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لﻮست

پﻪ رﻧگﻪ خپﻮ اﻧ％ﻮر گري
تر اوسﻪ مﻮ پﻪ رﻧگﻪ خپﻮ ﻧقاشﻲ ک７ې ده؟

له نقاشﻲ کﻮلﻮ مخک ３خپل کاغذ په خپله خﻮ＊ه له من＇ ＃خه قات ک７ئ.
داس ３هم کﻮلﻰ شئ چ ３کاغذ ﻳﻮ ﻳا ＇ﻮ ＄اﻳه قات ک７ئ .بﻴا کاغذ ب５رته
خﻼص ک７ئ او په خپله خﻮ＊ه رنگه خپ ３چ ３نه ډ４رې ！ﻴنگ ３وي او
نه اوبلن ３د کاغذ پر ﻳﻮه قات ک８５دئ او ب５رته ﻳ ３قات ک７ئ او ل＇ ８ه فشار
ورک７ئ .کله چ ３کاغذ خﻼص ک７ئ و به گﻮرئ چ ３د پخﻮان ９خپ ３په شان
ﻳﻮه بله خپه د کاغذ په بل مخ پر４ﻮت ３ده.
دا کار ＇ﻮ واره په لﻮﻳﻮ او وړو خپﻮ د کاغذ په ب５لﻮ ب５لﻮ برخﻮ تکرار ک７ئ
چ ３د کاغذ د قات ک５دو له امله رنگﻴن ３خپ ３من ＃ته راشﻲ .بﻴا ل＇ ８ه صبر
وک７ئ چ ３رنگ وچ شﻲ .تر وچ５دو وروسته د رنگه خپ ３له هرې خﻮا
＇خه وگﻮرئ او په هغ ３ک ３ب５ل ب５ل شکلﻮنه پﻴداک７ئ.
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او بﻴاﻳ ３د خپل ３خﻮ＊ ３په ان％ﻮرونﻮ بشپ ７ک７ئ.
هر ＇ﻮمره شکلﻮنه چ ３په ک ３پﻴداک７ئ ستاس ３د برﻳالﻴتﻮب ن＋ه ده.

( ٢تصوير) د خپل ３خو＊ ３خپ ３د کاغذ پرمخ ک８５دئ او هغه قات ک７ئ ،تر＇و په بل مخ هم همغه خپه په ک ３رامين％ته شي.

( ٣تصوير) له هرې خوا ＇خه رنگه خپ ３ته وگورئ او أشنا شکلونه په ک ３پيداک７ئ.
رنگه خپ ３په أشنا شکلونو واړوئ.

تﻤرﻳﻦ

د رنگه خپو شکلونه چ ３په نا＇اپي ډول ايجاد شوي دي ،بشپ７ک７ئ.
2

2

لﻮست

د معاصر افغاﻧستان د ﻫﻨر تارﻳخ
د اوسﻨﻲ او پخﻮاﻧﻲ افغاﻧستان پﻪ ﻫﻨري آثاروک３
کﻮ م تﻮپﻴروﻧﻪ پﻪ گﻮتﻪ کﻮلﻰ شئ؟
له هندوستان ＇خه د چاپ د ماشﻴن په راوړلﻮ او د ماشﻴن خان( ３مطبع )３له
تآسﻴس ＇خه وروسته په کابل ک ３د کتابﻮنﻮ ،ادبﻲ ،تارﻳخﻲ او نﻮرو رسالﻮ د
چاپﻮلﻮ کار پﻴل شﻮ .د افغانستان لﻮم７ن ９جرﻳده ((شمس النهار)) په ١٢٥٢
هـ ش کال ک ３نشر شﻮه .د مشروطه غﻮ＊تﻮنکﻮ د غﻮر＄نگ په وخت ک ３د
افغانستان د خلکﻮ په تارﻳخ ،فرهنگ ،ادب ک７و وړو ک ３لﻮی بدلﻮنﻮنه ＇رگند
شﻮل چ ３د هغﻮ له جمل＇ ３خه د نﻮ ﻮ ＊ﻮون％ﻴﻮ تآسﻴس ،د سرا ج اﻻخبار د
جرﻳدې نشرﻳدل ،د دارالتالﻴف تآسﻴس ،د حبﻴب＊ ３ﻮون％ﻲ تآسﻴس ،د چاپ
ډبرﻳنه خﻮنه ،د تﻮرو او زنگﻮ گرافﻲ او د درسﻲ کتابﻮنﻮ تآلﻴف د دې سبب
شﻮ چ ３د نﻮي نسل رو＊ان فکران وروزل شﻲ .د دې بدلﻮن په اوږدو ک ３د
( ١ـ تصوير) نوې د چاپ خونه
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لﻮ４دﻳ ３％ن７ۍ له تخنﻴکﻲ پرمختگ او د ن７ۍ له أزادي غﻮ＊تﻮنکﻮ بدلﻮنﻮنﻮ
سره اړﻳک！ ３ﻴنگ ３شﻮې .د دمﻮکراس ９په لسﻴزه ک ３د افغانستان په معاصر
تارﻳخ ک ３د استعدادونﻮ د غﻮړ４دو او د علمﻲ او فرهنگﻲ فعالﻴتﻮنﻮ د سرته
رسﻮلﻮ زمﻴنه برابره شﻮه .په دې لسﻴزه ک ３ادﻳبانﻮ７５＇ ،ونکﻮ او عالمانﻮ خپل
أثار د پﻮه ３او هنر ن７ۍ ته وړاندې ک７ل .په  ١٣٠٢هـ ش کال ک ３د صناﻳعﻮ
＊ﻮون％ی تآسﻴس شﻮ .دا لﻮم７نی هنري ＊ﻮون％ی و چ ３د (نقاش ،９مجسمه
جﻮړون ،３معماري او ＇ )...انگ ３ﻳ ３درلﻮدې چ ３دا د نﻮﻳﻮ هنرونﻮ د رامن＃
ته ک５دو پﻴل و.په دې مرکزونﻮ ک ３د هنرمندانﻮ روزن ３دې ته ﻻر پرانﻴستله چ３
د نﻮې ！ﻮلن ３له غﻮ＊تنﻮ سره سم گرافﻴک ،تﻴاتر او مﻮسﻴق ９ته پراختﻴا ورک７ل
شﻲ .په دې مرکزونﻮ ک ３د فارغانﻮ له خﻮا د کتابﻮنﻮ د تآلﻴف ،د هنر په ب５لﻮ
ب５لﻮ ＇انگﻮ ک ３د ډول ډول هنري أثارو فعالﻴت پﻴل شﻮ .د دې هنرمندانﻮ هنراو
هغه هنر ونه چ ３پخﻮا په افغانستان ک ３مﻮجﻮد وو ،د ه５ﻮاد ضرورتﻮنﻮ ته ﻳ３
＄ﻮاب ورکاوه .په ننن ９ن７ۍ ک ３د اړﻳکﻮ نﻴﻮل او اطﻼعاتﻲ رسن ９ډ４ر ارز＊ت
لري او ب５ﻼ ب５ل ３رسن ،９لکه :ور＄پا１ه ،مجله ،رادﻳﻮ！ ،لﻮﻳزﻳﻮن ،ان＂رن د
هنرمندانﻮ د هنر د مختلفﻮ ＇انگﻮ په غاړه وو چ ３دا هنرمندان د ＊کلﻮ هنرونﻮ
په پﻮهن％ﻲ او د صناﻳعﻮ په ＊ﻮون％ﻲ ک ３پر زده ک７و او تحصﻴل بﻮخت وو،
تر＇ﻮ هنري أثار طرحه او سرته ورسﻮي .د مثال په تﻮگه :د گرافﻴک د ＇انگ３
زده کﻮونکﻲ زده کﻮي چ ３په ＇ه ډول ن＋انﻮنه طراحﻲ ک７ي او د مختلفﻮ
ور＄ﻮ له پاره پﻮسترونه جﻮړ ک７ي د ادارو ،مؤسسﻮ او شرکتﻮنﻮ لپاره پاک＂ﻮنه
او ن＋انﻮنه جﻮړک７ي ،مجل ３او ور＄پا＇ ３１ه ډول طراحﻲ ک７ي ،د کتابﻮنﻮ
پﻮ＊ﻮنه ＇ه ډول ان％ﻮر ک７ي او د فابرﻳکﻮ د محصﻮﻻتﻮ لپاره ＇ه ډول کارتنﻮنه
ډﻳزاﻳن ک７ي.
هغه کسان چ ３د تﻴاتر په ＇انگه ک ３تحصﻴل کﻮي ،په مرکز او وﻻﻳتﻮنﻮ ک３
د تمثﻴل په چارو بﻮخت دي او ﻳا په ！لﻮﻳزﻳﻮنﻮ ک ３تمثﻴلﻲ پارچ ３وړاندې
کﻮي！ .ﻮک ،３فکاهﻲ ،هنري ！ﻮ！ ３او له ！لﻮﻳزﻳﻮن ＇خه د هغﻮ وړاندې کﻮل
د معاصرې دورې له ＄انگ７تﻴاوو ＇خه دي＄ .ﻴن ３هنرمندان د کارﻳکاتﻮر ﻳا
طنزي تصﻮﻳرونﻮ د ان％ﻮرونﻮ فعالﻴت ترسره کﻮي مجلﻮ او د ور＄پا１ﻮ لپاره
انتقادي تصﻮﻳرونه ان％ﻮروي.

( ٢تصوير) :د قمرالدين چشتي د ＊ايسته
ليکن ３معاصر اثر

( ٣تصوير) :د شير محمد باشي زاده د
＊ايسته ليکن ３او تذهيب معاصر اثر
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( ٤ـ تصوير) په روغني رنگونو
د يوې کو＇ ３تصوير

(٥ـ تــصــويــر) د معاصرې
نقاشي نمونه ،په مزارشريف
ک ３د سخي صاحب زيارت
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دا فعالﻴتﻮنه په ＄انگ７ې تﻮگه په ب５لﻮب５لﻮ مذهبﻲ ،اقتصادي！ ،ﻮلنﻴزو او
سﻴاسﻲ برخﻮ ک ３زﻳات ارز＊ت پﻴداکﻮي .په شلمه پ７５ۍ ک ３په واقعﻲ
شکل د ن７ۍ په ！کنالﻮژۍ ،اړﻳکﻮ ن５ﻮلﻮ ،په نﻮې ＊ﻮونه او روزنه او
پﻮهن％ﻴﻮ ک ３زﻳات بدلﻮنﻮنه را من ＃ته شﻮي دي .نﻮې اړتﻴاوې ﻳ ３را
پﻴداک７ې .په معاصر ژوند ک ３دا فعالﻴتﻮنه له هنر سره نژدې اړﻳک ３لري
او ﻳا د هنري ＇انگﻮ له خﻮا وړاندې ک８５ي.
د ب５لﻮ ب５لﻮ ＇انگﻮ هنرمندانﻮ ،لکه :د معمارۍ ،نقاش ،９گرافﻴک ،تﻴاتر
او مﻮسﻴق ９هنرمندانﻮ په نﻮي دوران ک ３د ＊ارونﻮ ＇５رو ته بدلﻮن ورک７ى
دى او د انسانانﻮ په ژوندانه ک ３ډ４ر بدلﻮنﻮنه راغلﻲ دي.

