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ست  سمت شمال كـشور  مردمخواني را كه ملبس به لباس  پسرك ابجد  )عبدالرحمن(آغاجي امير قهار      

 كـه بـر   ه يي تصوير پرند،ظلم درخواست ته ي، در عريضه بر عالو با درخواست دادخواهي او به نزد امير ميبرد       
  بـه  )بعدها اعتمادالدولـه  (غاجيآ عبدالقدوس ،ب ميكند امير رابه خود جله توج، سياه نشسته انگوربرگ تاك

ار مده، پسر را احض برآ از حدقه     با شنيدن اين حرف    چشمان امير . كار همين پسركست  رسم  اين  امير ميگويد كه    
دفعـه  ولـي او     !؟ پسر ميگويد بلي امير صـاحب      يه ي  ميپرسد كه اين رسم را تو كشيد       و نا باوري از   ا ب مينمايد و 

پـس  . شنود، باز هـم اميرشـكاك بـاور نـدارد           عين جواب را مي     اما د؛ كن ميسوالش را تكرار    نيز  دوم و سوم    
. د گيـر م يرسبه ت  را ييپرندهان همه بار ديگر چنين  جلو چشم به پسر بدهند تا      يقلم و كاغذ  كه    ميدهد ردستو

رد سـال آفريـده    خُيچه بكه اين شاهكار توسط  انگشتان ظريف همين     در مي يابد     تعجب با   بعد از چند لحظه   
 .ستور داد تا تحت تربيه گرفته شود   اش خواند و د    »ميمنه گي «داشت كه امير     غالم محمد نام   كپسر. شده است 

روزگاران كه   ي به سرزمين  ستا ميخو ؛ به كابل تبعيد شده بود     ،ش ميمنه  از موطن اصلي    كه ي زيباي كگنجشك! بلي
 او را در قفـس  ،بر عكس تمنـاي دل كـودك    اما؛ باز گردد، بودآنجا سپري نموده   را شآغاز عمر زيبا و رنگين    

طبيعيـت و سـن و   ي و تفريح كـه تقاضـاي     د و مجالي براي باز    فتنگرتحت تربيه    ارگ   ي»چهكوتي باغ «طالئي  
 ، و داغ فقـدان پـدر مهربـان   زادگاهداغ دوري از ، ين داغ را براي هميشه در دل داشتاو ا  .دادند ن بود سالش
  .غرق ساختمست  تخيل بي كرانفراق بود كه او را در بحر  اندوههمين

ـ گيه ميمند بعدي ــ غالم محمدمند چنهنر                ـ        جديـد  يهر نقاشـي دور  نـه تنهـا قافلـه سـاالر هن
نقاشـان   .بود مردمش  خدمتگار فعال،م با عمل، بلكه فرد مبارز و آگاه از مسائل سياسي وطن و عال          ستافغانستان

 غـالم محمـد   شـاداب  از گلـستان گلي  از انحا    ي افتخار ملت ما هستند به نحو      ه يي فغان كه امروز ماي   معروف ا 
غوث الدين، اسـتاد خيرمحمـد عطـايي،        استاد  برشنا،  عبدالغفور   چون استاد    ي معروف  هنروران . چيده اند  مصور



 دسـت ايـن   يدان ديگر پروردهغالم علي اميد و بسا هنرمن   استاد  علي عزيزي،   استاد خيرمحمد ياري، استاد قربان    
  .شخصيت بزرگ تاريخ كشور ما ميباشد

 بـا  همنبـع و سرچـشم   كه مصور آن را در كشور ما ترويج داد؛ در طرزالعمـل،      نقاشيشيوه ي مدرن    
 نقاشـي   :ردشم توان   ميبر  چنين راي سنتي سرزمين ما متفاوت بوده، برخي از وجوه اين دگرگوني            شيوهنقاشي  

 سـير   محرك در هردو حوزه مشوق و        كه عشق به ديانت      رومچين و   :  داشته است  نون عمده دو كا  در جهان ما  
  بلخـي  حكايات خداوندگار بلخ حضرت موالنا جالل الدين محمـد        در يكي از    . نقاشي بوده است  انكشافي هنر   

ـ   را نيز شرح  مسابقه و مقابله نقاشان چيني و رومي )مثنوي معنوي (   اسـت وده به شكل حيرت انگيز آن نقـل نم
ـ ي چـين   به سبب جبر همسايه گي با حوزه       نقاشي قديم ما  ي  اما شيوه  ؛ي عرفاني دارد  كه آنهم صبغه   اتي از ثرأت

  اثرات آن به چشم مي خورد؛ زيـرا  در زمان دولت يونانو باختري؛ حتي  استداشتهه   حوز  اين نقاشيشيوه هاي   
 داشتند، در هنر همين حـوزه       رستانغ چين و كاش    با ي تنگاتنگي  رابطه  كه خود  انكوشانيعهد   هنر   يه  منبع عمد 

يونان و بـاختري يـا   هنر نام آفريده شد كه به      ييتازه   مكتب   ، يوناني ي با هنر   هنر  چنين تركيب و از    ريشه دارد 
 بـر  از اسـتيالي تازيـان   اين دوره پس  نقاشيكه اكثر آثاربا درد و دريغ بايد گفت . شهرت يافت گريكوبوديك  

؛ باميـان و  گنـدهارا  از حوزه هاي    هاي اين دوران    معدودي از نقاشي   كشف اكنون. ندابود گرديد  ن ،خراسانزمين
در روم هـسته گذاشـته شـده،     يونان باستان  دركه نقاشي رومي ولي شيوه ؛ستغيره جاها بازگوينده اين حقيقت    

