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 سخنی چند در کاربرد لفظ استاد
 

گار )استاد یا استاذ( و جمع عربی ب آن نیز به حوالۀ لغت نامۀ آموزلفظ استاد در اصل فارسی بوده و معر

های  ن هم استا و اوستا گفته شده است. این کلمه را اکثر قاموسآمخفف باشد.  اساتذه( میآن )اساتیذ( و )

فارسی چون آموزگار، برهان قاطع، واژه یاب و غیاث اللغات به معانی ماهر، علیم، دانا، نیک دان و داننده 

معین در مورد اما قاموس تعریف کرده اند. در یک صنعت و شغلی )و حتی برهان قاطع به معنی کتاب( 

دلچسپی نخواهد  بحث خالی ازجا با موضوع مورد رح بسیطی دارد که تکرار آن درینمعانی مختلف آن ش

 بود: 
 

نامبرده با تکرار آنچه گفته آمد، این کلمه را به معنی دالک، سلمانی و حمامی، رئیس و بزرگ در هر فنی، 

و پیشوا و  هر شغلی، خواجه سرا و خصی، امام دانا و عالم در علم، فن، ادب و هنر، رئیس و بزرگ در 

که باالتر از دانشیار میباشد، خوانده  موزندگانآی بلندترین درجۀ باآلخره در پوهنتون های ایران به معن

 است. 
 

 کار میه هند این کلمه هم برای معانی دانا، کار فهم و بزرگ بهای پاکستان و به نزد مسلمان  در کشور

 خاص )مثالً در عالم موسیقی( کلمۀ استاد طی یک طرزالعمل و پروسۀ طویل و رود و هم در حالت

 گردد.   خاصی به آن عده از موسیقی دانان مسلمان که در فن خود یکتا باشند تفویض می
 

که کدام عمارت نی بلکه عبارت از یک  -گفتم که "شرائط خاص".  این برای آنکه هر مکتب موسیقی هند 

سو، پیرو یک سبک خاصی بوده اند که آن  ها به این باشد، که از قرن ان کالسیک میگروهی از خوانندگ

گویند.  هر )گهرانه( در هر زمان یک رئیسی دارد که تدریس شاگردان در یک شبکۀ  را )گهرانه( می

گیرد.  این شخص را اگر هندو باشد، )پندت( و اگر مسلمان باشد  وسیعی تحت نظر و توسط او صورت می

باشد. یعنی  دهند.  نا گفته نباید گذاشت که لقب )پندت( به نزد هنود یک مرتبط دینی نیز می )استاد( لقب می

 باشد. یک خوانندۀ هندوی کالسیک طراز یک از مرتبت مذهبی نیز برخوردار می
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نوازان  لقب را برای خوانندگان کالسیک مختص ساخته بودند، اما اکنون موسیقیدو تا چند دهۀ اخیر این 

) "علی اکبر خان"، "امجد علی خان"، "|والیت حسین خان" ، "بسم هللا خان"بزرگ مسلمان هند از قبیل 
1

 )

ن کشور تا هنوز کدام خواننده یا آ گردند.  ولی سنت مرد ساالری در لقب استاد خطاب میه و غیره نیز ب

عمال تفظ )استاد( برای خود موارد اسدر کشور ما نیز ل نوازندۀ زن را به این لقب مفتخر نساخته است.

 مختلفی دارد که بعضی از آنها عبارت اند از:
 

غیر رسمی یی که  گذارند.  در یک سفر ست که خوردان به بزرگان میا نوع مالخور آن برای احترامی

چند روز قبل به عضویت یک هیأت به اسالم آباد نمودم، چون از لحاظ سن کالنتر از همه اعضاء دیگر 

دند.  این در حالی که کر من )استاد( خطاب میه که اکثر شان مرا اصالً نمی شناختند، همگی ببودم  هیأت

 یادی از یک بیت اسدهللا غالب می اندازد:ه اندکترین نشانه ای از "استادی" در خود نمی بینم.  مرا ب

 

 مان اپنابی سبب هوا دشمن غالب آس  هم کهان کی دانا تهی، ِکس ُهنر می یکتا تهی
 

فلک بی سبب با من دشمن گردیده است. این  یعنی من از کجا که دانا بودم؟ در کدام هنر یکتا بودم؟ 

همچنان طوری که در یکی از معانی فوق الذکر آمده است، کلمه )استاد( در هر جا برای سلمانی ها بکار 

کنیم. برای  نیز )استاد( خطاب می رود و هم برای موسیقی نوازان و خوانندگان.  حتی موتر وانان را می

و پشتوی افغانستان بکار رفته است. در والیت کندهار، دری پیشه وران نیز این لقب از قدیم در زبان های 