په نننﻴﻮ وختﻮنﻮ ک ３ﻳﻮ ！لﻮﻳزﻳﻮنﻲ تبلﻴغ او ډﻳزاﻳن په
اقتصادي چاروک ３زﻳات ارز＊ت لري او هغه هنرمندان
چ ３دا دنده پر غاړه لري ،باﻳد د کارکﻮلﻮ او د طرحﻮ د
وړاندې کﻮلﻮ د ب５لﻮ ب５لﻮ طرﻳقﻮ زده ک７ه وک７ي .سرب５ره
پردې د هنر ＄ﻴن＇ ３انگ ،３لکه :نقاشﻲ ،گرافﻴک،
کارﻳکاتﻮر او سﻴنما ن７ﻳﻮاله جنبه لري چ ３د دې ＇انگﻮ
د هنري أثارو وړاندې کﻮونکﻲ په ن７ﻳﻮالﻮ سﻴالﻴﻮ ک ３په
فرهنگﻲ او هنري چارو بﻮخت دي .له دې امله ده چ３
د افغانستان ډ４ر هنرمندان په نﻮرو ه５ﻮادونﻮک ３په هنري
فعالﻴتﻮنﻮ بﻮخت دي＄ ،که چ ３هنر پﻮله او سرحد نه
پ５ژنﻲ او د انسانانﻮ په روح باندې خپل تاثﻴر پر８４دي .د

( ٦تصوير) د کتاب په پ＋ت ９دگرافيک طرحه

افغانستان معاصر هنرمندان ه（ه کﻮي چ ３د افغانﻲ هنر او هنرمندانﻮ له
پﻴژندن ３سرب５ره ن７ﻳﻮال معاصر هنرته ﻻره پﻴداک７ي.
او خپل هنر او فرهنگ په همدې چﻮکاټ ک ３بﻴان ک７ي.
تمرﻳﻦ:
١ـ له کﻮم معاصر هنر سره مﻴنه لرئ؟
٢ـ هغه پﻮسترونه چ ３په تصﻮﻳر ک ３ﻳ ３وﻳنئ ،په ＄ﻴر سره وگﻮرئ؟ هغه په کﻮمﻮ طرﻳقﻮ خپل پﻴام
خلکﻮته ل８５دوي؟
٣ـ د کﻮمﻮ ادارو او مؤسساتﻮ ن＋انﻮنه پ５ژنئ؟ تر اوسه مﻮ د بانکﻮنﻮ ن＋انﻮنﻮته پاملرنه ک７ې ده؟
٤ـ د ！لﻮﻳزﻳﻮن د پروگرامﻮنﻮ په طراح ９ک ３کﻮم هنرمندان برخه لري؟ د کالﻴﻮ په طراح ،９دﻳکﻮر ،ر１ا
اچﻮنه ،د مﻮسﻴق ９په انتخاب ،ﻻر＊ﻮونه او  ...پروگرامﻮنﻮ ته پاملرنه وک７ئ.
 ٥ـ د کارﻳکاتﻮر د طراح ９مﻮخه ＇ه ده؟
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3

لﻮست

پﻪ مصﻨﻮعﻲ مﻮادو ！اپﻪ کﻮل
پﻪ باطلﻪ مﻮادو کﻮم کاروﻧﻪ سرتﻪ رسﻮلی شئ؟
ستاســﻲ په شاوخﻮاک ３داســ ３مﻮاد وجﻮد لري چ ３د استفادې وړ نه دي او
کﻮلﻰ شﻮ چ ３د ！اپه کﻮلﻮ لپاره ترې گ＂ه واخلﻮ .خپل ３شاوخﻮاته ＊ه وگﻮرئ
هغــه مصنﻮعﻲ مﻮاد چ ３د ！اپه کﻮلــﻮ وړتﻴا لري ،را ！ﻮل ک７ئ ،لکه :ب５کاره
ت ،９２الپن ،ک８ې ستن ،３سرپﻮښ ،د غا＊ﻮ د کرﻳم تﻴﻮپ ،د اورلگﻴت خالﻲ
قط ９او  ...او همدارنگه کﻮلﻰ شــئ چ ３د اوسپنﻴزو لﻮﻳﻮ او وړو سکﻮ لکه
(ﻳﻮه افغانﻴگﻲ ٢ ،افغانﻴگﻲ ٥ ،افغانﻴگﻲ) ＇خه ！اپه جﻮړه ک７ئ .د اســفنج

( ١تصوير) په مختلفو طبيعي موادو ټاپه کول
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(٢ـ تصوير) ټاپ ３په اشنا شکل بدل ３شوې دي

( -٣تصوير) د ＊کلو طرحو لپاره له مصنوعي موادو ＇خه گ＂ه اخيستنه.

له ！ﻮ！ــﻮ ،د کاغذ له وړوک！ ３ﻮ！ ３او له
پﻼســتﻴکﻲ ک（ﻮړو ＇خه په ！اپه کﻮلﻮ
ک ３گ＂ه اخﻴســتل ک８５ي .له دې مﻮادو
＇خــه په عــادي او ﻳا پــه ﻻس ！ﻴنگ
شــﻮي حالت ک ３کار اخ５ستل ک８５ي.
هغه په ب５لــﻮ ب５لﻮ رنگﻮنﻮ کک ７ک７ئ او
په ﻳﻮه ســپﻴن کاغذ ﻳــ ３ولگﻮئ ،بﻴا په
ډ４ر ＄ﻴر ســره ورته وگﻮرئ ،وروســته
د خطﻮنﻮ په مرســته نﻮي شکلﻮنه ترې
جﻮړ ک７ئ.

( ٤تصوير) له مصنوعي موادو ＇خه د نقاشي تکميل شکل

تمرﻳﻦ:
١ـ د ＇ﻮ ډﻳزاﻳنﻮنﻮ له ﻳﻮ＄ای ک５دو ＇خه ب５ل ب５ل شــکلﻮنه جﻮړولﻰ شــئ؟
او د ！اپ ３په من ＃ک ３نﻮى ارتباط من ＃ته راوړى شئ؟
٢ـ له ！اپﻮ ＇خه په گ＂ ３اخﻴستن ３سره په خپله خﻮ＊ه ان％ﻮر وکاږئ.
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4

لﻮست

پﻪ خ＂ﻮ ک ３شبکﻪ جﻮړول:
شبکﻪ جﻮړول مﻮ پﻪ کﻮم ＄ای ک ３لﻴدل ３دي؟
ستاس ３پﻪ فکر ول ３خلک شبکﻪ جﻮړوي؟
له اسﻼمﻲ ډﻳزاﻳنﻮنﻮ ＇خه په الهام اخﻴستلﻮ چ ３له هغ ３سره بلد شوي
ﻳاست ،د خپل ３خﻮ＊ ３له ډﻳزاﻳن ＇خه ﻳﻮه شبکه جﻮړه ک７ئ .د دې کار
لپاره مناسبه اندازه کاغذ چ ３د ﻳﻮې تخت ３کاغذ  1برخه ده.
4

(١ـ تصوير) له خ＂＇ ３خه تياره شوې
ده.

9

دخ＂ﻮ ﻳﻮه صفحه د ﻳﻮ سانتﻲ مترو په پن６والﻲ جﻮړه ک７ئ چ ３ستاس ３له
ډﻳزاﻳن سره برابره وي .د هغ ３د تﻴارولﻮ لپاره لﻮم７ى د خ＂ﻮ صفحه ،په
ﻻسﻮ هﻮاره ک７ئ ،وروسته ﻳ ３د اش گز ﻳا پر ﻳﻮ بل شﻲ باندې ＊ﻮ ه (هﻮاره)

( ٢ـ تصوير) د خ＂ ３په
صفحه باندې په کاغذ ک３
ډيزاين ک＋５ودل ک８５ي.

ک７ئ .د خ＂ ３صفح ３له تﻴار４دو ＇خه وروسته ،په کاغذ ک ３ان％ﻮر شﻮى
ډﻳزاﻳن د هغ ３پر مخ ک８５دئ او د خطﻮنﻮ په سر داس ３خطﻮنه وباسئ چ３
په خ＂ه ﻳ ３ن＋ان ３پات ３شﻲ .په ﻻزمﻮ وسﻴلﻮ په خ＂ه باندې کﻮم خطﻮنه چ３
پﻴداشﻮي دي ،د ﻳﻮې پﻼستﻴکﻲ چاړې په واسطه ژور ک７ئ او اضافﻲ
خ＂ه ترې پﻮرته ک７ئ .په اخ５ر ک ３ﻳ ３د ﻻس

( ٣ـ تصوير) ډيــزايــن د خ＂３
صفح ３ته انتقال شوى دى او د
کارولو وړ دى.
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په واسطه ＊ﻮ ه ک７ئ .تر وچ５دو وروسته شبکه شﻮې صفحه په داس３
رنگﻮنﻮ سره رن ，ک７ی چ＊ ３کﻼ ﻳ ３ﻻزﻳاته شﻲ.

( ٤ـ تصوير) د خ＂ ３اضافه برخ ３د خ＂و له
صفح＇ ３خه وباسئ.

( ٥ـ تصوير) د خ＂ ３صفحه شبکه کاري
شوې ده.

11

( ٦ـ تصوير) شبکه شوې صفحه رنگه ک７ئ
تر＇و ＊کل ３شي.

تمرﻳﻦ:
د شبک ３جﻮړولﻮ لپاره نﻮر کﻮم مﻮاد مناسب دي؟ هغه پﻴدا ک７ئ او د
شبک ３جﻮړون ３ﻳﻮه نمﻮنه جﻮړه ک７ئ.
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5

لﻮست

د لﻮ４دﻳ ＃ﻫﻨر
پﻮﻫﻴ８ئ چ ３د معاصر ﻫﻨر رﻳ ３＋پﻪ کﻮمﻮ دورو
پﻮرې اړه لري؟
( ١ـ تصويــر) د ((ســان پيترو))
کليســا د ميکانــژ اثرايتاليا روم
١٥٦٩م.

( ٢ـ تصﻮﻳر) اخﻴرنﻰ ما＊ــام داﻳﻮه
د４ﻮالﻲ نقاشﻲ ده چ ３د ((لئﻮناردو
داوﻳنچ ))３اثر دى
د صﻮمعﻲ پر د４ــﻮال (د راهبانﻮ د
ژوند کﻮلﻮ ＄اى) ((سانتا مارﻳا دله
مراتســﻴه)) د اﻳ＂الﻴا پــه مﻴﻼن ک３
 ١٤٩٨ـ ١٤٩٥م

١٣

13

رنســانس په لغت ک( ３بﻴاز８４ﻳدن )３ته واﻳﻲ .داســ ３وﻳل ک８５ي چ ３اﻳ＂الﻴاﻳﻲ
هنرمندانﻮ د ﻳﻮنان هنري او لرغﻮنﻲ روم ادبﻲ او هنري طرﻳقﻮ او روشــﻮنﻮ ته
مخه وک７ه .له همدې امله د دې دورې نقاش ９او مجسم ３جﻮړون ３طبﻴعت
تــه ورته والﻰ لري .په دې دوره کــ ３ډ４ر مهم هنرمندان ،لکه ((داوﻳنچﻲ))،
((مﻴکل أنژ)) او ((رافاﻳل)) دي.
 ٣،٢،١او  ٤تصﻮﻳرونﻮ ته پاملرنه وک７ئ.

په دې دوره ک ３د انسان د بدن طبﻴعﻲ تناسبانﻮ،
تــﻮن (د رنــگ درجه ﻳا ت５زوالــﻰ او تت والﻰ)
(ســﻴﻮري او رو＊ــناﻳﻲ) رﻳاضﻲ ،هندســﻲ او
پرســپکتﻴﻮ (لرې او نژدې) په نقاش ،９مجسمه
او معمارۍ ک ３زﻳات ارز＊ــت درلﻮد .انســان
او د هغــﻮ د ب２ــﻮ ＊ــﻮدنه د دې دورې له هنري
کارو ＇خــه وه .دا هنــري ب２ــ ３او حالتﻮنــه له
اﻳ＂الﻴــا ＇خــه ！ﻮل ３اروپــا ته وغزﻳــدل .د ب５لﻮ
ب５لﻮ هنري ＇انگــﻮ هنرمندانﻮ تر  ١٧مﻴﻼدي
پ７５ۍ پﻮرې د رنســانس له دورې ＇خه تقلﻴد
کاوه ،تر هغ ３وروسته د ((باروک)) هنرمندانﻮ
لکه ((رامبراند)) په نقاش ９ک ３نﻮې طرﻳق ３په
＄انگــ７ي ډول له نﻮر اوســﻴﻮري ＇خه په گ＂３
اخﻴستلﻮ سره کار پﻴل ک ٥ .７تصﻮﻳر ته وگﻮرئ

( ٣ـ تصﻮﻳر) د ( سســتﻴنﻲ) د کلﻴت په چت نقاشــ ９د ( مﻴﻼنژ) أثر
واتﻴکان روم اﻳ＂ال５ا دﻳﻮالﻲ نقاش ١٥٠٨(９تر  ١٠١٢پﻮرې).