زمينه يي بـراي نقاشـي مـدرن     مانند اينها به ثمر رسيد؛ خره در فرانسه و انگلستان و جرمني واآل و ب ؛ نمود رشد
  ابداع پسمنظر يا پرسـپكتيف يل قرن پانزدهم عيسوي ا در او  . در اروپا به اوج رسيد      كه در عهد رنسانس      آفريد

   . ابداع گرديدروند فلورانس بنام فليپو برونلشي  مهندس و انجنير شهتوسطبه شكل علمي آن 
دارد؛ چنانكـه منـابع تـاريخي     چـين   نقاشـي ي  شيوهازتأثيراتي   كه تيموريان هرات  عهد نقاشيهنر  

 بـه دربـار   او نماينده گـاني از طـرف   م1419 سلطنت شاهرخ ميرزا در سال  ه ي در دور حكايت از آن دارد كه      
 يـي هدر تركيب اين هياًت خواجه غياث الدين نقاش هراتـي نماينـد          . فرستاده شدند  پيكنگ   درامپراتوري مينگ   

 در دربار امپراتوري چـين اقامـت    راغياث الدين نقاش مدت پنج ماه   . شامل بود  بايسنقر ميرزا فرزند شاهرخ نيز    
زگـشت   اين مدت خود را با رموز و ريزه كاري هاي شيوه ي نقاشي چين آشنا ساخت و پس از با      داشت و طي  

 اش   وطـرز نقاشـي    ،تحصيل يافته غرب بود    مصور كه     اما پروفيسر غالم محمد    آن را به نقاشان هرات آموخت؛     
  .بود اين شيوه را در كشور ترويج داد روم  نقاشيمتاً ثر از و  غرب شيوههب



در نقاشي هاي عهد تيموريان تا اواخر بابريان هند همه چهره ها را به صورت مغولي مي بينيم و ايـن     
خود كـه در چـين نقاشـي    ) ارژنگ(است كه در كتاب صحف انگليون   ) م276 - 217( سبك ماني پيامبر     نهما

  : فردوسي از ارتباط ماني با چين گفته است. ت؛ همه چهره ها را شبيه چيني ها ترسيم نموده استكرده اس
                   بيامد  يكي  مرد  گويا  ز  چين                     كـه چون او مصور نبيند زمين

  بنام» ماني«رد،                از آن چرب دستي رسيده به كام                    يكي پر منش م
  ترم رم                      ز دين  آوران  جهان  بــر ت  پيغمبــف               به صورتـــگري گ

  »فردوسي«                                                                                                     

يا عمق تابلو به شـكل   ) پرسپكتيف(نتي، پسمنظر   در تابلو هاي نقاشي شده ما به شيوه س        
علمي و تاكنيكي آن ترسيم نميشد، اما مصور آن را در نقاشي معاصر به شيوه علمـي و تـاكنيكي        

از سويي ديگر در گذشته براي بدست آوردن رنگ هـا از تركيبـات طبيعـي زيـاد                  . رايج ساخت 
و ماننـد  ) انند فالبينك اسـت وعي حشره مكه ن( الجورد، نيل، شنگرف، قرمز :استفاده ميشد؛ مانند  

 اما در نقاشي جديد تركيبات كيمياوي به كار گرفته مي شوند كه در تيوب هايي به صورت                 اينها؛
آماده عرضه مي گردد و اين امر به نقاش امكان مي دهد كه در بيرون از كارگاه يا استديو نيـز از             

ارگاه تركيـب مـي     گذشته رنگ ها را در ك     روي مدل دلخواه خويش نقاشي نمايد؛ حال آنكه در          
 از آنجايي كه    مودند و سپس رنگ آميزيش مي كردند؛      ي نقاشي را ترسيم مي ن     نمودند؛ اول خاكه  

دريـن  . بست و ترسيم چهره اغلب خطـا در ميĤمـد        كارگاه آورده نمي شد، تركيب رنگ      مدل در 
را از بحث اصـلي بـه دور مـي    زمينه نكات جالب ديگري نيز وجود دارد كه پرداختن به آنها ما             

  .سازد
  

  

  

  



  

  

  

  

    

   اثر ماني كه به شكل كتـاب          .1
براي تفهيم عوام ازدين مانوي نقاشـي شـده         

     .بــــــــــــــــــــــــــــــود

                             



استاد محمدي هـروي شـاگرد     . استنقاشي ميناتوري باال مربوط قرن پانزدهم ميالدي اثر استاد محمدي هراتي .  2
زاد و پسر سلطان محمد هروي بود سبك استاد محمدي با سبك استادش فرق ميكند، تصاوير و مجالس او شـيرين و دل          استادد به 

  .وي شاگردان و مقلدان زيادي داشته است. انگيز است
  

فرمانده قواي هزارنفري   ( مينگ باشي    ، سرخابي گي كه فرزند عبدالباقي   ه ميمن غالم محمد 
شـهر ميمنـه     در م1873/ش1252در سـال     .ت فاريـاب اسـت    در والي اردوي شاهي   ) دگروال= 

 سياست هاي استعمارگران    تشنجميدان  افغانستان مركز بحران و      كه   چشم به جهان گشود   هنگامي  
 دولت تـزاري روس از شـمال و امپراتـوري انگلـيس هـم از جنـوب       اروپايي گرديده بود؛ زيرا   

