لپاره په زړه پورې وي. له همدې امله، 
دا ور＄ــ３ د خلکــو په زړونو ک３ د ډ４ر وخت لپاره پات３ ک８５ي چ３ ＄ين３ برخ３ ي３ نه هيريدونک３ 

دي. موسيقي غ８ول کي８ي او هنرمندان د ازادۍ ＄انگ７ې سندرې وايي.
د خپلواک９ په جشــن ک３ ب５ال ب５ل３ ســپورتي لوب３ کي８ي چ３ يوه ي３ هم )نيزه بازي( ده. نيزه بازي 
په أس، نيزه او د لرگي په موگي باندې چ３ تقريباَ پن％لس ســانتي متره وي او  په ＄مکه ک３ ！ک 
وهل ک８５ي. داس３  ترسره ک８５ي چ３ ډول وهونکى ورته ډول وهي او نيزه باز پر أس سپور د موگي 
پــه لوري حرکت کوي.＇ومره چ３ موگي ته ن８دې ک８５ي په همغه اندازه ډول وهونکى هم ډول ت５ز 
وهي تر＇و نيزه باز موگي ته ورســي８ي او دنيزې په ســر د لرگي موگی پورته ک７ي، هغه نيزه باز چ３ 
په دوو وارو ک３ موگى پورته نه ک７ي، د لوب３ بايلونکى شم５رل ک８５ي. دا لوبه په خلکو ک３ ډ４ر شور 

او زوږ رامن＃ ته کوي.

تمرين

١- پوه８５ئ چ３ په افغانستان ک３ ملي جشنونه کوم دي؟
٢- هغه جشــن او ميله چ３ ډ４ر مو خو＊ــي８ي په هکله ي３ ســره خبرې وک７ئ او د جشن هغه  
صحنه چ３ ستاســ３ خو＊ــه شــوي وي، ان％ور ک７ئ او نندارې ته ي３ وړاندې ک７ئ او په هکله 

ي３ سره وغ８ي８ئ.
٣- ستاســ３ په ＊ــار ک３ په جشن ک３ کوم رسم او دود تر سره ک８５ي؟ په دې ورځ کوم３ لوب３ 

سرته رسوئ؟ په هکله ي３ سره وغ８ي８ئ.
٤- په هغه ＄اى ک３ چ３ ژوند کوئ د لوبو په اړه ي３ په خپلو ک３ سره خبرې وک７ئ.
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8

له غونج شوو کاغذونو ＇خه د حجمونو 
جوړول

لپاره  جوړولو  د  حجمونو  د  مواد  باطل  کوم 
مناسب دي؟

ډ４ر باطل مواد زموږ په شاوخوا ک３  شته چ３ د حجمونو د جوړولو لپاره مناسب 
دي. د دې موادو له ډل３ ＇خه يو هم باطل کاغذ دى. له باطله کاغذ ＇خه په ب５ال 
ب５لو الرو او روشونو حجمونه جوړوي چ３ يو هم له غونج شوي کاغذ ＇خه گ＂ه 

لوست
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اخيستنه ده. د دې کار لپاره تاس３ هم کولى شئ چ３ د خپل３ خو＊３ موضوع 
و！اکئ او د هغ３ د شکل او اندازې په هکله تصميم ونيسئ. په ب５الب５لو رنگو 

د باطلو کاغذونو ！و！３ را ！ول３ ک７ئ.
په دواړوالسونو ＊ه کلک  او باطل کاغذونه  خپل السونه ل８ ＇ه النده ک７ئ 
ک７ئ چ３ ＊ه غونج شي او وروسته هغه شکل چ３ ستاس３ په ذهن ک３ وو 
خپل３ خو＊３ شکل  د  او  تنظيم  کاغذونه  شوي  غونج  خپل  ډول  همغه  په 
جوړک７ئ. کولى شئ حجم يو او يا ＇و ！و！３ جوړ ک７ئ او د سکاشتيب په 

وسيله ي３ سره ون＋لوئ. 

تمرين
يو مقوا ډبل کاغذ د دايرې په شکل جوړ ک７ئ. تر＇و کاغذي واړه شکلونه، لکه:  )مرغى( 
له غونج شويو کاغذو＇خه جوړه او رنگه ک７ئ. دنخ د تار په واسطه هغه د دايرې په مرکز 
پورې ＄وړند ک７ئ بيا ي３ د کو！ى په چت را و＄７وئ او که دا شکلونه  ک７ک９ ته ن８دې وو، 

نو باد هغه ＊وروي، حجمونه په حرکت راولي او ＊کال ي３ زيات８５ي. 

)٣ ان％ور( دغونجوشويو کاغذونو برخ３ سره ون＋لوئ او په لرگيو 
پورې چ３ د الوتونکي پ＋３ دي، وصل ک７ئ.

)٤ ان％ور( وزرونه، لک９، م＋وکه او سترگى ي３ په حجم پورې ون＋لوئ.

)٢ تصوير ( له غونج شويو  کاغذونو ＇خه 
يوه جوړه شوي م２ه
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9

له اسالمي هنرونو سره آشنايي

آيا پوه８５ئ چ３ اسالمي هنر له مسيحي هنر 
سره ＇ه توپير لري؟

د اســالم مقدس دين په عربســتان ک３ چ３ د وحي د نازل５دو ＄اى دى، را ＇رگند 
شو. وروسته په ډ４ره بي７ه  د ختي＃ له خوا نه تر من％ني ختي＃، چين او هند پورې او 
د لويدي＃ له خوا تر افريقا او هسپاني３ پورې خپور شو. په دې پراخو سيمو ک３ ي３ د 
ډ４رو ژبنيو، قومي، جغرافيايي، تاريخي او نورو توپيرونو ســره سره يو شريک دين، 

تمدن او فرهنگ او اسالمي هنر ي３ من＃ ته راوړل.
مســلمانانو لوم７ى د دوو معاصرو او لويو تمدنونو د هنرمندانو د)بيزانس او اسالمي 
نــ７ۍ( لــه هنرونو＇خه د اســالم د ســپي）لي ديــن د را＇رگنديدو پــه وخت ک３ د 
جوماتونــو د جوړولــو لپــاره گ＂ه او چته ک７ه. په نوو مســلمان شــوو ه５وادونو ک３ د 
وخت په تيريدو ســره هنرمندانو هل３ ＄ل３ وک７ې چ３ د اســالمي عقيدو د بيانولو 
مناســب کالبونه په خپلو هنري أثاروک３ 
پيدا ک７ي. اســالمي اعتقــادات، لکه:            
د لوى خــداى> يووالــى،  د مخلوق 
يووالى )هم غــ８ي( چ３ په قرأن عظيم 

الشان ک３ ي３ بيان راغلی

)١ تصوير( د هرات په )گذر－اه( ک３ 
د )خواجه عبــداهلل انصاري( په قبر  
د بســم اهلل الرحمن الرحيم ليکنه 

چ３ کاش３ شوي ده.

لوست
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دى، په أسان９ سره نه شوکولى چ３ په هنري أثارو 
ک３ ي３ و＊يي. له همدې امله، هنرمندانو د دايرې 

په ＇ير له هندسي سمبوليکو شکلونو ＇خه چ３ د 
يوالي ＇رگندوى دي په ب５ال ب５لو ديزاينونو په مرکزي 

نقطه باندې ！ينگار وک７ چ３ د عالم د ب５ال ب５لو پديدو 
يوالى او هغه حقيقت چ３ له شکلونو او ظاهري 

موجوداتو ＇خه ډ４ر لوړ دى، ＇رگند ک７ي. د دې نظر له 
مخ３ اسالمي هنر له مسيحي هنر سره چ３ اصلي موضوع ي３ 

د مسيح' او حضرت بي بي مريم３ د ژوندانه د ب５ال ب５لو صحنو 
＇رگندونه کوي، ډ４ر توپير لري. مسلمانو هنرمندانو د قرأنکريم ليکنه 
په ＊کلي خط او د لويو ＊کلو جوماتونو په جوړولو سره ي３ په خپلو 
أثاروک３ نظم ، تناسب، تعادل، هم غ８ي او ＊کال من％ته راوړه چ３ 
روحاني ＊کل３ خطي اثار، اسالمي معماري او د طراحی نمون３، د 
سفالي لو＊وجوړول، فلزکاري د لرگيو لو＊３، د ！وکر ！و！３ ، قالين３ 

اوکتاب جوړول ي３ نورې الس ته راوړن３ دي.

)٣ تصويــر( د غــور واليــت منــار 
جام چــ３  د )١٢٠٣( او )١١٥٣( 
ميــالدي کلونــو ترمن＃ د اســالمي 

تزئيناتو اړوند.