( ٤ـ تصﻮﻳر) د (( د أتن مدرسه)) د ((رافاﻳل))
أثر پــه واتﻴــکان ،روم ،اﻳتالﻴــا ک١٥٠٩３
ـ ١٥١١مﻴﻼدي
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( ٥ـ تصويــر) پخپله د نقاش ＇يره د ((رامبراند))
اثر  ١٦٥٩ـ  ١٦٦٠د باروک هنر

پــه  ١٨مﻴــﻼدي پ５ــ７ۍ کــ ３هنرمندانﻮ شــاعرانه
خﻴاﻻتﻮ ،لﻴدنﻮ ،عﻮاطفﻮ او احساساتﻮ ته مخه وک７ه
او پاروونکــﻲ رنگﻮنــه او طراح ９ﻳــ ３ان％ﻮر ک７ې
او رومانتﻴــزم ﻳ ３من ＃ته راوړ .د رومانتﻴزم مشــهﻮر
نقاشــان ((دوﻻکروا)) او ((ژاﻳکﻮ)) نﻮمﻮنه د ﻳادولﻮ
وړ دي ٦ .تصﻮﻳر ته وگﻮرئ.
وروســته د اکاډﻳمــﻲ اســتادان ،لکــه(( :انگر)) او
((داوﻳــد)) د دوﻳــم ＄ــل لپاره د رنســانس دورې
تــه را وگر５＄دل او په هنــري مﻮضﻮعاتﻮ ک ３ﻳ ３له
(پخﻮانﻴﻮ) طرﻳقﻮ ＇خه پﻴروي وک７ه او نﻮى کﻼسﻴزم
ﻳ ３من ＃ته راوړ٧( .او  ٨تصﻮﻳر ته وگﻮرئ).
نــﻮر هنرمندان ،لکه(( :مﻴلــه)) او ((گربه)) هغﻮى
نــﻮي طرﻳقــ ３او روشــﻮنه کارول او د رومانتﻴزم له
شــاعرانه خﻴاﻻتﻮ او احساســاتﻮ ＇خه ت５ر شﻮل او
د هنــر له اکاډمﻴکﻮ اصﻮلﻮ ＇خه ﻳ ３فاصله ون５ﻮله.
دوى په خپلﻮ أثاروک ３د خلکﻮ د ر＊ــتﻴنﻲ ژوندانه
پــه ان％ﻮرولﻮ پﻴل وکــ .７له دې املــه د دوى د کار
مﻮضﻮع د کارگرانﻮ ژوند ،د کلﻴﻮالﻮ ژوند او د ！ﻴ＂３
طبق！ ３ﻮلنه وه او رﻳالﻴزم ﻳ ３من ＃ته راوړ.

( ٦ـ تصوير) د امپراتورۍ د يوه ((ســيور افســر))
تابلو د ((ژريکو)) اثر  ١٨١٥م د رومانتيزم هنر
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( ٦تصوير) د (هوارس د ورو１و) د نقاش ９تابلو د (داريد)
أثر په  ٨٤ ١٧م د کالسيزم هنر.

( ٧تصوير) د وږو ټولوونکو نقاشي .د ميل ﾢاثر  ١٨٧٥م د ريالزم هنر

تمرﻳن

 -1د د لوست د نقاش د آثارو موضوع ان له و بل
د لوست په انځورونو څه توپ رونه وينئ

ه پرتله

ئ
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لﻮست

د کلﻴزې ډﻳزاﻳﻦ او ﻧقاشﻲ
تر اوسﻪ مﻮ ＇ﻮ ډولﻪ کلﻴزې لﻴدل ３دي؟
ډﻳزاﻳنــران ＇ﻮ ډولــه کلﻴزې ،لکه :جﻴبﻲ ،ســرمﻴزي ،د４ﻮالﻲ او  ...جﻮړوي
تر＇ــﻮ خلک له هغــﻮ ＇خه گ＂ه واخلﻲ .دا کلﻴزې په ﻳــﻮه کال ک ３د ور＄ﻮ،
اونﻴﻮ او مﻴاشــتﻮ تارﻳخ را＊ﻴﻲ او د ب５لﻮ ب５لﻮ ډ４رو ＊کلﻮ ډﻳزاﻳنﻮنﻮ درلﻮدونک３
دي .ډﻳزاﻳنران د کال د مﻴاشتﻮ او فصلﻮنﻮ اړوند ＊کلﻮ تصﻮﻳرونﻮ ،ډﻳزاﻳنﻮنﻮ او
نقاشﻲ شﻮي ان％ﻮرونﻮ ＇خه گ＂ه اخلﻲ.

( ١تصوير) د لمر د سترگ ３تودوخه ＇ه
ډول په نقاش ９ک＊ ３ودلى شئ.
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( ٢ـ تصوير) په مني ک ３د ونو
پا ３１کوم رنگونه غوره کوي.

کﻮمــ ３مﻮضــﻮع گانــ ３تاســ ３د
پســرلﻲ او اوړي پــه فکــر کــ３
اچــﻮي؟ کﻮم ３م５ﻮې تاســ ３ته
منﻰ درپه ﻳــادوي؟ د ژمﻲ کﻮم３
منظــرې ستاســ ３په خﻴــال ک３
گر＄ﻲ؟ تاس ３ﻳﻮه کلﻴزه ＇ه ډول
ډﻳزاﻳن کﻮئ؟
په دې اړه کﻮم فکر چ ３ستاســﻲ
په خﻴال ک ３گر＄ــﻲ ،هغه په پام
کــ ３ونﻴســئ او بﻴاﻳــ ３ډﻳزاﻳن او
ان％ــﻮر کــ７ئ .ستاســ ３کلﻴزه په
＇لــﻮرو فصلﻮ و４شــل ک５ــ８ي او
دولس ب５ل ３ب５ل ３مﻴاشت ３لري.

( ٣ـ تصوير) په اسکانديناويا ک ３د کليزې يوه پا１ه

١٨ 18

( ٤ـ تصوير) په افغانستان ک ３د يوې کليزې يوه برخه ډيزاين شوې ده.

د ﻳﻮه کال د ＊ﻮدلﻮ لپاره له کﻮمﻮ
تقسﻴم بندﻳﻮ ＇خه گ＂ ﾢاخلئ؟
کﻮ＊） وک７ئ چ ３د هر فصل او
دولسﻮ مﻴاشتﻮ لپاره هغه تصﻮﻳرونه،
ډﻳزاﻳنﻮنه او نقاشﻲ پﻴداک７ئ چ ３د
هغﻮی بﻴانﻮونکﻲ وي.

( ٥ـ تصوير) په امريکا ک ３ډيزاين شوې کليزه

( ٦ـ تصوير) په افغانستان ک ３ډيزاين شوې کليزه
طبيعي منظرې د کال په مختلفو فصلونو ک＇ ３ه توپيرونه لري؟
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( ٧ـ تصوير) په چين ک ３ډيزاين شوې کليزه

تمرﻳﻦ:
 ١ـ ﻳﻮه د４ﻮالﻲ کلﻴزه ډﻳزاﻳن ک７ئ او هغه په رنگه ان％ﻮرونﻮ ＊کل ３ک７ئ.
 ٢ـ ＇لﻮر کســﻴزې ډل ３جﻮړې ک７ئ .د هرې ډل ３غ７ي دې د کلﻴزې په لﻴکنﻮ او رســام９
باندې ســره خبرې او مشﻮرې وک７ي او تصمﻴم دې ونﻴسﻲ .وروسته دې د ډل ３هر غ７ى په
ﻳﻮه پا１ه کاغذ ک ３د کلﻴزې ﻳﻮ فصل جﻮړ ک７ي .کاغذونه دې ســره وصل ک７ي .کلﻴزه ترې
جﻮړ８４ي.
20

7

لﻮست

د لﻮ４دﻳ ＃معاصر ﻫﻨر
د شلم ３پ７５ۍ پﻪ ﻫﻨروﻧﻮ پﻮﻫ８５ئ؟

په  ١٩مﻴﻼدي پ７５ۍ ک ３د ُمدرن نقاشــ ９غﻮر＄نگ د امپرســﻴﻮنﻴزم په نﻮم
من ＃ته راغی .د فرانســ＄ ３ﻮانﻮ نقاشــانﻮ د هنري کار ＄اى ＇خه د باندې په
نﻮې طرﻳقه نﻮې مﻮضﻮع گان ３نقاشــﻲ ک７ې .دي نقاشــانﻮ په خپلﻮ أثارو ک ３د
نﻮر او رنگﻮنﻮ پر ﻳﻮبل باندې د اغ５زې کار پﻴل ک ７او ډ４رې تﻮرې ســﻴﻮرې ﻳ３
＇نگ ته پر＋４ﻮدې .دوی د نقاش ９لپاره د ور ３＄د هر مهال او په ډ４ره ب７５ه ﻳ３
رنگه خپ( ３لک )３ک＋５ــﻮدې ،تر＇ﻮ نﻮر ،رنگ او مﻮضﻮع په ＄انگ７و شــﻴبﻮ
ک ３تمثﻴل ک７ي .لﻮم７ي تصﻮﻳر ته وگﻮرئ.
( ١تصويــر د رود په غاړې منظره
د (مونه) اثــر امپرليتونيزم هنر په
روغني رنگونو  ١٨٨٠م کال
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کﻮبﻴزم (هندســﻲ شــکلﻮته تماﻳل) د شلم３
مﻴــﻼدي پ７５ۍ مهم هنــري غﻮر＄نگ دی.
د امپرسﻴﻮنســتانﻮ پر خﻼف چــ ３هغﻮى په
＄انگ７و شــﻴبﻮ کــ ３نﻮر او رنگ تــه پاملرنه
لرله ،کﻮبﻴستانﻮ د حجمﻮنﻮ او هندسﻲ ساده
شــکلﻮنﻮد ب５ﻼ ب５لﻮ زاوﻳــﻮ د لﻴدلﻮپه پام ک３
نﻴﻮلﻮ سره د نﻮو ترکﻴبﻮنﻮ په ان％ﻮرولﻮ کار پﻴل
ک .７دوى ﻳﻮه مﻮضﻮع له مختلفﻮ زاوﻳﻮ ＇خه
ډﻳزاﻳــن او طراحــﻲ کﻮلــه او بﻴابــه ﻳ ３همدا
تصﻮﻳرونه ﻳﻮ＄اى کﻮل ،تر＇ﻮ وکﻮلﻰ شﻲ له
ب５ﻼ ب５لﻮ لﻮرو ＇خه ﻳ ３په نقاش ９ک ３و＊ﻴﻲ.
کﻮب５زم د طبﻴعت د تقلﻴد په ＄اى د لﻴدن ３او
ذهنﻲ هنر ته مخه وک７ه.
٢ـ تصوير ته وگورئ:
پــه اروپــا کــ ３يوبــل ډ４ــر مهــم او مــدرن
هنــري غور＄نــگ اکسپرســيونيزم دى.د
اکسپرســيونيزم هنرمندانو د خپلوعواطفو د
بيا نولو له پاره له رنگونو ＇خه په ذهني ډول
گ＂ه اخيســتله ٣ .تصوير ته وگورئ .دوی د
رنگونو په تغيرولو ،په شــکلونو ک ３مبالغه او
واقعي تناسبونو ته تغير ورکول په موضوعگانو
ک ３د خپل دروني احساس بيانول پيل ک７ل.