 از انحا در بي ثباتي      يو هركدام به نحو    ندادامه مي داد  آشكارا  در امور كشور ما     مداخالت شانرا   
 ننگـين گنـدمگ را بـر    ه يـي انگليس موفق شد تا معاهد تا اينكه   دند،  رزيوتالش مي   سرزمين ما   

 بـراي شد  ه يي زمينگي روح وطندوستان گرديده؛  ه  عث آزرد  كه اين خود با    بگذارد اجرا   يهمنص
ـ وبا  شكست قـاطع ر        قواي بريتانيا  ي ان يجهتكه در ن  ،  جنگ دوم افغان و انگليس     برافروختن و رب

تاكتيك جديد  الجرم رو به    . يست دشوار  مستقيم درين كشور كار    يهدريافتند كه مداخل   ،گرديده
 كام خويش  ،كه به عنوان آلتي    ندردين به امارت نصب ك     اميري را از خود مردم اين سرزم       ،هآورد

پرسـتان ازيـن    اگر چـه وطن .دن گماشتس قدرت را در رأ   امير عبدالرحمن پس    برانند؛ اورا توسط   
از طـرف  ه يـي  ظالمان  فجيع و اما به شكل؛ترفند انگليس ها واقف شدند و دست به اسلحه بردند  

ـ  مال مردم توسط شش    .سركوب گرديدند  ري اغيا نشاندهين دست ا و جـان مـردم توسـط       ان   كاله
 شـب و روز     ت كامل  به سان زندانيان محكوم در خوف و وحش        لت، م به تاراج رفت    ها نامگيرك
  يكتن ازين فدائيان   .ندين گونه زندگاني ترجيع داد     مرگ را بر    يي از وطنپرستان   عدهاما  ؛  ميگذراند

دست بـه   )حمد خان پدر غالم م  (مينگ باشي   منه بود كه با دستياري عبدالباقي       خان والي مي  دالور
 و  مظالم امير برخواست  د شاه خان نايب ساالر بر ضد        وو همزمان در هرات داو     ،قيام مسلحانه زد  

دعوت بـه عمـل    ) ميوند ه يي  شاهد كفن پوش عرص    (از فرزند واقعي ملت سردار غازي ايوبخان      



 ه يـي ختي از طرف امير كه بـه پـشتيباني و اسـلح   اين قيام  به س    . آوردند تا به افغانستان بر گردد     
عبـدالباقي خـان   بـه دالور خـان و    ،انگليسي مجهز بود سر كوب گرديد كه بعد از سركوبي قيام 

ان ف رسـم جـوانمرد     اما خال  ؛ار گرديدند  امير امان داده شد و به كابل احض        مينگ باشي از طرف   
 اميـر   امير گرفتـار وبـه امـر       عمال   د شاه خان مشهور نيز از طرف      و سر بريده شدند، و داو     هردو  

ـ  ن مينگ باشي در كابل در سراي نور فاميل عبدالباقي خا   .سنگسار گرديد  ع گـذر  محمد خـان واق
   .قاضي فيض اهللا  در تبعيد به سر ميبردند

 فرهنگ  ملت ودشمن درجه اول ، والدين را پيوند نامش كرده بودند  ضياً الملتةُ   امير كه      
ه  به هزين  هاي را كه  قصر ميخواست     او . بود عيارتمام  و يك ماكياولي     مطلق، غرب زده ي     كشور

 و بـه   زمان باشد  مزين به نقاشي هاي مدرن     ند اروپا  مان راي خود تعمير نموده بود     انگليس ها ب   يي
و ار  ، ازينرو غـالم محمـد كوچـك را احـض          جد و قبله گاهش آراسته گردد     امهاي از جد    تمثال  
  .  مينمايداخطار 

                                                



   ن مـردم   قـصدا بـه زبـا   به غالم محمد كوچك عبدالرحمن   به قلم خود امير          فرمان اخطاريه
 .، گمان برده نشود كه امير در نوشتن اشتباه نموده استور انشا شدهسمت شمال كش

 قرار گرفت و مدتي به      )نقاش دربار (م الدين خان     غالم محمد تحت راهنمايي مير حسا     
 ؛ خود را اختيـار نمـود  ه يي از نگاه شيوه نيز تابع استاد خود بود كه بعداً شيو       ،تمرين مشغول شد  

گري نقـاش انگليـسي    كار نقاشان خارجي چون جان   ه يي همچنان غالم محمد خان متاًثر از شيو      
غالم محمد خان نزد    .  نيز بود  )نقاشان هندي (ماستر عبدالعزيز    ماستر دين و      ، )طبيب فاميلي امير  (

الوه رسامي و نقاشي،    استاد بر ع  .  رنگ آبي و اندكي روغني تحصيل نمود       ه يي جان گري تا درج   
 . كه اسلوب كـار آنزمـان بـود آموخـت           را ، نقش بستن قلمداني و ديزاين ديواري      تذهيب كاري 

خان و امير حبيب اهللا خان را كه به طرز ميناتوري برنگ روغني در    تصاوير قلمي امير عبدالرحمن   
  .داخل گيالس كار شده است يك ابتكار استاد بود

، در اواخـر    ن بر سـرير قـدرت مينـشيند       ب اهللا خا  بعد از امير عبدالرحمن خان امير حبي          
 از آزادي خواهان بوجـود آمدنـد كـه در تـاريخ كـشور بنـام             يسلطنت اين پادشاه نسل جديد    