)٢ تصويــر( لوی قــاب د کوفي ليک له 
کتيب３ سره، ＇لورمه هجري پ７５ۍ ک３.
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کــه ＇ــه هم په ننــ９ ن７ۍ ک３ دا نمون３ د اســالمي هنــر په طراحيو 
کــ３ غور، دقت او ظرافت گ２ــل ک８５ي، خو په هغو زمانو ک３ د ب５ال 
ب５لو وگ７و د اســتفادې لپاره جوړې شوې وې چ３ ＄انگ７ي ډيزاينونه 
يــ３ درلودل. په اســالمي هنر کــ３ د ډيزاينونو برخه له هنر ســره يو 
＄اى شــوه، تر＇و مســلمانان هره شيبه په نظم، ＊ــکال، برابرۍ او 
همغ８ۍ ک３ ژوند وک７ي. د اسالمي هنر په نمونو ک３ سطح３ ډ４رې 
ظريف３ او دقيق３ په ＊کال پو＊ل شوې دي. په اسالمي لوم７نيو پي７يو 
ک３ هنري ＊ــکال وې په هندســي طرحواو نقشونو، لکه: د و＊و او 
بو！و په شــکلونو )اشــکال گياهي( او اســالمي ډيزاينونو سره من％ته 
راغلي دي. وروســته ي３ په  کاشي کاريو، ســفالي او فلزي لو＊و، د 
！وکر په ！و！ــو، قالينو، ميناتوری د الوتونکو، حيواناتو او انســانانو په 

ان％ورونوک３ رواج وموند.

)٤ ان％ور( په اوومه پي７ې ک３ د )الکارتاى( د مدرس３ د چت 
کاشى کاري.

)٦ ان％ور( په لسمه هجري پي７ى ک３ په 
ايران ک３ ) سجاده ايي (قالينچه

)٥ ان％ور( په اوومه هجري پي７ۍ ک３ ډهلي ته ن８دې د      
)قطب جومات ( حجاري.
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مسلمانو هنرمندانو په دې نمونو ک３ له طبيعت ＇خه 
تقليد پيل ک７ او د شــکلونو په ســاده کولو ک３ ي３ له 
ظاهري شکل ＇خه ډډه وک７ه چ３ د ليدونکي ذهن 
لــه واقعي ن７ۍ ＇خــه ب５ل او معنوي نــ７ۍ ته ي３ را 
وبولي، نو ＄که په قرأنکريم او جاى نمازونو باندې د 
انسان او حيوان تصويرونه نه ان％وروي، په دې نمونو 
کــ３ هندســي پيچلي خطونه او رنگونه په اســالمي 
ډيزاينونو ک３  د سترگو د حرکت سبب ک８５ي چ３ د 
ليدونکي ذهن په يوه نقطه ک３ نه دري８ي دا ريتميک 
حرکت د نقشــونو په طراح９ ک３ د رياضي په شــان 
پــه نظم ليدل ک８５ي، تعــادل او همغ８ي چ３ په نيول 
شوې او خالي فضا ک３ من＃ ته راغلي دي په اثاروک３ 
ســرب５ره په ＄انگ７ي شکل، حرکت، نظم، تعادل او 
همغــ８ي را من％ته کــوي. د مســلمانو هنرمندانو له 

نظره دا همغ８ي، د ن７ۍ د يووالي ＇رگندونه کوي.

تمرين
١- د رو＊ان３ فضا او د ＊کال ورکولو په نقشونو سره وغ８ي８ئ.

٢- د اسالمي هنر کوم３ نمون３ موليدلي دي؟ د ډ４رو＊کلونمونو په هکله ي３ ＇ه وليکئ.
٣- کوم３ هنرې ＇انگ３ پ５ژنئ چ３ د مسلمانانو تر من＃ دوديزه ب２ه لري؟

)٧ ان％ور( پــه ＇لورمه هجري پي７ۍ 
ک３ په هســپانيه ک３ د ) قرطبه( جامع 

جومات.
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1٠

له اسالمي ډيزاينونو ＇خه کاپي کول
د اسالمي ډيزاينونو د کاپي کولو په الره چاره 

پوه８５ئ؟

)١ تصوير ( په راولپندى ک３ د ) معي الدين ........ د 
مقبري کاشي کاري.

) ٢ تصوير( طرحه د کاغذ په مخ پلي شوي ده.

د قالين３ او کاشي د ＊کلو ډيزاينونو د کاپي کولو لپاره لوم７ى د خپل３ 
خو＊３ ډيزاين پيدا ک７ئ، وروسته په ترس کاغذ ) شفاف کاغذ( ک３ ي３  
کاپي واخلئ تر＇و وکولى شئ چ３ بل کاغذ ته ي３ ولي８دوئ او بيا ي３ 

رنگه ک７ئ.
د طرح３ د انتقال لپاره ＊ه دا ده چ３ ډيزاين د م５ز پر سر ان％ور ک７ئ او په 
تخته ي３ ک８５دئ او بيا  د ترس کاغذ ورباندې سرب５ره داس３ ！ينگ ک７ئ 
چ３ د کار کولو په وخت ک３ ونه ＊وري. وروسته د ډيزاين خطونه په ډ４ر 
غور سره وباسئ. ＊ه دا ده چ３  لوم７ى د ډيزاين اصلي خطونه وکاږئ 
او وروسته ي３ جزييات رسامي ک７ئ. کله موچ３ ډيزاين بشپ７ ک７، هغه له 
اصلي ډيزاين ＇خه جالک７ئ. اصلي طراحي لرې ک７ئ او د ترس کاغذ 
په بل مخ واړوئ. ډيزاين د دويم ＄ل لپاره ان％ور ک７ئ چ３ د اصلي کاغذ 
د ！اپه کولو لپاره چمتو شي. لوم７ى ل８ پن６ کاغذ يا مقوا چ３ د رنگه کولو 
لپاره مناسب وي، د نقاش９ د م５ز پر تخت３ د سکاش＂يب په وسيله ي３ 

＇لور واړه ＇ن６ې ون＋لوئ.

لوست
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تمرين
 له يوه اسالمي ډيزاين ＇خه يوه ＊کل３ کاپي جوړه ک７ئ.

ډبل  ن＋لول شوي  په  او  راواړوئ  په خپل اصلي مخ  د ترس کاغذ 
کاغذ ي３ داس３ ون＋لوئ چ３ کونجونه ي３ سره برابر وي چ３ کلک 
شي. يو وار بيا هغه خطونه چ３ د ترس په کاغذ معلوم８５ي ان％ور 
ولي８دوي.  ور  ته  کاغذ  ډبل  کاغذ ＇خه  ترس  له  ډيزاين  ک７ئ چ３ 
ورو، ورو د ترس کاغذ له ډبل کاغذ ＇خه جال ک７ئ او وگورئ چ３ 

ډيزاين په بشپ７ه توگه ډبل کاغذ ته انتقال شوى دى او 
کنه؟

د  ک３  هغه صورت  په  نو  و،  بشپ７  ډيزاين  ستاس３  که 
رنگه کولو لپاره چمتو دى. 

لوم７ى له أبي رنگونو＇خه يو ډ４ر تياره رنگ جوړک７ئ، 
له  بيا  ک７ئ،  رنگه  معلوم８５ي،  تياره  چ３  ＄ايونه  هغه 
خپلو  په  او  ک７ئ  جوړ  رنگونه  ＇خه  رنگونو  رو＊انه 
＄ايونو ک３ ي３ وکاروئ چ３ رنگول بشپ７ شي. وروسته 
کاغذ له م５ز، يا د نقاش９ له تخت３ ＇خه جال ک７ئ او 

هغه په شيشه ي３ قاب ک３ ک８５دئ.

) ٤ ان％ور( اخری مرحله. 

) ٥اان％ور( يوه بله مرحله.  



 27 

11
د ليک د ＊کال له هنر سره آشنايي

ًـا ِلِ  َدًة َتعِظيمـ »من َکَتــَب ِبـْســـِم اِل الّرْحمِن الرَِّحْيِم ُمَجـــوَّ
َغــَفـَراُل لَُه.

＇ـــوک چـــ３ د ال د درناوي پـــه خاطر بســـم ال الرحمن 
الرحيم په ＊کلي خط وليکي، ال تعالى به هغه وب＋ي.

د ＊ــکلي ليکل هنر د اســالمي لوم７يو پي７يو لوم７ن９ پديده ده چ３ د اسالم د 
ســپي）لي دين له خپريدو ＇خه وروســته ي３ په مکه معظمه ک３ پراختيا او پر 
مختيا وموند له. د سواد زده ک７ه  پيل شوه او قرآن کريمونه د لوم７ي ＄ل لپاره  )١ ان％ور( د ياقوت المستعصمى 

امضا ء(

لوست
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په ))کوفي خط(( وليکل شــول. اســالمي حســن خط د قرأنکريم او نبوي 
احاديثو د ليکلو په خدمت ک３ و چ３ مسلمانانو ته ي３ ډ４ر ارز＊ت درلود.

د هغو ى د ه）و په نتيجه ک３ ي３ د الهي کالم لپاره يو په زړه پورې هنر چ３ 
د ＊ــکال ارز＊ت ي３ درلود، مين＃ ته راوړ. د حضرت محمد� له وفات 
＇خه وروسته قرأنکريم د حضرت عمر. په مشوره  د حضرت ابوبکر 
صديق. په وخت ک３ د زيد بن ثابت.په واســطه را ！ول شــو او د 

حضرت عثمان. په وخت ک３  په واحد مصحف ک３ تکثير شو. 
د قرأنکريم په ليکلو ســرب５ره د قرأني أياتونو، حديثونو، دوعاگانو او مبارکو 
نومونــو ب５ال ب５ل３ ليکن３ پــه ودانيو، په ＄انگ７ي ډول په جوماتونو، منبرونو، 
دروازو، ســفالي لو＊ــو، فلزاتو او د ！وکر په ！و！و رواج وموند دا خطونه 
يا ليکن３ په اســالمي هنر ک３ له هندســي ډيزاينونو ســره د ＊کال لپاره 

کارول کيدل.
 