( ٢ـ تصﻮﻳر) د ((پﻴکاسﻮ)) اثر د کﻮبﻴزم هنر

( ٣ـ تصﻮﻳــر) ((فرﻳــاد)) د
((مﻮنک)) اثر روغنﻲ رنگ او د
تمپرا رنگﻮنه .د اکسپرسﻴﻮنﻴزم،
هنر  ١٨٩٣م

22

(٤ـ تصوير) (( تداوم خاطره)) د ((دالى)) اثر روغني رنگ د سورياليزم  ١٩٣١م

(٥ـ تصﻮﻳر) ((ب ３حرکته وخت)) د ((ماگرﻳت)) اثر روغنﻲ رنگ د ســﻮرﻳالﻴزم
هنر  ١٩٣٨م

23

د کوبيســتانو او اکسپرسيونيســتانو له تجربو
وروســته طبيعت تــه ورته ذهنــي او خيالي
تصويرونــه پــه نقاشــ ９کــ＄ ３ــاى پر＄اى
شــول ،چ ３د رنســانس لــه دورې ＇خه د
امپرسيونســتانو تــر دورې پــورې يــ ３رواج
درلود .لــه همدې امله انتزاعــي (ذهني) او
د ســورياليزم هنرونو ته الره خالصه شوه او
هنرمندانو لــه واقعي عالم ＇خــه خيالي او
فکري يــا ذهني دنيا او خپل ３باطني ن７ۍ ته
مخه وک７ه.
 ٤او  ٥تصويرونه وگورئ .هنرمندانو وروسته
موضوع گان ３له نقاشــ＇ ９خه ب５ل ３ک７ې او
د خطونــو او رنگونو په ترکيــب ي ３پيل وک ７او
أبسترک ي ３من ＃ته راوړ.
( ٦او  ٧تصوير ته پام وک７ئ).
لــه هغه وروســته د شــلم ３پ７５ۍ پــه دويمه
نيمايــي ک ３په هنر ک ３نــوې طريق ３مطرح
شــوې .په هنري اثر ک ３هغه مفهوم د پست
مدرن پيل و چــ ３د هنرمند د خيال او فکر
＇خه ي ３زيات ارز＊ت درلود.
د هنرمند موخه د پست له ُمدرنيست ＇خه
داوه چــ ３مخاطب فکر کولو او د هنري اثر
درک کولــو ،بيانولــو او واقعيــت ته متوجه
کــ７ي ،نو لــه دې امله پــه هنري اثــر ک ３د
ليدونکي خيال او فکر ،موندن ３له پخوانيو
د ورو ＇خه زيات ارز＊ت پيداک.７

(٦ـ تصﻮﻳر) د ((کله)) اثر د ورځ پا ３１په کاغذ په روغنﻲ رنگ انتزاعﻲ هنر  ١٩٣٨م

( ٧ـ تصﻮﻳــر) ترکﻴــب بنــدي د ((مﻮندرﻳــان)) اثــر ،تجرﻳدي هنر
 ١٩٢٠م
( ٨ـ تصوير) يوه چوک ،９د کوســوت اثر ،د چوک ９تصوير او ليکن ،３د پســت
ُمدرن هنر  ١٩٦٥م

تمرﻳﻦ:
مدرن هنر او پست مدرن هنرونه د سﻮرﻳالﻴزم له هنر ＇خه مخک ３هنرونﻮ سره
＇ه تﻮپﻴر لري؟
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8

لﻮست
لﻪ بﻴکاره کاغذي قطﻴﻮ ＇خﻪ د ﻻسﻲ کار
جﻮړول
پﻪ ب ３کاره قطﻴﻮ باﻧدې ＇ﻪ کﻮئ؟
کﻮلﻰ شئ چ ３لﻪ ﻫغ＇ ３خﻪ ابتکاري حجمﻮﻧﻪ
جﻮړ ک７ئ؟
زمﻮږ په شاوخﻮاک ３ډ４ر لﻮ＊ﻲ مﻮجﻮد دي چ ３له هغﻮ ＇خه د هنري فعالﻴتﻮنﻮ
لپاره گ＂ه واخلﻮ .تر اوسه مﻮ د سﻴم ﻳا مﻴخ،طبﻴعﻲ مﻮادو او بﻴکاره کاغذو ＇خه
＊کلﻲ ابتکاري شکلﻮنه جﻮړ ک７ي دي؟ اوس غﻮاړو چ ３له قطﻴﻮ ،لکه :د
اورلگﻴد قط ،９د م５ﻮو د اوبﻮ قط ،９د کاغذي دسمالﻮنﻮ قط ،９د غا＊ﻮنﻮ د کرﻳم
قط ،９د چاى قط ９او  ...دا ！ﻮل ３تجربه ک７و .د دې لﻮست تصﻮﻳرونﻮ ته پاملرنه
وک７ئ .د م５ﻮو د اوبﻮ د قطﻴﻮ او د کاغذي دسمالﻮنﻮ له قطﻴﻮ ＇خه مﻮ پﻴکپ
مﻮ！ر جﻮړ ک７ی دى .د دې ﻻسﻲ کار مرحلﻮته پام وک７ئ .له ب５کاره قطﻴﻮ ＇خه
د ﻻسﻲ کار جﻮړول په دوو طرﻳقﻮ سرته رسﻮلﻰ شئ .په لﻮم７ى طرﻳقه ک ３قطﻲ
＇نگ په ＇نگ ک８５دئ ،تر＇ﻮ وگﻮرئ چ ３کﻮم شکل د جﻮړلﻮ لپاره مناسب
دی .په دوﻳمه طرﻳقه ک ３د خپل ３خﻮ＊ ３شکل و！اکئ .وروسته د خپل ３خﻮ＊３
د شکل متناسب ３قط ９را！ﻮل ３ک７ئ او هغه جﻮړ ک７ئ .د مثال په تﻮگه د ب５لﻮ ب５لﻮ
وسﻴلﻮ ،لکه :سروﻳس ،الﻮتکه ،ب７５ۍ ،گ７ندى مﻮ！ر ،مﻮ！رسﻴکل او  ..وروسته
بﻴا هغه قط ９چ ３تاس！ ３اکلی دي او د جﻮړ４دو لپاره مناسب وي را واخلئ،
قط ９ستاس ３د خﻮ＊ ３د شکل په شان سره ون＋لﻮئ ،تر＇ﻮ ستاس ３شکل
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جﻮړشﻲ .کﻮلﻰ شئ د قطﻴﻮ اضافﻲ برخ ３په بﻴاتﻲ قطع ک７ئ او ＄ﻴن ３نﻮرې برخ ３ﻳ ３د
خپل خﻮښ شﻮي شکل په شان جﻮړې ک７ئ( .د پﻴکپ مﻮ！ر د ！ﻴر تصﻮﻳروته پام وک７ئ)
وروسته ﻳ ３په رنگه کاغذونﻮ پﻮښ ک７ی او بﻴا هغه رنگه ک７ئ چ＊ ３کلﻰ شﻲ د کار په اخﻴر
ک ،３د مﻮضﻮع جزئﻴات جﻮړ او ﻻسﻲ کار مﻮ تزئﻴن ﻳا ＊کلی ک７ئ.

( ١ـ تصﻮﻳر) ب５کاره قط９

( ٢ـ تصﻮﻳر) د اوبﻮ د م５ﻮې قط ９د ！اﻳر په شکل بﻴاتﻲ شﻮي دي

( ٣ـ تصﻮﻳر) ب５کاره قط ９د پﻴکپ مﻮ！ر په شکل سره ن＋لﻮل شﻮي دي

( ٤ـ تصﻮﻳر) د قطﻴﻮ مخﻮنه په رنگه کاغذ پﻮ＊ل شﻮﻳدی＊ ،ﻴ ３＋او نﻮر
جزئﻴات پرې اضافه شﻮي دي

تمرﻳﻦ:
له مقﻮا قطﻴﻮ ＇خه د خپل ３خﻮ＊ ３مﻮضﻮع جﻮړه او ＊کﻼ ورک７ئ.
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9

لﻮست

د ﻫﻨدسﻲ ډﻳزاﻳﻨﻮﻧﻮ کاپﻲ کﻮل
د جام مﻨار د خ＋تﻮ ډﻳزاﻳﻨﻮﻧﻪ مﻮ لﻴدلﻲ دي؟

مسلمانﻮ هنرمندانﻮ له هندسﻲ شکلﻮنﻮ ＇خه په گ＂ ３اخﻴستن ３د ب５لﻮ ب５لﻮ
أثارو په ＊کﻼ ک ３د ډ４ر زﻳات مهارت درلﻮدونکﻲ دي.
هندسﻲ ډﻳزاﻳنﻮنه له هندس ３قاعدو سره سم ان％ﻮر８４ي .دا ډﻳزاﻳنﻮنه د ودانﻴﻮ
د ＊کﻼ لپاره کارول شﻮي دي＄ ،که چ ３هندسﻲ ډﻳزاﻳنﻮنه خ＋ت ３او کاش９
چ ３د مسطﻴل او مربع په شان وي ،کارول ﻳ ３اسان دي.
د هندسﻲ شکلﻮنﻮ منظم تکرار چ ３د４ﻮالﻮنه ﻳ ３پﻮ＊لﻲ دي ،ودانﻴﻮ ته
ﻳ＄ ３انگ７ې ＊کﻼ ورب＋ل ３ده＄ .ﻴن ３ډﻳزاﻳنﻮنه له هندسﻲ سطح＇ ３خه
ترکﻴب شﻮي ،لکه :مثلثﻮنه ،مربع گان ３او ＇ﻮ ضلعﻲ او ＄ﻴن ３نﻮر ﻳ ３د
هندسﻲ سطحﻮله لﻴکنﻮ سره ﻳﻮ ＄ای راغلﻲ دي .د جام د منار ډﻳزاﻳنﻮنه چ３
په هندسﻲ سطحﻮ جﻮړ شﻮي دي په غﻮر وگﻮرئ ،په هغﻮ ک ３د ((الحکم
اهلل)) جمله چ ３په هندسﻲ سطحﻮ ک＋ل شﻮ４ده له لﻴکن ３سره مقاﻳسه ک７ئ.
په ！ﻮلﻮ طرحﻮ ک ３د هندسﻲ سطحﻮ او د هغ ３وروستنﻲ ترکﻴب ته پام وک７ئ.
وگﻮرئ چ ３هنري ذوق د هندس ３له علم سره ＇ه ډول ارتباط پﻴدا کﻮي.
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له ترس کاغذ ＇خه په گ＂ ３اخﻴستن ３سره هندسﻲ ب５ل ب５ل ډﻳزاﻳنﻮنه په ډبل کاغذ او ﻳا په
مقﻮا باندې کاپﻲ ک７ئ ،وروسته هغه د ﻻندې ډﻳزاﻳن په شکل رنگه ک７ئ.

( ١ـ تصﻮﻳر) ډﻳزاﻳن د ترس کاغذ په واسطه
پلﻲ شﻮي دي

( ٢ـ تصﻮﻳر) دب５لﻮ ب５لﻮ برخﻮ ډﻳزاﻳن رنگه شﻮی؟

( ٣ـ تصﻮﻳر) د هندسﻲ شکلﻮنﻮ ډﻳزاﻳن جﻮړ شﻮی دی

تﻤرﻳﻦ:
 :١په کﻮمﻮ تصﻮﻳرونﻮ ک ３هندسﻲ شکلﻮنه وﻳنئ؟
 :٢ستاسﻲ په چاپﻴرﻳال ک ３هندسﻲ شکلﻮنه مﻮجﻮد دي ،هغه پﻴداک７ئ او د هغﻮى نظم ته پاملرنه وک７ئ.
 :٣د ﻳﻮه ساده هندسﻲ شکل له ډﻳزاﻳن ＇خه ﻳﻮه کاپﻲ جﻮړه ک７ئ او بﻴاﻳ ３رنگه ک７ئ.
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لﻮست
د اﻓﻐاﻧستان ﻟﻪ ﻫﻨري ﻣؤسسﻮ سره بﻠدتﻴا
پﻮﻫ８５ئ چ ３ﻫﻨرﻣﻨدان پﻪ کﻮﻣﻮ ﻣؤسسﻮ ک３
تحصﻴﻞ کﻮي؟

په افغانســتان ک ３د هنرمندانو د روزلو لپاره د زده ک７ې ب５ل ３ب５ل ３مؤسســ ３شتون لري.
د هنر عالقمندان کولى شــي په دې مرکزونو ک ３د هنر په مختلفو ＇انگو ک ３تحصيل
وک７ي چ ３هغه عبارت دي له:
د کابﻞ د صﻨاﻳعﻮ ﻧﻔﻴسﻪ ＊ﻮوﻧ％ی دا ＊وون％ی د پروفيسور غالم محمدخان
ميمنگي په وړانديز په  ١٣٠٢هـ  .ش کال ک ３تآسيس شو ،تر＇و عالقه لرونکي په ب５لو
ب５لو ＇انگو ،لکه :نقاشي ،ان％ورگري ،مهندسي ،سراميک ،نجاري ،اوبدل او طباعتي
ک ３تحصيل وک７ي .له دې ＊وون％ي ＇خه ډ４ر تک７ه استادان چ ３په شرق ک ３ي ３سارى
نه درلود ،فارغ شــوي دي ،لکه :اســتاد (غوث الدين خان) ،استاد کريم شاه خان استاد
خير محمد خان عطايي او استاد خيرمحمد خان ياري.
د غﻼم ﻣحﻤد ﻣﻴﻤﻨگﻲ ＊ﻮوﻧ％ی :دا ＊وون％ی د محمد ظاهر شاه د سلطنت
په دوران ک ３د اطالعاتو او فرهنگ وزارت په چوکاټ ک ３جوړشو .د مستظرفه صنايعو
د کورســونو په نوم ياد４ده چ ３په لوم７نيو وختونو ک ３يوازې ان％ور گري په ک ３تدريس
ک５دله ،وروســته بيا دا ＊ــوون％ی د غالم محمد ميمنگي په نوم ونومول شــو چ ３ب５ل３
ب５ل ３هنري ＇انگ ،３لکه :مجســمه جوړونه ،ميناتوري په هغ ３باندې ورزيات ３شــوې.
په دې ＊ــوون％ي ک ３د استاد خيرمحمد خان عطايي او استاد خير محمد خان ياري تر
الر＊وون ３الندې ډ４ر زده کوونکي وروزل شول.