 غالم محمد بحيث يك هنرمند آگاه و مسئول با ايـن تالشـها     .مشروطه خواهان اول شهرت دارند    
ركز فعاليت سياسـي     م ع1909 تاًسيس گرديد تا سال      ع1903مكتب حبيبيه در سال     .   همگام شد 
-ه از روشنفكران خارج مدرسه و عد      ييهيكعده معلمين و كارمندان اين مكتب با عد       . قرار گرفت 

جمعيت سـري  « روشنفكران دربار در تماس آمده و به اتفاق هم يك حزب سري سياسي بنام               يي
تقالل و  تحصيل اسزب تبديل حكومت مطلقه به مشروطه،را تاًسيس نمودند، كه مرام اين ح      » ملي

اسامي تمام اعضاي حزب بـه اميـر   ع 1909 در سال .نشر تمدن و فرهنگ جديد در افغانستان بود  
داده شد و ضمناً به امير گفته شد كه هدف اصلي حـزب از بـين بـردن اميـر و تاًسـيس دولـت                

 زندان گرديـد و     ه يي  غالم محمد خان نيز روان     بسا اعضاي حزب اعدام گرديدند،    . تمشروطه اس 
 ياستاد در زندان تـابلوي . ينكه او اعدام نگرديد اين بود كه دربار به هنرش ضرورت داشت  علت ا 



آفريد كه حال و احوال زندانيان را نشان ميداد، اين تابلو به دست امير رسيد سران دولت حضور                  
 را از زندان رهـا نمـوده و          او استاد را در زندان صواب نديده و ظاهراً بنا به شفاعت اقارب وي              

 در بعضي منابع آمده است كه استاد تا آخر دوره امير حبيب اهللا              .درخانه تحت نظارت گرفته شد    
  .زنداني بود ، ميشودخان كه تقريباً مدت يازده سال

هاي افغانستان چون مـصر، هنـد، قـسطنطنيه،    سراج االخبار در خارج مرز ه يي در آنزمان جريد    
 ، بخصوص در بين آزادي خواهـان كـشور همـسايه   تركمنستان و بخارا عالقمندان بيشمار داشت 

  .ازينرو مويك نقاشي استاد در خدمت آزادي خواهان قرار گرفت
استاد چه در زمان امير عبدالرحمن خان و چه در زمان امير حبيب اهللا خان نقاش دربار بود حتـي      

  .دار مي شت نقاشي به دربار احضدر زمانيكه در زندان بود جه
طن و مورد تشويق و تقدير شاه ترقي خواه و   استاد ير امان اهللا خاندر دوران سلطنت ام

 حربيـه  ، اوالً در مكتـب       خدمات بيشتري بـرايش آمـاده گرديـد        ه يي دوست قرار گرفت و زمين    
 نقاشي مقرر گرديد ه يي، بعداً در ماشين خانه ً دارالسلطنه كابل به حيث آمر مدرستدريس مينمود 

 دولتي باقي ماند و در اخيرالذكر ابتكـارات را انجـام داد؛             ه يي  مطبع و همچنان از همكاران فعال    
ع مرَكب يا سياهي مخصوص طبع تمام شده بـود پادشـاه الزم             1920 /ش 1299چنانچه در سال    

 ازينرو به استاد غالم محمد خان ارشـاد فرمودنـد تـا       ؛ندانست كه اين جنس از خارج وارد شود       
مياوي دسترسي و معلومـات  يوالت ك چون استاد در محلازند؛ار وطن بسجنس مذكور را از پيداو  

 بهتر از جنس اصـلي و خـارجي   كه بعد از مدتي تجربه سياهي مخصوص طبع را ساخت   ،داشت
ـ  ،  مياوي درست نمـود   يبود، همچنان تخته سليت چوبي را از اجزاي تركيبات ك           درس  يـي ه تخت

 اعليحضرت امـان    مورد تقدير و تشويق     كه   بهتر از جنس وارداتي آن ساخت     خواني و تباشير را     
 يك قاب ساعت قاب طالي اميگا و يك قطي سگرت           و شاه جهت قدر داني    اهللا خان قرار گرفت     



 اول  ه يـي   جـايز  ه يي  كه تصوير امان اهللا شاه را كشيد برند        ع1922 در سال    .طال برايش اعانه داد   
  .چهار صد افغاني گرديد

  د در اثر تفكر بعضاً قادر اند كه        مادي دار  ه يي شالود ان از آنجائيكه انديشه و تخيل نقاش     
 در  جلو تـر از زمـان     نقاش ، معموال هنرمند   را بگشايند  ربوط به جهان مادي    م عقده ها و غوامض   

 گاليلـه رياضـي   :يقت به چند مثال اكتفا مينماييم  جهت تثبيت اين حق ؛حركت ميكند جهان مادي   
 :(براي اولين بار نظر داد كهاو  ، نقاش چيره دست بود ) م1564--1642(دان و فزيكدان ايتاليايي     

ه  و آفتاب مركز منظوم قديم مبني بر مركزيت زمين نسبت به جهان مادي صحيح نيست    ه يي فرضي
 در آنزمـان آنقـدر     ، اين نظر يكي از حوادث مهم تاريخ علم به شـمار ميـرود             .) شمسي است  يي

اما سه قرن بعـد   ؛  ور به توبه و استغفارش كردند     و مجب كليسا خشمگين شد كه او را تكفير نموده         
ازوي بـه خـاطر    ،  به عنوان نخستين مقام كليـسا   م1952از فوت گاليله پاپ پيوس هفتم در سال         