)٢ ان％ور( د نهم３ هجری پ７５ۍ په دويمه نيمايي ک３ د قرأنکريم د دوو لوم７نيو صفحوپه نازک نخودي کاغذ په 
نسخ خط ليکل شوى دى.
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په در４مه هجري پي７ۍ ک３ ) ابن مقله بيضاوي( د ليکونو د اســانه کولو 
لپاره له کوفي خط ＇خه نوي ليکونه راويســتل، لکه: د )نسخ( ليک د 
وخت په تيريدو سره بشپ７ او ＊کال ي３ هم زياته شوه او له هغه وروسته 

تر اوسه پورې ！ول قر أن شريفونه په نسخ خط ليکل ک８５ي.
ابــن مقله د نســخ په ليک ک３ نور بدلونونه هم راوســتل چــ３  په پايله 
ک３ يــ３ د ثلث خط منــ＃ ته راووړ. وروســته 
نــور نــوي ليکونه، لکــه: ريحــان او محقق د 
قرأنکريم د سورتونو د عنوانونو لپاره او د توقيع 
خــط چ３ قاضيانو به د اســنادو پــه ليکلو ک３ 
ترې کار اخيســت د ) رقاع( خــط د فرمانونو، 
رقعــو او د کتابونو د عنوانونو د ليکلو لپاره چ３ 
د واليتونــو حاکمانو پــه دې خط ليکن３ کول３ 
رامن％ته شول. د نســخ او ثلث خطونو په من＃ 
ته را تگ سره په اسالمي ه５وادونو ک３ د الهي  
کالم ليکن３ په ډ４رې ＊کل３ ب２ه سرته رسيدې. 
هنرمندانو د پا１و، ل５کنو ، ＊ــکال، د قرأنکريم 
د لوم７يو پا１و، د ســورتونو د پاى د عالم３ او د 
کتابونــود ！وکونو په جوړيدنه ک３ مرســته کوله. 
تر ابن مقله وروســته د خط هنرمندانو اسالمي 
ليکونه لوړو پوړيو ته ورسول، لکه: د ابن بواب 
چ３ د نسخ خط قانونمندي ي３ مشخصه ک７ه، 
ياقوت مستعصمي چ３ ب５ل بيل خطونه ي３ ډ４ر 
＊ــکلي ليکل او احمد نيريزي  چ３ دخط په ＊ــکال او پياوړتيا ک３ ي３ 
ســارى نه درلود. اتمه هجري پ７５ۍ د خط د ＊ــکال يوه ډ４ره ＊ــه دوره 
وه. د خط پر ＊کآل سرب５ره د دې پ７５ۍ هنرمندانو نوي ليکونه، لکه: د 

)٢ ان％ور( د فاتحه سورت د مير
 عماد حسينى هراتي ليکنه.( 
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تمرين

١- د ＊کلي ليک نمون３ مو په کومو ＄ايونو ک３ ليدلي دي؟
٢- د نامتو جوماتونو دروازې او د خلکو کورونو ته ＄ير شئ او ووايئ چ３ له کومو موادو ＇خه 

جوړشوي دي؟
٣- هغه وسيل３ چ３ په خپلو شاوخواک３ وينئ، کوم اسالمي ＊کلى ليک په ک３ کارول شوى دى؟

٤- ستاس３ په ＊ار او يا کلي ک３ نامتو خطاط شته؟ په هکله ي３ معلومات وړاندې ک７ئ.

)تعليــق( )خط چ３  د توقيــع او رقاع خطونو له ترکيب ＇خه من＃ ته راغلی 
دی د )نســتعليق( خط چ３ د )نســخ او د تعليق له خطونو＇خه جوړ شــوى 
دى(. او د شکست خط ي３ وکاراوه . د نستعليق ليک په اسالمي دوره ک３ 

وروستنى پ７او دى. په دې ليک ډ４رو خطاطانو ليکن３ ک７ې دي، لکه:
)مير علي هروي( او )ميرعماد )حســيني(  

هــروي چــ３ ليــک يــ３ د کمــال 
لوړې درج３ ته رســولى دى. 

هنرمندانو ب５ل ب５ل اسالمي 
ديوالونــو،  پــه  خطونــه 
د  دروازو،  ودانيــو، 
منبرونو پــه ديوالونو، د 
پــه رحلونو  قرأنکريــم 
پــه ډول ډول لو＊ــو او 

کارولي  بانــدې  ！وکرانــو 
دي.

)٤ ان％ور(
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 د بسم ال الرحمن الرحيم کاپي کول

غواړئ چ３ له )بسم الرحمن الرحيم( ＇خه کاپي جوړه 
ک７ئ او په خپل کورک３ ي３ و＄７وئ؟

مسلمانو خطاطانو الهي أيتونه په ＊کل３ ب２ه ليکلي دي. د  بسم الرحمن الرحيم ＇و 
نمون３ مو په کتابونو، د ！لويزيون په صفحه او د جوماتونو پر د４والونو ليدلي دي؟

او  ک７ئ  پيدا  تصوير  ＊کلى  يو  اهلل  بسم  د  اندازه  په  کاغذ  تخت３  نيم３  د 
د                             او  واخلئ  را  کاغذ(  )رو＊انه  کاغذ  ترس  د  اندازه  په  کاغذ  د  اهلل  بسم  د 
بسم اهلل په سر ي３ داس３ ون＋لوئ چ３ ونه ＊وري８ي. ه５ر مو نه شي چ３ د    
بسم اهلل د  ليکلو په وخت ک３ بايد اودس وک７ئ. د بسم اهلل ليکل د لسم 

درس په شان کاپي ک７ئ.
دې  د  ون＋لوئ.  په سکاش＂يپ  باندې  تخته  پر  م５ز  د  نقاش９  د  کاغذ  اصلي 
او بل دا چ３ کاغذ د أبي  لپاره چ３ د کار کولو په وخت ک３ ونه ＊وري８ي 
رنگونو د استعمالولو په وخت ک３ پ７سي８ي له وچيدو وروسته به رن／ونه بيا 
خپل اصلي حالت ته راوگر＄ي. د رنگه کولو لپاره لوم７ى ډ４ره تياره سيايي 

انتخاب ک７ئ.

لوست
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برس په اوبو لوند ک７ئ او د أبي رنگونو په رنگ ي３ کک７ ک７ئ، وروسته، مويک د 
رسام９ په پلي )مناسب پالستيکي لو＊ي، لرگيو، فلزي شيشه ي３ لو＊و او يا د أبي 
رنگونو د قوط９ په سرپوښ وم＋ئ چ３ رنگ او اوبه ＊ـه سره گ６ او ترکيب شي. که 
رنگ ！ينگ )غليظ( وي او په برس پورې ن＋لي د دويم ＄ل لپاره ي３ په اوبو ک３ غو！ه 

ک７ئ چ３ ！ينگوالى ي３ د کارولو وړشي. 
ستاس３ تيار شوى رنگ د برس قلم په واسطه د کاغذ پر مخ ک８５دئ او په ډ４ر غور او 
دقت رنگونه د اصلي خطاط９ په شان په خپلو ＄ايونو ک３ په کار يوسئ. کله مو چ３ 
د بسم اهلل سطحه له رن， ډکه ک７ه، بل رنگ جوړ ک７ئ. کله چ３ پخوانى رنگ وچ 
شو، نوى رنگ پرې وکاروئ. د بل رنگ د کارولو په وخت ک３ خپل برس په اوبو 
ک３ ووهئ، چ３ پخوانى رنگ په بشپ７ه توگه پاک شي. رنگونه له تياره ＇خه د رو＊انه 

رنگ په لور په خپلو ＄ايونو ک３ وکاروئ، چ３ د کاغذ پر مخ مو ليک بشپ７ شي.
د کار تر بشپ７يدو او وچيدو وروسته ي３ د م５ز او يا د رسام９ له تخت３ ＇خه جال ک７ئ 

او په شيشه ي３ چوکاټ ک３ ي３ په پخپله کو！ه ک３ و＄７وئ.

تمرين
 د بسم اهلل الرحمن الرحيم يوه ＊کل３ نمونه پيدا ک７ئ او د هغ３ يوه کاپي جوړه ک７ئ.
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له اسالمي معمارۍ سره اشنايي.