د ＊ـــکﻠﻮ ﻫﻨروﻧﻮ پﻮﻫﻨ％ی :د ＊ــکلو هنرونو ديپارتمنت په لوم７نيو وختو ک３
د کابل پوهنتون د ادبياتو د پوهن％ي په چوکاټ ک ３د ســردار محمد داود خان د
جمهوريت په دوران ک ３تآسيس شو .په  ١٣٦٣هـ  .ش کال ک ３د کابل پوهنتون
د ادبياتو له پوهن％ي ＇خه جال او د ＊کلو هنرونو د پوهن％ي په نوم ونومول شو.
په دې پوهن％ي ک ３د نقاش ، ９گرافيک  ،تياتر ،موسيق ９او د مجسم ３جوړون３
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ديپارتمنتونه شــتون لري چ ３ډ４ر تک７ه او تجربه لرونکي اســتاذان د هنر په ب５لو
ب５لو ＇انگو ک ３د شاگردانو په روزنه او تدريس بوخت دي.
د کابﻞ د خراباتﻮ ＊ـــﻮوﻧ％ی :دا ＊ــوون％ی د لوم７ي ＄ل لپاره د اصيل３
افغاني موسيق ９د زده ک７ې لپاره د استاد قاسم افغان  ،استاد غالم حسين ،قربان علي
خان او استاد پياراخان لخوا د موسيق ９د زده ک７ې لپاره تآسيس شو .په دې ＊وون％ي
ک ３زده کوونکو د سندروويل او د موسيقي د ألو غ８ول په مسلکي ډول زده
کول ،تر＇و په جشــنونو ،دولتي او رسمي محفلونو او د ولسونو د خو＊يو
په مراسمو ک ３گ６ون وک７ي او خپل هنر د خلکو خدمت ته وړاندې ک７ي
لکه استاد قاسم چ ３په يوه بيت ک ３داسي وايي:
گرندانــﻰ غیــرت افغانــﻰام

چون به میدان آمدی مﻰ دانﻰ ام

چ ３وروسته استاد رحيم بخش دا شعر په کالسيک ډول ويلی دی ،د دې مکتب زده
کوونکو د افغاني اصيل هنر لپاره ســترې وياړن ３ترالســه ک７ې دي .په ＄انگ７ي ډول
هندوســتان د ســترو استادانو لخوا اســتاد محمد حسين ســرأهنگ د موسيق ９د بابا
لقب ،د موسيق ９د سرتاج لقب گ＂لى دى.

د ﻣﻮزﻳک ﻟ５ســـﻪ :د لوم７ي ＄ل لپاره په افغانســتان ک ３د موســيق ９رســمي
ل５ســه ده چــ ３د پوهنــ ３وزارت په چوکاټ کــ ３په  ١٣٥٣هـــ ش کال ک ３د
سردار محمد داود خان د حکومت په دوران ک ３تآسيس شوه .په دې ل５سه ک３
ســرب５ره په عالي موسيق ９نور مضمونونه ،لکه :ســاينس ،اجتماعيات ،ادبيات
هم تدريس ک８５ي.د موسيق ９په برخه ک ３نامتو استادان ،لکه :استاذ فقير محمد
ننگيالى ،اســتاد اسماعيل عظيمي او استاد سليم سرمست موسيقي په علمي
توگــه تدريس کوله .د دې ل５ســ ３زده کوونکو په ډلييــزو ترانو ک ３چ ３د ملي
ټلويزيــون ＇خه به ＊ــودل کيدې ،گ６ون درلود .په دې ل５ســه ک ３کالســيکه
موسيقي هم تدريس ک５ده.
تﻤرﻳﻦ:
 ١ـ پوهي８ئ چ ３په راډيو ټلويزيون ک ３کوم هنرمندان مرسته کوي؟
٢ـ د هغو کسانو ترمن ＃چ ３د خپل ３عالق ３له مخ ３هنر سرته رسوي او هغه کسان چ ３له هنري ＊وون％ي
＇خه فارغ شوي وي کوم توپيرونه لري؟
٣ـ هغه ＇وک چ ３له هنري ＊وون％يو ＇خه فارغ８５ي ،کوم کارونه سرته رسوي؟
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لﻮست

لﻪ شعر ＇خﻪ اﻧ％ﻮرگري
د ﻳﻮ ې کﻴس ３ﻳا د ﻳﻮه ＊کلﻲ شعر لﻪ اور４دو وروستﻪ ＇ﻪ
احساس درتﻪ پﻴدا ک８５ي او کﻮم تصﻮﻳروﻧﻪ مﻮ پﻪ ذﻫﻦ
ک ３درگر＄ﻲ؟
کله چ ３د غرو او د هغﻮ د لمنﻮ ،گﻼنﻮ ،د＊تﻮ ،وگ７و ،وطن او  ...په هکله ﻳﻮ
ﻼ شتﻮن لرو ﻳا د دې
شعر اورو ،داس ３احساس کﻮو چ ３په هغه فضا ک ３عم ً
وگ７و او شﻴانﻮ سره اړﻳکه لرو .دا خﻴالﻮنه کﻮلﻰ شﻮ چ ３د ان％ﻮرونﻮ په ب２ه ﻳ３
بﻴان ک７و .په دې ترتﻴب سره هر وگ７ى کﻮﻻى شﻲ چ ３د خطﻮنﻮ ،شکلﻮنﻮ او
رنگﻮنﻮ په ژبه خپل احساس نﻮروته بﻴان ک７ي .هغه تصﻮﻳرونه چ ３د ﻳﻮه شعر
له لﻮستلﻮ ＇خه ستاس ３په ذهن ک ３درگر＄ﻲ ،په خپله خﻮ＊ه رسامﻲ ک７ئ.
وروسته هغه رنگﻮنه چ ３د شعر له فضا سره همغ８ي کﻮي ،په هغه ﻳ ３رنگه
ک７ئ ،خپل کارته په غﻮر سره وگﻮرئ او فکر وک７ئ چ ３نﻮر کﻮم کﻮم شﻴان
پرې اضافه ک７ئ چ ３د شعرله فضا سره زﻳاته همغ８ي پﻴداک７ي او هر＇ه مﻮ
چ ３د شعر په هکله په فکر ک ３گر＄ﻲ ،پرې زﻳات ﻳ ３ک７ئ تر＇ﻮ ستاس３
تصﻮﻳر شعر ته ورنژدې شﻲ.
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( ١ـ تصوير) له شعر ＇خه نقاشي د (فرشت ３أثر)

تمرﻳﻦ:
ﻳﻮشعر چ ３تاس ３ته په زړه پﻮرې وي ،انتخاب ک７ئ او بﻴا له خپل ＊ﻮونکﻲ سره مشﻮره وک７ئ ،ﻳﻮ تصﻮﻳر
ان％ﻮر ک７ئ چ ３د شعر مفهﻮم د شکلﻮنﻮ او رنگﻮنﻮ په ب２ه بﻴان ک７ي.
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لﻮست

لﻪ کمپﻴﻮ！ر سره بلدتﻴا
تراوسﻪ مﻮ پﻪ کمپﻴﻮ！ر کار ک７ى دى؟
کمپﻴﻮ！ر هغه دستگاه ده چ ３د بر＋４نا پﻮاسطه کارکﻮي چ ３مختلف امکانات لري ،لکه :د متنﻮنﻮ
لﻴکل ،ان％ﻮرگري ،ډﻳزاﻳنﻮنه او د نقاش ９ب５ل ３ب５ل ３مﻮضﻮع گان ３په دې دستگاه باندې په سادهگ ９او
ډ４ره چ＂کتﻴا سره سرته رس８５ي .دا دستگاه له دوو برخﻮ ＇خه  Softwareاو  HARDWAREجﻮړه
شﻮی ده .د کمپﻴﻮ！ر  HARDWAREمختلف ３برخ ３لري ،چ ３ﻳﻮه له بل ３سره ن＋تﻲ ﻳا وصل شﻮي
دي ،لکه :کﻴس ( ،)CASEمانﻴتﻮر ( ،)MONITORﻳا هغه صفحه چ ３د ！لﻮﻳزﻳﻮن صفح ３ته ورته
ده ،د کﻴبﻮرډ صفحه ( )KEYBOARDچ ３د ！اﻳپ صفح ３ته ورته ده د (لﻴکلﻮ او د مختلفﻮ عملﻴاتﻮ
لپاره استعمال８５ي) او مﻮس ( )MOUSEچ ３د ﻳﻮې وړې دستگاه په مخ (پد)  PADد کﻴبﻮرډ تر＇نگ
قرار لري .د هغ ３د ت２ﻴﻮ په ک ３کاږلﻮ سره کﻮلﻰ شﻮ چ ３د مانﻴتﻮر په صفحه هره عﻼمه فعاله ک７و.
د  CURSORچ ３د مانﻴتﻮر پرمخ حرکت کﻮي ،له مﻮس ( )MOUSEسره اړﻳکه لري او مﻮس ته
د حرکت ورکﻮلﻮ په نتﻴجه ک ３کﻮلﻰ شﻮ چ ３د ＄اى ＊ﻮد عﻼم COURSER ３ته تغﻴﻴر ورک７و او د
فعالﻴت سرته رسﻮلﻮ ＄اى ،لکه( :د خط اﻳستل) په ن＋ه ﻳا مشخص ک７و .د مﻮس د ت２ﻴﻮ ک５کاږل د
کلﻴک  CliCkپه نﻮم ﻳاد８４ي .په معمﻮلﻲ ډول د مﻮس له کﻴ ３２خﻮا او ＊ﻲ خﻮا ت２ی د (کﻴ ０کلﻴک او
＊ﻲ کلﻴک) په نﻮمﻮنﻮ ﻳاد８４ي.
د ＄ﻴن ３نﻮرو فعالﻴتﻮنﻮ سرته رسﻮلﻮ لپاره ﻻزمه ده چ ３ت ９２دوه واره کلﻴک شﻲ چ ３ډبل کلﻴک ورته
واﻳﻲ.
( )Softwareپه کمپﻴﻮ！ر ک ３مختلف پروگرامﻮنه شته چ ３په دستگاه ک ３وجﻮد لري او په هره ﻳﻮه
ﻳ ３کﻮلﻰ شﻮ ＄انگ７ي کارونه سرته ورسﻮو ،لکه )Paint( :پروگرام چ ３د رسام ９او نقاش ９لپاره
کارول ک８５ي چ ３د وﻳن６وز ( )windowSﻳا د کمپﻴﻮ！ر اصلﻲ پروگرام سره مل دى.کله چ ３په کمپﻴﻮ！ر
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کار کﻮو ،نﻮ لﻮم７ى باﻳد هغه رو＊انه ک７و ،د کمپﻴﻮ！ر رو＊انه ک５دل د کﻴس
پرمخ ت ９２او د مانﻴتﻮر پرمخ ت ９２باندې سرته رس８５ي .کله چ ３کمپﻴﻮ！ر
رو＊انه کﻮئ ،نﻮ وﻳن６وز په اتﻮماتﻴک ډول شروع ک８５ي او د ()welCome
پورته ( ١ـ تصوير) د کمپيوټر مختلف ３برخ３
صفحه ＇رگند８４ي.
وروسته (＇ )deSktopرگند８４ي چ ３دا هغه ＄اى دى چ ３کﻮلﻰ شﻮ په
ب５لﻮ ب５لﻮ پروگرامﻮنﻮ باندې کار وک７و .ﻳﻮ شم５ر اﻳکﻮنﻮنه ( )iConد ډﻳسک ！اپ په مخ لﻴدل ک８５ي.
دا په هغه پروگرامﻮنﻮ پﻮرې اړه لري چ ３په کمپﻴﻮ！ر ک ３نصب شﻮي دي او په هرﻳﻮه ﻳ ３چ ３کلﻴک
ک７ئ فعالﻴ８ي .په دې سرب５ره دا اﻳکنﻮنه د س＂ارټ ( )Startپه ت ９２پﻴل کﻮلﻰ شﻮ .د س＂ارټ د ت ９２په
کلﻴک کﻮلﻮ سره د پروگرامﻮنﻮ جدول خﻼص８５ي او د ＄اى ＊ﻮد ( )CurSorعﻼمه په هرﻳﻮه باندې
باﻳد وساتﻲ ،نﻮ ﻳﻮبل پروگرام خﻼص８５ي .هر پروگرام مﻮ چ ３خﻮښ وي کﻮلی شئ د هغ ３فضا ته
ننﻮ＄ئ په هغ ３ک ３ﻳﻮه ک７ک ９خﻼص８５ي چ＄ ３انگ７ي امکانات لري .د کار تر تمام５دو وروسته
پرو－رام باﻳد بند ک７ئ .د کمپﻴﻮ！ر د －ل کﻮلﻮ لپاره ضروري ده چ ３له وﻳن６وز ＇خه خارج شئ.
ددې کار لپاره باﻳد د س＂ارټ مﻴنﻮ ته ننﻮ＄ئ چ ３په ﻻندﻳن ９برخه ک ３ﻳ)turn off Computer( ３
لﻴکل شﻮې ده هغه کلﻴک ک７ئ.
ﻳﻮه وړه ک７ک ９خﻼص８５ي د هغ ３په من ＃ک ３د ( )turn off Computerت ９２ده ،هغه کلﻴک ک７ئ
چ ３وﻳن６وز  xpبند او کمپﻴﻮ！ر －ل شﻲ.