 كـه    در نقاشي استاد بـود     ه يي به انداز ، او   د علم نجوم ستايش و قدر داني كرد       ابداع مفهوم جدي  
 داوينچي وليونارد .د را به كمك او حل ميكرد     فني خو  التكمش »مانند سي گولي  «استادان نقاشي   

، اثر هنري او بنام مونـاليزا يكـي از         يري كه دهر مانندش كمتر ديده است       بي نظ  ه يي ايتاليايي نابغ 
ست او اين تابلو را در مدت شش سال تمام نمود او در همـه چيـز نابغـه            ترين آثار جهان  بها  گران

 كـافي   فـوق ه يـي  او كه به تنهايي براي اثبات گفت     كار بزرگترين. ، و امثالهم  ، فزيك بود، در كميا  
 پرواز را به شـكل  ه يي يعني او اولين كسيست كه نظري    ؛ پرواز است  ه يي  در مسئل   او است مطالعه 

 ، دان معروف فرانسوي نيز نقاش بـود كميا ) م1895--م1822(لوئي پاستور  . علمي آن داده است   
اسـحق  . هاي رنگين از مناظر زيباي دهكده اش نقاشـي كنـد          د كه تابلو  بزرگترين تفريحش آن بو   

او براي نخستين بار بعض اسرار بزرگ طبيعت را فـاش  » اصول«و يا    Principiaنيوتن كه كتاب    
 زغـال  كرد و ميكانيزم جهانرا به طرز مجمل آشكار ساخت، دوست داشت روي در و ديـوار بـا            

  .شي ميكرد و گاهي شعر هم ميگفت وي نسبتاً خوب نقانقاشي كند و يا شعر بنويسد،



از  كه نقاش چربدستي بود با قدرت تخيل بي نظير خود .) م276 مقت– 215(ماني پيامبر
مود كه ديني پيش كش جهانيان ن  تركيب اديان چون بودايي ،عيسوي، زردشتي و فالسفة يوناني ،           

انوي برعالوه نماز هاي در دين م  شبيه به دين مقدس اسالم بود        مراسم  اجراي   و   ياتاز نگاه شكل  
پيروان مـاني   در نظر گرفته شده بود ؛همچنان  )وضو ،نيت ، قنوة،ركوع و سجود     (متعدد شباروزي   

اگـر بـراي وضـو آب     . ماني ميگرفتندو اعدام در سال يكماه روزه نيز به ياد بود و زنداني شدن          
 ميتوانستند به راحتـي     ويان مان ؛ ازينرو    مانند دين مقدس اسالم جايز بود      ميسر نميشد تيمم باخاك   

ر اسـالم   يكي از ياران گـزين پيـامب      كه  چنان ؛و دين مقدس اسالم را پذيرا گردند       تغيير دين دهند  
   . ي مانوي داشتحضرت سلمان فارسي پيشينه

  ؛كر و داراي قدرت تخيل عجيب بـود  مرد مبت  .)قرن هشتم ه  (سلطان محمد نقاش هراتي     
ساخت كه درآن ساعت صورتي تعبيه كرده بود كـه چـوبي در        امير علي شير نوايي ساعتي      براي  

 كـه در  يـي هدست داشت چون يك ساعت از روز ميگذشت آن پيكر چوب را يك نوبت به نقار          
  .پيشروي او بود مينواخت و بعد از گذشتن ساعت دوم دو دفعه و علي هذالقياس

ظور ايجاد مكتب  به من   غالم محمد خان     در زمان سلطنت امير امان اهللا خان استاد         
او در سـال  . صنايع در كابل عازم جرمني گرديد تا از مكتب صـنايع آنجـا ديـدن كنـد     

 كـه در بـرلين      يدر نمايشگاه . ري را از اكادمي برلين بدست آورد       لقب پروفيس  ع1923
داير نمود مجموعاً يكصد وپنجاه تابلوي رنگ روغني بـه نمـايش گذاشـته شـده بـود                  

 را بـه  )چـشم انـداز و دور نمـا   ( صرف و نحو پرسـپكتيف ند كه وي كتابچنانچه گوي 
 در نقاشي هاي قبل از ، قبال ياد آور شديم كه    تحصيلي خود نوشت   ه يي صفت پايان نام  

  . دور نما به شكل علمي آن وجود نداشت و عمق به چشم نمي خورد استاد 
  استاد غالم محمـد  و   بين چهار صد نفر طلبه نقاشي مقام اول را بدست آورد              در جرمني      استاد

  .خان كار چندين ساله را در ظرف مدت هفت ماه به پايان رسانيد 



 اصـلي او  ه يـي   اما گمـان بـرده ميـشود شـيو         ؛استاد به سبك هاي مختلف نقاشي نموده است         
 تنازع بقا را اصل ميداننـد و  يروان اين مكتب طبيعت گرايي و   پ(  بوده Naturalismناتوراليزم يا   

فرق بـين نـاتوراليزو و ريـاليزم اينـست كـه در            انين طبيعت ارزش خاص قايلند،    به قدرت و قو   
اگـر چـه    ؛.)در طبيعت و در ناتوراليزم انسان جز طبيعت اسـت         رياليزم انسان قادر به ايجاد تغيير       