کوم３ اسالمي ودان９ پ５ژنئ؟

� àKá· å]áaà?� ç¼àM(( :حضرت محمد رسول اهلل� د معراج د شپ３ په هکله وايي
�=¶·Öà¶Öè...)1((( ژباړه: او بيا جنت ته ور داخل ک７ل شوم،  àdåE>¿ ßQ�>ÃáÉåª�=cå>ª�ßÍßç¿ßá�=
چ３ هلته م３ يوه ډيره لويه گنبده چ３ له سپينو مرواريدو ＇خه جوړه شوې وه، 

وليدله. دا روايت د هرې اسالمي ودان９ روحاني نمونه ده. 
البرز له غرونو ＇خه د  او د  اناضول،  تر  له مراکش ＇خه د ترک３  د مغرب 
ايران تر مازندان، او د هندوکش، کوه بابا او سپين غر په لمنو، او همدارن／ه 
له  معمارۍ  د  شته. چ３  کلي  او  ＊ارونه  داس３  ک３  بلخ  او  غور  هرات،  په 
نظره سره ورته والی لري او د طبيعى چاپ５ريال له ＊کالوو سره په هره سيمه 
أثار  هنري  معمارۍ  اسالمي  د  لري.  همغ８ۍ  ک３ 
طبيعي  د  ده.  نمونه  همغ８ۍ  د  ترمن＃  مسلمانانو  د 
چاپ５ريال د همغ８ۍ سرب５ره د ودانيو د ب５ال ب５لو برخو 
＊کالوې هم سره ورته والی لري. تاريخي ابدات که 
＇ه هم د جومات په د ننه او يا باندن９ برخه ک３ وي 
او يا په کوم شخصي کور ک３ وي، په هغوى ک３ د 

ارامتيا او همغ８ۍ قانون حاکم دى.

)١ ان％ور(

)١ ان％ور( د صفويانو په دوره ک３ په اصفهان ک３ 
يو لوى او＊کلى جومات چ３ له لرې ليدل ک８５ي.

لوست

1- متفق عليه.
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د ودان９ ！ينگ＋ت او تعادل په متقارنو طرحو ) له دواړو خواوو ＇خه يو شان نسبت 
هغه محور ته چ３ په من％ن９ برخه ک３ دى، لکه: د يو ې گنبدې ＊ي او چپ 
اړخونه چ３ سره يوشانته دي( جوړ شوي دي او د ودان９ د فضا طراحي داس３ 

شوې ده چ３ انسان ته ارامتيا او تعادل ورب＋ي.
اسالمي ＊ار جوړونه، کورونه، جادې، بازارونه او د＊اري ژوندانه نورې اجزاوې 
داس３ طراحي کيدې چ３ له طبيعي عواملو ＇خه ډ４ر زيات کار واخيستل شي.د 
ر１ا ＇خه گ＂ه  او  نور  له  او ودانيو ک３  په ＊اري اسالمي معمارۍ  توگه،  په  مثال 
اخيستنه داس３ وه چ３ له يوې خواي３ انسان د پاک خداى په فکر ک３ اچاوه او 
له بل３ خوا د طبيعي رو＊ناي９ وسيله او د ودان９ د تودوخ３ منبع وه. د اسالمي 

معمارۍ هنري أثار په دوو ډلو و４شل ک８５ي:
١- معماري، مذهبي ودان９، لکه: جومات، مدرس３ قبرونه او ....

٢- د نورو ودانيو معماري، لکه: کور، ما９１، باغونه، کاروان سرايونه، حمامونه، 
بازارونه، پلونه او ....

د اسالمي معمارۍ ډ４رې مهم３ نمون３ جوماتونه دي.
مسلمانانو د جوماتونو د جوړولو د ＊کال لپاره چ３ لوى خداى> ته د سجدې 
او عبادت ＄اى دى د قرأنکريم له أيتونو ＇خه په ډ４ره ＊کل３ ب２ه د ډ４ر دقيق هندسي 

)٤ ان％ــور ( د دريمــ３ هجــري پ７５ۍ په ســر ک３ د )٣ان％ور ( د ترکي３ د استا نبول په جومات ک３ لويه مرکزي گنبده
اســالمي ن７ۍ د عراق د ســا مزا لوى جومات چ３ 

منارې ي３ پن％وس متره لوړوالی لري.

) ٢ ان％ور (
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！وله  په  نقشه  ودان９  د  جومات  د  اخيستله.  گ＂ه  ليکلو＇خه  له  تناسب 
اسالمي ن７ۍ ک３ يو شان ده، سرب５ره پر هغ３ جزئيات او ＊کالوې ي３ هم 

يو شان دي.
د جومات د ودان９ ！ول بعدونه له دايرې ＇خه الس ته را＄ي. کله چ３ د 
جومات چت جوړ شي، نو په هغ３ باندې گنبده جوړ８４ي. گنبده په ب５لو 
ب５لو شکلونو جوړي８ي چ３ ډ４رې مشهورې ي３ له منحني خطونو ＇خه 

چ３ نيم３ کرې ته ورته والى لري، جوړې شوې دي.
پر جوماتونو سرب５ره په زيارتونو هم د گنبدونو جوړولو راوج درلود. په 
زيارتونو او جوماتونو ک３ منارې جوړيدې چ３ د منارو من＃ به مارپ５چي و 
او اذان کوونکي به د منار پورتن９ برخ３ ته پورته کيدل او اذان به ي３ کاوه 

چ３ ！ولوخلکو به هغه اوريده.
لوم７ي  په  درلوده.  ب２ه  منارو ＊کالوو ＄انگ７ې  د  ن７ۍ ک３  اسالمي  په 
سر ک３ منارې د مکعب په شکل جوړيدې، خو وروسته ي３ د استوان３ 
شکل رواج وموند. د منارو د ＊کال لپاره په ب５ال ب５لو اسالمي ه５وادونو 

ک３ له ب５لو ب５لو روشونو او طريقو ＇خه کار اخيستل شوى دى. 
چ３ دا ＊کال وې د گنبدې له ＊کالوو ＇خه رامن％ته ک５دې. د جومات 
په دننه ک３ فضا داس３ طراحي کيدله چ３ د لوى خداى> عظمت په 
！ولو برخو او د انسان په احساس باندې اغ５زه وک７ي. د －نبدې په داخلي 
برخه ک３ د قرأنکريم أيتونه، نقشونه او ＊کالوې د د４والونو تر مرکزي 
نقط３ پورې ليدل ک８５ي. په دې ！ولو ک３ د محراب ＊کآل ＄انگ７ى ارز＊ت 

لري.

)٥ تصويــر (پــه مراکــش کــ３ دکتوبيــه 
دجومات مناره چ３ د )موحدون( په دوره 

ک３ پاى ته ورسيده

)٦ ان％ــور( د هنــد پــه اگــرا ک３ د 
)اعتمادولــه( د قبرمنارې چ３ په ١٥ 

هـ ش پ７５ۍ ک３ جوړې شوې دي.



36 

محراب د قبل３ لورى ＊ايي او ！ول مسلمانان د لمان％ه پر مهال محراب ته 
مخامخ دري８ي. له دې امله، په هر جومات ک３ محراب ته ډ４رې ＊کالوې 

ورکوي.
لپاره  امام  د  جماعت  د  منبرونه  تر＇نگ  محراب  د  ک３  جوماتونو  ډيرو  په 
جوړ شوي دي چ３ د وغط په وخت ک３ وليدل شي او غ８ ي３ واوريدل شي. 
！ولو  په  لر－ي ＇خه جوړ شول  له  منبرونه  کله چ３  ت５ريدو سره  په  د وخت 

اسالمي ه５وادونو ک３ ي３ رواج وموند.
د منبرونو په طراحى او ＊کال ک３ ډ４ر توپيرونه ليدل، کيدل خو په کلي ډول 
د  ب５لو اسالمي ه５وادونو ک３  ب５ال  په  هر ＇ومره چ３ د مسلمانانو هنري ذوق 
معمارۍ ب５ل ب５ل سبکونه من＃ ته راوړي وو، خو له روحاني فضا سره ي３ ډ４ر 
ژور اوگ６ پيوند درلود. دا جوماتونه په هسپانيه ک３ د قرطبه جومات، په ايران 
نورو  په  او  دهند جومات  جامع جومات،  هرات  د  اصفهان جومات،  د  ک３ 
اسالمي ه５وادونو ک３ جامع جوماتونه له يو او بل سره په اړيکه ک３ جوړشوي 

دي.

تمرين
١- زموږ په گران ه５واد ک３ کوم لوى جوماتونه شته؟

٢- د دې جوماتونو ＊کال وې ＇ه ډول دي؟

)٧ان％ــور ( د اصفهان د جامع جومات محراب په 
٧١٠          هـ   ق کال ک３.

)٨ان％ور( په مراکش ک３ د ) بن لوســف مدرســى 
محراب په  لسمه پي７ى ک３.  

)٩ا ن％ــور( د ترکي３ په اســتانبول ک３ د ) ســوکولو( 
جومات محراب او منبر په لسمه هجري پي７ى ک３.

)١٠ ن％ــور (د مصر په قاهــره ک３ د ) مؤيد( د 
جومات منبر.
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14

له اسالمي سبک ＇خه په استفادې پل جوړول

تر اوسه مو کوم لرغونى پل ليدلى دى ؟

پلونه له اوبو ＇خه د ت５ريدو لپاره جوړي８ي. که يو اوږد او پن６ لرگى د اوبو په ســر 
ک８５دو، د پلونو له ډل３ ＇خه شم５رل ک８５ي.