( ٢ـ تصوير) د کيبورډ صفحه

تمرﻳﻦ:
په ！لﻮﻳزﻳﻮن ک ３د کمپﻴﻮ！ر د زده ک７ې پروگرام ته وگﻮرئ او د هغه په هکله سره وغ８４８ئ.
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د ﻳﻮې ساده مﻴﻨﻴاتﻮرۍ کاپﻲ کﻮل
کﻮلﻰ شئ چ ３د ترس لﻪ کاغذ پرتﻪ ﻳﻮه

کاپﻲ جﻮړه ک７ئ؟

په اتم ！ﻮلگﻲ ک ３له مﻴناتﻮرۍ سره بلد شﻮي ﻳاست＇ ،ه ډول کﻮلﻰ شئ چ３
له ﻳﻮه ساده مﻴناتﻮر ＇خه کاپﻲ جﻮړه ک７ئ او د خپل ３خﻮ＊ ３مﻴناتﻮر و！اکئ.
په غﻮر سره د مﻴناتﻮر تصﻮﻳر ،خطﻮنﻮ ،ډﻳزاﻳنﻮنﻮ او رنگﻮنﻮ ته و گﻮرئ.
تر اوسه مﻮ د ﻳﻮې طرح ３او مختلفﻮ ډﻳزاﻳنﻮنﻮ د کاپﻲ کﻮلﻮ لپاره له ترس
کاغذ ＇خه گ＂ه اخﻴست ３ده؟
اوس ه（ه وک７ئ چ ３له ترس کاغذ پرته ،لﻮم７ى هر شکل ته په ＄ﻴر وگﻮرئ
او وروسته هغه ＇ه چ ３وﻳنئ په ډ４ر زغم سره کاپﻲ ک７ئ .ﻳﻮه ！ﻮ！ه کاغذ د
مﻴناتﻮر د کاغذ په اندازه راواخلئ او لﻮم７ى د شکل لﻮﻳه برخه په هغه ＇ه
چ ３ستاس ３په نظر لﻮى ＊کاري د اصلﻲ طرح ３په شان ان％ﻮر ک７ئ او
وروسته ﻳ ３د کﻮچنﻴﻮ شکلﻮنﻮ په ان％ﻮرولﻮ پﻴل وک７ئ او ه（ه وک７ئ چ３
داصلﻲ طرح ３په شان ﻳ ３وکاږئ او خپل ان％ﻮر تکمﻴل ک７ئ.
جﻮړه شﻮې طرحه په شکاش＂ﻴپ د م５ز په مخ او ﻳا د رسام ９د تخت ３په مخ
ون＋لﻮئ .بﻴا نﻮ رنگﻮنه د اصلﻲ طرح ３د رنگﻮنﻮ په شان ترکﻴب ک７ئ او
هم５شه په ﻳاد ولرئ کله چ ３رنگﻮنه کاروئ ،تر＇ﻮ پﻮرې چ ３ﻳﻮ رنگ وچ
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شﻮى نه وي بل رنگ پر هغ ３باندې مه کاروئ ،تر＇ﻮ وکﻮلﻰ شئ چ ３د رسم
جزئﻴات په ＊ه شان پک＄ ３اى پر ＄اى ک７ئ .د کار له خﻼص５دو وروسته
کاغذ د م５ز له سر اوﻳا د رسام ９له تخت＇ ３خه جﻼ ک７ئ او په ﻳﻮه ＊ﻴ＋ه ﻳﻲ
چﻮکاټ ک ３ﻳ ３وساتئ :له رو＊انه ＇خه د تﻴاره ک５دو په لﻮرﻳ ３کاپﻲ ک７ئ.

(١ـ تصﻮﻳر) دا مﻴناتﻮر د کمال الدﻳن بهزاد اثر دى.

( ٣ـ تصﻮﻳر) طرحه بل کاغذ ته کاپﻲ شﻮې ده.

(٢ـ تصﻮﻳر) طرحه په ترس کاغذ کاپﻲ شﻮې ده.

( ٤ـ تصﻮﻳر) د تصﻮﻳر رنگه شﻮې برخ３

تﻤرﻳﻦ

له ﻳﻮ ساده مﻴناتﻮر ＇خه ﻳ ３کاپﻲ ک７ئ.
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14

لﻮست

د ب５لﻮ ب５لﻮ گل گﻨ６ﻧﻮ سره بدتﻴا
پﻮﻫ８５ئ چ ３پﻪ ！ﻮ！ﻪ باﻧدې گلدوزي ＇ﻮمره
لرغﻮﻧتﻴا لري؟
(تصویر)1

د صفﻮﻳانﻮ په دوره ک ３افغانﻲ او اﻳرانﻲ －ل －ن６نﻮ ＄انگ７ى
ظرافت درلﻮد چ ３ن７ﻳﻮال شهرت ﻳ ３تر ﻻسه ک７ى و.
د کندهار او هرات －ل －ن６ن ３امکان لري د هغ３
دورې محصﻮل وي .په ننن ９ن７ۍ ک ３گل گن６نه

د هنري ＇انگﻮ ﻳﻮه دودﻳزه برخه ده چ ３په زﻳاترو
سﻴمﻮ ک ３ﻳ ３ارز＊ت د پاملرن ３وړ دی .گل
گن６نه هغه هنر دى چ ３په افغانانﻮک ３له ډ４رو
پخﻮانﻴﻮ زمانﻮ ＇خه رواج لري چ ３په ＄انگ７ې
＊کﻼ او ظرافت ترسره ک８５ي.
گل گن６ن＇ ３خه د کالﻴﻮ د ＊کﻼ ،پردو،
مﻴز پﻮ＊ﻮنﻮ ،جاى نمازونﻮ＇ ،ادرونﻮ،
خﻮل－ ９انﻮ او د أسونو او او＊انﻮ د ＊کﻼ
لپاره گ＂ه اخﻴستل گ８５ي .د گل گن６ن３
طرﻳق ３په درو برخﻮ و４شل ک８５ي .په
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او له طرﻳقه ک！ ３ﻮله د رخت ！ﻮ！ه په رنگارنگ نقشﻮنﻮ پﻮ＊ل ک８５ي.
لﻮم７ﻳﻮ تصﻮﻳرونﻮ ته پاملرنه وک７ئ .په دوﻳمه طرﻳقه ک ３د رخت د ！ﻮ！３
ﻳﻮه برخه گن６ل ک８５ي چ ３د گل گن６ن ３او د رخت د ＄مک ３د ＊کﻼ
اړﻳکه په رنگ او ډﻳزاﻳن ک ３من ＃ته راوړي .دوﻳم تصﻮﻳر ته وگﻮرئ.
درﻳمه طرﻳقه د دې هنر پر مختلل ３نمﻮنه ده چ ３ب５ل ب５ل ډولﻮنه لري،
لکه :په ((گراف ک ３گن６نه)) چ ３ﻳﻮه اندازه تار د باندې را وباسﻲ او په
ظرﻳفﻮ بخﻴﻮ ﻳ ３گن６ي او د هغ ３په شاوخﻮا باندې گل گن６نه کﻮي چ ３ﻳﻮ
نﻮی ډﻳزاﻳن من ＃ته راشﻲ.
د گراف گن６ن ３نمﻮن ３په درﻳم تصﻮﻳر ک ３وگﻮرئ.

(١ـ تصوير) د بخارا گن６نه
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٢ـ تصوير) په سن６و گراف گن６نه

( ٣تصﻮﻳر) په مخمل نقره گن６نه

(٤ـ تصوير) په تافته باندې په طاليي رنگ سکوى

د ناوې شال په  ١٢پ７５ۍ ک３
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د گل گن６نﻮ لپاره د مختلفﻮ ！ﻮکرانﻮ ،د ورﻳ＋مﻮ
او سن６و له تارونﻮ ＇خه گ＂ه اخﻴستل ک８５ي.
که چ５رې ＊کلﻲ او تازه وي د طﻼﻳﻲ رنگه او
نقرﻳﻲ رنگه ور＋４مﻮ او سن６و ＇خه دې استفاده
وشﻲ چ ３په نتﻴجه ک ３به ﻳﻮ ارز＊تناک اثر په
ﻻس راشﻲ .په ＇لﻮرم او پن％م شکل ک ３د
طﻼﻳﻲ ور＋４مﻮ او نقرﻳﻲ سن６و دوو نمﻮنﻮته
پاملرنه وک７ئ.
ډ４ر مهم ！کﻲ په گل کن６نه ک ３د هغ ３کﻴفﻴت،
طرح ،ډﻳزاﻳن او رنگﻮنه دي چ ３په ډ４ر
ظرافت سره باﻳد سرته ورس８５ي او ډﻳزاﻳنﻮنه
ﻳ ３په دوو ډلﻮ و４شل ک８５ي ،لﻮم７ى د گﻼنﻮ،
و＊ﻮ ،حﻴﻮاناتﻮ او انسانانﻮ ان％ﻮرونه تر ستر－ﻮ
ک８５ي ( ٦تصﻮﻳر ک ３وگﻮرئ ).په دوﻳمه ډله
ک ３هندسﻲ شکلﻮنه ترسترگﻮ ک８５ي .سرب５ره

پردې کله کله د طرحﻮ په من ＃ک ３لﻴکن ３هم گن６ل ک８５ي ٧(.تصﻮﻳر
ته په ＄ﻴر وگﻮرئ) دا د سکﻮى ﻳﻮه په زړه پﻮرې نمﻮنه ده چ３
په نننﻴﻮ وختﻮنﻮک ３د مسلمانانﻮ ترمن ＃فﻮلکلﻮرﻳک دود دی .دا
نمﻮنه د قرأن کرﻳم ﻳﻮ أﻳات دى چ ３د معظم ３کعب ３په پرده په
طﻼﻳﻲ رنگه په ور＋４مﻮ او سن６و په تﻮر بخمل په برجسته تﻮگه
گن６ل شﻮې ده.