نيز دارد ، چنانكه دانـشمند گرانقـدر محمـود          ) افسانوي(Romanticاستاد تابلو هاي رومانتيك     
 فرانسوي را كـه از تركـي بـه          » ژول ورن  «ير بحر و جزيره يي پنهان  اثر       طرزي كتاب سياحت ز   

فارسي ترجمه نموده بود تمام نقاشي هاي كتاب را به فرمايش مترجم توسط استاد غـالم محمـد           
د  با استفاده از نيروي تخيل خان به انجام رسيد كه بي نهايت زيبا و مطابق به اصل متن داستان بو         

واقـع  (Realismهمچنان استاد، نقاشي هاي زيادي به سـبك ريـاليزم         . ه بود  تصوير نمود  آنها را   
 ؛نيز دارد كه واقعيت هاي جوامع آنروز را بيان مينماينـد ) گرائي و دوري از تخيالت و احساسات  

در مقاله يي كـه آقـاي   . چنانكه از تابلوي كه از وضع زندانيان زندان كوتوالي كابل ترسيم نموده           
 .در بيوگرافي استاد نوشته اند موصوف را پيرو سـبك كالسـيك دانـسته انـد    محمد حليم يارقين   

 بـا پنـسل    هـم ، آبي و نـوك آهنـي و گاهگـاهي    تابلو هاي خود را با رنگ روغني   استاد معموال 
اسي  ترسيم نمود ميكشيد، استاد غالم محمد خان در افغانستان  اولين كسي بود كه كاريكاتور سي       

  .ال چهارم  جريده يي سراج االخبار به نشر سپرديي اول سو آنرا در شماره
درينجا   .    استاد نويسنده و شاعر خوبي هم بود كه مقدار كمي از اشعارش در دسترس است                  

 پسر خود به كابل فرستاده بود توجه خواننده گان عزيـز را             چند بيت نامه يي   كه از آلمان براي         
  :جلب مي نماييم 

  ر جستمبه خدمتگاري ملت ز دام عمر بـ      وي جرمن كمر بستمازان روزيكه از كابل س
  به حمداهللا رسيده نامه ات امروز در دستم      ز شادي نــور چشم من به پيراهن نمي گنجم

  كه نقش زر تجلي ميكند پيوسته در شستم      بودنم بهتر»مصور«غنــــي گر نيستم امــــا 



  

  
ـ  وقتيكه استاد از سفر تحصيلي جر               عنـوان  ه مني وارد وطن شد مكتب صـنايع را ب

 هنر نقاشي كشور اساس گذاشت كـه در تـدوير ايـن             ييهبنياد جنبش ديگري در عرص    
مكتب به مشكالت و موانـع زيـاد برخـورد         
نمود اما به اثر تالش فـراوان بـر مـشكالت        

ته عليه ذهنيت هاي كه بـا       و پيوس پيروز شد   
 هنـر   افكار زهرآگين را عليه اين      كه تعصب  

 . بين مردم پخش ميكرد مبارزه مينمـود       ،زيبا
 نقاشي بدسـت    مقاالت زيادي در مورد هنر    

 بنـا بـر     در ابتـدا   .استاد نوشته شـده اسـت     
ذهنيت منفي كه در جامعه عليه اين هنر وجود داشت شاگردان زيادي براي مكتب فراهم      



 ي اين هنر به مدرسـه     اد براي فراگير   اما به اثر پايمردي و تشويق استاد شاگردان زي         ؛نشد
  ، موقعيـت داشـت  ، اين مكتب در كوتي لندني كه در پهلوي پل هـارتن ثبت نام نمودند 

 اين مدرسه دو بار طعمه حريق گـردد و  كه شد داير شده بود؛ اما تعصب جاهالنه سبب      
و  در حاليكه هنـر خـود مـذهبي تـرين       ؛بر پيكر اين مكتب    بود   ياين شديد ترين ضربت   

 مذهب و هنر ممد همديگر اند هردو يكجا از مـادر          . ستده هاي دنيايي  عرفاني ترين پدي  
مذهب، هنـر موجـود نـاقص       مذهب و بدون     ،ميباشند بدون هنر  زاده شده اند و همشير      

 بخـصوص نقاشـي و      را  تازيان به سرزمين مـا هنـر هـا          چرا بعد از حمله    . خواهند بود 
 اگر ما به پس منظـر تـاريخي         علتش شايد اين باشد كه     موسيقي را بدعت مي انگارند ؟     

 تمدن هاي ماحول عربـستان باوصـف اينكـه قـوس            موضوع نگاه كنيم در مي يابيم كه      
 اگر بـه معمـاري و مهندسـي    ؛ از نگاه انواع هنر غني بودند ؛ اما نزولي خود را ميپيمودند   

 بين النهرين و يا موسـيقي     و يا تمدن و صنايع      كه سر بر آسمان ميساييد    مصر نگاه كنيم    
و اديان بزرگ كـه دريـن   هندوستان با هنر مجسمه سازي آن و يا هنر سرزمين فارس را    

 در مورد نقاشي و مجسمه سازي روم و چين كـه قـبال              سرزمين ها پذيرفته شده بودند،    
 كه مردم صـحرا نـشين       ،هنر نقاشي مانويان را   زيرة العرب   در خود ج   و يا  اشاره نموديم   

 همـه آن پديـده هـاي       يك قلم     پس آنها رقابت نمايند  عرب به هيچ وجه نميتوانستند با       
 ولو كـه بـه مـرور زمـان ازهمـه آنهـا       ؛ بدعت شمردند  هنري را مردود دانسته و     زيباي