انســانانو تر اوســه ډ４ر زيات پلونه په ب５لو ب５لو شکلونو له اوبو ＇خه د ت５ريدو لپاره 
جوړ ک７ي دي. پلونه د اســالمي معمارۍ يوه په زړه پورې نمونه ده. د دې پلونو 
محکمتيا،  ظرافت او ＊کال د دې سبب شوې ده چ３ له سلگونو کلونو وروسته 

هم جوړ پات３ شي.
ستاس３ په چاپ５ريال ک３ لرغوني پلونه شته؟ هغه پلونه چ３ ستاس３ په چاپيريال 

)٢ ان％ور( د پُل مختلف３ برخ３ سره ن＋لوي.)١ ان％ور( د پُل بياتي شوې برخ３

لوست
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)٣ ان％ور( د پله السي کار

ک３ موجود دي، هغ３ ته په ＄ير او دقت ســره وگورئ. تاس３ هم کولى شئ چ３ 
يو پُل لوم７ى په يو پن６ يا مقوا کاغذ باندې ان％ور ک７ئ. وروســته د ان％ور اضافي 
برخ３ بياتي ک７ئ چ３ د پُل  يو د４وال جوړشي. جوړشوى ديوال په بل پن６ کاغذ 
ک８５دئ او شــاوخوا ي３ په پنســل خطونه وباســئ او خطونه په غور سره د بياتي په 
واســطه بياتي ک７ئ. تر＇و بله کاپي ک＂ه م＂ه جوړه شــي، نو په دې وجه د پل دوه 
اصلي د４والونه جوړي８ي. د سر پو＊لو لپاره له يوه نازک کاغذ ＇خه کار واخلئ او 
اوږدوالی ي３ د پُل د ديوال په اندازه او پلنوالى ي３ د پُل د عرض په اندازه ونيســئ 
او کاغذ او اضافي برخ３ ي３ بياتي ک７ئ. د پُل يو ســر پوښ  په ديوالونو باندې په 
سري＋ــو ون＋لوئ، تر＇و ستاس３ الســي کار جوړشي او هم کولى شئ چ３ جوړ 
شــوى پُل  په ډبل مقوايي کاغذ ون＋ــلوئ او د خپل３ خو＊３ په رنگونو ي３ رنگ 
کــ７ئ. که غواړئ  پُل ته نوره ＊ــکال ورکــ７ئ، نو وړې ډبرې، پا３１ او ＊ــاخونه 

ورپورې ون＋لوئ او د  پُل الندين９  برخه د اوبو په رنگ رنگ ک７ئ.

تمرين
له ډبل او نازک کاغذ ＇خه په گ＂ه اخيستنه يو ＊کلى پُل جوړ ک７ئ.
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له اسالمي هنرونو سره آشنايي

حضرت رسول اهلل� فرمايلي دي:
)) إِنَّ اهللَ َکتََب اُلإِْحَساَن َعلَی ُکلِّ َشْىٍء(( ب３ له 
شکه اهلل> ＊يگ３２ او ＊ه والى ته الزمه پاملرنه 

ک７ې ده.
د  شيانو  او  موادو  د  هنر  ک３  تفکر  اسالمي  په 
＊کالوو د رامن％ته کولو يوه طريقه ده. هر شى 
مسلمان  چ３  لري  ب２ه  پ＂ه  هم  او  ＇رگند  هم 
هنرمند بايد د هغ３ په هکله دقيق فکر وک７ي. 
له ډ４رو ＊و تناسبونو＇خه په طراح９ د ظرافت په 
جوړيدو ک３ گ＂ه واخلئ او د هر شي په جوړيدو 
ک３ مادي عالم له روحي عالم سره پيوند ک７ئ. 

)١ ان％ور( د ＊کل３  بسم اهلل الرحمن الرحيم تذهيب

لوست
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مهم  دوه  ک３  هنر  اسالمي  په 
وسيلو  د  －＂ه  او  ＊کال  صفتونه 
شيانو  د  أثارو  هنري  ډول  ډول  او 
د  امله  دې  له  دي.  لپاره  بيانولو  د 
أثارو  هنري  په  ه５وادونو  اسالمي 
له  چ３  ＇رگندي８ي  يووالى  ک３ 

جغرافيايي پولو ＇خه اوړي.
او  ب５لو ＊کلو  ب５لو  د  اسالمي هنر 
ظريفو لو＊و جوړيدنه من＃ ته راوړه 
شهرت  ن７يوال  ي３  زر  ډ４ر  چ３ 

وموند.
په  سطح３  ！ول３  ک３  أثارو  دې  په 
باندې  خطونو  اسالمي  او  نقشونو 
لوم７يو  په  چ３  دي  شوې  پو＊ل 
وختو ک３ د قرأنکريم د أيتونو لپاره 
د  ت５ريدو  په  وخت  د  او  کاريدې 
تذهيب په نوم ياد شو چ３ په کاشي 
کاريو او قالين اوبدلو ک３ ترې گ＂ه 
واخيستل شوه او د شيانو د سطحو 

د ＊کال لپاره په ب５لو ب５لو هنرونو، لکه: فلزکاري، کاللي، لر－ي کيندنه، 
شبکه کاري، د تي８و په تراشلو، په تي８ه خطاطي، او －ن６لو ک３  ترې گ＂ه 

اخيستل شوې ده.

＇لــور  ＇رمنــ３  د  هندکــ３  پــه  کــ３  پيــ７ۍ  هجــري  دولســمه  پــه   ) ان％ــور   ٤(
جيوتانــا(  )د  دي  شــوي  کــ７ل  ＊ــکلي  نقشــونو  طالﾦــي  پــه  چــ３  ！و！ــ３ 
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！ول３ ســطح３ دوې برخ３ لــري چ３ يو ي３ 
حاشــيه او بله ي３ متن دى. هره يوه سطحه په 
ب５لو ب５لو ډيزاينونو، ليکنو، ＊ــکلي ليک او 
يا د حســن خط او ان％ور گرۍ په ترکيبي ب２ه 

جوړه شوې دي.
مرکزي ډيزاينونه د دايرې په شــکل طراحي 

ک８５ي چ３ په ＊کليو ان％ورونو جوړي８ي،
  
4
1 او د اصلي ســطح３ د هــرو ＇لور برخو

تکراري８ي چ３ دا مرکزي ډيزاين د ) شمشه( 

  برخــه ي３ ＇ن６ه يا       
4
1 يــا ) نارنــج( په نوم او 

) گو＊ــه( بولــي. کله کله ＇ن６ه يا شمشــه په 
نورو ＊کليو ډيزاينونو ډک８５ي او کله کله متن 
پــه يوه تکراري ان％ورباندې پو＊ــل ک８５ي او 

حاشي３ ته په بل ډيزاين ＊کال ورکوي.
د لو＊ــو پــه طراح９ ک３ د لو＊ــو د ب５لو ب５لو 
برخو لپــاره ＄انگ７ي ډيزاينونه کارول ک８５ي. 
خ＂ين خاورين لو＊ــي پــه ب５لو ب５لــو ډولونو 
جوړيــ８ي چ３ د هرې برخ３ د ＊ــکال لپاره 
ي３ ب５ل ب５ل ډيزاينونه طراحي ک８５ي. د لو＊ي 
د هــرې برخ３ او د ！ولو لو＊ــو د ډيزاينونو او 
خطونو تر من＃ يووالى او همغ８ي ډ４ر ارز＊ت 

لري.

)٣ ان％ور(شبکه کاري شوې ک７ک９ په اصفهان ک３ 

)٤ ان％ور( په مزار شريف ک３ د حضرت علي کرم  اهلل وجهه 
دمقبرې دروازه

)٥ ان％ور ( د ايران په ارد بيل ک３ د ) شاه اسمعيل د قبر ليکن３(
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تمرين
 ١- داسالمي هنري أثارو مهم３ ＄انگ７تياوې په گوته ک７ئ؟
٢- په اسالمي هنرونو ک３ وحدت او يووالى ＇ه دليل لري؟

٣- ستاس３ په چاپ５ريال ک３ کوم اسالمي هنر وجود لري؟

)٧ ان％ور( په لسمه پي７ۍ ک３ د ترکي９ په استانبول ک３ په يوه تبرليکن３.

)٦ ان％ور لعابي پتنوس چ３ د اسکندر په ان％ور 
＊کلى شوى دى ق. م ＇لورمه پي７ۍ.    

په هغو أثارو ک３ چ３ ډيزاينونه د حجم په د４والونو 
ان％وري８ي، د لو＊ــي د＇، مخ او ＇ن６و اړيکه 

زيات مهارت ته اړتيا لري.
پــه هغو أثارو ک３ چ３ رنــگ کارول ک８５ي، لکه: 
！وکــر اوبدل، قالين３ او بدل، کاشــي کاري او .... 
هنرمند بايد د رنگ ترکيب، همغ８ي او ورته والى 

رامن％ته ک７ي.