( ٧ـ تصﻮﻳر) په هندسﻲ شکلﻮنﻮ بلﻮ＇ﻲ ډﻳزاﻳن

( ٨ـ تصﻮﻳر) د کعب ３شرﻳف ３د پردې
پرمخ کن６ل شﻮى د قرانکرﻳم اﻳات

تمرﻳﻦ:
د گل گن６نﻮ ﻳﻮه نمﻮنه پﻴداک７ئ او د هغه د رنگ ،ډﻳزاﻳن او د گن６لﻮ
طرﻳقه سره پرتله ک７ئ.
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15

لﻮست

د ﻳﻮه ساده سکﻮى (گل گﻨ )６جﻮړول
تر اوسﻪ مﻮ د گل گﻨ６ﻧ＇ ３ﻮ ﻧمﻮﻧ ３جﻮړې
ک７ي دي؟
د رخت د مختلفﻮ ！ﻮ！ﻮ د＊کﻼ لپاره له گل گن６نﻮ ＇خه استفاده وک７ئ.
گل گ２دل په ب５لﻮ ب５لﻮ طرﻳقﻮ سرته رس８５ي .تاس ３کﻮلﻰ شئ چ ３د ﻳﻮې
！ﻮ！ ３رخت د ＊کﻼ لپاره د سکﻮى ﻳﻮه طرﻳقه انتخاب ک７ئ .د طرح ３د
نقلﻮلﻮ طرﻳق ３هم خﻮرا زﻳات ３دي .ماهر گل گن６ونکی د طرح ３له انتقال
پرته د رخت پر ！ﻮ！ه باندې ب５ل ب５ل ډﻳزاﻳنﻮنه سکﻮى کﻮلﻰ شﻲ او هغه

( ١ـ تصوير) په رخت باندې گل گن６نه جوړ شوې ده
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( ١ـ تصوير) په رخت باندې گل گن６نه جوړ شوې ده

＇ﻮک چ ３ډ４ر مهارت نلري ،هغﻮى د کاربن پﻴپر ﻳا د طرح ３د خطﻮنﻮ
په سﻮري کﻮلﻮ باندې د خاورو ﻳا د سکرو مﻴده گﻲ اچﻮي ،تر＇ﻮ د
رخت پرمخ ﻳ ３ن ３＋پات ３شﻲ .د گل گن６لﻮ د سرته رسﻮلﻮ لپاره ،د
رخت ！اکل شﻮې طرحه ،رنگه سن ６ﻳا ور＋４م او د رخت د کلک
نﻴﻮلﻮ لپاره ﻳﻮه کارگاه تﻴاره ک７ئ.
لﻮم７ى طرحه د کاربن پﻴپر او ﻳا د طرح ３د سﻮري ک５دو له ﻻرې
رخت ته ورنقل ک７ئ .بﻴا طرحه په چپه گن６نه ډکه ک７ئ چ ３ډﻳزاﻳن
منظم شﻲ .د دې لپاره چ ３طرحه مﻮ ＊کل ３شﻲ د سرو سن６و او ﻳا

( ٣ـ تصوير) د طرح ３د مختلفو برخو ډکيدل

د ور＋４مﻮ په واسطه د هغ ３د من％ن ９برخ ３د ډک５دو ه（ه وک７ئ.
په دې ډول طرحه له رنگ ＇خه ډکه او ＊کل ３ک８５ي .په ډک５دو ک３
ﻳ ３کﻮ＊） وک７ئ چ ３ستن ３په منظم ډول د ﻳﻮې او بل ３په ＇نگ
ولگﻴ８ي او د کار هﻴ＆ ＄اى خالﻲ پات ３نه شﻲ او د طرح ３سطحه په
رنگه سن６و ﻳا ورﻳ＋مﻮ وپﻮ＊ل شﻲ.
د کار په پای ک ３ﻻزمه ده چ ３د رخت ＇لﻮرخﻮاوې قات او وﻳ３
گن６ئ چ ３د وخت په ت５رﻳدو ﻳ ３تارونه راونه وزي .جﻮړ شﻮى گل گن６
کﻮلﻰ شئ په چﻮکاټ ک ３وساتئ او ﻳا هغه د بال＋ت ،دستکﻮل ،کالﻴﻮ

( ٤ـ تصوير) تيار شوى گل گن６

او  ...لپاره وکاروئ .او هم کﻮلﻰ شئ په دې کار ،بال＋ت ،روجاﻳﻲ ،د
مﻴز پﻮښ ،د کمﻴس ！＂ر ،د لستﻮ１ﻮ خﻮل،３لمن او داس ３نﻮروته ＊کﻼ
ور وبخ＋ئ.

تمرﻳﻦ:
ﻳﻮه طرحه انتخاب ک７ئ او په هغ ３ک ３گل گن６نه وک７ئ.
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16

لﻮست

د افغاﻧﻲ ﻫﻨرمﻨداﻧﻮ پ５ژﻧدﻧﻪ
د معاصرو افغاﻧﻲ ﻫﻨرمﻨداﻧﻮ د آثارو ﻧمﻮﻧ ３مﻮ
لﻴدل ３دي؟
استاد کرﻳم شاه خان:
کرﻳم شاه خان په  ١٢٩٨هـ ش کال ک ３د کابل په ＊ارک ３د خپل ژوندانه
لﻮم７نئ ور ３＄پﻴل ک７ې .استاد خپل ３زده ک７ې په اعدادﻳه ک ３سرته رسﻮلﻲ
او د رسام ９هنر ﻳ ３د صناﻳعﻮ په ＊ﻮون％ﻲ ک ３زده ک .７استاد کرﻳم شاه خان
له ＊ﻮون％ﻲ ＇خه تر خﻼص５دو وروسته د ＊ﻮونکﻲ مقدسه دنده ترﻻسه
ک７ه چ＇ ３لﻮﻳ＋ت کاله ﻳ ３په پﻮره اﻳماندارۍ او اخﻼص دغه دنده ترسره
ک７ه او د رسام ９د هنر د تدرﻳس له ﻻرې ﻳ ３ډ４ر زده کﻮونکﻲ وروزل .استاد
د ډ４رو عالﻲ اخﻼقﻮ او ډ４ر ＊ه هنر خاوند و.
دده هنري کارونه د رﻳالﻴزم (واقعﻴت پالن )３په سبک برابر ووچ ３پر طبﻴعﻲ
منظرو سرب５ره د ＇اروﻳﻮ او الﻮتﻮنکﻮ په سکﻴچ کﻮلﻮ ک ３ﻳ＄ ３انگ７ى استعداد
او لﻴاقت درلﻮد .استاد ﻳﻮ کتاب چ ３د وحشﻲ او اهلﻲ حﻴﻮاناتﻮ او الﻮتﻮنکﻮ
ان％ﻮرونه و ،تآلﻴف ک ７چ ３په  ١٣٣٢تر  ١٣٣٣هـ ش کلﻮنﻮ ک ３د
صناﻳعﻮ د ＊ﻮون％ﻲ لخﻮا طرح او ډﻳزاﻳن شﻮ او د پﻮهن ３وزارت لخﻮا چاپ
شﻮ .استاد د شپﻴتم ３کالﻴزي په اخﻴر ک ３په کابل ک ３له دې فانﻲ ن７ۍ ＇خه
سترگ ３پ＂ ３ک７ې.
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استاد شبﻨم:

استاد غﻼم محی الدﻳن شبنم د عبدالرحمن زوى په  ١٣١٤هـ ش کال
ک ３د غزنﻲ په مرکز ک ３وز８４ﻳد .د ابتداﻳﻲ او ثانﻮي زده ک７و له ترسره
کﻮلﻮ وروسته ﻳ ３خپل لﻴسانس د فلپﻴن له ه５ﻮاد ＇خه ﻻس ته راوړ
او ب５رته وطن ته راستﻮن شﻮ .استاد شبنم د لﻮم７ي ＄ل لپاره د کابل په
دارالمعلمﻴن ک ３د هنر د ＊ﻮونکﻲ په حﻴث مقرر شﻮ .د خدمت په ٣٩
کلنه دوره ک ３د خپلﻮ شاگردانﻮ او کاري ان６ﻳﻮاﻻنﻮ لپاره زړه سﻮانده او＊ه
＊ﻮونکﻰ و .د خدمت په دوره ک ３ﻳ ３د پام وړ وﻳاړن ،３لکه :ن＋انﻮنه،
م６الﻮنه ،تقدﻳر نام ３ترﻻسه ک７ې دي .استاد شبنم په ابتکاري هنر ک ３د
افغانستان د هنر ﻳﻮ غ＋تلی او وتلی شخصﻴت و چ ３ډ４ر أثار لري .سرب５ره
پر هنري کارونﻮ د هنر په هکله تآلﻴفات هم لري.
لکه »د ＄ﻮانانﻮ لپاره د نقاش ９د تدرﻳس ﻻر＊ﻮد« چ ３په  ١٣٨٠هـ .ش
کال ک ３چاپ شﻮی دی او بل کتاب ﻳ» ３نقاشان معاصر افغانستان« دی
چ ３په  ١٣٨١هـ ش کال ک ３چاپ شﻮی دى.

تمرﻳﻦ:
د خپل چاپ５رﻳال له الﻮتﻮنکﻮ ＇خه ﻳﻮ سک５چ ک７ئ.
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لﻮست

د قرآﻧﻲ آﻳتﻮﻧﻮ را بر سﻴره او برجستﻪ
کﻮل
تر اوسﻪ مﻮ ډبرﻳﻨ ３او خ＂ﻴﻨ ３لرغﻮﻧ ３لﻮح ３لﻴدلﻲ
دي؟
دا لﻮح ３مﻮ پﻪ کﻮم ＄اى ک ３لﻴدل ３دي؟
زمﻮږ په گران ه５ﻮاد ک ３ډبرﻳن ３لﻮح ３په ＊کلﻮ ډﻳزاﻳنﻮنﻮ او ﻳا په اسﻼمﻲ
خطﻮنﻮ ＊کلﻲ شﻮي دي .پخﻮان ９ودان ９په ＊کلﻮ ډﻳزاﻳنﻮنﻮ په ＄انگ７ي ډول
جﻮماتﻮنه ＊کلﻲ شﻮي دي .اسﻼمﻲ خطﻮنﻮ ＇خه په گ＂ه اخﻴستنه ،په ودانﻴﻮ
باندې د قرأنﻲ أﻳاتﻮنﻮ لﻴکن ３د ＊کﻼ ،تبرک او د لﻮى خداى د ذکر
لپاره دي .تاس ３هم کﻮلﻰ شئ چ ３د نامتﻮ خطاطانﻮ لﻴکن ３پﻴداک７ئ او د
هغﻮ له مخ ３ﻳﻮه ＊کل ３خ＂ﻴنه لﻮحه د خپل کﻮر د ＊کﻼ لپاره جﻮړه ک７ئ.
لﻮم７ى د ＊کلﻲ خط ﻳﻮه نمﻮنه پﻴداک７ئ .د قرأنکرﻳم د أﻳاتﻮنﻮ د جﻮړولﻮ په
وخت ک ３باﻳد اودس وک７ئ .د خطﻮنﻮ ＇ن６ې په ډ４ر غﻮر په بﻴاتﻲ غﻮ＇３

(  ١تصوير )خ＂ه او صفحه جوړه ده
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(  ٢تصوير ) طرحه د خ＂ ３صفح ３ته
نقل شو４ده.