ك تمدن همـه  اقتباسات به عمل آوردند و آهسته آهسته از نگاه هنر كه مستلزم ارتقاي ي        
رف استيال گران از ط البته اين همه خصومت و بي مهري با هنر      گير بود خود كفا شدند؛      

ت هـاي كـشوري و      عرب تعميل شده چون اوشان در ممالـك مفتوحـه در راس قـدر             
ذهنيت هنر ستيزي توسط اين عمال نـاخلف در جوامـع مـسلمان             ،  لشكري قرار داشتند  

از وي ) ج( اگر كسي رسم آدم را بكشد، فردا روز قيامت خداوند :بطور مثال ؛ شدپخش
در  .اي او را نَفَس بده و الي مستوجب دوزخ خواهي بود          ميپرسد كه رسم را كه كشيده       



 كه بدان اشاره شد نه در كـالم اهللا و نـه در احاديـث شـريف     حاليكه اين طرز استدالل   
قاضـي القـضات   (اين برداشت از مناظره و مقابلة ماني با موبد موبدان           بلكه   ؛تذكر رفته 

 )زولـي  خـود را ميپيمـود   كـه قـوس ن   (زردشتيدين دين جاري در زمان ماني؛ يعني  )
كـشيده   اين نقاشي هاي را كه       توانستي اگر  :، موبد به ماني ميگويد    اقتباس گرديده است  

ي در غيـر آن دروغگـويي بـيش         كننيز   را به حركت بياوري ميتواني ادعاي پيامبري         اي
 ماني ازين كار عاجز مانده و در استدالل شكست ميخورد كه همان باعث اعـدام     نيستي،
  :شهنامه نيز به اين مناظره اشاره اي نموده است. ردداو ميگ

  به يزدان چرا آختي چيـــره دست      بدو گفت كاي مرد صورت پرست
  سزد گر ز جنبنده بـــرهان كنــي    گرين صورت كــرده جنبان كنــي

  دارد كسي ايــن سخن استــوارن    بـــداني كه برهــــان نباشد بـكار
      

 منحيث علمدار جنبش نقاشي در كشور نخستين فرد زمان خـود    ان  استاد غالم محمد خ   
به منظور مبارزه وارد ميدان شد و نگذاشت تا مكتب صنايع علـي الـرغم تالشـهاي كـه                    بود كه 

، معمـاري، تباشـير    ع شـعبات نجـاري  1930جريان داشت از فعاليت خويش باز ماند، در سـال        
اسـتادان كـه دريـن     .نايع به فعاليت آغـاز نمـود  ، قالينبافي و تزيينات درمكتب ص   سازي، خياطي 

ـ     :ندمكتب تدريس مينمودند اينها بود     تر ديـن اسـتاد مجـسمه سـازي و      استاد فرخ افنـدي، ماس
اسـتاد پرسـپكتيف، و يـك       ، مستر گهي روسي     رسامي، خليفه علي احمد نقاش، ماستر عبدالعزيز      

، حاجي محمد آصف خياط،     ز ايران  نفر معلمين قالين بافي ا     ، چهار متخصص ليتوگرافي از جرمني   
، اسـتاد   ، محترم محمد صادق خـان نجـار       ، محمد كريم خان معمار    خليفه محمد امين تباشير ساز    

  .عبدالغفور برشنا بعدا مدير اين مكتب گرديد 



  .، خيرمحمد خان درجه دومغوث الدين خان درجه اول -شاگردان ممتاز رسامي صنف پنجم  
  .رجه اول و محمد عمر خان درجه دوم محمد هاشم خان د-صنف چهارم
  . غالم محي الدين خان درجه اول و محمد عمر خان درجه دوم-صنف سوم  
  . قربان علي خان درجه اول و قمرالدين خان درجه دوم-صنف دوم 

 ع موفق به كسب مدال      1928 ع مستحق نشان درجه اول معارف و به سال           1924استاد در سال      
  .استور درجه يك گرديد
ـ بـود،   و خـورد جثـه       شخص ضعيف البنيه     استاد غالم محمد خان    ست از زمانيكـه اسـتاد      روايت

 نتوانست كـه     با وصف اينكه چهل و هشت سال داشت        ميخواست جهت تحصيل به جرمني برود     
اسـتاد  .  روي اين ملحوظ از طريق ديگر عـازم خـارج شـد   به سواري اسپ چند روز راه بپيمايد    

 داراي مـزاج    ، مايكـل انجلـو و غيـره        چون ويستون وان گـوگ      نقاشي مانند بزرگترين هنرمندان  
 باري با امير امان اهللا خان به اندازه روي موضوع تـاً سـيس              گويندعصباني بود چنانكه    حساس و   

 طريق عتاب توضيح ميداد كـه  ظرات خود را با عصبانيت به شاه از    حزب جدي برخورد نمود و ن     
. »انـه را ازينجـا ببريـد    ايـن پروفيـسر ديو    « كه   :ياران خود گفت  امير امان اهللا خان به يكي از دست       

حـساس بـودن اسـتاد را تاييـد     همچنان يادداشت هاي استاد روان شاد فرخ افندي نيز موضـوع        
، به حيث اسـتاد ايفـاي وظيفـه مينمـود    ميكند؛ استاد فرخ افندي كه او نيز در مكتب صنايع كابل  