             

)٨تصوير( په١٣٠٠  هجري کال ک３ د ايران په تبريز ک３ جوړه شوې 
قالينه.
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له خ＂و ＇خه د قلمدان９ جوړول

تراوسه مو د قلمدان９د جوړيدو تجربه ک７ې ده؟

لــه خ＂ــو ＇خه د قلمدان９ د جوړيدو لپاره د خ＂ــو د لولو ) فتيلوي( له روش 
＇خه بايد گ＂ه واخلو. په دې روش ک３ بايد خ＂ه په السونو لوله شي. )١ان％ور(د لو＊３ الندن９ برخه اول لولى 

جوړ ک７ئ. (

لوست
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د کار پيــل: د لو＊ــي د تلــي په جوړولــو پيل وک７ئ: لوم７ى د لو＊ــي يا 
قلمدان９ تل په هره اندازه چ３ ستاســ３ خو＊ــي８ي په دايروي ب２ه جوړې 
ک７ئ. وروســته دخ＂و لول３ د يوه ســانتي متر په قطر د قلمدان９ د تلي په 
اندازه جوړې ک７ئ لوم７ن９ لوله د قلمدان９  له تلي ســره ون＋ــلوئ او بيا د 
هغ３ په ســر نورې لول３ په ډ４ر غور او دقت ســره ون＋ــلوئ چ３  د قلم د 
نيمايي په اندازه جوړ شــي او ب２ه ي３ بشــپ７ه شي. د دې لپاره چ３ لول３ له 
يو بل ســره ون＋ــلي لول３ د الندين９ برخ３ په لورې وتراشئ او کولى شو 
چ３ خپل３ گوت３ په اوبو لندې ک７ئ او وروسته لولو ته فشار ورک７ئ، چ３ 
يو له بل ســره کلک３ ون＋ــلي. د کار په وروستي پ７او ک３ هغه بايد ＊وي３ 
شــي چ３ د لولو ب２ه معلومه نه شــي. د دې لپاره چ３ ستاس３ کار ＊کال 

پيدا ک７ي، نو هغه په ＊کلو ډيزاينونو رنگ ک７ئ.

تمرين
د لولو له طريق３ ＇خه په کار اخيستنه يوه ＊کل３ قلمداني جوړه ک７ئ او بيا په ＊کليو 

ډيزاينونو او رنگونو ＊کال ورک７ئ. 

 

)١ان％ور( لم７ن９ بوړکي په سطح ن＋لول 
شوى دى.

تر＇و  ون＋لوئ  سطحه  په  بوړکي  نور  )٢ان％ور 
قلمدان９ جوړه شى.

)٦ ان％ور(د قلمدان９ باندن９ برخه ＊وﾦه  ک７ئ. )٥ ان％ور( لندې خ＂３ ته په ب５ال ب５لو وسيلو فشار ورک７ئ او بيل 
ب５ل ډيزاينونه په ک３ جوړ ک７ئ.

په  قلمونه  او  ک７ئ  رنگه  خو＊ه  خپله  په  قلمداني  تصوير(   ٤(
ک３ واچوئ.
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١٧

له ميناتورۍ سره اشنايي

ول３ اسالمي ميناتوري ن７يوال نوم او شهرت لري؟

د مسلمانانو لوم７ن９ ان％ورگري د طبيعي علومو د کتابونو تصويري کول وو. له هغ３ 
وروسته، ورو ورو ادبي کتابونه، په ＄انگ７ې ډول د سترو شاعرانو د شعرونو ديوانونه او 
د داستانونو ＄ين３ صحن３ ان％وريزې شوې. غربي محققانو په دې دليل چ３ په ډ４ره 
کوچن９ اندازه او ډ４ر ظرافت ي３ دا تصويرونه د ميناتور په نوم وبلل. مسلمانانو د کتابونو 
په ان％ورولو ک３ د ＇و پي７يو په اوږدوک３ ډ４ر پرمختگ وک７. دوى د ب５لو ب５لو رنگونو، 
تصويرونه، مارپيچي ترکيب بندي او د عقيدتي مفهومو د بيانولو له امله د ＊کال او 

هنري ارز＊ت لوړو پوړيوته ورسيدل او ن７يوال شهرت ي３ پيدا ک７.

)١ ان％ور( د منابع الحيوان ابن بختبيشوع د کتاب يوه پا１ه په اومه هجري قمري پ７５ۍ 
ک３ ) نرزمرى او ＊％ه زمرۍ(

)٢ ان％ــور( دجواجــوى کرمانى ديــوان: د هما او 
همايون زرم، بغداد ٧٩٩ هـ ق کال.

لوست
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هغو ان％ورگرانو چ３ شعرونه ي３ ان％ورول، په شعرونو ک３ 
درلوده.  پاملرنه  ي３ ＄انگ７ې  ته  مفهومونو  عقيدتي  نغ＋تو 
بيانول،  ژبه  په  شعر  د  مضمونونه  ب５ل  ب５ل  شاعرانو،  لويو 
ان％ورگرانو هم له ＊کال او رنگونو ＇خه په گ＂ه اخيستنه دا 
شعرونه د تصوير په ب２ه ان％ورول چ３ د ب５لو ب５لو مفهومونو 
او موضوع گانو سره ي３ ډډه لگوله. له دې امله ميناتوري يو 

ډول خيالي )ذهني( ان％ور －ري ده.
په ميناتورۍ ک３ د طبيعت پيروي نه کي８ي، بلک３ د شکلو 
صحنو  ب５لو  ب５لو  د  بدلون،  په  رنگونو  د  کولو،  ساده  په 

تمثيل او د ډول ډول موضوع －انو تصويرونه کاږي. په دې أثارو ک３ 
هنرمندان هغه ن７ۍ تصويروي چ３ په هغ３ ک３ نقاشي ډ４ره رو＊انه 
ده. ډ４ر ＄ليدونکي رنگونه، بى له حجمه شکلونه، زيات ظرافت او 
＊کال، گلونه او بو！ي په تازه گ９ ک３ تصوير شوي دي. فضا ي３ ژوره 

＊ودل شوې ده.په تصوير ک３ ه５＆ سيوری  نه ليدل ک８５ي.
ډ４رو ان％ورگرانو د اسالمي ميناتورۍ د شکل نيولو او وده ورکولو 
په هکله سترې ون６ې سرته رسولي دي او ＄ينو نورو تر هغ３ هم 
سترې دندې تر سره ک７ي دي چ３ د دوى له ميناتوريو ＇خه، نورو 
الهام اخيسته، لکه:)جنيد السلطان( )کمال الدين بهزاد( او سلطان 

محمد چ３ د دوى د أثارو نمون３ په دى درس ک３ وينئ.

تمرين
ي３  په هکله  نقاشيو  د  وينئ؟  گريو ک３  ان％ور  په دې  －انى  ١- کوم３ موضوع 

پخپلوک３ سره وغ８ي８ئ.
٢- په دې تصويرونو ک３ کوم شکلونه او رن／ونه وينئ؟ د ان％ور گرۍ په هنر ک３ 

شکلونو او رنگونو ته پاملرنه وک７ئ اوپه هکله ي３ په خپلو ک３ سره وغ８ي８ئ.
٣- د ) جشن او کوچني اختر( د کارتونو په ميناتوريو ک３ ترکيب بند او مارپ５چي 

)٥ ان％ور(حرکتونه پيدا ک７ئ.

)٣- ان％ور( )هارون الرشيد( په حمام ک３ د خمسه 
نظامي له کتاب ＇خه د کمال الدين بهزاد اثر 

هرات، ٩٠٠ هـ ..ق.

) ٤ان％ور( 
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د قرآنکريم د رح５ل جوړول

تراوسه مو د قرآنکريم د رح５ل د جوړولو په هکله فکر 
ک７ى دى؟

دى، ＊کلي  کتاب  د خداى>  لپاره چ３  الشان  قرأن عظيم  د  مسلمانان 
له ＄مک３ ＇خه  قرأنکريم  په وخت ک３  رحيلونه جوړوي چ３ د تآلوت 
جوړي８ي  ＇خه  لر－يو  دوو  له  رحل  قرأنکريم  د  شي.  کي＋ودل  پرې  پورته 
چ３ يو په بل ک３ اوبدل ک８５ي چ３ په اسان９ سره خالص او ت７ل ک８５ي. د 
قرأنکريم د تالوت په وخت ک３ رحل خالصوي او له تالوت ＇خه وروسته 

ي３ ت７ي او په داس３ ＄اى ک３ ي３ ږدي چ３ کم ＄اى ونيسي.
تاس３ هم کولى شئ چ３ هغه رح５ل ته ورته چ３ هنرمندان ي３ له لرگي ＇خه 
جوړوي له ډبل مقوا  کاغذ ＇خه جوړک７ئ. لوم７ى مقوا کاغذ د مستطيل په 
ب２ه بياتي ک７ئ. وروسته، د مستطيل اندازه په دوو وړو برخو وو４شئ چ３ يوه 

مرحلة اول مرحلة دوم اوله مرحلهدويمه مرحلهدريمه مرحلهمرحلة سوم

لوست
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ي３ د ) قرأنکريم د کي＋ودلو( او بله ي３ د )پ＋و( برخه ده لکه: ＇نگه چ３ په شکل ک３ ＊ودل 
شوي دي، مقوا کاغذ د تيرې چ７ې او يا بيات９ په واسطه پرې ک７ئ. پام مو وي چ３ د مستطيل 
عرض تر پايه پورې بياتي نه ک７ئ چ３ له کوچن９ برخ３ ＇خه لوي３ برخ３ جال نه شي. وروسته 
د پ＋و يا الندين９ برخه ک３ ي３ يو عمودي مثلث ان％ور ک７ئ او هغه هم بياتي ک７ئ چ３ د رح５ل 
پ＋３ محکم３ او ＊کلي شي. د دې مرحل３ له ترسرته رسولو وروسته دواړه برخ３ له بياتي شوي 

＄اى ＇خه يو په بل ک３ ننباسئ.
د دې لپاره چ３ ستاس３ رح５ل ＊کال پيدا ک７ي، نو د اهلل په مقدس نوم او يا په نورو دعا گانو او 
باندې  باند４نيو ديوالونو  اسالمي ډيزاينونو ＊کال ورک７ئ. دا ډيزاينونه د مقوا کاغذ او رح５ل په 
په تور او سپين ډول او يا رنگه ان％ور ک７ئ. د دې کار لپاره د رح５ل د باند４نيو ديوالونو په لويو 
ته ＊کال  برخو  باند４نيو  تر＇و د رح５ل دواړو  ان％ور ک７ئ،  ډيزاينونه  برخو  ＊کل３  او کوچنيو 

وروب＋ي وروسته بيا په خپل رح５ل ک３ قرأنکريم ک８５دئ او تالوت ي３ وک７ئ.