ک７ئ او ه（ه وک７ئ چ ３د لﻴکن＄ ３اى په منظم ډول قطع او د لﻴکن３
＄اى خالﻲ شﻲ .تﻴاره شﻮې طرحه د خ＂ﻴن ３لﻮح ３په سرچ ٢ ３سانتﻲ
متره قطر ولري ،ک８５دئ او کاغذي طرحه د سنجاق په واسطه په خ＂ه ک３
کلکه ک７ئ .د لﻴکن＄ ３اﻳﻮنه په ﻳﻮه شﻲ چ ３نﻮ که ﻳ ３ډ４ره ظرﻳفه وي ،په
ډ４ر غﻮر او دقت ژور ک７ئ ،بﻴا کلک شﻮی کاغذ د لﻮح ３له مخ ３پﻮرته
ک７ئ ،وروسته له هغ ３د ﻳﻮه سانتﻲ متر په اندازه اضافﻲ خ＂ه ترې وباسئ
چ ３لﻴکنه را بر سﻴره شﻲ .بﻴا د لﻴکن＇ ３ن６ې ＊ﻮ  ３ﻳا صاف ３ک７ئ او
پر８４دئ چ ３د خ＂ﻮ لﻮحه وچه شﻲ .که خﻮ＊ه مﻮ شﻮه ،نﻮ تر وچ５دو
وروسته کﻮلﻰ شئ هغه رنگه ک７ئ او پر هغ ３باندې و رنس ووهئ چ３
＄ﻼنده شﻲ.

( ٣تصوير) اضافي خ＂ه له صفح ３وباسى.

( ٤تصوير ) جوړه شوې صفحه هواره او
＊و ه ک７ئ.

تمرﻳﻦ:
د اسﻼمﻲ خطﻮنﻮ ﻳﻮه ساده او ＊کل ３نمﻮنه په برجسته تﻮگه جﻮړه ک７ئ او هغه په
رنگﻮنﻮ ＊کل ３ک７ئ.
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18

لﻮست

پﻪ ﻧقاش ９ک ３لﻪ( )PAINTپروگرام ＇خﻪ
گ＂ﻪ اخﻴستﻨﻪ
تاسﻲ کﻮلﻰ شئ چ ３پﻪ کمپﻴﻮ！ر ﻧقاشﻲ وک７ئ؟
د ( )PAINTله پروگرام ＇خه د استفادې لپاره لﻮم７ى کمپﻴﻮ！ر رو＊انه
ک７ئ.
کله چ ３د مانﻴتﻮر ( )DESKTOPپرمخ اصلﻲ صفحه ＇رگنده شﻲ د
س＂ارټ()STARTد ت ９２په کلﻴک کﻮلﻮ سره چ ３د صفح ３په ﻻند４ن９

( PAINTصفحه په مانﻴتﻮر ک.３
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برخه ک ３کﻴ ０لﻮري ته ده )PROGRAMS(،لﻴکن ３ته ﻳﻮسئ ،ﻳﻮه نﻮې
مﻴنﻮ خﻼص８５ي .په دې مﻴنﻮ ک ) ACCESSORIES( ３پﻴداک７ئ او د
＄اى ＊ﻮد ن＋ه هغ ３ته ورولئ .په ترتﻴب ﻳﻮه بله نﻮى مﻴنﻮ خﻼصﻴ８ي چ３
په هغ ３ک ３د ( )PAINTپروگرام وجﻮد لري او په هغه باندې باﻳد کلﻴک
شﻲ چ ３د( )PAINTپروگرام ته ور داخل شئ .د( )PAINTک７ک ９په ﻳﻮه
لﻮﻳه سپﻴنه او رنگه صفحه ک ３په اصلﻲ برخه ک ３شامله ده .کﻮلﻰ شئ
چ ３پر هغ ３باندې ان％ﻮرگري او نقاشﻲ وک７ئ .د دې صفح ３په چپ
پﻮرتنﻲ طرف ک ３د ان％ﻮرگرۍ لﻮ＊ﻲ او وسﻴل ３لﻴدل ک８５ي ،لکه :پنسل،
پنسل پاک ،برس ،رنگ او  ...چ ３هر ﻳﻮ ﻳ ３په کلﻴک کﻮلﻮ سره فعاله
ک８５ي او بﻴا د برس په حرکت خطﻮنه مشخص ک７ئ .د پنسل ،برس ﻳا د
رنگ په عﻼمﻮ باندې کلﻴک وک７ئ او د مﻮس په حرکت د خپل ３خﻮ＊３
خطﻮنه او شکلﻮنه ان％ﻮر ک７ئ .وروسته بله عﻼمه فعاله ک７ئ په هغ３
باندې په کلﻴک کﻮلﻮ نﻮي شکلﻮنه د هغ ３پرمخ وکاږئ.دې کار ته ادامه
ورک７ئ چ ３له ！ﻮلﻮ وسﻴلﻮ سره بلد شئ .د صفح ３په ﻻندﻳن ９برخه چپ３

(تصویر )2
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خﻮاته د رنگ پل ５وجﻮد لري چ ３د تﻮر او سپﻴن په گ６ون  ٢٦رنگﻮنه
دي .د دې رنگﻮنﻮ د هرﻳﻮه په کلﻴک کﻮلﻮ کﻮلﻰ شئ د خپل ３خﻮ＊ ３رنگ
فعال ک７ئ تر＇ﻮ رنگه خطﻮنه او شکلﻮنه رسم ک７ئ .د رنگ سطل چ ３د
عمﻮدي مﻴنﻮ د پﻮرتن ９برخ ３په چپ طرف ک ３شتﻮن لري د صفح ３په
ﻻندې پل ５د هر رنگ په کلﻴک کﻮلﻮ سره کﻮلی شئ ب５لﻲ ب５لﻲ سطح３
رنگه ک７ئ.
د صفح ３پﻮرتن ９چپ ３خﻮا لﻴکنﻮته ＄ﻴر شﻲ د (！)IMAGEن ９کلﻴک
ک７ئ چ ３کﻮچن ９مﻴنﻮ خﻼصه شﻲ ،په دې مﻴنﻮ ک)CLEAR IMAGE)３
کلﻴک ک７ئ چ ３صفحه بﻴا سپﻴنه شﻲ ،اوس در نگ له سطل ＇خه د
خپل ３خﻮ＊ ３په رنگ اصلﻲ صفحه رنگه گ７ئ .وروسته په وسﻴلﻮ او نﻮرو
رنگﻮنﻮ رسامﻲ او نقاشﻲ وک７ئ .که چ５رې د پلﻴ په هر ﻳﻮ رنگ کلﻴک
وک７ئ ،ﻳﻮه وړوک ３ک７ک ９خﻼصﻴ８ي چ ３هغه ډ４ر زﻳات رنگﻮنه ستاسﻲ په
واک ک ３درکﻮي .تاس ３کﻮلﻰ شئ چ ３د دې جدول هرﻳﻮ رنگ چ！ ３اکئ د
 okد ت ９２په کلﻴک کﻮلﻮ هغه رنگ فعال ک７ئ .بﻴا ک５دلﻰ شﻲ چ ３رسامﻲ
او رنگ امﻴزي پرې و ک７ئ .که غﻮاړئ چ ３له نﻮرو ب５لﻮ ب５لﻮ رنگﻮنﻮ ＇خه
گ＂ه واخلئ ،نﻮ د ((DEFINE CUSTOM COLORSت ９２کلﻴک ک７ئ،
تر＇ﻮ د ب５لﻮ ب５لﻮ رنگﻮنﻮ جدول ستاس ３په واک ک ３درک７ي .د هرې برخ３

(تصویر)3
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(تصویر )4

په کلﻴک کﻮلﻮ د جدول ب５لﻮ ب５لﻮ رنگﻮنﻮ درج ３ﻳعن ３تﻴاره او رو＊انه رنگﻮنه
د ﻳﻮې نرۍ فﻴت ３پر مخ د جدول ＊ ９خﻮاته لﻴدلی شئ او په هرﻳﻮه ﻳ ３چ３
کلﻴک ک７ئ او بﻴا د ()okت ９２کلﻴک ک７ئ ستاسﻲ د خﻮ＊ ３رنگ فعالﻴ８ي.
د نﻮي رنگ تر انتخابﻮلﻮ وروسته ( )ADD TO CUSTOM COLORکلﻴک
ک７ئ ،دا نﻮى رنگ په رنگه پل ５ک ３په اصلﻲ صفحه ور زﻳاتﻴ８ي.
دې پروگرام سره په بلد４دو سره کﻮلﻰ شئ چ ３ب５ل ب５ل تصﻮﻳرونه نقاشﻲ ک７ئ
او خپل ذهنﻲ خﻴالﻮنه ،ابتکاري طرح ،３هندسﻲ طرح ３او أزاد شکلﻮنه له
خپل ３خﻮ＊ ３سره سم ان％ﻮر ک７ئ.

(تﺼﻮﻳر )6

تمرﻳﻦ:
د()PAINTپرگروام په مرسته د خپل ３خﻮ＊ ３مﻮضﻮع ان％ﻮر ک７ئ.
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د اﻓﻐاﻧستان ﻟﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﻮزﻳﻤﻮﻧﻮ سره بﻠدتﻴا
د کﻨدﻫار ﻣﻮزﻳﻢ:
د کندهار د موزيم لرغوني لو＊ي او أثار تر  ١٣٣٤هـ ش کال د ＊اروال ９د وسايلو سره يو＄اى ساتل
ک５دل .په همدې کال ک ３د کندهار د نايب الحکومه عبدالغني خان په امر او الر＊وونه د ＊اروال９
دفترونه او د موزيم ماموريت سره جال شول .د موزيم لپاره يوه خونه و ټاکل شوه چ ３لرغوني أثار د
نندارې لپاره په ک ３په منظم ډول ک＋５ودل شول .په  ١٣٣٩هـ ش کال ک ３د پوهن ３وزارت د اقدام له
مخ ３موزيم له ＊اروال＇ ９خه جال له  ٧٠٠أثارو سره د پوهن ３په مديريت پورې وت７ل شو .د دې موزيم
＄ين ３أثار د دولتي ادارو لخوا اهدا شوي وو او ＄ين ３نور ي ３له بازار ＇خه رانيول شوي وو.
د غزﻧﻲ ﻣﻮزﻳﻢ:
د لرغونو أثارو د زيات５دو په وجه چ ３په يوه خونه ک ３ساتل ک５دل ،د غزني موزيم تآسيس شو د دې
موزيم أثار ＄ين ３په نا＇اپي ډول الس ته راغلي دي ،لکه :د ب５لو ب５لو زمانو لرغوني سک ،３خطي
نسخ ３او هغه د ډبرو د لو＊و ټوټ ３چ ３د سلطان محمود غزنوي د مقبرې په ودان ９ک ３ساتل ک５دې.
د اي＂الوي لرغون پ５ژندونکو د کيندلو په نتيجه ک ３چ ３د غزني په مختلفو سيمو ک ３ي ３وک７ې ،ډ４ر
لرغون ３أثار السته راغلل چ＄ ３ين ３ي ３له اسالم ＇خه مخک ３او ＄ين ３نور ي ３په اسالمي دورو
پورې ت７او درلود ،نو ＄که پس له هغ ３د غزني موزيم زيات ارز＊ت پيداک .７د غزني د موزيم أثار
دوه ډوله دي .يو ډول هغه أثار دي چ ３تر کيندنو پرته الس ته راغلي دي ،په عمومي ډول د غزني
له بازار ＇خه اخيستل شوي دي ،لکه :
قلمي نسخ ،３ډبرې  ،لوح ３او فلزې أثار چ ３د غزني له ＊ار ＇خه دباندې له اطرافو ＇خه الس ته
راغلي دي او د غزنويانو په دورو پورې اړه لري چ ３په هغو ک ３دوې لوي ３ک＂وې چ ３په هغ ３باندې د
مات شوي صليب او په کوفي خط د ليکنو عالم ３موجودې دي ،د زمريانو مجسم ３چ ３په ب２ونو
د اوبو د فوارو او يا شيندلو استفاده ترې ک５ده .د مرمرو ډبرې چ ３په هغ ３باندې د حيواناتو ＇５رې په
خيالي ب２ه کيندل شوې وې ،سک ،３سفال ３لو＊ي ،د ＊کال ټوټ ３چ ３په غالب گمان يا له خ＂ ３او
＄ين ３ي ３له محلي گچ ＇خه دي .د دې أثارو په ډله ک ３شامل دي .د غزني د موزيم ارز＊ت په دوو
اصلونو ک ３نغ＋تی دی .لوم７ى دا چ ３موزيم د غزنويانو د دوران د هنري سبک ＊کارندويي کوي
او دويم دا چ ３د غزني د موزيم ＄ين ３أثار له اسالم ＇خه په مخک ３دورو پورې ت７او لري.
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