 نام )استا یاران( ساخته است. ه الی دریای ارغسان را معماری باُپلی ب

وسیقی نوازان را علی العموم به نام اما بیاییم باالی عالم موسیقی در کشور ما.  عالوه برین که گفتم م

ه چای بیارین"، هنرمندان بزرگ را درین سلک نیز ب ااستاد گوییم "برِ  کنیم، مثالً می )استادان( یاد می

استاد نتهو، استاد محمد عمر و ، صورت محترمانه تری لقب )استاد( می دهیم.  استاد سرآهنگ، استاد قاسم

مورین عالی رتبۀ وزارت اطالعات و کلتور گرد هم أقبل چند تن از مدارم که چند دهه یاد ه ب دیگران.

همان بود که بعد از نیز لقب استادی بدهند.  (زن ۀ)خوانندمند هنر نشسته بودند و فیصله کردند تا به یک

ی استادصورت گرفت که ایشان را لقب توافق نظر میرمن "فریده مهوش" یک سلسله گفت و شنود باالی 

 که حقاً خیلی بجا بود.  این مطلب را دوستی که در از آن به نام "استاد مهوش" شناخحته شدند، بدهند و بعد

 ن اجالس شرکت داشت برایم حکایت نمود.آ

                                                           

  اخیر الذکر اگرچه مسلمان تولد شده بود، اما بعداً به دین هندو گرایید. -1
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ریخ زبان أتوانیم که این لقب هم در طول ت طور استنباط نموده می به نظر من از آنچه تا حال گفته آمد، این

در چند  رفت، و نیز ن بعض پیشه وران بکار میأتوسط عوام در ش "چتی برو" عرفاً  صورته های ما ب

جای ه لفظ )استاد( ب استعمال مثالً دهۀ اخیر در مقامات علمی شکل منسجم تری را بخود گرفته بود.  

 )شاگرد(.  پس برای دادن لقب به منظور اخیر باید یک "واکمنی" یا صالحیتی یجاه )معلم( و )محصل( ب

 و قبول شده وجود داشته باشد.  ناشی از یک منبع رسمی 

های جهاد و مابعد آن، همین طوری که لجام کسیختگی بر همه جهات زندگی ملت افغان  بختانه در سالبد

طائی منش" از بین ما نیز این صالحیت را از آن خود  سایۀ شوم خود را افگنده بود، یک عده افراد "بذلگر

 ا بر هرکه خواستند، بی دریغ ارزانی فرمودند.ساخته و این لقب ر

م نیز ذکر کرده بودم.  اما تکرار آن ا یاد می آورد که در یکی از نوشته های قبلیه این نکته داستانی را ب

د خان، شرکت ما رساندن چند ؤنیست.  در سال اخیر حکمروایی دا به ارتباط این موضوع نیز بی مورد

اروالی کندهار قرار داد نموده بود.  وقتی این آالت به کابل رسید، ښا با عدد ماشین آالت سرک سازی ر

ستی با سقوط داؤد خانی روی کار آمده و اختیار همه امور والیت کندهار را به یک "ترویکا" یدولت کمون

)اروال آن والء داده بودند.ښیا حکومت سه نفری مشتمل بر والی، رئیس سرحدات و 
2

 بناچار از یکی از  (

: همکارانم )آقای قدیر فهیم( خواستم تا عرادجات را به کندهار برده و تسلیم بدهد.  او حکایت کرد که 

 اروال صاحب شدم، یک محشری بر پا بود که محضر تکت فروشی سینمای پامیر آنښوقتی داخل دفتر »

 وقت را بیاد می آورد. 

درین وقت یکی دیده می شد.  اروال(ښکندهار اروال صاحب نیز پالک )دپلوم انجنیر  ....  د ښروی میز 

اروال صاحب کرتی خود را ښهمان بود که »که موتر تانک آب چاالن نمی شود. از دریوران خبر داد 

 «  چاالن کردن آن به دفتر بر گشت. روی میز انداخت و خودش زیر موتر رفته و بعد از

زبان روسی حرف بزنم، ه و اگر من با وی بمن فکر کردم که او در روسیه تحصیل نموده » : فهیم گفت

الت عالی را یاروال صاحب!  شما تحصښممکن است پروسۀ تحویل دهی سهل تر گردد.  پس پرسیدم که 

جوابم گفت " انجنیری چی دی، ما د خوست په تخنیکم کی ویلی دی. او دا ه در کجا بسر رسانده اید؟ او ب

 هللا یاور.  «.ړی دهان ته ورکځماستری چی دی، ما پخپله 

 

 پایان
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