تمرين:
١- تراوسه مو د قرأنکريم ＇و ډوله رح５لونه ليدلي دي؟ هغه له کومو موادو ＇خه جوړ شوي دي؟ أيا د  رح５ل 

په ديوالونو ＊کالوي دي؟ دا ＊کالوې ＇ه ډول دي؟
٢- د رح５لو د ديوالونو ديو ＄اى کولو لپاره کوم３ الرې په کاروړو؟

٣- له مقوا کاغذ ＇خه يو رح５ل جوړ ک７ئ او په خپله خو＊ه ＊کال ي３ ديوالونه ډيزاين کاري ک７ئ او د خپل３ 
خو＊３ په طريقه ي３ ديوالونو سره ون＋لوئ. 
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له افغاني هنرمندانو سره آشنا کيدل

په افغاني هنرمندانو ک３ کوم کسان پ５ژنئ؟
هر يو د هنر په کومو ＇انگو ک３ فعاليت کوي؟

استاد محمد سعيد مشعل
 حاجي محمد سعيد )مشعل( د محمود )غوري( زوى په ١٢٩٥هـ .ش 

کال ک３ د غور واليت د )تيوره( په کلي ک３ وزي８يد.
استاد مشعل په يوه هنر پالونک３ کورن９ ک３ لوى شوى و. د 
＄وان９ په وختونو ک３ ي３ هنري کارونو ته پام ور 
واو＊ت. ه）ه ي３ وک７ه چ３ د استاد کمال الدين 

بهزاد مکتب را ژوندى ک７ي.
استاد پر ميناتورۍ پرته د حاشيو په ＊کال 
)تذهيب( ک３ د ډ４رو تک７ه هنرمندانو په 
په  استاد  دى.  شوى  شم５رل  ک３  ډله 
ميناتورۍ ک３ نو＊ت رامن＃ ته ک７ ＄که 
درلود  روش  او  الره  ＄انگ７ي  ده  چ３ 
الدين بهزاد د مکتب  او د استاد کمال 
ډ４رو  استاد  حسابي８ي.  ک３  پيروانو  په 

لوست
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تمرين
مهمو  د  د هغوى  پ５ژنئ؟  هنرمندان  واليتونو ک３  په خپلو  تاس３ 

أثارو نوم واخلئ.

شا－ردانو ته هنري زده ک７ه ور په برخه ک７ي ده او ستر هنري خدمتونه ي３ 
سرته رسولي دي.استاد مشعل په ١٣٧٦ هـ. ش کال ک３ د دلوې د مياشت３ 
په لسمه ني＂ه له دې ن７ۍ ＇خه سترگ３ پ＂３ ک７ې او د ابدي ژوندانه په لور 
په ملي گالرۍ،  او فرهنگ وزارت  أثار د اطالعاتو  روان شو. د ده ＄ين３ 

دولتي تاالرونو او د خلکو په کورونو ک３ ساتل ک８５ي.
استاد عزيز الدين وکيلي پو پلزى

استاد په ١٢٩٧ هـ .ش کال د سنبل３ د مياشت３ په 
١٦مه ن５＂ه د کابل په چهاردهي ک３ وزي８يد. نوموړى 

له دې امله په ) اووه قلمي( خطاط باندې مشهور 
او  نقاش９  نو＊تکاريو،  د  ک３  خط  په  چ３  دى 
ان％ور گرۍ له امله د گران افغانستان له نومياليو 

هنرمندانو ＇خه و. ده د کار په ＊کال او ظرافت 
استاد وکيلي د  نه درلود. همدارنگه، د  ک３ سارى 

تابلوگانو په حاشيو او متنونو ک３ ډ４رې مهم３ افغاني 
هنري  په  وکيلي  استاد  ک８５ي.  ترسترگو  پديدى  هنري 

کارونو سرب５ره د خطاط９ د هنر او تاريخي پي＋و په هکله 
زيات کتابونه ليکلي دي. استاد د ١٣٧٦ هـ.ش کال په 

لوم７نيو مياشتو ک３ له دې ن７ۍ ＇خه سترگي پ＂３ ک７ې.روح دې ＊اد وي.
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 له افغاني هنرونو سره آشنا کيدل
 

د قالين３ استر ته ＄ير شئ چ３ د هغ３ تار او پود د 
گن６ې په وسيله ＇ه ډول سره ن＋لول شوي دي؟

دقالين３ پر مخ ＇ه شى وينئ؟ د قالين３ رنگين ډيزاينونه 
＇ه ډول په پر له پس３ گن６و رامن％ته شوي دي؟

کله چ３ په قالين３ ک＋ينئ او يا پر هغ３ باندې لمون＃ کوئ ＇ه احساس درته پيدا 
ک８５ي؟ د هنر لوم７ۍ ＇انگ３ په افغانستان ک３ زرگونه کلونه لرغونتيا لري.

کــه ＇ــه هم د هنري أثار و توليد د انســانانو د اړتيا وو دليرې کولو ســر چينه ده، 
دقيقــه طراحــي، د ب５لو ب５لــو ډيزاينونــو کارول، د دې ه５ــواد د هنرمندانو د ب５ال 

لوست
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ب５لو نســلونو ذوق د تاريخ پــه اوږدوک３ ＇رگندوي د خلکو 
هنــري مينه تکو او پارچــو ته رنگ او ډيزاينونه ورب＋ــي، 
＊کلي او نرم فرشونه اوبي، ودانيو ته د قرأنکريم په مبارکو 
أياتونو ＊ــکال ورکوي، ســفالي او فلزي لو＊ي په ظرافت 
سره ＊ــکلي کوي، دروازو، منبرونو او د لرگي رح５لونو ته 
＊کال ورکوي، کاري لو＊ي ＊کلي کوي، تر＇و انسان هره 
شــيبه د ظرافت او ＊کال سره اړيک３ ولري، نو هغو ته ي３ 
＊کال او ډيزاينونه ورک７ي دي، نن هم د پوستينو جوړول، 
د سراميکي ) کاللي( لو＊و جوړول، د غاليو او بدل او ... 

د ه５واد په مختلفو سيمو ک３ دوام لري.
 ډ４ــر وگــ７ي د دغه صنايعو پــه جوړولو لگيــا دي. ＇ومره چ３ 
د تاريخــي هنــري أثارو ســاتنه ډ４ر ارز＊ــت لــري، همدارنگه 
د ډيزاينونــو، ب５ــال ب５لــو هنرونــو د رامن％ته کولــو، کارولو او د 
＊کالووطريقو او روشــونو انتقال وروستيو نسلونو ته ډيره زياته 

اړتيا ده.
د الســي صنايعــو توليد ســرب５ره پر هنــري او فرهنگي اړخونو 
داخلي او باندنيو بازارونو ته د هغو عرضه کول د اقتصاد له پلوه 
زيات ارز＊ــت لري. د افغانستان په نقشــه ک３ د السي صنايعو 
او ب５لو ب５لو هنرونو عمده مرکزونو ته پاملرنه وک７ئ. د افغانستان 
پــه ب５لو ب５لو ＊ــارونو ک３ خلک په ب５الب５لــو هنرونو بوخت دي 
او ب５ــل ب５ل الســي صنايع توليــدوي. د مثال په توگــه، په کابل 
＊ــار کــ３ د معمارۍ، بخــارۍ جوړونه، پ＋ــگري. فلزکاري، 
مســگري، زرگري، کندنکاري، د مريو پييل، د ！وکرو او بدل، 
دتي８و تراشــل ، کاللي، نقاشــي، د غاليو اوبدل، خامک گ２دل 
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وجــود لري.په نورو ＊ــاروک３ د ！وکــر او بدلو، 
وري＋م او بدلو، شال او بدلو، دگلدوزۍ ب５ل ب５ل 
ډولونه شته ！وکريا رخت ته ＊کال ورکول، لکه: 
د مريوگنــ６ل، خامک گن６نه، لــه خ＂３ ＇خه د 
ســفالي لو＊ــو جوړول، کاللــي، د الجوردو د 
غميــو تــوږل او ډبرينو لو＊ــو د جوړيدو هنرونه 
ادامــه لري چ３ يــو له هغو ＇خه پــه هرات ک３ 
＊ي＋ــه جوړيدنــه ده چــ３ د ＄انگــ７ي ظرافت 
درلودونکي ده. د ماتو او ب５کاره ＊ي＋ــو له ويلي 
کولو ＇خه وروســته رنگونه ور ســره ترکيب کوي چ３ ميرمن３ او نارينه کله گ６ او کله هم  ب５ل ب５ل 
په دې کارونو بوخت دي او په ب５لو ب５لو شــکلونو گيالســونه او ＊ــکلي لو＊ي د آلس او اور په 
واســطه توليدوي چ３  د امريکا او اروپا بازارونو ته ي３ الر پرانيســتي ده که ＇ه هم دا أثار د 
افغانســتان په ب５ال ب５لو ＊ــارونو ک３ ليدل ک８５ي چ３ د ！ولو ســيمو په أثارو ک３ ورته والى شته 
دى. د ډيزاينونو، رنگونو او جوړولو طريق３ او روشونه ي３ ب５ل دي.د هرې سيم３ د هنرمندانو 
ذوق او ابتــکار د دې ســبب ک８５ي چــ３ د ډيزاينونو او أثارو جوړول ب５لــ３ ＄انگ７تياوې پيدا 
کــ７ي. هغــه بدلونونه چ３ هنرمندانــو د تاريخ په ب５لو ب５لو دوروک３ په هنــري أثاروک３ رامن＃ 
ته ک７ي دي، د هنر د مختلفو ＇انگو د ودې او تحول ســبب شــوي دي. د همدې تحول له 
امله ده چ３ نن د الســي صنايعو ＇انگ３ لوړو پوړيو ته رســيدلي دي چ３ ډ４ر ارز＊تناک أثار 
توليدي８ي، لکه: د استالف کاللي) سراميک( چ３ د افغانستان له ډ４رو مشهورو کالليو ＇خه 