يكـروز در  ....«. فرخ افندي را عيناً درج مينمـاييم      استاد   جرياني اتفاق مي افتد كه اينك يادداشت      
مكتب رسامي جنگ كردم چرا كه غالم محمد خان پروفيسور از هندوستان دو نفر هندي را كـه                  
نام شان ماستر دين  و عبدالعزيز بود بحيث معلم رسم آورد و صنف هاي بلند را بدست آنها داد                     

، نف من از صنف هـاي آنهـا بهتـر كـشيد    خير سال صدر ا. و صنف هاي پائين را بدست من داد       
 :، من گفـتم   )شما پيشتر خوب كار نكرده بوديد كه صنف بلند ناكام ماند            ( :پروفيسور بمن گفت  



لدار پهلوان بود آمد كه مرا      ، تحوي ) بگيرينش :(، يكدفعه گفت  ن كن هر صنف را از صاحبش پرسا     
، م كرد يك مشت زدم او سـون افتـاد     جو، نفر ديگر ه   بزند، يك مشت زدم، چشمش دستي پنديد      

خان وزير معـارف تيلفـون كـرد و         يكدفعه پروفيسور تيلفون را گرفت به داماد خود علي محمد           
 قراريكـه   ».....) شما يكدفعه تشريف بياوريـد       از براي خدا اينجا چه كشت و خون است        (: گفت

ديگـرش مربـوط بـه تخيـل     قبالً توضيح داديم كه  هنر نقاشي داراي دو بعد مادي است و ابعاد               
 جسمي استفاده به عمل مي آورد كه        مند در آن واحد از  قواي روحي و          هنرمند ميباشد، پس هنر   

 ه يـي  اين عمل قواي هنر مند را به تحليل ميبرد ازينروست كه هنرمند نقاش دچار عارض   ه يي ادام
كمتـر   بيرونـي را   اكثرا با روح حساس كه دارند واقعيت هاي،ميشودپيري زود رس و عصبانيت  

يا به تنهايي و كار پناه ميبرند و يا به مواد مخدر و غيره، اين موضوع مرا بـه                   كنند  تحمل  ميتوانند  
لين شاغ(: نتو انداخت كه ميگفت   لج تور سيتنيل كا آرت   ه يي  يكي از استادان دانشكد    ه يي ياد گفت 
  الي نقـاش ؛ آرام بخوابد  چه داكتر و چه حقوق دان و هركسي كه باشد ميتواند شب       ه يي هر پيش 

(. 

كه از جمله صرف يكـي آنـرا        زمان بود    آوازه   رت استاد در فن نقاشي داستان ها ي       در مورد مها  
 ، قطار به مقصد مسافرت ميكرده يي روزي استاد در جرمني ذريع:درينجا نقل مينماييم و آن اينكه   

 ندشـد   بيـدار كـه از خـواب      موقعياز قضا خواب باالي استاد غلبه نموده و بخواب فرو رفتنـد،             
  آمـده و    موضوع را به پليس اطـالع ميدهنـد و پلـيس            ند سرقت بكس دستي شان گرديد     متوجه

ان در چوكي مقابل مـن       دو جو  ،  ويد بلي استاد ميگ  ؟ كه آيا كسي نزديك شما نشسته بود       ميپرسد
 هردو ه ييهر، استاد چ  ميشود  متهم به سرقت   پليس جوياي شكل و قيافه جوان هاي      . نشسته بودند 

را رسامي  نموده به پليس ميدهد كه بعدا پليس به رويت همان رسـم دزدان را پيـدا و دسـتگير                      
از »بهـزاد  « و »مـاني « هنر نقاشي افغانستان بود كه البته بعد از يكي از قله هاي  استاد    .مينمايد

عبـدالرحمن   ، اينكه هدف پرورش غالم محمد كوچك توسط اميـر         تاريخ كشور سر بر مي آورد     
 رايحه ي اين گل زيبا نه تنها شامه ي مردم افغانستان را معطر ساخته است                خان هر چه بوده ؛ اما     



 ولو كه در ساحات ديگر فرهنگي       ؛ ميرسد  اين امير ضحاك صفت نيز      آن به   پرورش  بلكه افتخار   
  . است امير هيچ دستاوردي نداشته

ريبان گير او ميگردد كـه   ه بود مرض جانكاه گ    زمانيكه استاد شصت ودو بهار زندگي را طي نمود        
 بهر صورت هرمرضي كه بود استاد را عليـل و نـاتوان             خود استاد علت فشارخون بود؛     گمان   به  

و هنـر دوسـتان را  بـه     داعي اجل را لبيك گفتـه       ع1935ساخته و بالخره در اواخر خزان سال        
   .ر شاد و راهش پر رهرو باد، روح استاد غالم محمد خان مصومي نشانند سوگ و  ماتم 

  ـاد              مــحمد را غالم پـاك بنيــود            ه او بــمدير مكتب صنعت ك                     
  ي در زمان خويش استادچو مانـ           ن رسم و تصوير              ــ به ف پروفيسور                   
  جاد  نــهال نقش كلكش ميوه اي     لو                     يــــر او از عطر مم  گل تصو                  

     دل احباب خـود را ساخت ناشاد      ـارشنبه پنجم قوس                                      بصبــح چـ
  ادـرديد سوي راحت آبـ    روان گ                       به عمر شصت و دو از بزم هستي                    

  ـول روز حشر بــــادا آزاد     زهـ  ر خدمت                 در وطن يك عم  اومود   نـ                
  زادــهـقش مـاتم كلك ب نه  كشيد   سال فوتش                   ) مه(    ببين شايق كه بي                

  »شايق جمال«  
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