ده چ３ په ب５لو ب５لو ＊ارونو ک３ ي３ د خر＇الو بازارونه تاوده دي.

تمرين:
١- ستاس３ په سيمه ک３ کوم السي صنايع شته دي؟

٢- تاس３ د هنرونو له کوم３ ＇انگ３ سره اشنا ياست؟
٣- له کوم افغاني هنر سره مينه او عالقه لرئ؟

٤- د خپل３ خو＊３ د هنر د ＇انگ３ لپاره نوې نظريه وړاندې کولى شئ؟ 
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دافغانستان له ملي موزيمونو سره آشنا کيدل

د مزارشريف موزيم:
د مزارشريف موزيم اوږده مخينه او لرغونتيا لري. له هغه وخت ＇خه چ３ د حضرت علي کرم 
اهلل وجهه مقبرې ته پادشاه هانو سوغاتونه ورکول، د دې موزيم د جوړيدو سبب شول. دا تحف３ 
او هدي３ د روض３ په يوه ＄انگ７ې کو！ه ک３ ساتل کيدې. د مزار موزيم سرب５ره پر قيمتي ډاليو، د 
مسکوکاتو او نه پيدا کيدونکو کتابونو په ＄انگ７ې ډول د خطي نسخو کتابونه چ３ د هغ３ له ډل３ 
＇خه د قرأن عظيم الشان نسخ３ د قرأنکريم ＄ين３ تفسيرونه لري چ３ له زيات ارز＊ت ＇خه 
برخمن دی. په خپله مبارکه روضه د معمارۍ د هنر يو لرغونی سبک دى. چ３ په مبارکو أياتونو 
＊کل３ شوې ده. دا مبارکه روضه يوه تاريخي لرغونى ودان９ ده. پر دې موزيمونو سرب５ره، زموږ په 

گران ه５واد ک３ شخصي موزيمونه هم شته د نمون３ په ډول سلطاني موزيم د يادولو وړ دی.
د هرات موزيم:

په ١٣٠٢ هـ.ش يا ١٣٠٤ هـ. ش کال ک３ د هرات موزيم تاسيس شو او په١٣١٠ هـ .ش کال 
ک３ د هرات د ＊ار ＊اروال９ ته وسپارل شو او په ١٣١٢ هـ. ش کال د هرات د ＊اروال９ د مقام په 
حکم د پارک هو！ل ودان９ ته ولي８دول شو. په هغ３ ک３ چ３ کوم أثار وو، هغه د خلکو نندارې ته 
اي＋ودل شوي وو. اکثره أثار ي３ د ＊اروال９ له بودج３ ＇خه اخيستل شوي دي. هغه أثار چ３ په ه６ه 
او ب／رام ک３ د کيندنو په نتيجه ک３ الس ته راغلي وو، د کابل د موزيم لخوا دسوغات او ډال９ په 

ډول په ١٣٢٥ هـ .ش کال د هرات موزيم ته سپارل شوي دي.
د ميمن３ موزيم:

د ميمن３ د ＊ار په يوې تاريخي غون６ۍ ک３ د نا＇اپي کشفياتو په نتيجه ک３ د غوريانو د دورې مسي سک３ په 
الس راغلي چ３ په ١٣٣٥ هـ.ش کال ک３ ي３ د ميمن３ د موزيم د جوړيدو زمينه برابره ک７ه، چ３ په هغ３ 
ک３ لرغوني أثار او شيان وساتل شي. د ميمن３ موزيم د مديرانو په هلو ＄لو په کم وخت ک３ د ډ４رو لرغونو 
او قديمي أثارو ＇خه برخمن شوو او ننداره ي３ په ١٣٣٦ هـ .ش کال ک３ پيل شوه. دا نندارې دومره په زړه 

پورې وې چ３ د ميمن３ خلکو خپل قيمتي او تاريخي أثار د تحف３ او ډال９ په ډول دې موزيم ته ورک７ل.

لوست
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د منابعو فهرست 

١- غالم محى الدين شبنم، د ＄وانانو او نويو ＄وانانو د نقاش９ د لوستلو الر＊ود١٣٨٠ کال
٢- د هنر د لوست الر＊ود لوم７يو، دويمو او دريمو ！ولگيو د ＊وونکو لپاره کود نمبر ٥٣/٤، ١٣٨٥

٣- د تجسمي هنرونو اصول، دکتور محمد حسين حليمي.
٤- د تجسمي هنرونو اصول، فني او حرفوي کوډ٢١/ ٣٥٨، ١٣٨٦ هـ.ش.

٥- له تجسمي هنرونو سره أشنا کيدل کوډ ٣٥٨/٣٧، ١٣٨٤ هـ.ش. 
٦- فني طراحي لوم７ی ！وک فني اوحرفوي کوډ ٩٢/ ٣٥٩، ١٣٨١ هـ.ش.

٧- هندسي نقشونه لوم７ی ！وک فني او حرفوي کوډ٤٨٥، ١٣٨٤ هـ.ش.
٨- د محلي ان％ور گرۍکارگاه فني او حرفوي کوډ٧٧/ ٣٥٩، ١٣٨٦ هـ.ش.

٩- د آلسي چاپ کارگاه فني او حرفوي کوډ٢٠/ ٣٥٨، ١٣٨٤ هـ .ش.
١٠- د ايران د کاشي کاريو په هنر مقدمه محمد يوسف کياني، فاطمه کريمي او عبد اهلل قوچاني و 

رضا عباس موزيم ١٣٦٢ هـ.ش.
١١- د هنر دايره المعارف، روئيس پاکبار، د معاصر فرهنگ انتشارت.

١٢- اسالمي هنر ارنست کونل.
١٣- اسالمي هنر ژبه او بيان، تيوس بوکهارت.

١٤ د ايران له السي صنايعوسره اشنا کيدل، لوم７ی ！وک فني او حرفوي کوډ٣٥٩/٣٠، ١٣٧٨، 
هـ.ش.

١٥- د ايران د السي صنايعو په لور، د احمد الرام په اهتمام. د ايران د تهران د ملي بانک.
انتشارت ١٣٥٦ هـ.ش.

١٦- علم په اسالم ک３، د احمد الرام په اهتمام د تهران د سروش انتشارت ١٣٦٦ هـ.ش.
١٧- د خوشنو يس９ هنر اول او دويم جلد، کوډ ٥/ ٢٠٤.

١٨- په اسالمي فرهنگ ک３ د خط ＊کال، ان مارى شيمل د قدس واليت انتشارت.
١٩- د خط تاريخ او د افغانستان پخوان９ ليکن３ عبدالحي حبيبي.

٢٠- د ايران نقاشي، بازيل گري د تهران د نوي عصر انتشارت ١٣٦٩ هـ.ش.
٢١- د ايران د نقاشي هنرته کتنه، ډکتر اکبر تجويدي. د فرهنگ او اسالمي ارشاد انتشارت تهران 

١٣٧٥ لوم７ی
٢٢- د هنر کارگاه ١  جلد د پوهن％ى نه مخک３ کوډ٥٩٤، ١٣٨٧ هـ.ش.

٢٣- د هنرسير په تاريخ ٢ جلد. د پوهن％ى نه مخک３ کوډ٨/ ٥٩٤ ١٣٨٦ هـ.ش.

٢٤- د افغانستان د تاريخ فشرده، فاروق انصاري، دمطالعاتو مرکزکابل ١٣٨٦ هـ.ش.
٢٥- موزيم پ５ژندنه او په افغانستان ک３ د موزيمونو سير، د ائنوگرامى ديپارتمنت او باستان پ５ژندنه د 

اجتماعي علومو پوهن％ى، د کابل پوهنتون پوهندوى محمد رسول باوري کابل ١٣٧٥ هـ.ش. 


